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Tisztelt Mezőkövesdiek!
Ahogy sorra fogynak az esztendő még hátra lévő napjai, mintha életünk ritmusa is kezdene 
megváltozni. Kóborlunk üzletekben, plázákban, butikokban. Fizetünk, szállítunk, főzünk, sü-
tünk, csomagokat gyártunk, takarítunk, fát hurcolunk. Az igyekezet sokszor feledni hagyja ben-
nünk az ünnep valódi értelmét. Megtalálni, megszólítani egymást. A karácsony az az alkalom, 
amikor végre mindenki ott lehet körülöttünk. Mindenki, akit szerettünknek, vagy életünk meg-
határozó részének tartunk. Akinek sikerül megélnie ezt az élményt, az tudhatja, ez a legnagyobb 
ajándéka és öröme az évnek. A körülöttünk rohanó világ, a média tudatformáló hatása merőben 
más jelentést igyekszik formálni bennünk a karácsony és az ajándék fogalmáról. Vajon még hány 
háznál csendül fel a fa mellett a „Mennyből az angyal” és bizony hányszor lesz előbbvaló kérdés 
a: „Mit hozott a Jézuska?” Müller Péter szavait idézném: „A Jézuska nem hoz semmit. Neki sem volt 
semmije. Csak egy szál köntöse, arra is kockát vetettek a katonák a halála után. A Jézuska csak békét 
tud hozni, és csendet a szívben, és szeretetet, ami a világ legnémább, legnyugodtabb, legszótlanabb 
pillanata. Láthatatlan. Nincs benne lihegés, nyugtalanság, idegesség, lárma.”

A karácsony Jézus születésének ünnepe. Hagyjuk, hogy ezen a napon bennünk 
is megszülessen valami. Valami, amit át tudunk adni családunknak, szeretteinknek, 
szomszédunknak. Valami, amit tovább tudunk vinni magunkkal az új esztendőre és amivel 
lezárhatjuk a mögöttünk hagyott hónapok vitáit, viszályait, sérelmeit. 

Wass Albert gondolatait szeretném idézni: „Küszöbön áll a nap, az az egy nap az évben, 
mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjai-
dé, a céljaidé, a munkádé és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül.”

Van, akinek a nyüzsgést, a találkozást, és van, akinek a magányt, a csöndet hozza el 
ez az időszak. Ne felejtsük! Egy jó szó, egy telefon és pár perc figyelem többet jelenthet 
magukra marad embertársainknak, mint gondolnánk. Egy ajándék, amely nem kerül sem-
mibe, másnak viszont a biztató lökést, az ünnep színét hozhatja a szürke hétköznapokba.
Kívánom, hogy az adventi időszak hozza el mindannyiuknak a feltöltődés, a lelki felkészü-
lés örömét, hogy Szenteste megtisztult szívvel várhassuk Jézus Krisztus eljövetelét! Áldott, 
Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok!

„Legyen áldott a jó Isten, aki egy újabb karácsonyt megérnünk 
engedett. Adjon ez alkalomból boldog ünnepet, olyant, amely nem 

reked meg az ünneplés külsőségeiben, hanem lélekben is 
megtisztít és erőt ad a továbbiakban.”

A többi ünnephez viszonyítva a karácsonynak 
van egy különleges varázsa. Sokak számá-
ra a legszebb, a legérzelmibb, legalábbis a 

gyermeki lelkületet a legmélyebben megható ün-
nep. A bevásárlóközpontok csillogása, a „vedd meg, 
szerezd meg, csak neked” mindenhonnan ömlő 
harsánysága, az ajándékok utáni hajsza, az álszent 
ünneplés miatt a karácsony sok helyen már nem a 
bensőséges szeretet és az öröm ünnepe. 

Ne engedjünk ezeknek a hívságoknak! Ha meglátjuk a bet-
lehemi csillag ragyogását, akkor meglehet, hogy karácsony 
idejére elfeledjük világi kötelékeink kínzó szorítását és a 
szegényes jézusi jászolbölcső fényében mindennapi szük-
ségeink, gondjaink megszépülnek – és talán még erőseb-
bé tesznek. A nagy karácsonyi rohanásban álljunk meg egy 
pillanatra, nézzünk fel az égre és lássuk meg azt a Csillagot, 
és mint a pásztorok annak idején, kövessük! Engedjük be 
a szeretetet a szívünkbe és vegyük észre mindenkiben 
ugyanezt! Töltsön el valamennyiünket a béke és a szeretet! 
Kérjünk bocsánatot azoktól, akiket megbántottunk és fog-
juk meg, „ha csak jelképesen is” egymás kezét! Ha így, kéz 
a kézben, szeretetben várjuk a karácsonyt, együtt lehetünk 
a Kis Jézussal, mert itt lesz köztünk. 

Képesek vagyunk egymást szeretni 
és nemcsak karácsonykor. Lehet a 
világ bármilyen, ha van bennünk 
szeretet, minden nehézséget le-
győzünk. Hiszem azt, hogy a me-
zőkövesdiek tudnak az Istennel 
együtt szeretni. Városunkra igazak 
Ady Endre: Karácsony című versé-
nek sorai:

„Minden ember
szeretettel
Borul földre imádkozni
Az én kis falumba 
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”

Kívánok minden mezőkövesdinek 
Istentől megáldott, békés, kegyel-
mekben gazdag Szent Karácsonyt!

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

karácsonyi 
köszöntő

 „Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni....
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság 
Szállna a világra…”

Ady Endre

Tállai András 
államtitkár, 

országgyűlési képviselő
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karácsonyi 
TÜKÖR

Nemcsak a kis gyermekek, hanem sokszor még a felnőttek is szívesen elnézik a kará-
csonyi díszeket. A feldíszített fenyőfa elkápráztat bennünket. Az ezüstszínű gömbök, 
az ezüstpapírba csomagolt szaloncukrok, a különféle karácsonyfadíszek és az ezüst-

papírból vágott vékony csíkok azonban nemcsak csillognak-villognak, nemcsak játszadoznak a 
fénnyel, hanem visszatükrözik a mi csodálkozó arcunkat is. Mindezt finoman, játékosan teszik, 
de elégségesen ahhoz, hogy önmagunkra irányítsuk a figyelmünket. 

Ebben van a Karácsony titka, mondanivalója is. Ha Isten azt akarta volna, hogy csak Őt 
nézzük, Őt csodáljuk, nem lett volna emberré. Az emberiség, története során, számtalan for-
mában vélte már fölfedezni az Istent. A teofániák hol tűzben, hol vízben, hol a magasságokban, 
hol a mélységekben történtek; nem beszélve az ég felhőiről vagy a csillagok milliárdjairól. Most 
azonban Isten úgy mutatta meg önmagát, hogy EMBERRÉ lett. Hebegünk, habogunk is eleget. 
Az első Karácsony óta minden évben újra átéljük azt, amit a betlehemi pásztorok és királyok 
átéltek, akik Istent látni mentek Betlehembe, és a jászolban egy Gyermekkel találkoztak. 

Ha az Isten ennyire nagyra becsül bennünket, embereket, hogy értünk emberré lesz, 
akkor érdemes elgondolkodnunk azon, hogy miért teszi ezt. Olyan ez, mint egy szépen 
becsomagolt, de nagyon egyszerű, s ugyanakkor egy nagyon meglepő ajándék. Amikor 
meglátjuk és kezünkbe vesszük, már sejtjük, hogy mi lehet az, de teljesen ki kell bon-
tanunk, hogy megláthassuk azt a maga valójában. Természetesen meg kell látnunk az 
emberré lett Isten Fiában az Isten hozzánk való mérhetetlen nagy szeretetét, aki azért lett 
emberré, hogy velünk emberként társalogva Őt jobban meg tudjuk ismerni és elfogadni. 
A jászolból reánk tekintő Gyermek azonban olyan, mint egy tükör. Minket, magunkat is 
megláttat. Azt akarja, hogy vegyük csak észre önmagunkat. Gondolkodjunk el azon, kik is 
vagyunk mi valójában. Honnan jöttünk, hová megyünk? Mi az, ami betölti vágyainkat? 

A mai idők emberéről nem lehet elmondani, hogy nagy istenkereső lenne. Egykedvűen 
elnézi, ha valaki mégis a hit és vallásosság útján akar járni, de ő maga ettől valami „sokkal 
értelmesebbel” szeretne foglalkozni. S a világ, mint világ ad is neki bőven babrálni és ren-
dezgetni valót. A „karácsonyi tükör” azonban felvillantja előtte önmagát! Ember, kérdezz 
rá bátran önmagadra, ám meglátod, hogy önmagad titkát nem tudod másképp megfejteni, 
csak, ha meglátod a Gyermekben az Istent! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden mezőkövesdi családnak ajándékos, szép Ka-
rácsonyt! Az ajándékok tömkelegében, vagy éppen hiányában azonban lássuk meg, hogy az 
igazán nagy ajándékot Isten adja nekünk, aki közénk született a kis Jézusban!

akárhogy is nézzük, a Ka-
rácsony egyike azoknak az 
ünnepeknek, amelyek leg-
inkább csillognak-villog-
nak. Bár itt nálunk, Euró-
pában az esztendő egyik 
legsötétebb időszakára 
esik ez az ünnep, mindent 
megteszünk azért, hogy 
fényfüzérekkel „elűzzük” 
a sötétséget. a Karácsony 
ünnepéhez, s ez így van 
rendjén, illik a ragyogás.

dr. berkes lászló 
plébános
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képviselő-testületi ülés 
a 2015. január 1-jétől életbe lépő piaci, parkolási, kéményseprési díjakról, a Városgazdálkodási zrt. és az 
önkormányzat közötti vállalkozói szerződések meghosszabbításáról is döntött városunk képviselő-tes-
tülete a november 27-ei ülésen. 

Az ülés elején dr. Fekete Zoltán polgár-
mester tájékoztatójában a hónap főbb ese-
ményei mellett kiemelte a településen zajló 
beruházásokat. Elmondta, hogy a járda- és 
útfelújítási program kivitelezési munkái 
befejeződtek, amely során több mint 8200 
négyzetméter felületet újítottak fel. Hang-
súlyozta, hogy elkészült a gimnáziumban 
a multifunkcionális, kosárlabda, kézilabda 
és egyéb sportokra alkalmas rekortán bo-
rítású pálya. A Kavicsos-tó és Szabadidő-
park 6 streetfitness eszközzel gyarapodott. 
A Hadnagy úti Sportcentrumban is befeje-
ződött a salakos teniszpálya kialakítása. A 
Mező Ferenc Tagiskolában pedig a végé-
hez közeledik a rekortán borítású futópá-
lya építése. Hozzátette, hogy a közmunka-
program keretében járdalapos járdaépítés 
zajlik a Jázmin, a Hadnagy és Ady Endre 
utcákban, valamint a Táncsics, a Honvéd 
és a Muskátli úton takarítják az árkokat. A 
START Mezőgazdasági munkaprogram 
pillérének keretében befejezték a betaka-
rítást, amely során 40 mázsa burgonyát és 
7,5 mázsa sárgarépát gyűjtöttek be. 

A Polgármesteri Tájékoztató után a 
városi piac és vásár használatáról, fenn-
tartásáról szóló rendeletet módosították. 
A meghozott döntés értelmében 2015. 
január 1-jétől a bérlettel rendelkező áru-
soknak 170 Ft/fm helyett 180 Ft/fm, a bér-
lettel nem rendelkezők esetében 200 Ft/fm 
helyett 220 Ft/fm díjat kell megfizetniük. 
Emellett a rendeletbe pontosításként be-
került a különböző, nem asztalról történő 
árusítás esetén a tárolóedények méretéhez 
igazodó ármeghatározások. A keddi, szer-
dai és pénteki napokon a piac rendszeres 
nyitva tartása érdekében a napi díjak ese-
tében 50%-os kedvezményt vezetnek be, 
tehát ezeken a napokon a díjak feléért vált-
hatják meg az árusok napi díjukat. 

Következő napirendi pontként a ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 
igénybevételének szabályozásáról szóló 
rendeletet módosították a városatyák. 
Erre azért volt szükség, mert törvényi vál-
tozások miatt a közszolgáltatásba 2015. 
január 1-jétől új, kötelezően ellátandó fel-
adatok kerültek be. A korábbi feladatokon 
túl jövő évtől ellenőrzik majd a tüzelőbe-
rendezés biztonságos működéséhez szük-
séges levegő-utánpótlást, négyévenként a 
gáz tüzelőberendezéseknél az égéstermék 

paramétereit, az összekötő elemeket és 
azok szükség szerinti tisztítását, valamint 
a műszaki biztonsági felülvizsgálat meg-
létét. Ehhez az önkormányzatnak meg 
kellett határozni a feladatokhoz tartozó 
díjtételeket. A jogszabályi változások ezen 
irányú átvezetése miatt a kéményseprési 
díjak kis mértékben változnak, emelked-
nek majd január 1-jétől. 

A testület tárgyalta a fizető parkolási 
rendszerről szóló rendeletet. A megsza-
vazott módosítás értelmében jövőre sem 
emelkednek a parkolók igénybe vételének 
díjai. A mezőkövesdi lakosoknak az egész 
éves parkolási bérlet megváltásáért bruttó 
14 ezer forintot kell fizetniük, míg a nem 
helyi gépjárművezetők 24.865 forintért 
válthatják meg éves parkolójegyüket. 

Módosították a védőnői körzetekről 
szóló rendeletet a fellépő körzeti leterhelt-
ség miatt: ezentúl a Barack, Szőlő, Dinnye 
utcában lakó kisgyermekek gondozását az 
V. védőnői körzet látja majd el. 

A grémium elfogadta Mezőkövesd 
Város Településrendezési Terv és He-
lyi Építési Szabályzat módosítás véle-
ményezési szakaszának ismertetését, 
illetve lezárását. 

Mindezek mellett megszavazták az 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabály-
zatának és a 2014. évi közbeszerzési ter-
vének módosítását. 

A képviselő-testület döntése értelmé-
ben 2019. december 31-ig meghosszab-
bítja a Mezőkövesdi Városgazdálkodási 
Zrt.-vel kötött vállalkozói szerződéseit. 

A városatyák szavazatukkal támogat-
ták a Matyó Rózsa Ünnepe, valamint az 
I. Matyó Világtalálkozó megrendezését. 
Emellett a testület 17 önkormányzati 
bérlakás, szántó, ingatlan bérleti szerző-
dések sorsáról is határozott. 

A grémium emellett megválasztotta a 
Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. új 
ügyvezető igazgatóját. A gazdasági tár-
saság korábbi ügyvezetője, Szabó Ger-
gely összeférhetetlenség miatt lemon-
dott. A meghozott döntés értelmében 
5 évre a cég vezetőjévé Szabó-Bodnár 
Ágotát nevezték ki.

A testület megszavazta a Zsóry Cam-
ping Kft. végelszámolási feladatainak el-
indításáról szóló előterjesztést. Az önkor-
mányzat 100%-os tulajdonában lévő Zsóry 
Camping Kft. a legutóbbi öt üzleti évben 
a tevékenységét nem tudta gazdaságosan, 
nyereségesen ellátni, ezért a képviselő-tes-
tület kezdeményezi és elindítja a cég jog-
utód nélküli megszűnését és a szükséges 
végelszámolási eljárás lefolytatását. A fo-
lyamat lezárásáig a testület meghosszabbí-
totta Berecz Lászlóné, a gazdasági társaság 
ügyvezető igazgatójának szerződését. 

A nyílt ülés napirendi pontjai között 
szerepelt az önkormányzati laptopokra 
érkezett vírusvédelmi árajánlatok elbí-
rálása is. A testület a Mentor Computer 
Kft. ajánlatát fogadta el, amely értelmé-
ben 118.015 forint összegben az önkor-
mányzat a 2014. évi költségvetés általá-
nos tartalékának terhére vásárolja meg a 
két évre szóló 12 vírusvédelmi szoftvert. 

A testület arról is döntött az ülésen, 
hogy az önkormányzati intézményekben 
a közalkalmazottak és köztisztviselők egy-
szeri juttatásként év végén 30.450 Ft értékű 
TOP Prémium ajándékutalványt kapnak.

A városatyák a Mezőkövesdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást, vala-
mint a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi 
Társulás Megállapodásának módosítását 
is felülvizsgálták és elfogadták.

Molnár zsanett

Újabb beruházások (teniszpályák, rekortán futópálya, fedett piaccsarnok, 
kültéri fitneszpark) megvalósítása mellett 
az önkormányzat számos járdát felújított és több árkot megtisztított az elmúlt hetekben
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Kezdődik a Zsóry-fejlesztés
Decemberben megkezdődhetnek a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő fejlesztési munkálatai, a kivitelezés befejezését 
jövő augusztus végére tervezik.

A hozzávetőleg egymilliárd forint 
értékű fejlesztésre az európai uni-
ós turisztikai attrakció-fejlesztési 
pályázat keretében nyert forrást vá-
rosunk. A beruházás költségeinek 
a felét pályázati támogatásból, míg 
a fennmaradó 500 millió Ft-ot sa-
ját forrásból biztosítja településünk 
önkormányzata. A vonatkozó törvé-
nyeknek megfelelően a kivitelezővel 
december második felében megkö-
tik a szerződést, a cég ezután vehe-
ti majd át a munkaterületet, ennek 
köszönhetően még ebben az évben 
megkezdődhet a létesítmény felújí-
tása és bővítése. A projekt tartal-
mazza egyebek mellett az uszoda tel-
jes felújítását, valamint egy új fedett 
élménymedence kialakítását. „Külön 

örülök annak, hogy megújul a fürdő 
parkosított területe, illetve felújítják 
az Olajfa út felőli részen lévő régi öltö-
zőépületet, ahová beköltözhetnek majd 
a butiksoron található üzletek, vállal-
kozások. A projektnek köszönhetően 
egy új, modernebb létesítményt hasz-
nálhatnak majd a fürdőzők”– emelte 
ki dr. Fekete Zoltán polgármester.

A rekonstrukció ütemtervét a 
szerződés aláírása után fogják kiala-
kítani és véglegesíteni. Kiemelt cél, 
hogy a fejlesztés során a lehető leg-
kisebb mértékben zavarják a fürdő-
zőket, hiszen a munkálatok jelentős 
részét üzemeltetési idő közben vég-
zik el a szakemberek. A beruházás 
kivitelezését augusztus végéig kell 
befejezni.

Elkezdődött a rendelőintézet 
felújítása. Jelenleg az 
egészségügyi intézmény 
udvarán lévő lapos tetős 
épület átalakítása zajlik. 

Mintegy 600 millió forintot nyert uniós 
forrásból a város a rendelőintézet felújí-
tására. A projektösszeget az önkormány-
zat 100 millió forinttal kiegészíti, így 
összességében 700 millió forint értékű 
beruházás jöhet létre az intézményben. 

A fejlesztés keretében a rendelőben 
megtörténik a homlokzat felújítása, hő-
szigetelése, a nyílászárók cseréje, az épü-
letgépészeti és villamos hálózat korsze-
rűsítése. A jelenlegi lapos tetőre új magas 
tetőt építtetnek, ahol irodákat, tárgyalót, 
vizesblokkokat, a földszinten öltözőket, 
pelenkázót hoznak létre. Emellett mint-
egy 20 millió forint értékben új, modern 
eszközöket, gépeket is vásárolnak. 

A képviselő-testület által kiválasztott 
kivitelező, a Szilvási Építő Kft. december 
elején felvonult az építési területre. Az 
intézményt ütemezve, emeletenként újít-
ják fel.  „Jelenleg a rendelőintézet udvarán 
található lapos tetős épület átalakítása zaj-
lik. Ezen munkák befejezése után december 

végén, január elején a rendelőintézet máso-
dik emeletén található – a nőgyógyászat, az 
urológia, a bőrgyógyászat, a szemészet, a 
reumatológia, a foglalkozás-egészségügy, a 
labor, illetve az ortopédia – rendelések már 
ezen átmeneti helyükön fogadják majd a 
betegeket. A második szint felújítását kö-
vetően a szakrendelések visszaköltöznek a 
helyükre, a kivitelező cég pedig az első szint 
korszerűsítésével folytatja a munkát. Ez 
idő alatt a középső emeleten található or-
vosi ellátások is átköltöznek az udvaron ta-
lálható épületbe” – vázolta fel a beruházás 
menetét dr. Tóth József orvos-igazgató.  

A korszerűsítés eredményeként a me-
zőkövesdi lakosokon túl a térségben élők 
is megújult környezetben vehetik majd 
igénybe a járóbeteg szakrendeléseket. 
Mindemellett a korszerűsítés eredmé-
nyeként az alapellátás helyzete is javulni 
fog. „A beruházás egyik lényeges hozomá-
nyának tekinthetjük, hogy az udvaron fel-
újításra kerülő épületben a fejlesztés befe-

jezését követően négy felnőtt és két gyermek 
háziorvosi rendelőt alakítunk ki. Ennek 
eredményeként a József Attila úti épület-
ből egy modern, a 21. század igényeinek 
megfelelő létesítményben láthatják majd el 
a betegeket. Mindez azt jelenti, hogy a szak-
ellátás mellett az alapellátás területén is je-
lentős előrelépést tudunk elérni” – emelte 
ki dr. Fekete Zoltán polgármester. 

Az önkormányzat, a rendelőintézet 
munkatársai, a kivitelező a páciensek 
megértését és türelmét kéri a beruházás 
idejére, melynek befejezését 2015 máju-
sára tervezik.

Elindult a munka

Bódi K.

A fürdő egy része az átalakítás után 
(Látványterv: Sáth és Társa Kft.)

N. E.
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A fürdővárosi 
szövetség élén
Településünk vezetőjét választották meg a 
Magyar Fürdővárosok Szövetsége elnökének.
Városunk a több mint  40 települést – köztük egyebek 
mellett Harkányt, Hajdúszoboszlót, Zalakarost – számláló 
szervezet alapítótagja. A szövetség november 28-án, 
Makón tartott tisztújító közgyűlést, ahol az elnök és az 
alelnökök mellett az elnökség tagjait és a szövetség titkárát 
választották meg. A tagtelepülések polgármesterei az elnök 
személyére leadott ajánlások alapján dr. Fekete Zoltánt 
javasolták elnöknek. „Nagy megtiszteltetésnek érzem a felké-
rést, annál is inkább, mert a szövetség tagjainak majdnem 
a fele javasolt engem a szervezet vezetőjének. Sok feladat 
vár ránk, ugyanis szeretnénk a szövetséget minél jobban és 
hatékonyabban bevonni az idegenforgalmi életbe. Emellett 
szeretnénk még több települést felvenni a tagjaink közé, 
ugyanakkor az is fontos, hogy a szervezeti tagság egyfajta 
nívót jelentsen” – emelte ki dr. Fekete Zoltán polgármester.

A célok között szerepel egy olyan értékrend 
felállítása, amelynek kötelezően meg kell felelniük majd 
a településeknek. A Fürdővárosok Szövetségének emblé-
máját a települések névtábláin is fel fogják tüntetni.

A szervezet elnöksége összesen 11 főből áll. Az 
elnök tehát dr. Fekete Zoltán lett, míg az alelnöki 
tisztséget dr. Puskás Tivadar, Szombathely és Vida 
Tamás, Túrkeve polgármestere látja el. A titkári tiszt-
séget Szabó Zoltán közgazdász tölti be. A grémium 
mandátuma 5 évre szól.

Élénkülhet a gazdaság
a következő öt év egyik legfontosabb feladata egy olyan gazdaságélénkítő program megvalósí-
tása, amely a várost és a kistérséget is felöleli – hangsúlyozta dr. Fekete zoltán polgármester az 
Iposz mezőkövesdi szervezetének december 9-én megrendezett évzáró közgyűlésén.
A program célja az, hogy minden-
ki munkalehetőséghez jusson, így a 
városban, illetve a kistérségben élők 
helyben találják meg számításaikat.

A városvezető kiemelte, hogy a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara közremű-
ködésével egy olyan felmérés készül, 
melynek keretében a 100 főt, vagy an-
nál több dolgozót foglalkoztató cégek 
helyzetét és jövőre vonatkozó műkö-
dési, valamint fejlesztési elképzeléseit 
térképezik fel. A tanulmányt felhasz-
nálva dolgozzák majd ki a programot, 
ezzel is elősegítve a gazdaság és a vál-
lalkozói szféra megerősödését. Hoz-
zátette, a megyében elsőként Mező-
kövesden készült el a felmérés, melyet 

Díjazták 
a gazdaság szereplőit
Ötödször adták át az Észak-Magyarország top 100 Gazdasági 
Díját Miskolcon november 19-én. a mezőkövesdi cégek közül 
a Modine hungária Kft. szerepelt a legjobban.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) szakembereinek közreműkö-
désével a nettó árbevétel mellett a 
hozzáadott érték, valamint az átla-
gos állományi létszám, tehát a fog-
lalkoztatottság szerint rangsorolták 
megyénk cégeit.

hamarosan a kisebb cégekre, mikro-, 
családi- és egyéni vállalkozásokra is ki 
fognak terjeszteni. Elmondta, hogy ez 
azért is szükséges, mert az uniós pályá-
zati rendszer megváltozik és szeretnék 
elérni, hogy Mezőkövesd és térsége je-
lentős támogatáshoz jusson. Ez hozzá-
járulhat ahhoz, hogy a családok Mező-
kövesden maradjanak és helyben legyen 
biztosított számukra a megélhetés.

Emellett a szakképzésről, illetve az 
IPOSZ jelenéről és jövő évi terveiről tájé-
kozódhattak a közgyűlés jelenlévő tagjai, 
akik megvitatták a helyi szervezet beszá-
molóját, valamint az alapszabályt is mó-
dosították. Az ülés zárásaként Tóth Imre 
elnök kitüntetéseket és díjakat adott át a 
szervezet jubiláló tagjainak.

A mezőkövesdi 
vállalkozások közül 
a Modine Hungá-
ria Kft. végzett a 
legelőkelőbb he-
lyen. A hozzáadott 
értékek alapján a 
9., a nettó árbevé-
teleket tekintve a 
10., míg az átlagos 
állományi létszám 
területén a 17. he-

lyen zártak a megyei cégek listáján. A 
gazdasági díjat a sajóbábonyi Kiss Cég-
csoport kapta meg.

Az átadó ünnepségen előadást tartott Tállai 
András, a Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, térsé-
günk országgyűlési képviselője. A mezőkövesdi 
repülőtér hasznosításának térségre gyakorolt gaz-
dasági előnyei mellett a Kormány költségvetéssel 
kapcsolatos lépéseit mutatta be

Németh Zoltán, 
a Modine Hungária 
Kft. vezetője

B. K.

in

B. Krisztián
Dr. Fekete Zoltán polgármester 

és Tóth Imre elnök



mezőkövesdi újság 2014/25    7

aktuális

A Mezőkövesd Város Önkormányzata és 
a Jézus Szíve Plébánia által megrendezett 
ünnepségen dr. Berkes László plébános kö-
szöntötte a jelenlévőket a Jézus Szíve temp-
lomban. Ezután „A jezsuiták működése 
Mezőkövesden – mezőkövesdi szemszög-
ből” címmel Varga László előadását hall-
gathatták meg a résztvevők. Varga László 
beszélt a jezsuiták 1900-as évek elején in-
duló mezőkövesdi misszióiról, valamint a 
kövesdi rendház 1923-as megalakulásáról, 
amelynek köszönhetően megépült a „régi” 
kistemplom. A jezsuiták, a szerzetesrendek 
1950-es megszüntetéséig tevékenykedtek 
városunkban, és Mezőkövesd vallási, kultu-
rális, valamint társadalmi életében egyaránt 
kiemelkedő szerepet töltöttek be. A Zárda 
Iskolában – Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola – és a Szent László Gimnázium-
ban tanítottak, emellett művészeti csopor-
tokat működtettek és vezettek. „Kevesen 
tudják, hogy amikor 1950-ben az állam 
megszüntette a rendeket, Mezőkövesden 70 
jezsuita atyát fogadtak be és több hónapon 
keresztül ellátták őket úgy, hogy semmiben 
sem szenvedtek hiányt. A szerzetesek majd-
nem 30 éves kövesdi munkásságának elis-
merése, hogy a teret róluk nevezik el a város-
ban” – zárta gondolatait Varga László.

Vallás És ÖNzEtlENsÉG Ezt követően P. 
Bartók Tibor S.J. jezsuita szerzetes elő-
adását hallgathatták meg a résztvevők, 
aki „A jezsuita misszió Mezőkövesden 
– jezsuita rendtörténeti szemszögből” 
címmel ismertette egyebek mellett a 
történelmi eseményeket. Elsőként a je-
zsuita rend megalapításáról és történel-
méről osztotta meg gondolatait. Ezután 
beszélt a rend magyarországi, valamint 
mezőkövesdi tevékenységéről. Hangsú-
lyozta, hogy a mezőkövesdi hívek a nagy 
szegénység ellenére mindig támogatták, 
segítették a szerzetesrendet. Hozzátette, 
hogy a kistemplom megépítését a város 
lakóinak összefogása eredményezte, akik 
az adományok mellett önzetlenül és nagy 
odaadással vettek részt a templom fel-
építésében.

a rEND NapJaINKBaN Az előadás után 
P. Forrai Tamás S.J. jezsuita tartomány-
főnök osztotta meg gondolatait a jezsui-
ta szerzetesrend jelenlegi helyzetéről és 
feladatairól. Elmondta, hogy a rendszer-

váltás után, 1989-ben szervezték újjá a 
szerzetesrendet. Ez az időszak komoly 
megpróbáltatásokkal járt, hiszen mindent 
az alapoktól kellett elkezdeni, miközben 
alkalmazkodniuk kellett az egyház és a vi-
lág kihívásaihoz. Kiemelte az oktatás, va-
lamint a határon túli és a belföldi missziók 
fontosságát, hogy az emberek megtalálják 
az Istenhez vezető utat. A tartományfő-
nök elmondta továbbá, hogy a miskolci 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium révén az 
oktatás területén is jelentősen előre tud-
tak lépni, emellett fontos, hogy a felsőok-
tatásban is részt vehessenek.

Az előadások mellett a Mezőkövesdi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
növendékeinek hangszeres műsorát hall-
gathatták meg az ünneplők.

tÉraVatÓ A téravató ünnepségen dr. 
Fekete Zoltán polgármester mondott 
ünnepi beszédet, aki kiemelte, hogy 
a város több évtizedes adósságot tör-
lesztett a tér elnevezésével, hiszen a 
szerzetesrend a hit megerősítésén túl 
a város oktatási életében, illetve a kul-
túra területén is maradandót alkotott. 
„Régen megfogalmazódott már az igény, 
hogy valamilyen módon emléket állít-
sunk azoknak a jezsuita atyáknak, akik 
majdnem három évtizedig gyakorolhat-
ták hivatásukat Mezőkövesden. A tér 
átalakítása, szépítése, valamint a város 
legősibb keresztjének felújítása és elhe-
lyezése után teljesen elkészült a tér. Ezek 
után úgy gondolom, hogy az elnevezé-
sével méltó módon róhatjuk le tisztele-
tünket a jezsuiták előtt” – emelte ki dr. 
Fekete Zoltán polgármester.

Ezt követően dr. Berkes László pápai 
prelátus, a Jézus Szíve Plébánia plébáno-
sa megáldotta a teret. Az avatót a Szent 
István Katolikus Általános Iskola, illetve 
a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimná-
zium és Kollégium tanulóinak prózai és 
énekes műsora színesítette.

szErEtEt És GoNDosKoDás A téravató 
szentmisével zárult, melyet dr. Ternyák 
Csaba egri érsek celebrált. Ünnepi beszé-
dében kiemelte és méltatta a jezsuita rend 
tevékenységét, mellyel nagy szerepet vál-
laltak a római katolikus vallás megerősíté-
sében és terjesztésében. A szentbeszédet 
P. Forrai Tamás osztotta meg a hívekkel. 
Beszédében a jezsuita rend megalakulá-
sa és a missziós tevékenység fontossága 
mellett felelevenítette a kenyérszaporítás 
történetét, amikor Jézus több ezer ember 
éhségét csillapította. Hozzátette, a történet 
tökéletesen példázza, hogy Jézus felismer-
te és megértette az emberek gondjait és 
segített azok megoldásában. „Ha mindent 
megnyersz, de a lelked kárát szenvedi, meg-
éri-e?” – tette fel a költői kérdést a tarto-
mányfőnök arra utalva, hogy a szeretetből 
fakadó jó cselekedetek boldogabbá tesz-
nek, mint saját, öncélú érdekeink hajszolá-
sa. Hangsúlyozta, hogy az adventi időszak 
tökéletes arra, hogy szeretettel és jó szán-
dékkal vezérelve forduljunk embertársa-
inkhoz és segítsünk egymásnak a gondok 
megoldásában.

A Jézus Szíve templomban tablókiál-
lítás látható, amelynek köszönhetően a 
jezsuita renddel és a szerzetesek mező-
kövesdi munkásságával is megismerked-
hetnek az érdeklődők.

Felavatták a jezsuiták terét
Ünnepélyes keretek között felavatták a Jézus szíve templom és a Mátyás király út – Egri úti keresz-
teződést felölelő területet, a Jezsuiták terét december 3-án.

Bódi K.

Varga László a jezsuiták 
mezőkövesdi működéséről beszélt

Az ünnepi szentmisét 
dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta
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Múlt, néprajz, szépirodalom, kultúra 
egy könyvbe gyúrva

Bemutatták a Matyóföld időszaki kiadvány 
2013-2014-es számát november 28-án a Városi Galériában.

A Mezőkövesd Város Ön-
kormányzata és a Mezőkö-
vesdi Média Nonprofit Kft. 
mint kiadó által szervezett 
ünnepségen Vámos Zoltán 
alpolgármester köszöntőjében 
az olvasóközönség figyelmé-
be ajánlotta a 2013-2014-es 
esztendő néprajzi, irodalmi 
írásaiból, tanulmányaiból 
megszületett kötetet.

Dr. Hajdu András, a 
szerkesztőbizottság elnöke 
elmondta, hogy a könyv 251 
oldalon, 7 fejezetbe rendezve 

gyűjti össze a Matyófölddel, 
Mezőkövesddel kapcsola-
tos irodalmi-helytörténeti 
írásokat. Témái közül kiemelte 
egyebek mellett a 2013-as Hit 
évével foglalkozó írást, amelyet 
dr. Medvegy János plébános 
írt. Hozzátette, hogy a könyv 
In Memoriam című fejeze-
tében az elmúlt két évben 
elhunyt neves mezőkövesdi 
emberekről emlékeznek meg. 
Így például Cseh Károly költő-
ről, Tardi Sándor grafikusról, 
dr. Kápolnai Ivánról, Mezőkö-

vesd díszpolgáráról. Dr. Hajdu András elmondta, hogy újításként 
jelent meg a könyvben a Civil szféra fejezet, amelyben az egyik 
cikk a Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesületet 
mutatja be. A kötet bemutatása után dr. Szedresi István beszélt a 
Matyóföld című könyvhöz, illetve Mezőkövesdhez fűződő érzé-
seiről. Az ünnepséget kulturális műsor színesítette. 

RÖVIDHÍREK 
ŐRIZZüK MEg éRTéKEINKET Újabb összejövetelt szervezett a Matyó Értékközve-
títők Baráti Köre (MÉRTÉK KÖR) a Népi Művészetek Házában november 27-én. Az 
ülésen elsőként Csiger Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja, 
települési képviselő ismertette röviden a város vezetőinek matyó népművé-
szettel kapcsolatos terveit és döntéseit. Kiemelte a Matyó Rózsa január 17-én 
megrendezésre kerülő ünnepségét, valamint az egyhetesre tervezett I. Matyó 
Világtalálkozó megrendezését. Csiger Lajos elmondta, hogy a fiatalok bevonására 
és a Közfoglalkoztatási Program folytatására is nagy hangsúlyt fektetnek. 
Ezután a közelmúltban megalakult Hagyományőrző Együttes tagjai osztották 
meg gondolataikat arról, hogy mit jelent számukra a matyó kultúra öröksége, 
majd Berecz Lászlóné, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke foglalta össze az 
elmúlt időszak fontosabb eseményeit. Ezután a decemberi budapesti kirándulás 
részleteiről tájékozódhattak a jelenlévők.

NYÍLT NAP AZ EgéSZSégéRT Egészségnapot szervezett a Mozgássérültek 
Mezőkövesdi Egyesületének SM Klubja november 27-én. A 2. alkalommal 
megrendezett nyílt napon ingyenes ortopédiai és rehabilitációs szakorvosi 
vizsgálatokon vehettek részt a megjelentek. Egyebek mellett hőtérképes 
diagnosztikára, talpbetét készítésre és csontsűrűségmérésre nyílt 
lehetőség. Emellett a szakemberek hasznos tanácsokkal, illetve kezelési 
javaslatokkal látták el az érdeklődőket. Az SM Klub a tervek szerint jövő 
ősszel ismét megrendezi az egészségnapot.

FALVéDŐKIÁLLÍTÁS A falvédők világát ismerhetjük meg Papczun Ernő 
december 4-én megnyílt kiállításán a Közösségi Házban. A Miskolcon élő, de 
gesztelyi születésű gyűjtő majdnem 60 textilt, 700 darabos falvédő készleté-
nek egy szeletét hozta el Mezőkövesdre. A tárlatot Balogh Éva, a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület elnöke nyitotta meg, aki a falvédők rövid története mel-
lett bemutatta Papczun Ernőt, aki már 11 éves kora óta folyamatosan hódol 
szenvedélyének. A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. által szervezett 
kiállítás 2015. január 7-ig tekinthető meg. 

ISMéT SIMoN&gARFuNKEL Ezúttal is telt ház fogadta a Simon&Garfunkel est 
előadóit december 1-jén: a Városi Galériában megtartott ingyenes rendezvé-
nyen a Jobbágy Bence és Méhes Adrián által alkotott Kodachrome duó népszerű 
Simon&Garfunkel slágereket játszott.

Tisztújító küldöttgyűlést szervezett a Jézus Szíve Egyházközség képviselő-testülete 
december 4-én. A szervezetet a Jézus Szíve Plébánia plébánosa, dr. Berkes László 
pápai prelátus vezeti, míg a vezetőség döntésének értelmében a jövőben is dr. Fekete 
Zoltán polgármester látja el a szervezet világi elnöki tisztségével járó feladatait. „Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy a testület ismét engem választott meg a tisztségre. Ígérem, 
minden erőmmel azon leszek, hogy az elkövetkezendő időszakban is méltó módon képvisel-
jem az egyházközséget” – hangsúlyozta dr. Fekete Zoltán. A 24 tagú testületben összesen 
7 új tagot választottak. A grémium megbízatása öt évre szól.

Új képviselő-testületek 
az egyházközségek élén 

December 7-én szentmise keretében letette az esküt a Szent László Egyházközség 
hívek által megválasztott új képviselő-testülete. A 22 tagú testület egyházi elnöke dr. 
Medvegy János plébános apát, a világi elnöke pedig Tóth Imre maradt. Az egyház-
község vezetőségébe 5 új tagot választottak be. A grémium december 10-én tartotta 
meg alakuló ülését. Az új testület megbízása öt évre szól.

Vámos Zoltán alpolgármester
méltatta a kiadványt
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Egy fiatal falusi tanító értelmetlen halála
Ezzel a címmel jelent meg írásunk a Matyóföld 2014-es gyűjteményében a 89-101. oldalakon, 
melyben nagyapánkra emlékezünk. az I. világháború sorra lekaszálta a XX. század eleji nemzedék-
nek sokaságát, nem kímélve családunkat sem. papp Ferenc nagyapánk 100 évvel ezelőtt, a galíciai 
fronton, 33 éves korában halt meg. tanulmányunkban részletesen leírjuk életének utolsó állomása-
it, elhelyezve azokat a hadtörténelmi események vérzivatarában.

Nagyapánknak mint „póttartalékos 
közlegény”-nek 1914. július végén jött a 
behívó a nagykárolyi sorozásra. Felesége 
és három kisgyermeke is elkísérte a csa-
ládfőt, a búcsú szomorú volt, a felnőttek 
érezhették, valószínűleg utoljára látják 
egymást. Nagyapa azzal igyekezett „köny-
nyíteni” a búcsúzást, hogy megígérte a 
10 éves Zoltán fiának (aki később 1940 és 
1967 között a mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium sokak által nagyra becsült 
igazgatója lett), hogy ha a hazaküldött 
levelezőlapjain a mondatok első betűit 
összeolvassa, akkor nyomon követheti a 
térképen, hogy édesapja merre jár. 

Nagyapa 1914. augusztus 4. és októ-
ber 30. között tintaceruzával írt kilenc 
levelezőlapot küldött feleségének, melyet 
családi hagyatékunkban ma is őrzünk, és 
amelyek mondatainak első betűiből kiol-
vasható az útvonal: Nagykároly (2x), Csap, 
Kassa, Jarosław, Przemyśl (2x), Felsővízköz 
(Śvidnik) és Cshirov (Chyrów). Nagyapa 
több levelet nem küldött, soha senki útján 
nem adott a családjának a későbbiekben 
életjelet, és senki nem hozott róla hírt a 
háború után sem. Tény, hogy nagyapánk 
1914. október 30-án még élt, a Przemyśl 
erődítmény ekkor már körül volt zárva, 
a második orosz ostrom pedig néhány 
napon belül indult. Feltételezésünk szerint 
nagyapa ezekben a hetekben halhatott 
meg Przemyśl és Chyrów körzetében.

Figyelemre méltó, hogy amennyiben nagy-
apánk levelezőlapjaiból nem ismernénk 
csapatának útvonalát, akkor azt hihetnénk, 
hogy a szerb fronton halt meg, mivel a 
Hadtörténelmi Levéltár bécsi kirendelt-
ségének háborús veszteséganyagában 
megtaláltuk hasonló nevű (Pap Ferencz) 
sorstársának kartonját, aki Požegában 
(Szerbia) 1914. november 24-én hadi-
fogságba, majd Bistoliban fogolytáborba 
került, és akinek a kartonját később nagy-
apa adataival egészítették ki. Hadtörténeti 
kutatók kizárják annak a lehetőségét, hogy 
két hét alatt egy póttartalékos közlegény, 
illetve annak alakulata a galíciai frontról 
átkerülhetett volna Szerbiába, ezért nagy-
apánk maradványai minden valószínűség 
szerint a galíciai földben nyugszanak.

Tanító nagyapánk emlékének tartoztunk 
azzal, hogy kinyomozva halála előtti 
kálváriáját, 2014. szeptember 27-én 
és 28-án családi emléktúra keretében 
felkeressük Galíciában a csatamezőket 
és halálának feltételezett színhelyét. 
Przemyśl nagy polgári temetőjében 
megtaláltuk az I. világháborúban elesett 
magyar katonák névtelen sírjait, ahol az 
egyik szürke gránitkereszten elhelyez-
tük  „Papp Ferenc, 1881-1914” feliratos 
koszorúnkat. A megemlékezés során 
elgondolkodhattunk, hogy hová vezet a 
politikai és nagyhatalmi téboly: rengeteg 
ártatlan ember kegyetlen és értelmet-
len halálához. Az I. világháborúban 15 
millió ember vesztette életét.

Dr. papp zoltán és papp Judit

A Papp család emléktúrá-
jának 13 résztvevője, Papp 
Ferenc unokái, dédunokái, 
ükunokái, valamint 
a házastársak koszorút 
helyeznek el az ismeretlen 
katona sírján Przemyślben, 
a városi temető magyar 
katonák részére kialakított 
emlékhelyén

HELYREIgAZÍTÁS Lapunk előző számának 11. oldalán, a Nyugdíjas találkozó című cikk mellett tévesen 
a Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjasainak tanulmányi kirándulásán készült fotót közöltük le. 
Az íráshoz az itt látható fénykép tartozik. A tévedés miatt az érintettek elnézését kérjük, a másik cikket 
következő számunkban olvashatják. A szerk.

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt kíván 

az újság minden olvasójának a Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális és gyermekjóléti Szolgálat nevében

Zsák Terézia
 intézményvezető
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filter

Van, aki egy, 
van, aki több

Filter című új 
rovatunkban a matyó 

kultúra gyöngyszemei-
nek bemutatását Csirmazné 

Cservenyák Ilona válogatásá-
ban tárjuk Önök elé: grafikák, 
versek, kerámiák... a helytör-

téneti kutató szűrőjén 
keresztül.Laboda Kálmán 1938-ban született a me-

zőkövesdi Elek-köz – ma Kovács-köz – egyik 
kis lakásában. Gyermekkori emlékei ehhez 
a területhez kötik, ahol rokonok között élte 
fiatal életét, hiszen az egész közben az Elek 
had lakott. Édesanyja Elek-lány volt, édesapja 
Miskolcról jött köztisztviselő. A Szent László 
Gimnázium tanulmányait a Debreceni Taní-
tóképző Főiskola követte, ahol népművelés-
könyvtár szakon végzett. 

Több mint három évtizedig a helyi Városi és 
Járási Könyvtárban módszertani könyvtárosként 
dolgozott. Fő feladata a járás könyvtárosainak 
segítése, módszertani tanácsokkal való ellátása.

1963 óta ír verseket. Megszűnéséig tagja volt 
a Kelet Irodalmi Körnek. Első önálló kötetét 
„Töredék” címmel ők adták ki 1978-ban. 2001-
ben az „Örök vőlegény” kötetet a szülővárosa 
jelentette meg. Verseit megtalálhatjuk a Pető 
Nyomda kiadásában megjelent „Csend üzenete” 
antológiában, valamint a Napjaink, Vigilia, Ma-
tyóföld és a Mezőkövesdi Újság számaiban.

Példaképei Kassák Lajos, Nagy László, Pilinsz-
ky János, Weöres Sándor költők. Az ő nyomdoka-
ikban szeretne haladni. „Damaszkusz felé” című 
vallásos versgyűjteménye kiadásra vár.

Sorki Dala Andor 1941-ben született Mezőkö-
vesden. Édesanyja Várallyay Sarolta 50 éve távozott az 
élők sorából, édesapja, Dala József a helyi gimnázium taná-
ra volt. Ebben az évben volt halálának 30. évfordulója. A kitűnő tanári munkája 
mellett szabadidejét a lakosság szolgálatába állította. Ha csak a Matyóföld idő-
szaki folyóirat megindítására, vagy a matyó népművészet megmentéséért vívott 
„harcára”, vagy a képein megörökített kövesdi kis utcákra gondolunk. A művésze-
ti polihisztor festményeit Mezőkövesden is több helyen láthatjuk. 

Andor már gyermekkorában magába szívta a művészetek iránti szeretetet. 
Így nem csoda, ha festő- és grafikusművészként, költőként, literátorként, mű-
vésztanárként egyaránt ismerjük.

Minden szabadidejét a művészetnek szenteli. Kiállításokat, szerzői esteket 
szervez. Tanári munkáján kívül is szívesen foglalkozik a fiatal festőkkel, grafiku-
sokkal, művészekkel. Értékeli munkájukat, tanácsokat ad, előkészíti a felvételire 
jelentkezőket. Mindezt különböző szakkörök, táborok keretein belül is.

Képeit több mint félszáz kiállításon, pályázaton mutatták be. Édesapjához 
hasonlóan verseiben és képein ő is előszeretettel örökíti és terjeszti a matyó nép-
művészetet. Több kitüntetés birtokosa. A művészről bővebben olvashatunk a „Ki 
kicsoda Mezőkövesden” című kötetben. Cs. Cs. I.

Istenem, add hogy 
karácsonykor
legyen hó és ne legyen
nagyon hideg

hogy minden család
asztalán legyen
ennivaló, egy kis bor,
a házban meleg

hogy az egész világon
hallgassanak el
a fegyverek,
hogy zúzmara hálózza 
be a gépisztoly-
csöveket

hogy ne fegyvereken
csillogjon a fény,
hanem az egymással 
megegyező politikusok 
szemüvegén

hogy a szívünkben
mint a fenyőfa,
oly szép zöld legyen
a remény

és hogy a Kisded
ott legyen,
megint ott legyen,
a betlehemi jászol
mélyén!
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Sorki Dala Andor
MATYó MADoNNA

című munkája

húrját pengeti a művészetnek!

Van, aki 
egy, 
van, aki 
több húrját 
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Itt van újra a vég és a kezdet, szikrát vet az első gyufaszál és ég már az első 
gyertya is. 34 éve gyújtjuk közösen és ülünk mellette csendesen.

Szeretem a tüzet nézni, a 
tűz örök rejtelem és jól-
eső melegség. Aki a tüzet 

nézi, annak a lelke megcsön-
desedik; valami édes félálom 
szállja meg – édes félálom: 
nyugalom – írja Gárdonyi 
Géza A tűz című novellájában.

Én is szeretem a tüzet 
nézni és megvárni, hogy a 
tűz villódzásán át valahová 
mögé nézzek, míg meg nem 
elevenedik egy gondolat, hogy 
azután egy másik, rend nélkül 
összemossa az időt. Így látom 
szüleimet, egyetlen nagyanyá-
mat és nagynénémet, akik 
advent táján koszorút fontak, 
gyertyát gyújtottak, mézes 
puszedlit sütöttek, szaloncuk-
rot készítettek, karácsonyfát 
vettek és látom magunkat is 
testvéremmel kuktáskodni 
vagy csak lábatlankodni?

Persze egy fél mondatba 
belefért látszólag ez a tör-
ténet, de igazi szeretettel 
gondolok anyámra, aki az ak-
kori szegény világban mesébe 

illően, a családi recept szerint 
keverte, kavarta, gyúrta, 
lapogatta, majd tüzes késsel 
felkockázta a szaloncukrot, 
mi meg becsomagolhattuk az 
ollóval cakkolt krepp papír-
ba, meg az ekkorra gyűjtött 
staniolpapírba, azután cérna 
a nyakára és egyenként vagy 
párban irány a fára.

Imádtuk a mézest, – nyu-
szi, kakas, bárány, hal, csillag 
– a legkedvesebb formákban 
kiszaggatva; amikor kezdett 
sülni, mintha egy mézeskalá-
csos műhelyében lennék – ha 
behunyom a szemem és egy mé-
lyet szippantok, érzem is ezt az 
illatot és hallom, amikor anyám 
mondja: „a maradékot össze-
gyúrhatod, … ha tiszta a kezed”.

Úgy a második és har-
madik gyertyagyújtás között 
megírtuk a kívánságlevelet 
a Jézuskának, amit minden 
nap kíváncsian újra meg újra 
megnéztünk, hogy mi van már 
pirossal aláhúzva. Egy naran-
csot, egy ceruzát, három fajta 

gyufásdobozt, a szánkóra egy 
gurtnit (a Jézuska pirossal ki-
javította zsebkendőre) kértem 
többek között 1958-ban.

Belegondolok, vajon 
hogyan élték meg szüleink 
évről évre velünk ezt a nekünk 
felejthetetlen időszakot. Az 
akkori szegénységet mi nem 
fogtuk fel, ma tudom már, 
hogy anyám nagy varázsló 
volt. Nekik köszönhetjük, hogy 
adventkor és mindenkor ráve-
zettek advent üzenetére: hit, 
remény, öröm és szeretet.

Ma hajlamosak vagyunk 
egyszerűsíteni a dolgokat, 
megvesszük az adventi koszo-
rút, a szaloncukrot, a fenyőfát, 
az elektromos fényáradatot, a 
bolti mézest, az ajándékot – 
hát rendjén van ez így?

Azt mondjuk, Adventus 
Domini – az úr eljövetele, de 
az eljövetelt meg kell előzze 
a készülődés (apparatio) és 
a várakozás (praestolatio), 
megtöltve hitbéli és világi 
cselekedetekkel. 

Kissné Héczei Erzsébet

Csak a pásztorok

Csak a betlehemi pásztorok
láthatták a megnyílott eget,
hallhatták a hozsannát zengő
angyali sereget.

És a pásztorok megijedtek
az Úr ragyogó dicsőségétől.
A „ne féljetek” biztatást
ők hallották meg először.

De a pásztorok remegő szívét
biztatta az örömüzenet:
„a Megtartó Úr Krisztus
néktek ma megszületett”.

Csak a pásztorok indultak útra
megkeresni a jelet:
istálló jászlában fekvő
bepólyált gyermeket.

Csak a pásztorok vihették hírül
Máriának – mit úgyis érezett –,
hogy a jászolban fekvő kisded
világ Megváltója lesz.

Nem csak a pásztorok!
Most már én is tudom.
Szívemben megszülettél
Megváltó Krisztusom.
Hirdetni akarom én is:
Isten a szeretet.
Ki szent Fiában hisz,
nyer örök életet.

Adventus Domini!

A Magyar Katolikus Karitász legfontosabb 
alapelve, hogy a karitász hálózatban dol-
gozó önkéntes és hivatásos munkatársak 
személyes szeretete jusson el az általunk 
támogatott emberekhez.

Ezen elv mentén, az év folyamán 
megpróbáltunk városunkban további 
családokat felkutatni, akiknek se-
gítséget nyújthatunk, és növelni a 
listánkat, mivel tudjuk, egyre többen 
szorulnak támogatásra. 

Az idős emberek látogatásáról, 
lélekben való támogatásáról sem 
feledkezünk meg. A kórházban lévő-
ket is megkeressük, szükség szerint 
gondoskodunk papi látogatásról is.

Húsvétkor és a júliusi hónapban 
is sikerült élelmiszer csomagot össze-
állítani, alkalmanként félszázat, amit 
szétosztottuk a rászorulók között. Ingye-
nes ruhaosztás is szerveztünk több al-

kalommal. Augusztusban mezőszemerei 
hittanos gyermekeket vittünk kirándulni 
a hitoktató kíséretével. Olyan gyerme-
kek jutottak el Miskolctapolcára és a 
Vadasparkba, akik még alig voltak távol 
az otthonuktól. 

A karitász egri központjától kaptunk 
10 db 5 ezer forint értékű Erzsébet utal-
ványt, mely szétosztásra került. Nagyon jól 
jött a támogatottaknak ebben a válságos 
helyzetben. Nagyon örültek neki - köszön-
ték és meglepetésként érte őket. 

Beiskolázásra 11 családnak tudtunk 
segélyt nyújtani, továbbá ingyenes 
ruhaosztást is szerveztünk, ezzel segítve 
a sokgyermekes, nehéz anyagi körülmé-
nyek között élőket.

 Csatlakozva a "Gyújts egy gyertyát 
az üldözöttekért" elnevezésű kezdemé-
nyezéshez szeptember utolsó vasárnap-
ján a Szent László templom oldalbejára-

tánál felállított sátorban gyertyákkal 
vártuk azokat, akik részt szerettek 
volna venni a szolidaritási akcióban.

Szent Erzsébet, a szolgáló 
szeretet védőszentjének ünnepéhez 
kapcsolódva a Karitász csoportunk 
ingyenes ruhaosztást szervezett és 300 
db megszentelt cipót osztott szét a 
vasárnapi szentmise után. Köszönetet 
mondunk a Papp Pékségnek, akik 100 
cipót adományoztak erre a célra. 

Karácsonyra készülve 200 db 
élelmiszer csomagot készítettünk a 
rászorulóknak, hogy ezzel is szebbé 
tegyük az ünnepet. December 20-án 
meleg ételt főztünk és osztottunk a Szent 
László Plébánia előtti téren. Kérjük Isten 
áldását, hogy az elkövetkező években is 
segítségére lehessünk a nehéz helyzet-
ben élőknek! Árvainé barczi Ágnes

     csoportvezető

A szolgáló szeretet jegyében
Visszatekintés a Mezőkövesdi Karitász Csoport elmúlt évi szolgálatára

KM
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Hívogató

December 21. vasárnap
16 órától Adventi gyertyagyújtás 

a Jézus Szíve templom előtt

December 24. szerda
23 órától Karácsonyi orgonamuzsika 

a Szent László templomban

December 28. vasárnap
18 órától Bolond vasárnap – a Mező-

kövesdi Színészeti Egyesület előadása a 
Közösségi Házban

December 30. kedd
18 órától Szilveszteri Kabaré a MASZK 

Egyesület előadásában a Közösségi Házban

Január 14. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub 

a Közösségi Ház C épületében 

Január 17. szombat 
18 órától MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE gála-
műsor a matyó népművészet világörök-

séggé nyilvánításának 2. évfordulója 
alkalmából a Városi Sportcsarnokban

Stopper

December 20-21. szombat-vasárnap
9 órától II. Matyó Open, bemelegítés a 

Bódi Tamás Emlékversenyre, 
Nemzetközi értékszámszerző 

sakkverseny a Mozgássérültek 
Mezőkövesdi Egyesületében, 

Abkarovits Jenő tér 1.

December 27. szombat
9 órától XIX. Party Pizza Open nyílt 
rapid sakkverseny gyerekeknek és 

felnőtteknek külön csoporttal a 
Mozgássérültek Mezőkövesdi 

Egyesületében, Abkarovits Jenő tér 1.

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)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

Egri görög katolikus 
szErVEzőlElkÉszsÉg
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: december 28.

Harangszó
szEnt lászló EgyházközsÉg
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek 
foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család ifjúsági gitáros énekkar min-
den pénteken 18-20 óráig próbát tart a Szent 
László plébánia hittantermében. Minden hónap 
utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít 
a  Szent László templomban a 9 órakor kezdődő 
szentmisén
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
December 24-én Éjféli Mise 24 órától a Szent 
László templomban
Szent László Kamarakórus: Szombatonként és/
vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

rEForMátus EgyházközsÉg
Szerdánként 16 órától konfirmációs óra 
18 órától Bibliaóra
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

december 20. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

december 27.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

január 3.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

január 10.
MUNKANAP
január 17.

Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a.
január  24.

Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.
január 31.

Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban november 25. és decem-
ber 8. között 2 házasságkötést és 15 ha-
lálesetet  anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak hozzátartozói  járultak hozzá a 
nevek közléséhez.

haláleset
Lázár Pálné 91 éves,

Morvai István 80 éves,
Lázár Jánosné 83 éves,
Nyitrai István 72 éves
mezőkövesdi lakos.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondok 
köszönetet mindazoknak, akik segítségemre voltak az 
„Akinek nem születik meg Jézus, annak nem is támad 
fel” című műsor megvalósításában.

K. Dudás Mária

Felhívás
Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Ma-
gyar Katolikus Karitász Mezőkövesdi Szerve-
zete az elmúlt esztendők gyakorlatát követve, 
a karácsony közeledtével idén is melegétel - 
osztást szervez a rászorulók részére. 

Az ételosztásra december 20-án (szom-
baton) 12 órától kerül sor a Szent László 
templom előtti téren.

20. Karácsony
Ünnepi jubileumi évbe lép az immár két évti-
zedes múltra visszatekintő Szent László (Ifjú-
sági) Énekkar.

Az ünnepségsorozat nyitó rendezvénye 
a kórus 20. karácsonyi hangversenye, 
melyre 2014. december 27-én  15.30-kor 
kerül sor a Szent László templomban. 

Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatjuk a Mezőkövesdi Rendelőintézet-
be személyautóval érkező betegeket, hogy a rende-
lőintézet felújításának ideje alatt 2014. december 
9-től várhatóan 2015. május végéig ingyenes a par-
kolás a Széchenyi úti és az Ady Endre úti parkolóban.
Kérjük, figyelmesen, a KRESZ szabályait betartva 
közelítsék meg járművükkel a rendelőintézetet és a 
kijelölt parkolókat vegyék igénybe! Mezőkövesdi VG Zrt.
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Gyógyszertárak 

ügyeleti-
készenléti rendje 

december 14–20-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
december 21–23-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 
(Szent László tér 2.)

december 24.
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

december 25.
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

december 26.
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

december 27.
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 

(Szent László tér 2.)
december 28–30-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

december 31.
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
január 1.

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 
(Szent László tér 2.)

január 2–3-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

január 4–10-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

január 11–17-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

január 18–24-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
január 25–31-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
pályázat útján történő bérbeadásra 

hirdeti meg

a Mezőkövesd, Illyés gyula út 8. fsz. 
3. szám alatti, 59 m2 alapterületű, 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. január 9. (péntek)
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal, Mátyás király út 112. 
Polgármesteri titkárság

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoz-
tató megtekinthető a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal földszinti hirde-
tőtábláján, a városi honlapon – www.
mezokovesd.hu –, illetve átvehető a Me-
zőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112. sz. em. 28. sz. iroda-
helyiségében ügyfélfogadási időben 
(tel.: 49/ 511-536).

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
pályázat útján történő bérbeadásra 

hirdeti meg

a Mezőkövesd, Illyés gyula út 8. 2/1 
szám alatti, 56 m2 alapterületű, 
2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel 

rendelkező, komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. január 9. (péntek)
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal, Mátyás király út 112. 
Polgármesteri titkárság

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoz-
tató megtekinthető a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal földszinti hirde-
tőtábláján, a városi honlapon – www.
mezokovesd.hu –, illetve átvehető a Me-
zőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112. sz. em. 28. sz. iroda-
helyiségében ügyfélfogadási időben 
(tel.: 49/ 511-536).

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
pályázat útján történő bérbeadásra 

hirdeti meg

a Mezőkövesd, Illyés gyula út 8. 
1/4. szám alatti, 56 m2 alapterüle-
tű, 2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel 
rendelkező, komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. január 9. (péntek)
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal, Mátyás király út 112.
 Polgármesteri titkárság

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoz-
tató megtekinthető a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal földszinti hirde-
tőtábláján, a városi honlapon – www.
mezokovesd.hu –, illetve átvehető a Me-
zőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112. sz. em. 28. sz. iroda-
helyiségében ügyfélfogadási időben 
(tel.: 49/ 511-536).

Hirdetmények

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  a karácsonyi ünnepek alatt  Mezőkövesd 
városban társaságunk az alábbiak szerint végzi a lakossági hulladékgyűjtést: 

2014. december 24-én (szerda) esedékes hulladékgyűjtést 
2014. december 23-án (kedd)  végzi.  

2014. december 25-én (csütörtök) esedékes hulladékgyűjtést
 2014. december 24-én (szerda) végzi.

2014. december 26-án (péntek) esedékes hulladékgyűjtést  
2014. december 27-én (szombat) végzi.

2015. január 1-jén esedékes hulladékgyűjtést 2015. január 2-án 
végzi párhuzamosan az ezen a napon esedékes járatokkal.

Kérjük, hogy  a szemétgyűjtő edényeket reggel 7 órára ezeken a napokon 
kihelyezni szíveskedjenek!

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, hogy a mezőkövesdi hulladék-
átrakó-lerakó telep 2014. december 25-én és december 26-án, vala-
mint 2015. január 1-jén  zárva tart, a hulladék átvétele szünetel!

Mezőkövesdi VG Zrt.

Tájékoztató az ünnepi 
hulladékszállítás rendjéről

Állásajánlat
A Mezőkövesdi VG Zrt. piaci felügyelő, 
díjbeszedő munkakörbe keres 1 fő mun-
kavállalót a zöldséges piacra. 
A jelentkezővel szembeni elvárások:
– középiskolai vagy gimnáziumi 

érettségi bizonyítvány,
– jó kommunikációs képesség.
Előny:
– gombaszakellenőri végzettség,
– kereskedelem területén szerzett gyakorlat,
– mezőkövesdi lakhely.
Munkavégzés: piaci nyitva tartási napo-
kon keddtől szombatig  5–13 óráig
bérezés: megegyezés szerint
Jelentkezés: Fényképpel ellátott szakmai 
önéletrajzot és motivációs levelet várunk a 
Mezőkövesdi VG Zrt. címére (3400 Mezőkö-
vesd, Dózsa György út 2.) „piaci felügyelő, 
díjbeszedő” jeligével.
Jelentkezési határidő: 
2014. december 23. 10 óra

Köszönet-
nyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani minden 
kedves Véradónak, és 
kívánunk Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet!

Magyar Vöröskereszt 
Mezőkövesd Területi 

Szervezete

Meghívó
Aldobolyi Nagy György – Romhányi József

(Katajev ötlete alapján)
boLoND VASÁRNAP

című 2 felvonásos zenés vígjátékára

A jegyek elővételben is kaphatók a Közösségi Házban 
2014. december 19-ig.
Ára: felnőtt: 800 Ft/fő, diák és nyugdíjas: 600 Ft/fő
Az előadás helye: Közösségi Ház színházterme
Ideje: 2014. december 28. (vasárnap) 18 óra
Támogatóink: Mezőkövesd Város Önkormányzata, Közösségi Ház, 
Nemzeti Együttműködési Alap, Aldobolyi Nagy György.

Szereplők:
Oszkár Zürcsev: Kiss István Zoltán
Leo Bujkálov: Kozma Róbert
Vera Szigorina: Tóth Mariann
Klára Lurkó: Bozsik Boglárka
Iván Sóvárgov: Tóth István
Helén Tudorkina: Gorzó Ágnes
Tódor Tudorkin: Rajna Viktor
Dr. Lina Sokkova: Pótáné Bartók Annamária
Olga: Balogh Éva
Róza: Csőrés Dorina
Alex: Jacsó László
Rendezte: Balogh Éva
Korrepetítor és technikus: Barna György

Vámos Zoltán 
alpolgármester ügy-
félfogadási rendje:
– minden hónap első 
csütörtökén 15–18 óráig 
– szükség esetén az 
alpolgármester által külön 
megjelölt időpontban
Telefon: (49) 511-540 
Fax: (49) 511-561 
E-mail: zoltan.vamos@
mezokovesd.hu
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Uniós támogatásból új fémmegmunkáló 
üzem épült Mezőkövesden
A Kiss és Társa Kft. Mezőkövesd 60 millió forint uniós támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés 
és Ipartelepítés a területi kohézióért” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Észak-Ma-
gyarországi Operatív Program támogatási rendszerében. A 102 millió forintos összköltségve-
tést meghaladó beruházásból egy új üzemcsarnok épült, amely megújuló energiát is haszno-
sít a melegvízellátás révén. Mindezzel a versenyképesség növelése mellett új munkahelyek is 
létrejöttek. A projekt 2014 májusában indult és 2014 decemberében zárult le.

A mezőkövesdi Kiss és Társa Kft. 1995-ben alakult és attól 
kezdve folyamatosan a fémmegmunkálás területén dolgozik. 
A folyamatos fejlesztéseinek és az évek során felgyűlt terme-
lési tapasztalatának köszönhetően megnőtt az igény a tevé-
kenysége iránt, melyhez folyamatosan fejlesztették a gyártási 
kapacitást, de 2013-ra a struktúra is fejlesztést igényelt.

Az uniós támogatással lehetőség adódott arra, hogy a 
meglévő telephely szabad területeit kihasználva egy új gyár-
tócsarnok épüljön. Az új csarnokkal a telephelyi logisztikát 
és termelési struktúrát sikerült hatékonyabbá tenni. Mivel 
pedig a környezettudatosság is egyre kiemeltebb szerepet 
kap a cég életében, így a beruházás során fontos cél volt a 
megújuló energia hasznosítása. A beruházással 109 munka-
helyet tudnak megtartani és további 5-öt hoznak létre.

A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt 
a www.kissest.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Név/cím: Kiss és Társa Kft, 3400 Mezőkövesd, Mihály u 5.
Telefon/fax: 06 49 500 164
Email: kissest@t-online.hu

(x)

A fogyatkozó esztendő utolsó hetei az ünnepekre készülődés örömteli és egyben fejtörést 
okozó gondjával járnak együtt, amikor megindul a vásárlási láz. Ilyenkor az emberek több ér-
téktárgyat és pénzt visznek magukkal, mely növeli az esélyét annak, hogy a nyüzsgő bevásár-
lóközpontok és piacok környékén, erre hajlamos személyek jogtalanul elvegyék, zsebtolvajlás, 
gépkocsifeltörés útján dolgaikat, esetleg rablás áldozatává váljanak.

 Mire figyeljen a zseblopás elkerülése végett? 
– Lehetőség  szerint kerülje el a zsúfolt tömeget, elsősorban azt, ahol hangoskodást hall, mert ezeken a 
helyeken észrevétlenül emelhetik el értékeit a kabát, vagy táska külső zsebeiből, amíg másokra figyel,
– tegye különböző helyekre pénztárcáját, iratait, kulcsait, mégpedig lehetőleg belső zsebbe, 
csomagjait tartsa szemmel, legyenek azok testközelben,
– táskáját, pénztárcáját ne hagyja a bevásárlókosárban vagy a pulton még rövid időre sem, ne 
hagyja, hogy a vásárlás elvonja figyelmét,
– csak a szükséges mennyiségű készpénzt vigye magával, vagy fizessen bankkártyával, de 
annak PIN kódját tartalmazó feliratot ne helyezze a kártyája mellé, mert annak birtokában a 
tolvaj jelentős kárt okozhat,
– amennyiben észlelte a lopást, lehetőleg ne szálljon szembe az elkövetővel, hanem kérje a közel-
ben tartózkodók segítségét, és értesítse a rendőrséget, a 107 vagy 112 ingyenes hívószámon!

Amikor személygépkocsival közlekedik, szívlelje meg az alábbiakat!
– Parkoljon lehetőség szerint arra kijelölt helyen, illetve kivilágított területen,
– minden ajtót zárjon le, 

– használja a riasztót és más védelmi eszközt, mindig győződjön meg a gépkocsi zárt állapotáról,
– a járműben és főként az utastérben ne hagyjon értéket mert ez vonzza az elkövetőt,
– mielőtt elindul, nézze körbe járművét, nincs-e azon bármi behatolásra utaló sérülés,
– ha feltörték autóját, azonnal hívjon rendőrt, ne nyúljon semmihez, várja meg az intézkedést, 
és adja meg mindazt az információt, amellyel rendelkezik!

A  rablás is megelőzhető! Hogyan?
– Közterületen kerülje a gyanús csoportosulást, illetve az elhagyatott, rosszul kivilágított 
környéket,
– idegen személyt – legyen az házaló árus, vagy adománygyűjtő – ne engedjen be a lakásába,
– amikor azt észleli, hogy feltűnően figyelik, vagy követik, menjen be egy üzletbe, szálljon fel 
tömegközlekedési eszközre,
– amennyiben támadás érte, ne álljon ellen, inkább adja át értékeit, mert ellenkező esetben 
fokozza a támadó agresszivitását, és ezzel komoly sérülésnek is kiteheti magát,
– törekedjen jól megfigyelni a tettest, tetteseket, hogy helytálló személyleírást tudjon adni 
róluk, mert ez nagyban hozzájárulhat az elkövető kilétének megállapításához,  
– a történtek után késedelem nélkül értesítse a rendőrséget, maradjon a helyszínen, várja be a 
hatóság tagjait és működjön közre az eljárás során!  

A kellő odafigyelés és óvatosság hozzájárul a baj elkerüléséhez 
az ünnepi készülődés idején is!

KERESSE KIADVÁNYAINKAT WEbLAPuNKoN:
www.bunmegelozes.eu

Ha jól vigyáz értékeire, több juthat ajándékra!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Minden résztvevőnek és adományozónak szeretném megköszönni, hogy a Szent László temp-
lomban 2014. november 16-án megrendezésre került jótékonysági hangversenyen jelenlétükkel hozzájárultak a koncert 
sikeres megvalósításához. Mozer János kántor, orgonista-karnagy, Mozerné Horga Stefánia magánének szakos zenetanár, 
valamint Nyitrai Péter kántor-karnagy önzetlen segítségükkel támogatták a koncert létrejöttét. Köszönöm dr. Medvegy Já-
nos kanonok úrnak, hogy lehetőséget adott a koncert megszervezésére. Az összegyűlt 37.000 Ft pénzadományt- hálásan 
köszönjük! Az összeget a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátottainak szabadidős programszer-
vezésére fordítjuk. Isten áldja a jókedvű adakozókat! Zsák Terézia intézményvezető

MEZŐKÖVESD FALINAPTÁR
Falinaptárt jelentetett meg városunk önkor-
mányzata, melyet Mezőkövesd fotói díszítenek. 
A naptár 1500 Ft-os áron megvásárolható a 
Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. irodájában, 
a Szent László tér 17-ben.

Dr. T. b.
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A Mezőkövesd Zsóry 
Szurkolói Klubkártya 
kiváltása 
2014. december 31-ig 
INgYENES!

Kérünk minden szurkolót, hogy 
váltsa ki a kártyát ebben az évben, 
amíg a Klub támogatja a díjmen-
tes igénylést. A 2015-ös évtől kez-
dődően már külön díj ellenében 
tudjuk csak a kártyát biztosítani 
szurkolóink számára. 

A kártya a beléptetést segíti, az 
Önök érdekében kerül bevezetés-
re. Jelenleg az NBII-ben nem kö-
telező, de az NBI-es és válogatott 
mérkőzéseken már kötelező.

A kártya kiváltására lehetőség 
minden hétköznap, december 
19-ig reggel 8:30-tól délután 
16:00-ig van lehetőség, vala-
mint december 29-30-án is, 
reggel 8:30-tól 16:00-ig.

* A Mezőkövesd Zsóry Szurkolói Kártya 
digitális fotóját felhasználni, a szerző 
írásbeli engedély nélkül tilos!

Mezőkövesdi kc 
– ceglédi kksE 26-22 (15-12)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság 15. for-
dulójában nagyon fontos rangadót játszott 
Skaliczki László együttese december 6-án, 
ugyanis az MKC 9, míg a Cegléd 8 egység-
gel várhatta az egymás elleni ütközetet.

JÓtÉKoNYsáG A kövesdi klub az ünnepek 
közeledtével ismét megrendezte a „Dobj 
egy macit a pályára!” jótékonysági akci-
ót, melynek köszönhetően több zsáknyi 
plüssjáték és édesség repült a parkettre a 
csapatok bemutatása után. A kezdeménye-
zés „gyümölcséből” idén az Add a Kezed 
Lakóotthon gondozottjai mellett a Városi 
Bölcsődébe és a Városi Óvoda tagintézmé-
nyeibe járó gyermekek részesülnek.

JÓ KEzDÉs A találkozó első gólját Tóth révén 
a Pest megyeiek jegyezték, viszont kézilab-
dázóink Dzono, Radnic és Vasics találataival 
3-1-re megfordították az eredményt és a hát-
ralévő 55 percben már nem is adták ki ke-

zükből az előnyt. Ettől függetlenül nem volt 
sima a mérkőzés. Az MKC mindössze 10-9-
es előnynél kezdte meg az utolsó 10 percet, 
de kéziseink Dzono és Volrevics remeklése 
után 3 gólos fórral vonulhattak pihenőre.

A második játékrész álomszerűen kez-
dődött, az MKC egy 3-0-ás sorozattal in-
dított és 18-12-re ellépett. A jó periódust 
hazai kettős emberhátrány és egy 4-0-ás 
ceglédi roham zárta, így a 40. percben már 
csak 18-16-os fórban voltak a Skaliczki fiúk. 
A következő 10 percben mindkét csapat 
védekezése összeállt, ennek eredménye-
ként a záró 10 minutum 21-19-ről indult. 
A hajrában Volarevics két, összességében 
4(!) hétméterest fogott és ezt kihasználva 
az MKC megnyerte a meccset.

kőnig-trade balmazújváros 
– Mezőkövesdi kc 28-32 (10-15)
Együttesünk a 16. bajnoki találkozóját a 
10. helyezett hajdúsági gárda vendégeként 
játszotta le december 14-én. Jól rajtolt az 
MKC, de 6-4-es vezetés után Baliék 7-6-

ra megfordították az állást a 18. percben. 
Skaliczki László időkérése után kéziseink 
zsinórban ötször mattolták a hazai védel-
met és a 24. percre 11-7-es fórt szedtek 
össze. Lókodiék a hajrában sem veszítet-
tek lendületükből és a szünet előtt nem 
sokkal már hat gólos előnyben voltak.

ŐrÜlt rohaNás Fordulás után nagy ro-
hanásba kezdtek a felek és a 40 percben 
22-17-es előnyben voltak kézilabdázóink. 
Együttesünk a játékrész derekán nagyobb 
hangsúlyt fektetett a védekezésre, így a 
Skaliczki fiúk 30-22-es vezetésnél kezd-
hették meg a záró nyolc percet, mellyel el 
is dőlt a pontok sorsa.

Együttesünk a győzelemnek köszön-
hetően utolérte pontszámban az Oroshá-
zát, így mindkét csapat 13-13 ponttal áll a 
tabella 6. és 7. helyén. A Gyöngyös 15 egy-
séget szerzett és az 5. pozíciót foglalja el.
Lókodiék az év utolsó két mérkőzését a 
Balatonfüred és a PLER Budapest ellen – 
lapzártánk után – játszották le.

A Debreceni Sakkbarátok együttese nem 
bizonyult barátságos ellenfélnek az NB 
II-es bajnokság 5. fordulójában, könyör-
telenül kihasználta erőfölényét.

Szívós csapatunk azonban Hajdú 
Sándor, Póta Lajos és Pap Kristóf révén 
három bravúros győzelmet aratott egy-egy 
majdnem 300 élő-ponttal magasabb érték-
számmal rendelkező ellenféllel szemben, 
emellett két döntetlen is összejött, ezzel 
méltó ellenfele volt az összecsapás egyér-
telmű esélyesének számító alakulatnak.
győzött: Hajdú Sándor, Póta Lajos 
és Pap Kristóf
Döntetlen: Éberth Zoltán és Zelei Zoltán
Játszott még: Barabás Tibor, Sallai 
János, Hegedűs Rafael, Pongrácz Attila, 
Tóth László, Simon Attila és 
Csontos Dominik

A következő fordulóban (lapzárta után) a 
Sajóbábonyi Sakk- és Szabadidő Sportegye-
sület volt az ellenfél, idegenben.

bravúros győzelmek 
ellenére...

IV. Mezőkövesdi Zsóry Sportgála 
Helyszín: 
Mezőkövesdi Városi Sportcsarnok 
(3400 Mezőkövesd, Kavicsos út 3.)

Időpont: 
2014. december 20. 13 órától

13.00 óra Eger öregfiúk – KbSC öregfiúk
13.30 óra budapesti Honvéd öregfiúk – DVTK öregfiúk
14.00 óra Mezőkövesd Zsóry felnőtt 

– Mezőkövesd Zsóry nők
14.30 óra Mezőkövesd Zsóry felnőtt 

– Mezőkövesd Zsóry edzők
15.00 óra Nyíregyháza öregfiúk – KbSC öregfiúk
15.30 óra Mezőkövesd Zsóry  öregfiúk 

– budapesti Honvéd öregfiúk 
18.45 óra 
PARLAMENT VÁLogAToTT –
MEZŐKÖVESD éS A TéRSég PoLgÁRMESTEREI

16.30 óra Eger öregfiúk – Nyíregyháza öregfiúk

17.00 óra 
Mezőkövesd Zsóry öregfiúk 
– DVTK öregfiúk
17.30 óra ToMboLA 
18.00 óra III-IV. helyosztó 
18.45 óra 
Mezőkövesd Zsóry edzők 
– Mezőkövesd Zsóry nők 
19.15 óra Döntő

belépő: 500 Ft
Minden belépő mellé 
tombolaszelvény jár!

Tombolaszelvény külön 
vásárolható 300 Ft-os áron.

12 éven aluliaknak 
a belépés ingyenes!

Támogatók: Mezőkövesdi Vg Zrt., 
Szilvási Trans Kft., Pizza Néró, Modine Kft., 
Öreg Miskolc Hotel, Centrum gSM

Program

Nagyon fontos győzelmeket 

aratott városunk felnőtt 

kézilabdacsapata a Cegléd 

és a Balmazújváros ellen. 

Együttesünk a két sikernek 

köszönhetően megőrizte 

esélyét a felsőházba jutásra.

Versenyben 
a felsőházért

bokri

Dr. T. b.



a Mezőkövesdi Újság minden 
olvasójának áldott, békés karácsonyt és 

sikerekben, egészségben gazdag, boldog 
új esztendőt kívánnak a Mezőkövesdi 

Média nonprofit kft. munkatársai

a felnőtté válás 
kapujában

148 diák vehette át az utolsó éveseknek járó szalagot, illetve gyűrűt a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szalagavató ünnepségén 
december 5-én. Az öt, érettségi előtt álló osztály különböző produkciókkal 
lépett színpadra: volt egyebek mellett vicces jelenet, tánc, közös ének, vers, 
felelevenítették a szalagavatóra történő készülődést, vagy épp tükröt mutattak 
tanáraiknak. Juhász Jánosné igazgató beszédében elmondta, hogy a szalag-
avató azt jelzi, hogy egy új generáció áll a felnőtté válás kapujában, és szeretne 
rajta átlépni. Emlékeztetett az iskola falain belül tapasztalt, megélt vegyes 
érzelmekre: az első nap, az első számonkérés, az új tanárok, a környezet izgal-
ma, az idővel kialakult barátságok, közösségek örömteli pillanatai. Az érettségi 
jelentőségére, az előttük álló feladatok nehézségeire hívta fel a fiatalok 
figyelmét. Az eseményt szalagtűzés zárta. 

Az első, november 30-ai ünnepségen 
a Móra Ferenc úti Tagóvoda óvo-
dásai és a Mező Ferenc Tagiskola 

3. osztályos diákjai adtak műsort a Szent 
László templom előtt. Ezt követően dr. 
Medvegy János plébános apát megáldotta a 
Matyó Kertbarátok Egyesülete által készített 
koszorút, majd meggyújtotta az első, a hitet 
szimbolizáló gyertyát. Ekkor kapcsolták 
fel az ünnepi fényeket, melyek január 6-áig 
díszítik településünket. 

A második gyertyagyújtáson a Bárdos 
Lajos Tagiskola 2. osztályosainak és tanára-
inak, a Szent Imre Tagiskola 1–3. osztályo-
sainak, valamint a Szent Család Énekkar és a 
Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 
fiataljainak műsorát tekinthették meg az 
érdeklődők. Zárásként Szepesi Glória Virág 
meggyújtotta a reményt jelképező gyertyát. 

A szeretetet lángját december 14-én Antal 
Alexa gimnazista gyújtotta meg a Jézus Szíve 
templom mellett, ahol a Szent László Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai, 
valamint a Szent István Katolikus Általános 
Iskola tanulói adtak ünnepi műsort. 

Az eseményeken az „Egymillió csillag 
a szegényekért” akció keretében a Mező-
kövesdi Karitászcsoport adománygyűjtést 
szervezett a rászorulók számára. Emellett 
gyűjtés indult a 3 éves beteg kislány, Szar-
vas Zsófi megsegítésére is.

Lapzártánk után, december 21-én tartot-
ták meg a negyedik adventi gyertyagyújtást a 
Jézus Szíve templom mellett, amely kereté-
ben egyedi kezdeményezésként a rendez-
vényre kilátogatók egymás kezét megfogva 
körbeölelték a Kavicsos-tavat. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi 

Közkincs-tár Nonprofit Kft. a hagyományokhoz hűen idén is 

megszervezte a közös városi adventi gyertyagyújtásokat. 

advent fényei

 -os- 

M. zs.


