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A mozgás, a sport az egészséges életmód 
kialakításának nélkülözhetetlen elemei. A 
városvezetés célja, hogy minél több ember 
sportoljon rendszeresen, és ehhez megte-
remtse a szükséges feltételeket.

Az önkormányzat saját forrásból épí-
ti tovább a Hadnagy úti Sportcentrumot. 
Ebben az ütemben két salakos teniszpá-
lyát építenek meg világítással és a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúrával. A munkát 
hamarosan elkezdik és a tervek szerint 
ősszel be is fejezik.

A Mező Ferenc Tagiskola udvarán egy 
műanyag borítású futópályát alakítanak 
ki, ha az ott jelenleg zajló energetikai beru-
házás lezárul. A gimnázium udvarán már 
elkészült egy műanyag borítású futópálya, 
most ott egy multifunkcionális műanyag 
borítású pálya épül, amely több mozgás-
lehetőségre is alkalmas, például kézi- és 
kosárlabda stb. A tenisz-, a két futó- és a 
multifunkcionális pálya összköltsége több 
mint 72 millió forint.

Több mint 2,8 millió forintból pedig 
szabadtéri fitneszparkot alakít ki az önkor-
mányzat a Kavicsos-tó és Szabadidőpark-
ban. Az erősítőgépek és berendezések a ját-
szótér szabad területén kapnak majd helyet. 
Ez a park térségi szinten is egyedülálló lesz. 

„Egy extrém parkot alakítunk ki a Szomolyai 
út végén lévő Kőkép melletti területen. Lesz 
benne egy skate- és egy dirtpálya, amelyet az 
ügyességi, extrém sportot űző kerékpárosok, 
gördeszkások, görkorcsolyások használhat-
nak majd. A földből készült ugratók és aka-
dályokból álló dirtpálya terep-földmunkáit 
már elkezdtük. Ugyanezen a területen egy 
szánkódombot is létesítünk. Ezek a munkák 
a terveink szerint idén be is fejeződnek” – 
emelte ki a polgármester.

A városvezetők a legkisebbekre is gon-
doltak. Bővítették például a Nagy Pál úti és 
a „hatházi” játszótér eszközparkját, hogy a 
gyerekek az otthonukhoz közel mozoghas-
sanak, játszhassanak a szabad levegőn. „Több 
szempontból is fontosnak tartjuk ezeket az 
intézkedéseket. Az egyik legfontosabb indít-
tatás az egészséges életmódra nevelés. Fon-
tos, hogy a fiatalok számára adott legyen a 
lehetőség a rendszeres mozgásra. Azért ilyen 
széles körű ez a fejlesztés, hogy mindenki 
megtalálja azt a sportágat, amit szívesen űz. 
Másodlagos célunk, hogy az eddig hiányzó 
sportágak, például atlétika is elindulhasson 
a városban. A lehetőségek szélesítésével ösz-
tönözzük a fiatalokat az aktív sportolásra, 
az egészségesebb életvitelük kialakítására” – 
emelte ki dr. Fekete Zoltán.

tovább bővül a hadnagy úti sportcentrum, két futópálya, egy multi-
funkcionális kispálya, szabadtéri fitneszpark, valamint kerékpárosok, 
gördeszkások számára kialakított terület épül városunkban. az önkor-
mányzat saját forrásból megvalósuló beruházásokkal az egészségmeg-
őrzést, az egészséges életmód kialakítását szorgalmazza, segíti elő.

lépések az egészséges Városért 

Tállai András államtitkár közbenjárásával a Városi Rendőr-
kapitányság állományának létszámát 20 fővel növelték, 
így Mezőkövesd a nagykapitányságok sorába lépett 2013-
ban – hangsúlyozta dr. Fekete Zoltán polgármester. Másfél 
hónappal ezelőtt létrehozták az úgynevezett posztos rend-
őri szolgálatot, amit a Városi Rendőrkapitányság a mező-
kövesdi Közterület-felügyelet közreműködésével végez a 
Hősök terén és a Szent László téren. Az önkormányzat saját 
erőből több mint 2 millió forintot biztosít erre a célra.

RENDŐRÖK KERÉKPÁRON A bűnmegelőzés területén újdon-
ság lesz, hogy kerékpáros járőrök is segítenek a biztonság 
megteremtésében. Hamarosan két rendőr teljesít rendszere-
sen szolgálatot kerékpárral, melynek nagy előnye, hogy olyan 
helyekre is be tudnak menni, ahová a járőrkocsik nem, vagy 
csak nehezen jutnak el. A járőrök minden jogkörrel és tech-
nikai eszközzel el lesznek látva. „Ez a rendőrségnek köszön-
hetően valósul meg, de azt bizonyítja, hogy jó kapcsolatban 
áll egymással az önkormányzat és a kapitányság. A rendőrség 
munkáját elismerjük, ennek és a két szervezet közötti jó kap-
csolat jegyében egy teljesen egyedülálló kezdeményezésként 
október 23-án, immár második alkalommal fogjuk átadni az 
Év rendőre kitüntetést. Ez nemcsak erkölcsi elismerés, hanem 
talán azt is bizonyítja, hogy amit lehet, megteszünk a városért 
és az itt élőkért”– emelte ki dr. Fekete Zoltán polgármester.

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS A közlekedésbiztonság területén 
is előrelépett városunk, miután kiépítették a LivingRoad nevű 
biztonságtechnikai rendszert. A kezdeményezés keretében a 
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, va-

lamint a Bárdos Lajos Tagiskola előtt fektették le a különleges 
borítást. „Azokon a településeken, ahol használják ezt a tech-
nikát, gyakorlatilag megszűntek a gyalogosbalesetek, mivel a 
LivingRoad mintegy 50%-kal csökkenti a gépjárművek fékútját. 
Emellett ebben az évben is folytatódik az iskolarendőr-program, 
melynek részeként a tanítás első hónapjában rendőrök segítik a 
gyerekek átkelését a zebráknál” – emelte ki a városvezető.

EGYÜTT EGYMÁSÉRT Az önkormányzat minden rendelke-
zésére álló lehetőséget megragad annak érdekében, hogy 
a közbiztonság javuljon és az itt élők biztonságérzete 
növekedjen. „Ezt csak közös munkával lehet elérni, hiszen 
nem állhat minden utcában rendőr, éppen ezért szeretnénk 
továbbfejleszteni a szomszédok egymásért mozgalmat. 
Ennek az a lényege, hogy az emberek figyeljenek egymás-
ra, illetve azokra a jelekre, amelyek veszélyeztethetik a 
nyugalmat és azt jelezzék az illetékesek felé”– mondta a 
polgármester. Közösen, összefogva sokat tehetünk azért, 
hogy Mezőkövesd továbbra is egy nyugodt folyamatosan 
fejlődő és biztonságos európai kisváros legyen.

Városunk önkormányzata komoly erőfeszítéseket tesz, hogy minél jobb legyen Mezőkövesd 
közbiztonsága, illetve a lakosok biztonságérzete.

EGYÜTT  
a közbiztonságért

molnár zs.

A fallabda- után teniszpályák is épülnek 
a Hadnagy úti Sportcentrumban

A kisgyermekek 
örömére több 
játszótér is újabb 
elemekkel bővült 
városunkban

Bódi K.
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Panyi néni 
(emlékek)

Sem azelőtt, sem később nem ettem olyan illatos, jó ízű és szépsé-
ges kenyeret, mint amilyent Panyi néni sütött a summás kemen-
cében. Akkoriban sok mezőkövesdi summás dolgozott nyaranta 
Kajmádpusztán és környékén. Mindig útba ejtettük Panyiékat haza-
felé menet. Panyi néni nagyon szép volt.

A háború utolsó nyarának végén a 
summások már nem tudtak hazamen-
ni Mezőkövesdre. A gazdaság – apám 
volt akkor a számadó – gondoskodott 
róluk, ahogy lehetett. A front tőlünk öt 
kilométerre, a Tolna megyei Szedresen 
állt. Szóltak a „Sztálin-orgonák”, és hol 
német, hol orosz katonák kerültek „hát-
ra”: pihenőre, evésre, ivásra. 

Szüleim bölcsen elküldtek 
kajmádpusztai otthonunkból egy, az 
úttól távol eső baráti család házába. A 
görög tulajdonos majorját Ifigéniának 
nevezték. A katonák a pusztán, távol az 
úttól nem jártak, szüleim ott biztonság-
ban tudhattak engem.

Ők maguk a pusztán maradtak. 
Apám egy kukorica kupacba bújva, 
anyám a summás Panyi néniéknél talált 
menedéket, egy kis helyiségbe bujtatták 
el. Az akkori eseményekről csak annyit 
tudok, amennyit anyám nagyon szűk-
szavúan elmesélt. Borzasztó visszagon-
dolni azokra az időkre, felidézni, amit 
átéltem, és amit anyám elmesélt. 

Valamilyen kaukázusi horda lehetett 
az, amelyik rájuk tört éjszaka. Apró ter-
metű, „sárgabőrű”, ferdeszemű pokolbé-
liek voltak. Kiverték a hordókból a dugót 
és ittak, amennyi beléjük fért. Annyit, 
hogy végül a dugót már nem is tudták 
a helyére illeszteni. A summások előre 
felkészültek. Búvóhelyeket alakítottak 
ki. A padláson szalmát halmoztak föl, a 

kertben bunkert ástak, amit limlomok-
kal takartak el. Panyi néninek sikerült a 
lányát, Terikét és anyámat elrejteni egy 
ilyen, saját kis barakkféle helyen. 

A summás férfiak és nők külön alud-
tak. A lerészegedett katonák bárisnyákat 
kerestek. A levegőbe és a plafonba lövöl-
döztek, hogy megfélemlítsék a nőket. A 
többi elmondhatatlan borzalom. Sikol-
tozás, jajgatás, durva erőszak, káromko-
dás, majd újra lövöldözés. A lövöldözés 
senkiben nem tett kárt, csak a nők, az 
asszonyok lelke sebesült meg, tört össze 
örökre az erőszaktétel miatt. Apám más-
nap jött haza, fáradtan, sárosan, mezít-
láb. A csizmáját elvették, de legalább élt. 

Panyiék hazatérésük után még 
egyszer hírt adtak magukról. Fényképet 
küldtek szépséges lányukról, Terikéről és 
unokájukról. Mindketten matyó népvi-
seletben álltak a fényképezőgép elé. A 
kép mellé írt ajánlás így szólt: Számtartó 
úréknak tisztelettel: a Panyi család.

A rózsás-barna kenyerek, cipók 
emlékét ma is őrzöm, drága Panyi néni! 
Érzem illatukat, ízüket, tapintom kerek-
ded formájukat. 

(Villányi Éva tanítónő emlékei. Villányi 
Éva a háború ideje alatt 17-18 évesen 

Kajmádpusztán tanította a summás és a 
környező tanyákon, majorokban élő 5-8. 

osztályos gyermekeket. 
Pécsett, tanítónőként ment nyugdíjba.)
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Már dolgoznak 
a munkagépek a 
Széchenyi és Lövői 
úton. A kiemelten 
forgalmas terület 
kormányzati 
támogatásból kap 
új aszfaltréteget.

A Lukoil-kúttól egészen a Mátyás ki-
rály útig tartó 2 km-es szakasz újul meg 
a Kormánytól kapott, 100 millió forint 
egyéni plusztámogatásból. Az erről szó-
ló tanúsítványt márciusban adta át Tállai 
András, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium miniszterhelyettese, országgyűlési 
képviselő városunk polgármesterének, 
dr. Fekete Zoltánnak. A jogi és előkészítő 
munkák mostanra fejeződtek be. Így most 
elkezdődhet az utak burkolatának felújí-

tása. A munkálatot a közbeszerzési eljárás 
keretében kiválasztott Colas Út Zrt. végzi 
majd el. A tervek szerint október elején 
már át is adják a forgalomnak az elkészült 
és megújult útfelületet. 

„Nagyon örülünk ennek a támogatás-
nak, hiszen a város egyik legforgalmasabb 
útvonala, a Széchenyi, Lövői út kaphat új 
burkolatot. Annak érdekében, hogy ne csak 
az útfelület, hanem a környezete is ápolt, 
rendezett legyen, saját forrásból felújítottuk 

már az érintett útszakasz mellett található 
Asztalos úti csomópontot, a parkolókat, il-
letve az autóbuszöblök szegélyezését. Ennek 
a költsége mintegy 19 millió forint volt” – 
emelte ki dr. Fekete Zoltán polgármester.

Az érintett utat kezelő Magyar Közút 
Nonprofit Zrt., a munkát végző fővállalkozó 
és az önkormányzat munkatársai közösen 
gondoskodnak a közlekedés eltereléséről, a 
legkisebb fennakadást okozó forgalmi rend 
kialakításáról az érintett területen.

Elkezdték az aszfaltozást

Az ÁFÉSZ egykori dolgozójának egy fia és egy 
unokája van. A jeles alkalomból családja mel-
lett az elsők között virággal ajándékozta meg 
háziorvosa, dr. Kozma Richárd, aki, ahogy so-
kan ismerik, Kis Marika néninek köszönheti, 
hogy itt dolgozhat Mezőkövesden. Ő volt az, 
aki több mint ezer aláírást gyűjtött és fordult 
a képviselő-testülethez, hogy az orvos a tele-
pülésen maradhasson. 

Az ünnepség keretében dr. Fekete Zoltán fel-
olvasta és átadta Orbán Viktor miniszterel-
nök jókívánságait tartalmazó oklevelét, majd 
az önkormányzat nevében virágcsokorral, 
tortával és egy emléklappal köszöntötte a szü-
letésnapját ünneplő szépkorút. 

90. születésnapja alkalmából köszön-
tötte fel Bukta Mátyásnét dr. Fekete 
Zoltán polgármester szeptember 5-én. 

Köszöntés

A három oktatási, nevelési intézmény-
ben uniós forrásból valósul meg a hom-
lokzat, illetve a lapos tető hőszigete-
lése, a nyírászárók cseréje, valamint a 
fűtésrendszerek korszerűsítése. Me-
zőkövesd Város Önkormányzatának 
nyertes pályázatai révén mintegy 280 
millió forint fejlesztés történik most a 
két óvodában és az iskolában, amelyből 
180 millió az elnyert pályázati összeg, a 
fennmaradó 100 millió forintot az ön-
kormányzat biztosította hozzá önerő-
ként. A kivitelező Szilvási Építő Kft. az 
elmúlt két hónapban feszített tempó-
ban dolgozott a három építési terüle-
ten. „A kivitelezés végéhez közeledve elég 
magas készültségi fokon állunk. Mind-
három intézménynél a belső felújítási 
munkálatok teljes körűen elkészültek, 
így zavartalanul folyhat az oktatás, il-
letve az óvodai nevelés. A külső feladatok 
közül a hőszigetelés a Móra Ferenc úti 

A végéhez közelednek a három intézményt érintő energeti-
kai beruházások. A Móra Ferenc úti, a Dohány úti Tagóvoda 
és a Mező Ferenc Tagiskola fejlesztése a tervek szerint egy 
hónapon belül befejeződik. 

Tagóvodában teljesen elkészült, a Mező 
Ferenc Tagiskolában, illetve a Dohány 
úti Tagóvodában is a végéhez közele-
dik már. A tetőszigetelések munkáit is 
lassan befejezzük. Az épület színezése, 
párkányozása és egyéb járulékos mun-
kák még hátra vannak” – ismertette a 
fejlesztések állását Szilvási András, a 
Szilvási Építő Kft. ügyvezetője. 

A kivitelező tartani tudja az október 
15-ei átadási határidőt, de az időjárás 
függvényében még a területről történő 
korábbi levonulás is lehetséges.

M. Zs.

M. Zsanett

Dr. Kozma Richárd és dr. Fekete Zoltán 
is köszöntötte a 90 éves Bukta Mátyásnét

Októberi befejezés

N. E.
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Köszöntés
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M. Zs.

M. Zsanett

Dr. Kozma Richárd és dr. Fekete Zoltán 
is köszöntötte a 90 éves Bukta Mátyásnét

Októberi befejezés

N. E.

Mezőkövesdi Újság 2014/19    5

AKTUÁLIS

Választási információk 
a 2014. évi önkormányzati képviselő- és polgármester-, 
valamint nemzetiségi önkormányzati választásról
Mezőkövesd Városban a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-ig nyilvántartásba vette a polgármester-, az önkor-
mányzati képviselő- és a nemzetiségi képviselőjelölteket, valamint kisorsolta a szavazólapon szereplő sorrendjüket, illetve 
nyilvántartásba vette a kompenzációs listákat és kisorsolta sorrendjüket.

A jelöltek a szavazólapon történő szereplés sor-
rendjében a következő:

Polgármesterjelöltek:
Dr. Fekete Zoltán, FIDESZ- Magyar Polgári  1. 
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
Nyeste László, Magyar Szocialista Párt2. 
Dr. Bóta Mihály, Nyugodt Hétköznapokért  3. 
Polgárőr Egyesület
Lukács Attila, JOBBIK Magyarországért Mozgalom4. 

Egyéni választókerületek képviselőjelöltjei:

1. EVK
Kis Ádám, JOBBIK Magyarországért Mozgalom1. 
Dr. Bótáné Pongó Margit,  2. 
Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egyesület
Csiger Lajos, FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, 3. 
Kereszténydemokrata Néppárt
Kissné Biró Anna, Magyar Szocialista Párt4. 

2. EVK
Gál Zoltán, Magyar Szocialista Párt1. 
Vámos Zoltán, FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, 2. 
Kereszténydemokrata Néppárt
Kovács Pál, JOBBIK Magyarországért Mozgalom3. 

3. EVK
Csirmaz József, FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, 1. 
Kereszténydemokrata Néppárt
Szabó Zsolt, JOBBIK Magyarországért Mozgalom2. 
Pál István, Nyugodt Hétköznapokért  3. 
Polgárőr Egyesület
Méhes József, Magyar Szocialista Párt4. 
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Pap József, Magyar Szocialista Párt1. 
Molnár Istvánné, FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, 2. 
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Bánhegyi Imre, JOBBIK Magyarországért Mozgalom4. 
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Bajzát Melinda, FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, 2. 
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Lukács Attila, JOBBIK Magyarországért Mozgalom3. 
Guti Árpád, Magyar Szocialista Párt4. 
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Csirmaz Henrietta, Magyar Szocialista Párt2. 
Dr. Bóta Mihály, Nyugodt Hétköznapokért 3. 
Polgárőr Egyesület
Jámbor Márk István, JOBBIK Magyarországért 4. 
Mozgalom

Roma Nemzetiségi képviselőjelöltek:
Lázók György, LUNGO DROM1. 
Horváth Dezső, LUNGO DROM2. 
Kállai Tamás, ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM3. 
Oláh Viktória, ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM4. 
Recskó József, ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM5. 
Paczók Csaba, ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM6. 
Paczók László, LUNGO DROM7. 
Lakatos István, LUNGO DROM8. 
Paczók Ernő, LUNGO DROM9. 

Információk a szavazás előtt:
A választópolgár az önkormányzati választáson eldöntheti, 
hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási he-
lye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt 
venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterjelölt-
re, önkormányzatra akar szavazni, az átjelentkezhet. 

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavaz-
hat, aki magyarországi lakóhelye mellett beje-
lentett magyarországi tartózkodási hellyel is 
rendelkezik, feltéve, hogy 
– tartózkodási helyét 2014. június 24-ét megelő-
zően létesítette és 
– tartózkodási helyének érvényessége legalább 
2014. október 12-ig tart. 

Mivel az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely 
szerinti szavazókörbe lehetséges, a kórházban tartózkodók, 
a fogvatartottak stb. most nem tudják gyakorolni szavazati 
jogukat (kivéve azt a különleges esetet, ha a választópolgár 
lakóhelye vagy tartózkodási helye ugyanabban a szavazó-
körben van, ahova a kórház vagy bv-intézet is tartozik). 

A Helyi Választási Iroda az átjelentkezési kérelem alapján 
a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör név-
jegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye 
szerinti szavazókör névjegyzékébe. Az önkormányzati 
választásokon tehát az átjelentkezéssel szavazók nem a kije-
lölt szavazókörben szavaznak. Kijelölt szavazókörök azonban 
továbbra is működnek minden településen, a településszintű 
lakóhellyel rendelkezők ott adhatják le szavazatukat. 

Az átjelentkezés iránti kérelem mind a helyi önkor-
mányzati, mind – nemzetiségi választópolgár esetében 
– a nemzetiségi választásra kiterjed. 

Az átjelentkezés megkönnyítésére a Helyi Választási 
Iroda biztosít nyomtatványt, illetve interneten is történhet 
az átjelentkezés a www.valasztas.hu honlapon keresztül. 

Az átjelentkezés iránti kérelmet 2014. októ-
ber 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani.

Mozgóurna igénylése: 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. 

Egyéb indokok (például munkavégzési kö-
telezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség 
mozgóurna igénylésére. 
A mozgóurnát a választópolgár kérheti 
– a lakcímére, 
– átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, 
– a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szava-
zókör területén található egyéb címre. 

A mozgóurna-igénylés megkönnyítésére a Helyi 
Választási Iroda nyomtatványt biztosít, annak haszná-
lata azonban nem kötelező!

A mozgóurna iránti kérelmet 2014. október 
10-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál, ezt 
követően pedig a Szavazatszámláló Bizottsághoz 
kell benyújtani legkésőbb 2014. október 12-én (a 
szavazás napján) 15 óráig.

A szavazás 2014. október 12-én 6 órától 19 órá-
ig tart, melynek során a választópolgár igazolja 
személyazonosságát, valamint lakcímét vagy 
személyi azonosítóját. Dr. Jakab Orsolya

HVI vezető
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Új tanműhely városunkban  
Bemutatták az új Oktatási és Innovációs Központot városunkban. A gépészeti, a villamos, a 
technológus, illetve a fém-forgácsoló szakképzésben résztvevő diákok ebben a megújult és szá-
mos géppel berendezett épületben tölthetik le gyakorlati óráikat.

Szeptember 8-án Bakai László, a Bakai 
Kft. ügyvezetője gyár- és oktatásiköz-
pont-látogatásra, -bemutatásra invitálta 
Bihall Tamást, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara el-
nökét, Mezőkövesd polgármesterét, dr. 
Fekete Zoltánt, Molnár Istvánnét, az Ok-
tatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok 
Bizottságának elnökét, Csirmaz Istvánt, 
a Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskola igazgatóját, cégvezetőket, illetve 
oktatásban dolgozó szakembereket. 

A Kft. műhelyeinek megtekintése után 
az ügyvezető bemutatta a több tíz millió 
forintból megvalósult Oktatási és Innová-
ciós Központ épületét és berendezéseit. 

„Elsőként megvásároltuk a régi Mező-
gép épületét, amit felújítottunk, új eszter-
ga- és egyéb gépeket szereztünk be és ala-
kítottuk ki ezt az új, modern tanműhelyt, 
amelyre pályázaton nyertünk forrást. Elha-
tároztuk, hogy egy olyan oktatási központot 
alakítunk ki, ahol a szakképző iskolákba 
járó diákok számára biztosítunk gyakor-
lati képzést, amelyhez adott a megfelelő, 
modern infrastruktúra is. Olyan fiatalokat 
akarunk itt tanítani, akik szakmájukban 
kiváló szakemberként kerülnek ki a mun-

kaerőpiacra. Emellett ebben az épületben 
lehetőségünk nyílik képzések, tanfolyamok 
megtartására munkatársaim számára, 
annak érdekében, hogy versenyképesek le-
gyenek, tartani tudják a szakmai fejlődés 
iramát, bővíthessük a piacunkat. Az új 
központ tudja fogadni a gépészeti és hason-
ló területen tanuló főiskolásokat, diploma 
előtt állókat is” – mondta el Bakai László, a 
Bakai Szerviz Kft. ügyvezetője. 

Ebben a központban többek között 
azoknak a tanulóknak nyílik lehetőségük 
gyakorolni a szakmájukat, akik a  gé-

pész, a villamos, a technológus, illetve 
a fém-forgácsoló területet választották. 
A felszerelt oktatási helyiség a környe-
ző szakképző intézményekbe, főként a 
mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskolába járó tanulók gyakor-
lati tudásának megszerzésében nagyon 
hasznos feladatot lát el. A tervek szerint 
már szeptember 1-jén el szerették volna 
kezdeni a munkát a központban, azonban 
jelenleg még néhány engedély szükséges 
ahhoz, hogy a diákok ott vehessenek részt 
gyakorlati képzésen.

A 2,5 órás sporteseményt Szabó Viktória jóga, 
pilates, aerobic, deepwork oktató és gerinctréner 
bemelegítése nyitotta. A délután folytatásaként a 
rendezvény sztárvendége, hazánk hivatalos Zumba 
Jammere-koreográfusa, Horváth Ádám táncoltatta 
meg a zumbásokat. Folytatásként a budapesti Fel-
földi Renáta zumbainstruktor, valamint a házigazda 
Jordán Marcsi mozgatta meg a résztvevőket. 

Mintegy százan vettek részt az im-
már második alkalommal megszer-
vezett Nyárvégi Fergetegpartyn. 

Zumbamaraton 

MOZAIK

M. Zs.

Zenével köszöntötték 
az új tanévet 
Szeptember 4-én tartották meg a Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségét. A 
növendékeknek már másnap elkezdődtek a foglalkozások, az órák. 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Művészeti Tagiskola 2014-2015-ös tanévét. A Közösségi Házban 
megtartott eseményen az intézmény jelenlegi növendékei léptek színpadra. Ebben az esztendőben 450 is-
kolás ül be újra a művészeti iskola padjaiba. A programon Mozerné Horga Stefánia, az intézmény vezetője 
üdvözölte a megjelent gyermekeket, szülőket, és ismertette a tanév rendjét, menetét. Bemutatta az új diá-
koknak az intézménybe visszatérő Rabi Zsó�a fuvolatanárt. Emellett egy új zongora-óraadóval, illetve egy 
helyettes csellótanárral bővült az iskola pedagóguskerete. B. Krisztián -os-
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kolás ül be újra a művészeti iskola padjaiba. A programon Mozerné Horga Stefánia, az intézmény vezetője 
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SZIRÉNA

Hívogató
Október 1. szerda

16 órától Irodalmi Kávéház Klub 
a Városi Könyvtárban

Október 3. péntek
14 órától Idősek Világnapja 

a Közösségi Házban

Október 4. szombat
9–14 óráig Foltvarrók nyári munkáinak 
bemutatása – táskavarró foglalkozással 

egybekötött kiállítás 
a Közösségi Házban

Október 6. hétfő
17 órától Életmódváltó Hetek záró 
rendezvénye a Rózsa Étteremben

Október 10. péntek
14–19 óráig Véradás 
a Közösségi Házban

Stopper
Szeptember 30. kedd
19 órától Mezőkövesdi KC 

–  Kőnig-Trade Balmazújváros NB I-es 

a Városi Sportcsarnokban

Október 4. szombat
18 órától  Mezőkövesd Zsóry 

mérkőzés a Városi Stadionban 

Október 7. kedd
17 órától Mezőkövesd Zsóry 

– Dunaújváros Ligakupa labdarúgó-
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
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(A TESCO épületében)

szeptember 28–október 4-ig
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(Mátyás király út 75.)

október 5–11-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.)

Fogászati ügyelet
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szeptember 27.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

október 4.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

október 11. 
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a.

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
Minden hónap második és 
negyedik csütörtökén, 15 óra 30: 
Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
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Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az első 
péntek kivételével): gitáros énekkar a hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Október 1-jétől a szentmisék 17 órakor 
kezdődnek, előtte októberi litánia.
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
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információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: szeptember 28.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban szeptember 3. és 15. között 5 
házasságkötést és 18 halálesetet anyaköny-
veztek. Ezek közül az alábbiak, illetve hozzá-
tartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés
Keszera Szabolcs – Mezei Tímea,

Póra Romulusz – Csattos Anikó Katalin,
Panyi József – Csirmaz Eszter,
Kiss Róbert – Azari Melinda,
Biró Gergely – Lanszki Nelli.

Haláleset
Leskó György 81 éves,

Köteles Jánosné 98 éves,
özv. Tóth Jánosné 83 éves,

Gáspár István 77 éves,
Pető László Ferenc 52 éves

mezőkövesdi lakos.

Meghívó
A Zene Világnapja alkalmából
 az Alapfokú Művészeti Iskola 

hangversenyt rendez  október 1-jén 
(szerda) 17 óra 30-kor 

a Zeneiskola hangversenytermében.
Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!

A fertőző májgyulladás kórokozója a Hepatitis A 
vírus, mely emberi érintkezéssel, (nem testned-
vekkel) piszkos kézzel, szennyezett tárgyakkal, 
szennyezett étellel-itallal terjed. A beteg szék-
letével üríti a vírust, ami szájon át kerül a 
szervezetbe. A rossz higiéné, túlzsúfoltság 
hajlamosítanak a betegségre. 

A betegség lappangási ideje 2-8 hét. Lázzal, ét-
vágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal 
kezdődik. Ezt hányás, a has jobb felső részén fájdalom, 
sötét vizelet, világos széklet, a szemen és a bőrön sár-
gaság követheti. A tünetek 2-3 hét múlva megszűn-
nek, de a lábadozás 2-3 hónapig is eltarthat. Magától 
gyógyuló betegség, lefolyását nem lehet gyógyszeres 
kezeléssel gyorsítani, többségében maradványtü-
netek nélkül gyógyul. Krónikus betegséget nem 
okoz. A betegeket a sárgaság kezdetétől számítva 
legalább egy hétig fertőző osztályon kell elkülöníteni.

A fertőző májgyulladásban szenvedő beteg a 
„sárgaság” megjelenése előtt már üríti székletével a 
vírusokat. Ez alatt az idő alatt fertőzőképes. Gyerme-
keknél gyakori a tünetmentes átvészelés.

A fertőzések továbbterjedését az alapvető 
higiénés rendszabályok betartásával lehet meg-
akadályozni (étkezés előtt, WC használat előtt és 
után alapos szappanos kézmosás).

Az alapvető higiénés rendszabályok be-
tartásával nagymértékben csökkenthetjük a 
hepatitisz A vírussal történő megfertőződés 
veszélyét, azonban biztos és hosszú távú vé-
delmet védőoltással szerezhetünk. A védettség 
a 10-14. nap után alakul ki.

A védőoltás kérhető a háziorvostól, házi 
gyermekorvostól, mely receptre térítés elle-
nében a gyógyszertárakban megvásárolható.

Lakossági tájékoztató 
a Hepatitis A megbetegedésről
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Nyári Focikupa
2014. július 23-án került ismét megrendezésre Pap Sza-
bolcs, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozójának a szervezésében a Szent 
László Gimnázium műfüves pályáján és tornatermében 
a VII. Kistérségi Nyári Focikupa. Korábban csak Mezőkö-
vesden szerveztük meg ezt a tornát, de egyre népszerűbb 
lett és mostanra már egyre több településről jönnek a gye-
rekek. A sporteseményen több mint ötven gyermek volt 
jelen a kistérség településeiről (Szentistván, Borsodivánka, 
Négyes, Egerlövő, Mezőkeresztes, Bükkzsérc, Sály, Noszvaj, 
Mezőkövesd). A csapatok 2 négyes csoportban mérkőztek, 
mindkét csoportból az első két helyezett jutott tovább, 
majd léjátszották az elődöntőket. A döntőt Mezőkövesd-
Szentistván játszotta, 1:1 lett a végeredmény, majd bün-
tetőkkel Mezőkövesd csapata nyerte a tornát. A csapatok 
elismerő oklevelet kaptak. A legjobb kapus, góllövő és me-
zőnyjátékos külön jutalmazásban részesült. A nap folyamán 
rengeteg ügyes gyermekkel találkozhattunk. 

Szeretném megköszönni a segítséget Bodroginé 
Okos Emese, Papp Attiláné, Oláh Gabriella, Takácsné Mozer 
Boglárka és Hegedűs Gyula családgondozó kollégáimnak, 
valamint Szabó Miklósnak, a borsodivánkai Gárdonyi Géza 
Általános Iskola testnevelőtanárának a szíves közreműkö-
dését. Külön köszönetünket fejezzük ki Juhász Jánosnénak, a 
Szent László Gimnázium igazgató asszonyának és Barnóczky 
Lászlónak, a Bayer Róbert Kollégium igazgatójának a ren-
dezvény helyszínének biztosításáért. Pap Szabolcs

Október 11. szombat  19 órától a Matyó Kertbarátok Klubja szervezésében 
Szüreti Bál a Millennium Étteremben élőzenével, vacsorával, tombolával. 
Belépő: 2.000 Ft. | Érdeklődni: 70/698-4183; 30/936-5078, matyokertklub@gmail.com

Múlt Jelen Jövő
„Örökségvédelem, hagyományápolás, értékteremtés”

Az országban lévő helyi tagszervezetek, klubok, alapítványok és egyéb szépítő egyesületek, szervezetek 
képviselői a címben szereplő 3 témáról tanácskoztak és fejtették ki véleményüket. A gyógyvizek hasznosí-
tásáról is igen értékes előadások és hozzászólások hangzottak el. Mindhárom téma jellemző Mezőkövesdre 
és környező településeire. Országos, regionális és helyi kérdésekről tartottak igen értékes előadásokat neves 
előadók. Lehetőséget teremtettek az önkormányzat helyi szakembereinek Dél-Borsod és Matyóföld neve-
zetességeiről, népművészetéről és fürdővizeinek hasznosításáról elmondani véleményeiket. A tanácskozás 
végén szakmai ajánlásokat fogadtak el, amelyhez a jelenlévők hozzászólhattak, kiegészíthettek. Végezetül 
egy közös ajánlást fogadtak el, amely a hatályos rendeleteket �gyelembe véve a végső célt, mégpedig az 
egészségesebb, élhetőbb környezet kialakítását, a vizek védelmét, a települések arculatának javítását – 
nem feledkezve el a műemlékek megóvásáról sem –  tartalmazta. Külön szekció foglalkozott a �atalok 
helyzetével, hogyan lehet őket bevonni e nemes és értelmes, értékes munkába. Tárgyaltak az országos és 
helyi pályázatok fontosságáról is. Szó volt az önkéntesek szerepéről, munkájuk hasznosságáról. 

A szekcióülések befejezésekor a mezőkövesdi Táncpajtában Polgármesteri fogadás keretében adták át az 
2014. évi Podmaniczky-díjakat, mely közben a jelenlévőket a Randevú zenekar szórakoztatta. Szombaton bu-
szos kirándulás keretében mutatták be a helyi és a környékbeli városvédők Matyóföld nevezetességeit. 

A résztvevők véleménye alapján a tanácskozás szervezői, rendezői, a civil szervezetek tagjai, va-
lamint a cégek, intézmények helytállását dicsérték. Az ide látogatók azzal a benyomással hagyták el 
Mezőkövesd városát, hogy máskor is vissza fognak jönni. Akik a Zsóry fürdő szolgáltatásait igénybe vet-
ték szintén visszatérésüket jelezték. Ezúton köszönjük meg minden támogatónak, előkészítő bizottság 
tagjainak, önkormányzat dolgozóinak munkáját! 

A Városszépítő Egyesület elnöksége nevében 
Pető Istvánné elnök

2014. július 10–12. között Mezőkövesd város volt házigazdája a Város- és 
Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) XXXIII. Országos Találkozója és 
Szakmai Konferenciájának. 
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 
2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. 
tanév első félévére vonatkozóan

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló �atalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű 
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott tá-
mogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás 
és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázat-
tal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, 
míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlako-
zó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felső-
oktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk �zetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető 
meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor-
mányzat illetékességi területén lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévé-
re eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösz-
töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév 
második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőok-
tatási intézménybe.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-
képzésben vesz részt 
– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra 
kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelej-
tették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően le-
hetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrla-
pot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a telepü-
lési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles 
az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pá-
lyázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz 

történő benyújtásának 
határideje: 2014. november 7.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a la-
kóhely (a lakcímigazolványban lakóhelyként szerepel) szerint 
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hiva-
talánál (Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 3400 
Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.) kell benyújtani. 

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallga-
tói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak 
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel 
elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási 
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirde-
tett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, 
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az 
állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
– jövedelemnyilatkozat,
– vagyonnyilatkozat.

A benyújtandó mellékletek elérhetőek az alábbi 
honlapon www.mezokovesd.hu
A nyomtatványok a honlapon belül az önkormányzat/
közzététel/egyéb hirdetményeknél található meg. 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakás-
ban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert 
költségekkel és a be�zetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – 
megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
�gyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adó-
ról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell �zetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben elismert költség, valamint a �zetett tartásdíj. Ha a 
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsí-
tett közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, 
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek 
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, an-
nak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Be�zetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelem-
adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egész-
ségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szol-
gáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a 
lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, 
a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelő-
szülők számára �zetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása,
5. a személyes gondoskodásért �zetendő személyi térítési díj 
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,
7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, 
illetve alkalmi munkára   történő foglalkoztatásnak a havi 
ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott 
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munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb 
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
10.  a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövet-
kezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelőssé-
get vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, 
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem 
a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a 
megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával 
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített sze-
mélyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat 
és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtar-
tama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támoga-
tásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hall-
gatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a tá-
mogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsá-
tott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíj-
pályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogo-
sultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szó-
líthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkor-
mányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határ-
idejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentu-
mokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. 
A hiánypótlási határidő: 2014. november 20. nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a 
rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fele-
kezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi ered-
ményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászo-
rultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbe-
zéssel nem élhet.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja 
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési 
önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkor-
mányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a tá-
mogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és an-
nak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák ér-
keztetését követően 2015. január 16-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkor-
mányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az in-
tézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015. 
március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti 
a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és 
az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a 
felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak �gyelembe-
vételével, az állam által támogatott tanulmányok időtar-
tamára tekintettel állapítják meg.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya a 2014/2015. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott fél-
évben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati 
kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás végha-
táridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást köve-
tő tanulmányi félév: 
a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. 
tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a tá-
mogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. 
A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrésze-
ket a ki�zetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracso-
portosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a ki�zető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőok-
tatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az 
önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támo-
gatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az in-
tézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösz-
töndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, 
amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támoga-

tást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőokta-
tási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szer-
ződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem 
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos 
képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény ré-
széről kaphat juttatást. A ki�zetés előtt a jogosultságot, valamint 
a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2015. március.

Az önkormányzati ösztöndíjrész ki�zetése a tavaszi fél-
évben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, 
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-ki�zetéskor indul, majd a továbbiakban 
az ösztöndíj�zetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve 
október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azo-
nos rendben kell ki�zetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban 
az esetben is ki kell �zetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész 
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az in-
tézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-
járulék�zetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mel-
léklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj 
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási 
intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa 
Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon 
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felső-
oktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, 
�nanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztá-
sa miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév 
lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig 
ki nem �zetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett 
ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére vissza�zetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támoga-
tásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és 
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai 
úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A 
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről 
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a 
pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szol-
gáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem 
felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az 
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munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb 
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
10.  a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövet-
kezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelőssé-
get vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, 
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem 
a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a 
megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával 
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített sze-
mélyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat 
és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtar-
tama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támoga-
tásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hall-
gatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a tá-
mogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsá-
tott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíj-
pályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogo-
sultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szó-
líthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkor-
mányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határ-
idejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentu-
mokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. 
A hiánypótlási határidő: 2014. november 20. nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a 
rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fele-
kezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi ered-
ményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászo-
rultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbe-
zéssel nem élhet.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja 
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési 
önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkor-
mányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a tá-
mogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és an-
nak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák ér-
keztetését követően 2015. január 16-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkor-
mányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az in-
tézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2015. 
március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti 
a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és 
az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a 
felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak �gyelembe-
vételével, az állam által támogatott tanulmányok időtar-
tamára tekintettel állapítják meg.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya a 2014/2015. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott fél-
évben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati 
kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás végha-
táridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást köve-
tő tanulmányi félév: 
a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. 
tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a tá-
mogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. 
A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrésze-
ket a ki�zetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracso-
portosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a ki�zető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőok-
tatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az 
önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támo-
gatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az in-
tézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösz-
töndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, 
amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támoga-

tást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőokta-
tási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szer-
ződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem 
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos 
képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény ré-
széről kaphat juttatást. A ki�zetés előtt a jogosultságot, valamint 
a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2015. március.

Az önkormányzati ösztöndíjrész ki�zetése a tavaszi fél-
évben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, 
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-ki�zetéskor indul, majd a továbbiakban 
az ösztöndíj�zetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve 
október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azo-
nos rendben kell ki�zetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban 
az esetben is ki kell �zetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész 
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az in-
tézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-
járulék�zetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mel-
léklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj 
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási 
intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa 
Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon 
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felső-
oktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, 
�nanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztá-
sa miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév 
lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig 
ki nem �zetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett 
ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére vissza�zetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támoga-
tásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és 
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai 
úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A 
Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes 
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről 
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a 
pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szol-
gáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem 
felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az 
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esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékozta-
tást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormány-
zati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 
Támogatáskezelő látja el. 
A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a módosított 
1/2001. (I.18.) sz. ÖK. Rendelete 8. §-a alapján: 

Hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek havi 
jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők a pályázat 
benyújtását megelőző három hónap egy főre jutó havi 
nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét 
– 2014. évben 42.750.- forintot, és vagyonuk nincs. 
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. tv. 4. §. (1) bek. b.) pontja alapján:
az a hasznosítható ingatlan-jármű, továbbá vagyoni értékű 
jog, amelynek 

– külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg össze-
ge az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a harmincszorosát – 2014. évben 855 eFt-ot, vagy,
– együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát – 2014. évben 2.280 
eFt-ot -  meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgála-
tánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, 
amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgás-
korlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

dr. Fekete Zoltán
polgármester

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériumával együttműködve, az 
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel 
kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó �atalok számára

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló �atalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei ön-

kormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösz-
töndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásai-
ról és az általuk �zetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető 
meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű �atalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 
szakképzésben vesz részt 
– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos 
és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben 
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a be-

lépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése 
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A sze-
mélyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
A pályázati kiírásban meghatározott valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem be-
fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz 

történő benyújtásának
határideje: 2014. november 07.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a lakóhely (a lakcímigazolványban lakóhelyként 
szerepel) szerint illetékes települési önkormány-
zat polgármesteri hivatalánál (Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király u. 114.) kell benyújtani. 
 
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar-
tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi 
okiratok:
– jövedelemnyilatkozat
– vagyonnyilatkozat
A benyújtandó mellékletek elérhetőek az alábbi 
honlapon www.mezokovesd.hu
A nyomtatványok a honlapon belül az önkor-
mányzat/közzététel/egyéb hirdetményeknél 
található meg. 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelen-
tett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
az elismert költségekkel és a be�zetési kötelezettséggel 
csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföld-
ről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), 
ideértve a jövedelemként �gyelembe nem vett bevételt 
és az adómentes jövedelmet is,
– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adó-
ról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell �zetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szó-
ló törvényben elismert költség, valamint a �zetett tartásdíj. 
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 
bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő iga-
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zolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó 
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támo-
gatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Be�zetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelem-
adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egész-
ségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szol-
gáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti 
segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsök-
kentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) be-
kezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára �zetett 
nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubile-
umi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért �zetendő személyi térítési 
díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes mun-
kaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály 
szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 
50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozá-
sért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
10.  a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövet-
kezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelőssé-
get vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzí-
tett, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa fel-
tüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékle-
teiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, 
úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályá-
zatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye 
és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő 
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság el-
lenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelent-
kezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Támoga-
táskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormány-
zatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges 
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelen-
tik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási 
intézménybe még nem nyertek felvételt. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a.) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypót-
lásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás 
során, az önkormányzat által meghatározott határ-
időben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok 
önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat 
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, 
amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiány-
pótlási határidő: 2014. november 20. nap 
b.) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a 
rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat 
a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c.) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
e.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fele-
kezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi ered-
ményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rá-
szorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fel-
lebbezéssel nem élhet.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az 
önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizs-
gálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság 
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat 
nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a 
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezet-
ten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális 
rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndí-
jas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben 
az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavo-
násáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmá-
nyi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára 
megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja 
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a te-
lepülési önkormányzat illetékességi területéről. A tele-
pülési önkormányzat ebben az esetben határozatban 

rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat 
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és 
annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton 
küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési lis-
ták érkeztetését követően 2015. január 16-ig értesíti 
a települési önkormányzatok által nem támogatott 
pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az 
intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően, 
2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj tel-
jes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának meg-
küldésével köteles 2015. augusztus 31-ig a Támoga-
táskezelő részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. 
tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi 
meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyi-
latkozni arról, hogy a 2015-ös felvételi évet megelő-
zően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. 
Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztön-
díjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támoga-
tásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama 
alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú 
ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév 
első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. 
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogvi-
szonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támo-
gatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül fo-
lyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgató-
ja a felsőoktatási intézménynek. 

A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosult-
ságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőokta-
tásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak 
�gyelembevételével, az állam által támogatott tanul-
mányok időtartamára tekintettel állapítják meg.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pá-
lyázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első 
féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáride-
jének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egy-
mást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 
2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. 
tanév első féléve.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
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zolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a 
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó 
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támo-
gatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Be�zetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelem-
adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egész-
ségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szol-
gáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti 
segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsök-
kentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) be-
kezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára �zetett 
nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubile-
umi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért �zetendő személyi térítési 
díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes mun-
kaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály 
szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 
50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozá-
sért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
10.  a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövet-
kezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelőssé-
get vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzí-
tett, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa fel-
tüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékle-
teiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, 
úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályá-
zatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye 
és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő 
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság el-
lenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelent-
kezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Támoga-
táskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormány-
zatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges 
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelen-
tik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási 
intézménybe még nem nyertek felvételt. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a.) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypót-
lásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás 
során, az önkormányzat által meghatározott határ-
időben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok 
önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat 
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, 
amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiány-
pótlási határidő: 2014. november 20. nap 
b.) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a 
rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat 
a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c.) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
e.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fele-
kezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi ered-
ményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rá-
szorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fel-
lebbezéssel nem élhet.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az 
önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizs-
gálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság 
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat 
nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a 
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezet-
ten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális 
rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndí-
jas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben 
az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavo-
násáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmá-
nyi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára 
megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja 
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a te-
lepülési önkormányzat illetékességi területéről. A tele-
pülési önkormányzat ebben az esetben határozatban 

rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat 
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és 
annak indokáról 2014. december 19-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton 
küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési lis-
ták érkeztetését követően 2015. január 16-ig értesíti 
a települési önkormányzatok által nem támogatott 
pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az 
intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően, 
2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban 
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj tel-
jes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának meg-
küldésével köteles 2015. augusztus 31-ig a Támoga-
táskezelő részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. 
tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi 
meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyi-
latkozni arról, hogy a 2015-ös felvételi évet megelő-
zően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. 
Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztön-
díjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támoga-
tásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama 
alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú 
ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév 
első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. 
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogvi-
szonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támo-
gatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül fo-
lyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgató-
ja a felsőoktatási intézménynek. 

A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosult-
ságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőokta-
tásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak 
�gyelembevételével, az állam által támogatott tanul-
mányok időtartamára tekintettel állapítják meg.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pá-
lyázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első 
féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáride-
jének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egy-
mást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 
2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. 
tanév első féléve.
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Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára 
a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 
összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati 
ösztöndíjrészeket a ki�zetőhelyek (felsőoktatási intézmé-
nyek) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók 
után továbbutalja a ki�zető felsőoktatási intézményekhez 
abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók 
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási 
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget 
továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az in-
tézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intéz-
ményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a 
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés ter-
hére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben 
több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támo-
gatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A 
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a 
hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat 
juttatást. A ki�zetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói 
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2015. október.

Az önkormányzati ösztöndíjrész ki�zetése az őszi fél-
években október hónaptól, a tavaszi félévekben március 
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez törté-
nő átutalást követő első ösztöndíj-ki�zetéskor indul, majd a 
továbbiakban az ösztöndíj�zetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve 
március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azo-
nos rendben kell ki�zetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban 
az esetben is ki kell �zetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész 
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az 
intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőokta-
tási intézményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék�zetési kö-
telezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösz-
töndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladékta-
lanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesí-
teni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támo-
gatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést 
az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. 
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon be-
lül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új 
felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, 
�nanszírozási forma megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési for-
ma, �nanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének el-
mulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a 
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 
30-ig, illetve január 31-ig ki nem �zetett ösztöndíjára 
már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulat-
lanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intéz-
mény részére vissza�zetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támo-
gatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet 
és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és 
postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet 
be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a 
nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt 
félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó 
a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat 
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként 
nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még 
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szó-
ló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbá-
zis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei ön-
kormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési fel-
adatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a módosított 
1/2001. (I.18.) sz. ÖK. Rendelete 8. §-a alapján: 
Hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek 
havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban 
élők a pályázat benyújtását megelőző három hó-
nap egy főre jutó havi nettó jövedelmének össze-
ge nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a másfélszeresét – 2013. évben 
42.750.- forintot, és vagyonuk nincs. 
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 4. §. (1) bek. b.) pontja alapján:
az a hasznosítható ingatlan-jármű, továbbá vagyoni 
értékű jog, amelynek 

f) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg össze-
ge az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a harmincszorosát – 2013. évben 855 eFt-ot, vagy,
g) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát – 2013. 
évben 2.280 eFt-ot -  meghaladja, azzal, hogy a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az 
az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerű-
en lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott 
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármű.

dr. Fekete Zoltán
polgármester

Az Országos Rendőr-főkapitányság
,,A szülők és a családok a Rendőrség 

kiemelt partnerei 
a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

című programtervet adott ki.

A program célja, hogy minden 12–18 éves gyerme-
ket nevelő szülő lehetőséget kapjon arra, hogy éven-
te legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és 
interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-
fogyasztás büntető igazságszolgáltatást érintő koc-
kázataival kapcsolatban.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon ezen 
feladatok ellátását Boncsér Ákos r. hdgy. vég-
zi, akivel az alábbi elérhetőségeken lehet fel-
venni a kapcsolatot:
E-mail: drog_mezokovesdrk@borsod.police.hu 
Telefon: 06/49-505440/58-33as mellék (szeptember 
16-tól kezdődően minden második hét keddjén 14 
és 15 óra közötti időben).
Személyesen: a Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ságon minden hónap első keddjén 14:00 és 
15:00 óra között.
A programmal kapcsolatban érdeklődhet valameny-
nyi oktatási intézményben is!
A rendőrségi programterv lehetőségével élve a 
szülők hamarabb felismerhetik a családjukat fenye-
gető kábítószer elsődleges jeleit, s megismerve e 
szereket, elejét vehetik egy-egy esetleges tragédia 
bekövetkezésének.

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Drog dal

Esztelen, balga szolganép!
Tőlem ugyan semmit ne remélj!
Megmutatom a fényt, a lebegést
Közben leszívom agyad, s mi benned ép!

Általad létezem, légy rabom örökre!
Keresni fogsz, s nem menekülsz előlem!
A képzelet, mit adhatok s a kínt,
Hogy nélkülem élted tovább ne bírd!

Esztelen, balga szolganép!
Tőlem ugyan semmit ne remélj!

Palettám széles – tű, tabletta
Mindegy, hogy fogadsz magadba
Csak érezd, járni is fáj nélkülem
Levegőt kapkodva keress, szüntelen!

Esztelen, balga szolganép!
Tőlem ugyan semmit ne remélj!

S ha már lelked testedben megdermed,
árnyékod Éned is hátrahagyva oltalmat keres,
Végső győzelmem learatva feletted
taszítalak a mélybe, hol nyughelyed leled!

Esztelen, balga szolganép!
Tőlem ugyan mit remélsz?!
…remélsz?

/Szerző: Zelei Istvánné 2008.09.26.
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Minden jog fenntartva!/
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SPORTKALAUZ LABDARÚGÁS Egy pontot szerzett a Mezőkövesd Zsóry felnőtt együttese a 
Szigetszentmiklós ellen, míg a Szolnok vendégeként lejátszott találkozó a 
rossz időjárás miatt félbeszakadt.

Szolnoki MÁV-Stadler Rail 
– Mezőkövesd Zsóry (félbeszakadt)
Felhőszakadás miatt félbeszakadt Hege-
dűsék bajnoki mérkőzése Szolnokon szep-
tember 13-án. A Merkantil Bank Liga 5. 
fordulójának összecsapását a pálya rossz 
talaja és a folyamatosan hulló eső miatt a 
játékvezető a 15. percben beszüntette. A 
csapatok a tervek szerint október 1-jén, 
szerdán 18 órától pótolják be a találkozót.

Mezőkövesd Zsóry 
– Szigetszentmiklósi TK-Erima 0-0
A 6. fordulóban a 7. helyen tanyázó 
Szigetszentmiklós látogatott Mezőkö-
vesdre szeptember 20-án.

Az első lehetőség együttesünk előtt 
adódott, de Pantovic megpattanó lövése 
kevéssel a kapu fölött landolt, míg a túl-
oldalon Jasarevic baloldali beadása után 
Szepessy bólintott kevéssel a kapu fölé a 18. 
percben. Labdarúgóink a folytatásban len-
dületesebben és veszélyesebben játszottak, 
viszont a vendégek masszívan védekeztek. 
Tíz perccel a félidő vége előtt Molnár re-
mek kísérletét hárította Horváth, míg a 
kipattanót a jó ütemben érkező Szeles a 
kapufára emelte. Együttesünk a játékrész 

lefújása előtt is nagy lehetőséget alakított 
ki, azonban Horváth kivédte Molnár akro-
batikus mozdulattal leadott lövését.

A második játékrész paprikás hangu-
latban kezdődött, miután egy bedobással 
kapcsolatos szituáció miatt kisebb csete-
paté alakult ki a vendégek 16-osának elő-
terében. A kövesdi akció vezetését nehez-
ményező Vágó letaglózta Kulcsárt, amiért 
a játékvezető kiállította. Együttesünk az 
utolsó negyedórában a szerencsével is ha-
dilábon állt, mivel Kulcsár ravasz emelése 
a felső lécen csattant. 

Labdarúgóink a pontvesztés ellenére a 
3. helyen állnak a tabellán 11 ponttal. A baj-
nokságot a Vasas vezeti 15 egységgel, a 12 
pontos Gyirmót előtt, de a két együttes egy 
mérkőzéssel többet játszott Hegedűséknél.

VÁLTOZÁS Labdarúgóink a bajnokság 9. 
fordulójában Ceglédre látogatnak. A talál-
kozó időpontja módosult, így a csapatok 
október 10-én, pénteken 15 órától lépnek 
pályára a Pest megyei városban.

Balajtiék a Győri ETO FC-t látták vendé-
gül a Magyar Kupában szeptember 24-én. A 
legjobb 16 közé jutásról döntő találkozóról 
lapunk következő számában olvashatnak. 

FŐVÁROSI SIKER A Ligakupa C csoportjá-
nak 2. játéknapján az OTP Bank Ligában 3. 
helyen álló MTK látogatott Mezőkövesd-
re szeptember 16-án. Tóth László tanítvá-
nyai már a 2. percben hátrányba kerültek, 
miután Vass Patrik talált a kapuba.

Együttesünk ezután futószalagon 
dolgozta ki a lehetőségeket, de a fővá-
rosiak Csiki távoli bombájával növelték 
az előnyüket a 34. percben. Két perccel 
a félidő vége előtt csapatunk is betalált, 
ugyanis egy bal oldali beadás után a 
Pantovic elől menteni igyekvő Kálnoki 
Kis lőtt a saját kapujába.

A második félidő 54. percében 
�iam talált be, míg a játékrész felénél 
Fernandez lőtt 12 méterről a jobb alsó 
sarokba. Ezt követően Hegedűsék ját-
szottak veszélyesebben, de tíz perccel a 
mérkőzés vége előtt Hrepka közeli fejese 
jutott a kövesdi kapuba. Az eredmény 
ellenére végig becsülettel küzdő labda-
rúgóink Menougong kapáslövésével ál-
lították be a végeredményt. Mezőkövesd 
Zsóry – MTK Budapest 2-5 (1-2). Csa-
patunk 2 forduló után a 3. helyen áll a C 
csoportban 3 egységgel.

Bódi Krisztián

MOL-Pick Szeged 
– Mezőkövesdi KC 33-21 (16-10)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság 3. fordulójában az 
EHF Kupa győztes, bajnoki és Magyar Kupa ezüst-
érmet szerző Szeged otthonában léptek parkettre 
Lókodiék szeptember 13-án. 

JÓ KEZDÉS Zubaiék az összecsapás elején villámgyorsan 
megléptek 3-1-re, de kézilabdázóink egy 5-0-ás soro-
zattal vágtak vissza, így a 10. percben 6-3-as kövesdi 
vezetés állt az eredményjelzőn. Ezt követően Vadkertiék 
rendezték a sorokat, ennek eredményeként a 16. perc 
végén eltüntették a különbséget (8-8). A játék képe a 
folytatásban sem változott. A hazaiak átvették a vezetést 
és fokozatosan növelték a két csapat közti távolságot.

A második játékrészben is a szegediek akarata 
érvényesült. A hazaiak Ancsin kínai �gurából szer-
zett gólja után tízre tornázták fel a különbséget; 

a 42. percben 24-14-re álltak a csapatok. A nagy 
hátrány ellenére becsülettel küzdött az MKC és 
Radnic, Nakhajenka, valamint Lókodi vezérletével 
meg is nehezítették a kék-feketék dolgát, akik a 
mérkőzés záró 20 percében csak kettővel lőttek 
több gólt együttesünknél. 

Mezőkövesdi KC
– Sport36-Komló 33-23 (17-12)
A pontvadászat 4. játéknapján két, pont nélkül álló ala-
kulat találkozott városunkban szeptember 17-én. 

A találkozó elején fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, de egészen a 12. percig a baranyaiak álltak 
jobban, akik Szöllősi második találatával 6-5-re ve-
zettek. Ekkor viszont fordult a kocka, ugyanis Pálos 
duplájával fordított az MKC, majd Vasic és Dzono 
tovább hízlalta a különbséget, így az MKC a félidő 
feléhez érve 9-6-ra meglépett. A lüktető, küzdelmes 
összecsapáson a látogatók hosszú ideig tartották 

a lépést Grünfelderékkel, viszont kézilabdázóink a 
záró 6 percet 5-2-vel abszolválták, ennek köszönhe-
tően jelentős előnnyel vonulhattak pihenőre. 

A második játékrész eleje hullámzóan alakult, 
de lényeges változás nem történt, így 42 perc után 
23-17 állt az eredményjelzőn. Ezt követően kiegyen-
lített játék folyt a parketten, együttesünk őrizte 6-7 
gólos előnyét, majd Csuzicsék a záró hat percet 4-0-
ra hozták, ennek eredményeként fölényes kövesdi 
sikerrel zárult a találkozó.

Skaliczki László tanítványai 4 fordulót követően a 
8. helyen állnak a bajnokságban két ponttal, a szintén 
két pontos Balmazújváros előtt.

HAMARABB JÁTSZANAK Együttesünk következő 
hazai találkozójának megváltozott az időpontja. A 
Mezőkövesdi KC – Kőnig-Trade Balmazújváros ösz-
szecsapás szeptember 30-án, kedden 19 órakor kez-
dődik a Városi Sportcsarnokban.

KÉZILABDA Megszerezte első pontjait a bajnokságban városunk felnőtt csapata. Kézilabdázóink az újonc Komló együttesét 
fektették két vállra a 4. fordulóban.

Csillagos tízes

bokri

Csonka csata



Az erőversenyt 17 csapat részvételével második alkalommal szervezték meg a kövesdi tűz-
oltók a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban augusztus 16-án. A Borsod megyei tűzoltóságok 
mellett Egerből is érkezett egy csapat a megméretésre.

NEHÉZ FELADATOK    Az indulók idén is több számban mérték össze a tudásukat. „A versenyzőknek 
egy közel 300 kg-os gumiabroncsot kellett többször felemelniük és átfordítaniuk a kijelölt távon, vala-
mint vízzel töltött sörös palackokat pakoltak át egyik helyről a másikra. Emellett egy tömlő összeszere-
lése és futás szerepelt a feladatok között” – mondta Koroknai Péter, tűzoltó alezredes, a Mezőkövesdi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó parancsnoka.

A viadal kitűnően sikerült a házigazdáknak, hiszen a Czudar Richárd tűzoltó törzsőrmester 
és Csörgő Gábor tűzoltó főtörzsőrmester alkotta csapat végzett az élen, míg a bronzérmet Farkas 
Lóránd tűzoltó zászlós és Tóth József tűzoltó főtörzsőrmester vehette át. Az ezüstérmet a Miskolci 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében induló Ladinszki Levente tűzoltó törzszászlós és 
Cirba Róbert tűzoltó őrmester szerezte meg. A csapatok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság felajánlásában oklevelet, ezen felül a győztes egy vándorkupát kapott. 
A verseny megszervezésében és lebonyolításában oroszlánrészt vállaló Bukta Tamás jóvoltából, a 
támogatók minőségi borokat és pólókat ajánlottak fel a dobogósok részére.

Ez év áprilisában az előző bajnokságot még azzal zártuk, 
hogy csodák még a sakkban sincsenek, és önmagához ké-
pest bármennyire jó teljesítményt nyújtott NB II-es együt-
tesünk, végül kieső helyen végzett az igen erős „budapesti”, 
azaz Erkel-csoportban.

A folytatásban azonban azt lehet mondani, hogy csodák 
a sakkban is vannak, és bekövetkezett az, ami már máskor 
is megtörtént, hogy a szakosztály lelkes sportdiplomáci-
ájának is köszönhetően, csapatunk a legjobb eredményt 
ismét nyáron, a holtidényben érte el, mégpedig azzal, hogy 
városunk élsakkozói legerősebb kiesőjelöltként nem kiestek 
az NB II-ből, hanem csak „átestek” a hozzájuk közelebb álló 
Barcza-csoportba, ezáltal újabb lehetőséget kaptak az NB II-
es megméretésre. A visszatérés nem sikerült jól, mert az 1. 
fordulóban 8,5-3,5 arányú vereséget szenvedtek sakkozóink 
a Kazincbarcikai VSC együttesétől.
Győzött: Hegedűs Rafael és Póta Lajos
Döntetlen: Éberth Zoltán, Sallai János és Kántor Attila
Játszottak még: Barabás Tibor, Zelei Zoltán, Hunkó György, Si-
mon Attila, Pap Kristóf, Gáspár Muriel Aranka és Csontos Dominik

A két győzelem közül kiemelkedő Póta Lajos pontszerzése, aki 
egy 270 értékszámmal magasabban jegyzett ellenfelet késztetett 
a játszma feladására. A következő fordulóban (szeptember 21-én) 
a Nyíregyházi Sakk Iskola SE volt az ellenfél, idehaza.

Arany- és bronzérmet 
szereztek a Mezőkövesdi 
Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság sportolói 
a Megye legerősebb 
tűzoltója elnevezésű 
páros versenyen.

Kiesés helyett „átesés”...

Az esemény ünnepi megnyitóval kezdődött a Hoór-
Völgye Víztározónál szeptember 12-én, ahol első-
ként Fodor Enikő rendőr őrnagy, a Mezőkövesdi 

Rendőrkapitányság hivatalvezetője köszöntötte a részt-
vevőket. Szerencsi Árpád, rendőr alezredes, a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy 18, 
köztük három megyehatáron túlról érkezett csapat vesz 
részt az eseményen. Hozzátette, hogy a versenyt az el-
múlt két évben megnyerő kövesdiek végleg megszerez-
ték a vándorserleget, így dr. Fekete Zoltán polgármester, 
illetve a Mezőkövesdi Önkormányzat, idén egy új díszes 
trófeát ajánlott fel a győztesnek. A Matyó Triatlon dísz-
vendége Mezőkeresztes volt ebben az esztendőben.

A hagyományoknak megfelelően a csapatoknak 
ezúttal is három tusában kellett összemérniük a tu-
dásukat, erejüket és szerencséjüket, hiszen a főzés és 
labdarúgás mellett horgászat szerepelt a programban. 
A horgászok, valamint a főzőcsapatok a víztározónál 
„ütöttek tábort”, míg a focisták a Városi Stadion műfü-
ves pályáin rúgták a bőrt. 

JÓ EREDMÉNYEK A végeredményt az elmúlt évekhez hasonlóan a három tusa összesített eredményei alapján hirdették ki, de 
versenyszámonként is díjazták a legjobb csapatokat. A résztvevők az oklevelek és a kupa mellett értékes ajándékokat vehettek 
át az ünnepségen. Az összesített eredmények alapján a Miskolci Rendőrkapitányság végzett az első helyen, míg a címvédő és 
házigazda kövesdi rendőrök egy ponttal lemaradva a második helyet szerezték meg. Az Egri Rendőrkapitányság csapata csak a 
tusánkénti rosszabb eredményei miatt szorult a 3. helyre. A Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság csapata főzésben és 
horgászatban is ezüstérmes lett, míg a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal a mezőny hátsó régiójában végzett. 

KÍSÉRŐ PROGRAMOK A Matyó Triatlon kísérő program-
jaként fellépett a Mezőkeresztesi Férfikórus, Jordán 
Mária és zumba csapata, illetve a miskolci Báthori 
László és Twist Olivér Kórus. Emellett a Mezőkeresztesi 
Motoros Egyesület és a Régi járművek Egri Egyesületé-
nek köszönhetően muzeális korú két-, és négykerekű 
járgányokat tekinthettek meg a látogatók. 

Két dobogós hely

ezüstérmes kövesdiek

Második helyen 
végzett a Mező-
kövesdi Rend-
őrkapitányság 
csapata a Matyó 
Triatlon versenyen. 
A 3. alkalommal 
megrendezett 
eseményt a Miskolci 
Rendőrkapitányság 
nyerte meg.

Az eredményhirdetésen a díjakat többek 
között Tállai András, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszterhelyettese, 
dr. Fekete Zoltán polgármester és 

Szerencsi Árpád rendőrkapitány adta át

bokri

bokri Dr. T. B.
14    Mezőkövesdi Újság 2014/19

SPORTKALAUZ LABDARÚGÁS Egy pontot szerzett a Mezőkövesd Zsóry felnőtt együttese a 
Szigetszentmiklós ellen, míg a Szolnok vendégeként lejátszott találkozó a 
rossz időjárás miatt félbeszakadt.

Szolnoki MÁV-Stadler Rail 
– Mezőkövesd Zsóry (félbeszakadt)
Felhőszakadás miatt félbeszakadt Hege-
dűsék bajnoki mérkőzése Szolnokon szep-
tember 13-án. A Merkantil Bank Liga 5. 
fordulójának összecsapását a pálya rossz 
talaja és a folyamatosan hulló eső miatt a 
játékvezető a 15. percben beszüntette. A 
csapatok a tervek szerint október 1-jén, 
szerdán 18 órától pótolják be a találkozót.

Mezőkövesd Zsóry 
– Szigetszentmiklósi TK-Erima 0-0
A 6. fordulóban a 7. helyen tanyázó 
Szigetszentmiklós látogatott Mezőkö-
vesdre szeptember 20-án.

Az első lehetőség együttesünk előtt 
adódott, de Pantovic megpattanó lövése 
kevéssel a kapu fölött landolt, míg a túl-
oldalon Jasarevic baloldali beadása után 
Szepessy bólintott kevéssel a kapu fölé a 18. 
percben. Labdarúgóink a folytatásban len-
dületesebben és veszélyesebben játszottak, 
viszont a vendégek masszívan védekeztek. 
Tíz perccel a félidő vége előtt Molnár re-
mek kísérletét hárította Horváth, míg a 
kipattanót a jó ütemben érkező Szeles a 
kapufára emelte. Együttesünk a játékrész 

lefújása előtt is nagy lehetőséget alakított 
ki, azonban Horváth kivédte Molnár akro-
batikus mozdulattal leadott lövését.

A második játékrész paprikás hangu-
latban kezdődött, miután egy bedobással 
kapcsolatos szituáció miatt kisebb csete-
paté alakult ki a vendégek 16-osának elő-
terében. A kövesdi akció vezetését nehez-
ményező Vágó letaglózta Kulcsárt, amiért 
a játékvezető kiállította. Együttesünk az 
utolsó negyedórában a szerencsével is ha-
dilábon állt, mivel Kulcsár ravasz emelése 
a felső lécen csattant. 

Labdarúgóink a pontvesztés ellenére a 
3. helyen állnak a tabellán 11 ponttal. A baj-
nokságot a Vasas vezeti 15 egységgel, a 12 
pontos Gyirmót előtt, de a két együttes egy 
mérkőzéssel többet játszott Hegedűséknél.

VÁLTOZÁS Labdarúgóink a bajnokság 9. 
fordulójában Ceglédre látogatnak. A talál-
kozó időpontja módosult, így a csapatok 
október 10-én, pénteken 15 órától lépnek 
pályára a Pest megyei városban.

Balajtiék a Győri ETO FC-t látták vendé-
gül a Magyar Kupában szeptember 24-én. A 
legjobb 16 közé jutásról döntő találkozóról 
lapunk következő számában olvashatnak. 

FŐVÁROSI SIKER A Ligakupa C csoportjá-
nak 2. játéknapján az OTP Bank Ligában 3. 
helyen álló MTK látogatott Mezőkövesd-
re szeptember 16-án. Tóth László tanítvá-
nyai már a 2. percben hátrányba kerültek, 
miután Vass Patrik talált a kapuba.

Együttesünk ezután futószalagon 
dolgozta ki a lehetőségeket, de a fővá-
rosiak Csiki távoli bombájával növelték 
az előnyüket a 34. percben. Két perccel 
a félidő vége előtt csapatunk is betalált, 
ugyanis egy bal oldali beadás után a 
Pantovic elől menteni igyekvő Kálnoki 
Kis lőtt a saját kapujába.

A második félidő 54. percében 
�iam talált be, míg a játékrész felénél 
Fernandez lőtt 12 méterről a jobb alsó 
sarokba. Ezt követően Hegedűsék ját-
szottak veszélyesebben, de tíz perccel a 
mérkőzés vége előtt Hrepka közeli fejese 
jutott a kövesdi kapuba. Az eredmény 
ellenére végig becsülettel küzdő labda-
rúgóink Menougong kapáslövésével ál-
lították be a végeredményt. Mezőkövesd 
Zsóry – MTK Budapest 2-5 (1-2). Csa-
patunk 2 forduló után a 3. helyen áll a C 
csoportban 3 egységgel.

Bódi Krisztián

MOL-Pick Szeged 
– Mezőkövesdi KC 33-21 (16-10)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság 3. fordulójában az 
EHF Kupa győztes, bajnoki és Magyar Kupa ezüst-
érmet szerző Szeged otthonában léptek parkettre 
Lókodiék szeptember 13-án. 

JÓ KEZDÉS Zubaiék az összecsapás elején villámgyorsan 
megléptek 3-1-re, de kézilabdázóink egy 5-0-ás soro-
zattal vágtak vissza, így a 10. percben 6-3-as kövesdi 
vezetés állt az eredményjelzőn. Ezt követően Vadkertiék 
rendezték a sorokat, ennek eredményeként a 16. perc 
végén eltüntették a különbséget (8-8). A játék képe a 
folytatásban sem változott. A hazaiak átvették a vezetést 
és fokozatosan növelték a két csapat közti távolságot.

A második játékrészben is a szegediek akarata 
érvényesült. A hazaiak Ancsin kínai �gurából szer-
zett gólja után tízre tornázták fel a különbséget; 

a 42. percben 24-14-re álltak a csapatok. A nagy 
hátrány ellenére becsülettel küzdött az MKC és 
Radnic, Nakhajenka, valamint Lókodi vezérletével 
meg is nehezítették a kék-feketék dolgát, akik a 
mérkőzés záró 20 percében csak kettővel lőttek 
több gólt együttesünknél. 

Mezőkövesdi KC
– Sport36-Komló 33-23 (17-12)
A pontvadászat 4. játéknapján két, pont nélkül álló ala-
kulat találkozott városunkban szeptember 17-én. 

A találkozó elején fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, de egészen a 12. percig a baranyaiak álltak 
jobban, akik Szöllősi második találatával 6-5-re ve-
zettek. Ekkor viszont fordult a kocka, ugyanis Pálos 
duplájával fordított az MKC, majd Vasic és Dzono 
tovább hízlalta a különbséget, így az MKC a félidő 
feléhez érve 9-6-ra meglépett. A lüktető, küzdelmes 
összecsapáson a látogatók hosszú ideig tartották 

a lépést Grünfelderékkel, viszont kézilabdázóink a 
záró 6 percet 5-2-vel abszolválták, ennek köszönhe-
tően jelentős előnnyel vonulhattak pihenőre. 

A második játékrész eleje hullámzóan alakult, 
de lényeges változás nem történt, így 42 perc után 
23-17 állt az eredményjelzőn. Ezt követően kiegyen-
lített játék folyt a parketten, együttesünk őrizte 6-7 
gólos előnyét, majd Csuzicsék a záró hat percet 4-0-
ra hozták, ennek eredményeként fölényes kövesdi 
sikerrel zárult a találkozó.

Skaliczki László tanítványai 4 fordulót követően a 
8. helyen állnak a bajnokságban két ponttal, a szintén 
két pontos Balmazújváros előtt.

HAMARABB JÁTSZANAK Együttesünk következő 
hazai találkozójának megváltozott az időpontja. A 
Mezőkövesdi KC – Kőnig-Trade Balmazújváros ösz-
szecsapás szeptember 30-án, kedden 19 órakor kez-
dődik a Városi Sportcsarnokban.

KÉZILABDA Megszerezte első pontjait a bajnokságban városunk felnőtt csapata. Kézilabdázóink az újonc Komló együttesét 
fektették két vállra a 4. fordulóban.

Csillagos tízes

bokri

Csonka csata



A sajátnál nincsen jobb

kedves emlékem, hogy egy-egy családi-baráti nyár-
salás, főzés során gyerekkoromban csak hátra kellett 

mennem a kertünkbe paradicsomért, paprikáért, 
uborkáért. Vagy amikor a tízórait a fáról leszakított al-

mával egészítettük ki. Illetve a közös paradicsomfőzés, 
krumpliszedés, borsó- és babfejtés, -ültetés élményei. 

Mezőkövesden sok 
évtizeden keresztül 
a földből éltek meg 

az emberek. Saját maguknak 
termelték meg a szükséges 
zöldségeket, gabonát, gyü-
mölcsöt. Ami felesleges volt, 
elcserélték a szomszéddal, 
vagy eladták. Az utóbbi 
évtizedekben egyre kevesebb 
az a család, aki háztáji gazdál-
kodással foglalkozik. Mégis 
fontos lenne szerintem, hogy 
a mai nemzedék erejéhez 
és tudásához képest tegyen 
annak érdekében, hogy újra 
elterjedjen a háztáji gazdál-
kodás, emellett az emberek 
tudják, hogy környezetükben 
honnan, kiktől lehet vásárolni 
valóban minőségi gabonát, 
zöldséget és gyümölcsöt. Ilyen 
lehet a piac, ahol sok helyi 
kínálja otthon megtermelt 
élelmiszereit, vagy épp a laká-
sunktól két utcára lakó, kertet 
művelő család. Helyezzük őket 
előtérbe vásárlásainkkor! Ha 
kell, érdeklődjünk, kérdezős-
ködjünk, keressük meg ezeket 
a forrásokat, lehetőségeket!

A bevásárlóközpontokban, 
szupermarketekben vásárolt 
drága, import és sok esetben 
számtalan módon kezelt 
termékekhez képest a saját 
magunknak megtermelt zöld-
ségek, gyümölcsök előnyeit 

sokáig lehetne sorolni. Nincs 
bennük tartósítószer, nincse-
nek kezelve számtalan fajta 
permet- és egyéb vegyi anyag-
gal. Finomabbak, egészsége-
sebbek, gazdaságosabbak és 
mindig kézközelben vannak.

A Matyó Kertbarát 
Egyesület immáron második 
alkalommal szervezte meg 
az Őszi kiállítást és vásárt a 
Táncpajtában szeptember 
19-én és 20-án. Céljuk a saját 
termelésű és előállítású élel-
miszerek népszerűsítése. Az 
eseményt Herkely Károly, az 
egyesület elnökének köszön-
tője után dr. Fekete Zoltán 
polgármester nyitotta meg, 
aki példaértékűnek nevezte 
a kezdeményezést. Kiemelte, 
hogy az lenne az ideális, ha 
minden zártkertben termelné-
nek az emberek. Ezt követően 
Jéger Károly pápai prelátus 
megáldotta a terményeket, 
zöldségeket, gyümölcsöket.

Az Istókné Pap Katalin és 
férje által összeállított gazdag 
termékoltár is méltón jelképe-
zi, hogy mi minden megterem 
településünkön. Aki betért a 
Táncpajtába, láthatta, hogy a 
boltok számos kínálata meg-
terem városunkban!
Merjünk felkutatni ezeket 
a lehetőségeket! 

molnár zsanett

 Idén hetvenketten hozták el 
kertjük javait a kiállításra

Mezőkövesden megterem a búza, az árpa, a kukorica és egyéb 
gabonafajták, az alma, a körte, a paprika, a paradicsom, a dió, a 
mandula, a tök, a szőlő, a padlizsán és még sok-sok minden

Jéger Károly pápai prelátus megáldotta 
a terményeket, zöldségeket, gyümölcsöket

Herkely Károly egyesületi elnök
a háztáji termelés előnyeiről beszélt

Iskolai és óvodai foglalkozás 
keretében a gyerekek is 

megismerkedtek a kövesdi 
termesztésű növényekkel


