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Miniszterelnöki 
látogatás 
képekben

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter 
megtekintette a Kovács 
Kft. telephelyét, majd 
helyi cégvezetőkkel 
beszélgetett. Szó esett 
a vállalkozások problé-
máiról, ezek megoldá-
sairól, illetve fejlesztési 
lehetőségekről. Varga 
Mihály a szakképzés 
fontosságát hangsúlyoz-
ta, mint mondta, egy 
rossz diplománál többet 
ér egy jó szakmunkás 
végzettség.

Bakai László, dr. Fekete Zoltán, Tállai András, 
Holdoner István, Varga Mihály, 
Kovács István és ifj. Kovács István

Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős állam-
titkár február 4-én ellátogatott az egy hete megnyílt 

mezőkövesdi Kormányablakba, ahol Kerékgyártó László 
hivatalvezető fogadta. Az államtitkár a közigazgatási 
rendszer átalakításáról, a Kormányablakok lehetősé-
geiről, bővítéséről, az eddig szerzett tapasztalatokról 

egyeztetett a mezőkövesdi kormányhivatal vezetőivel.

Zombor Gábor egészség-

ügyért felelős államtitkár 

a Mozgásszervi 

Rehabilitációs 

Központban dr. Kovács 

Lajos igazgatóval 

Mezőkövesd egészség-

ügyi fejlesztési 

lehetőségeiről tárgyalt.

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és dr. Fekete Zoltán polgármester megtekintette 
a Hadas városrészt, majd a tájházakat és ezt követően a Mezőgazdasági Gépmúzeumban Hajdu Ráfis 
János, Kádár Zoltán és Csirmaz István mutatták be a matuzsálemi korú gépritkaságokat. 

Szakpolitikusokm
ezőkövesden

Fotó: Gál Péter

Fotó: Gál Péter

Fotó: Gál Péter

Háromnapos évnyitó tanácskozást tartott a Fidesz-
KDNP frakció városunkban február 4–6. között. 
Szerdán Orbán Viktor, Magyarország miniszterel-
nöke ellátogatott a mezőkövesdi Polgármesteri 
Hivatalba, ahol Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti 
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője 
és dr. Fekete Zoltán polgármester fogadta. A politi-
kusok a térséget érintő ügyekről tárgyaltak. 

Miniszterelnök úr mezőkövesdi tartózkodása 
alatt megtekintette a mezőkövesdi repülőteret 
is, majd tiszteletét tette a Mezőkövesd Zsóry 
sportlétesítményénél is, ahol a klub vezetőségé-

vel, támogatóival és 
edzőivel találkozott. 
Orbán Viktor mezőkö-
vesdi programjainak 
zárásaként február 
5-én ellátogatott a 
Kovács Kft.-hez. 

A frakcióülésen 
egyebek mellett a 
parlamenti képvise-
lőcsoport a megél-
hetési bevándorlás 
visszaszorítását, a 
bankok elszámoltatá-
sának végig vitelét és 
a nemzeti közműszol-
gáltató felállítását, 
időbeli ütemezését, 
az oktatás és az 
egészségügy kérdéseit 
vitatta meg. 

Fotó: Gál Péter
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kedves jancsi!
       

Nyugdíjba vonult egy ember. Mindennapos dolog, alig van hírértéke. A Te 
eseted azonban más. 42 év után döntöttél úgy, hogy itt az ideje abbahagyni. 
Tudom jól, hosszú hónapokig vívódtál, hisz ez a döntés számodra olyan 

volt, mintha az életed egy darabját hagynád el. Mit darabját! Hisz az egész életed a 
gyógyításról szólt. Milyen büszkén emlegetted, hogy van olyan gyermek, akinek a 
nagyszüleinek is Te voltál a gyermekorvosa. Egyszer kérdeztem Tőled, hogy tudod-e, 
hány gyereket gyógyítottál. Azt mondtad, nem tudod, de az biztos, hogy sok-sok ez-
ret. Te nem számolsz, hanem gyógyítasz. Így volt ez rendjén, és ezt mi sem bizonyít-
ja jobban mint az, hogy  „Papp dokit” Mezőkövesden mindenki ismeri. 

Önkormányzatunk nevében szeretettel megköszönöm 4 évtizedes áldozatos 
munkádat, amelyet gyermekeink egészsége érdekében végeztél. Legnagyobb kincs a 
gyermek. Neked sok ezer gyermeked volt és biztos vagyok benne, sok ezer gyerme-
ked van és marad. Hatalmas kincs birtokában vagy. Most a jól megérdemelt pihenés 
következik, de ahogy ismerlek, nem lesz ez sokáig így. A Dollár hegyi gyümölcsös 
vár és Rád várnak az unokák, meg még ki tudja milyen elfoglaltságot találsz magad-
nak. Mert biztos, hogy unatkozni nem fogsz.

Adjon az Isten sok egészséget és boldogságot nyugdíjas éveidben! Nagyon 
sokáig légy még közöttünk, hisz szükségünk van bölcsességedre, tanácsaidra!

Isten éltessen nagyon sokáig!
Barátsággal: 

Dr. Fekete Zoltán 
polgármester

nyílt levél dr. papp jános
nyugalmazott gyermekorvosnak

Nálunk, a Szent Imre Tagiskolában él egy szép 
hagyomány. Azokat, akik a köztünk töltött évek 

alatt maradandót alkottak, vagy a közösség 
meghatározó személyiségei voltak, a búcsúzás 

(ballagás) alkalmával Szent Imre-díjjal jutalmaz-
zuk. 2014. január 29-én ezt a díjat a nyugdíjba 
vonuló iskolaorvosunknak, dr. Papp Jánosnak 

adtuk át, megköszönve azt a több mint negyven 
évet, amit gyógyítással töltött. Ahogyan a bal-

lagó diákjainknak, úgy doktor bácsink számára 
is igyekeztünk emlékezetessé tenni a búcsúzás 
pillanatát. A meglepetés erejével hatva alsós és 

felsős diákok kis csoportja az alkalomhoz illő 
verssel köszönte meg Jancsi bácsi több évtizedes 
munkáját, majd iskolánk tagintézmény-vezetője, 

Földes József átadta a Szent Imre-díjat, és a szülői 
munkaközösség köszönő csokrát. 

Iskolánk nevelőtestülete, tanulói és szüleik 
nevében ez úton is kívánunk Doktor Úrnak 

hosszú, boldog nyugdíjas éveket!

titkóné Dobay Márta 

 „ballagás”
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A Zsóry-fürdő mintegy 1,4 milliárd ér-
tékű komplex fejlesztésére, gyógyászati 
és új élményelemekkel való bővítésére 
az ÉMOP 2.1.1-es pályázat révén 499 
millió Ft-ot nyert el támogatásként vá-
rosunk, míg a fennmaradó összeget az 
önkormányzat önerőből finanszírozza. 
A fejlesztés keretében teljes mérték-
ben megújul az uszoda, a C épület, 
illetve új fedett élményparkot és négy 
csúszdából álló csúszdaparkot alakí-
tanak ki. Emellett az Olajfa úton új be-
léptető kaput létesítenek. A beruházás 
során egy új kutat is fúrnak. A Napfür-
dő és az Olajfa út felőli részen világí-
tással ellátott röplabda- és focipályát 
építenek, illetve egy színpaddal ellátott 
rendezvényparkot is kialakítanak. 

A Reenergy Holding Zrt.-vel kötött 
kivitelezői szerződést január 14-én 
írták alá. „Január 22-én a kivitelező 

átvette a területet munkavégzésre. A 
cég az elmúlt napokban a 3-as út és az 
uszoda melletti területet, valamint a 
C-épületet és a szociális helyiségeket 
lekerítette, elhelyezte az elhatároló, 
takaró elemeket. Emellett felszedték 
a korábbi díszburkolatot. A munkát a 
közműkiváltásokkal, az uszoda mel-
letti rész földmunkáival folytatják. 
Március 16–20. között a fürdő zárva 
lesz az éves karbantartási feladatok 
elvégzése miatt. A március 20-ai nyi-
tást követően az uszoda már nem fog 
üzemelni. A többi szolgáltatásunkat 
zavartalanul vehetik igénybe vendé-
geink. Az uszoda felújítási munká-
lataival párhuzamosan zajlik majd a 
tervek szerint a C-épület átalakítása 
és a kerítés bontása, illetve az új 
kerítés építése is” – emelte ki Vámos 
Zoltán fürdővezető. 

Emellett a fürdő üzemeltetői kérték a 
kivitelezőt, hogy a vegetációs időszakban 
a meglévő zöldfelület ritkítását, minőségi 
cseréjét, a díszburkolat és közvilágítási 
rendszer kialakítását is kezdjék el, hogy a 
Matyó Húsvét idején már rendezett külső 
körülmények között fogadhassák a ven-
dégeket. A munkaterület lekerítése miatt 
a vendégforgalom ezentúl a fürdő főbejá-
ratán, illetve a középső, ikermedence felé 
vezető járdán bonyolódik majd. 

Új kiállítóhelyiséggel bővül a Gépmúzeum

Tavaly decemberben nyílt meg az a lehetőség, hogy a települések pluszfor-
rást igényelhetnek az általuk működtetett múzeumok számára. Mezőkö-
vesd Önkormányzata élt ezzel a lehetőséggel. „A Hajdu Ráfis János Mező-
gazdasági Gépmúzeum felújítására, bővítésére igényeltünk és kaptunk is 
20 millió forint támogatást. Nagyon örülünk neki, hiszen eddig még sosem 
kaptunk ilyen nagy mértékű forrást, melyből új kiállító-egységet, illetve 
épületet alakítunk ki” – emelte ki dr. Fekete Zoltán polgármester. A forrás 
odaítéléséről szóló támogatási szerződést még december közepén aláírták, 
így amint az időjárás engedi, elkezdik a fejlesztést.

kiegészítő forrást kapott a város a Hajdu ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeum fejlesztésére. 

a támogatás révén 20 millió forintot fordíthatnak 
a gépgyűjtemény bővítésére.

A munkaterület elke-
rítésével, az elhatá-
roló, takaró elemek 
kihelyezésével és a 
meglévő díszburkolat 
felszedésével kezdte 
el a munkát a kivitele-
ző a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdőben. 
A tervek szerint 
augusztus végére, 
szeptember elejére 
készülnek el 
a beruházással. Már dolgoznak

N. E.

-os-
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal 
kormányablakának megnyitó rendezvé-
nyén Kerékgyártó László hivatalvezető kö-
szöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy 
a Kormányablak több mint egy okmányiro-
da, hiszen a szakképzett tisztségviselők se-
gítségével egy helyszínen számos ügyfajtát 
intézhetünk el gyorsabban, egyszerűbben. 
Az ügyfélközpontú szolgáltatás révén az 
iratok mozognak, nem pedig a lakosnak 
kell több irodában sorban állnia.

A bevezető gondolatok után L. Simon 
László, a Miniszterelnökség miniszterhe-
lyettese, parlamenti államtitkár ünnepi 
beszédében elmondta, hogy Mezőkövesd 
az első helyszíne a következő háromna-
pos Kormányablak-átadó sorozatnak. 
Kiemelte, hogy a Kormány 2011-ben a 
közigazgatási rendszer átalakítását tűzte 
ki célul. 2011-ben az ország 29 pontján 
indították el az integrált kormányzati 
ügyfélszolgálatot, amely a működés során 
bebizonyította, hogy eredményes, nagy 
könnyebbséget jelent a lakosság számára. 
„2014-ben újabb 71 Kormányablak nyi-
totta meg kapuit. 2015-re két célunk van. 
Egyrészt növelni ezen szolgáltatási pontok 
számát, ezért az év végére minden járás-
székhelyen elérhető lesz ez az ügyintézési 
forma. A másik cél, hogy az itt elintézhető 
ügytípusok számát emeljük. Ezen sorozat 
keretében összesen 26 Kormányablakot 

adunk át, amelynek az első állomása a Me-
zőkövesdi Járási Hivatal kormányablaká-
nak átadója volt. Összesen 280 ablak nyílik 
meg 2015 végéig” – emelte ki a politikus. 
L. Simon László azt is elmondta, hogy 
nemcsak a járásközpontokban, hanem 
vasútállomásokon, illetve kereskedelmi 
központokban is tervezik Kormányablak 
létesítését. Hozzátette, hogy az elektroni-
kus ügyintézésé a jövő, ezért el szeretnék 
érni, hogy 2018-ra minden háztartásban 
elérhető legyen a széles sávú internet, 
hogy otthonról, az elektronikus rendszert 
használva intézhessék majd az emberek a 
különböző ügyeket. „A 2011. január 3-án 
megnyitott első generációs kormányab-
lakokban 33-féle ügyet lehetett elintézni. 
Mára ez a szám 265. Ehhez a kiemelkedő 
eredményhez megfelelő informatikai, 
infrastrukturális háttér, szakképzett mun-
katársak szükségesek, amely mára ren-
delkezésre áll. Ennek révén gyorsabban, 
egyszerűbben, olcsóbban juthatnak hozzá 
az iratokhoz az állampolgárok” – mondta 
el beszédében Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye kormánymegbízottja, Demeter 
Ervin. Hozzátette, hogy 2014-ben a me-
gyében Miskolcon és Tokajon nyitottak 
meg második generációs kormányablakot, 
most pedig Mezőkövesden. Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, térsé-
günk országgyűlési képviselője beszédében 

kiemelte, hogy ez az ünnepség nemcsak 
Mezőkövesd, hanem a térség számára is 
fontos. „A közigazgatási rendszer átala-
kításának első lépése az önkormányzati 
rendszer átszervezése, majd pedig a járások 
kialakítása volt. Mezőkövesdnek mint járási 
székhelynek 23 települést kell koordinálnia. 
Ha Mezőkövesd a jövőjét tervezi, járási 
szinten kell gondolkodnia. A kormányab-
lakok révén leegyszerűsödik, gyorsabbá, 
költséghatékonyabbá válik az ügyintézés, 
amely növeli az emberek komfortérzetét. 
Ezen szolgáltatás európai szinten is megáll-
ja a helyét” – emelte ki Tállai András. Hoz-
zátette, hogy a járásszékhelynek továbbra 
is ápolnia kell a jó kapcsolatot a szomszé-
dos 22 településsel, hiszen közös munka 
szükséges a jó közigazgatáshoz. Beszéde 
zárásaként megköszönte a Kormány-
nak, a kormányhivatal dolgozóinak és 
minden résztvevőnek, hogy ez a rendszer 
létrejöhetett. Hozzáfűzte, hogy folytatva 
a munkát, lépéseket tesznek annak érde-
kében, hogy 2016-ban a tisztségviselők 
anyagi elismerését is biztosítsák.

Az integrált közigazgatási ügyfélszol-
gálat keretében 265 ügytípus intézhető 
el egy helyen. Ilyenek például az eddig 
az okmányirodákban intézhető ügyek, 
a TAJ kártya és az EU biztosítási kártya 
igénylése, az egészségügyi szolgáltatások 
utazási költségtérítés igénylése, a családi 
pótlék, anyasági támogatás kérése. A 
Mezőkövesdi Kormányablak hétfőnként 
7 órától 17 óráig, keddtől péntekig 8 
órától 18 óráig tart nyitva. A Kormány-
ablakkal egy épületben működő földhiva-
tal hétfőn, szerdán 8–11:30-ig és 13–15 
óráig, kedden és csütörtökön 8–11:30-ig 
tart ügyfélfogadást. 

kormányablak: gyors és eredményes
Ünnepélyes keretek között 
adták át a mezőkövesdi 
kormányablakot 
január 29-én. az új 
szolgáltatás révén már 
265-féle ügytípust 
intézhetünk el egy helyen. 

Kerékgyártó László, Tállai András, 
L. Simon László és Demeter Ervin 
ünnepélyes szalagátvágással átadta 
a Kormányablakot, majd 
megtekintették az irodát

M. zsanett
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BokIk évértékelő 2015
tavaly érezhetően erősödött a gazdaság, amely folyamat idén is tovább folytatódik – hangzott el a BokIk 
évértékelő ünnepségén. az ország, megyénk, Mezőkövesd gazdasági helyzete, a szakképzési rendszer 
változása volt a legfontosabb téma január 29-én.

Az eseményen Dienes Lóránt, a BOKIK 
Mezőkövesdi Irodájának vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, majd dr. 
Fekete Zoltán polgármester ismertette 
településünk gazdasági helyzetét, a helyi 
adóbevételeket, a 2014-ben befejezett 
beruházásokat, valamint a jelenleg is 
zajló fejlesztéseket. Kiemelte a vállalatok, 
cégek társasági adó felajánlásait, melyek-
ből olyan sportfejlesztések valósulhattak, 
valósulhatnak meg, amelyre az önkor-
mányzatnak saját forrása nem lenne. 
Emellett köszönetet mondott a cégeknek, 
hogy munkát adnak az itt élőknek, eleget 
tettek a helyi adófizetési kötelezett-
ségeiknek, és sok esetben önzetlenül 
támogatják a település intézményeit, 
rendezvényeit. Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke elmondta, hogy jelenleg 35 ezer 
regisztrált tagja van a kamarának, akikkel 
folyamatos a kapcsolattartás. Az elnök 
elmondta, hogy Mezőkövesd megyei 
szinten továbbra is őrzi vezető szerepét. 
Emellett kitért az új duális képzésre is, 
amely a szakemberképzés erősítését 
szolgálja. Az új rendszer lényege, hogy 

a szakmát tanuló középiskolásoknak 
gazdasági társaságoknál kell letölteniük 
a gyakorlati időt. A kamara egyebek 
mellett a cégek és az oktatási intézmény, 
a diákok közötti kapcsolattartásért, a ta-
nulószerződésekért felelős. Bihall Tamás 
azt is elmondta, hogy igyekeznek a me-
gye jelentős gazdasági szereplőivel napi, 
személyes kapcsolatot tartani, együtt-
gondolkodni. Emellett arra törekednek, 
hogy minden regisztrált vállalkozó, cég 
felé folyamatos és kölcsönös információ-
áramlást alakítsanak ki. 

Az eseményen Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium mi-
niszterhelyettese, parlamenti államtit-

a százhoz közel
kilencvenötödik születésnapját ünnepli a mezőkövesdi 
kis lászló január 31-én. a jeles évforduló alkalmából egy 
nappal korábban dr. Fekete zoltán polgármester köszöntötte 
fel városunk egyik legidősebb lakosát.

Kis László 1920. január 31-én szüle-
tett, fiatalkorában summásként dolgo-
zott, majd a katonaéveket követően a 
Mezőkövesdi Termelőszövetkezetben 
végzett mezőgazdasági munkát, ahol 
hosszú időn keresztül 70 ember mun-
káját koordinálta csoportvezetőként. 
Laci bácsi kitűnő szellemi és fizikai ál-
lapotnak örvend, amit ékesen bizonyít, 
hogy mind a mai napig ellátja a ház-
tartásban élő állatokat és a növényter-
mesztésben is aktív szerepet vállal. Kis 
Lászlónak két gyermeke él, emellett 
négy unokája és három dédunokája 
született. Dr. Fekete Zoltán polgár-
mester Orbán Viktor miniszterelnök 
jókívánságait tartalmazó oklevelének 
felolvasása és átadása után az önkor-

Nagy Gyöngyvér
(Idősek Otthona ápolónője – Szent Erzsébet-díjas)

Remény
Ha minden veszni látszik, soha ne add fel,
Célod tűzd előre, és siess, hogy érd el!
E cél, fáklya legyen az élet ösvényén,
Társadnak hívd meg a hitet és a reményt.

Hidd a szebbet, jobbat,
Reméld, hogy jobb út tárul eléd,
Az élet mindent megold,
Te csak bízz, és ne félj.

Ha sűrű sötétség venne körül, 
És nem sütne a nap,
Fényét a felhők eltakarhatják,
De holnapra tovább halad.

S ha már felragyog a fénylő napsugár,
Könnyed felszárad, s arcodra mosoly száll,
Fáklyád újra látod és megújult erővel,
A felhőt elfeledve mész, hogy célod érd el.

Újra fogsz örülni, boldog lesz életed,
Valaki mindig veled van és fogja a kezed!
Célod fáklyaként lobogjon előtted,
A Hitet és a Reményt soha el ne engedd!

mányzat oklevelét is átnyújtotta az 
ünnepeltnek. Ezen felül egy gyönyörű 
virágcsokorral és tortával köszöntötte 
Laci bácsit.

kár, országgyűlési képviselő ismertette 
Magyarország kormányváltáskor fennálló, 
2010-es gazdasági állapotát, valamint a 
négy éves munka eredményeit: csökkent 
az államadósság, visszafizetésre került az 
IMF hitel, Magyarország kiszabadult a túl-
zott deficit-eljárás alól, a devizahitelesek 
helyzete javult, az adórendszer átalakult, a 
gazdaság fehérítése, eredményes közfog-
lalkoztatás, családok támogatása. Emellett 
felvázolta az következő évek fontosabb 
feladatait, például a bankrendszer megújí-
tását, a közszférában dolgozók jövedelmé-
nek rendezését, az európai uniós források 
gazdaságélénkítést szolgáló elosztását, a 
szakképzési rendszer átalakítását.

Bihall Tamás a 
duális képzés 

fontosságát 
hangsúlyozta

M. zs.

Bódi k.
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kultúra

régészet és kultúra

A Városi Galériában dr. Fekete Zoltán polgármester köszön-
tötte a jelenlévőket január 22-én. Városunk vezetője a kultúra 
jelenre és jövőre vonatkozó hangsúlyos szerepéről osztotta 
meg gondolatait. Kiemelte a kultúra, ezen belül a magyar 
nyelv megőrzésének fontosságát, amely biztosíthatja nemze-
tünk fennmaradását. Hozzátette, nagyon fontos feladat a nép-
hagyományok, a népművészet, valamint a folklór megőrzése, 
ápolása és továbbadása az utókornak.

EGYEDÜlállÓ lElEtEk Ezt követően dr. Koós Judit régész 
érdekfeszítő beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők, aki 
az M3-as autópálya Mezőkövesd mellett húzódó nyomvona-

lának régészeti ásatásairól 
osztotta meg gondolatait. A 
szakember kivetítő segítségé-
vel a feltárás során előkerült, 
felbecsülhetetlen értékű tárgyi 
maradványokat mutatta be. 
„A város határában egy komp-
lett települést sikerült feltárni, 
mellyel minden korábbinál 
pontosabb képet tudtunk 
kialakítani az úgynevezett 
szatmár csoport életéről, 
mindennapi tevékenységéről 
és kultúrájáról. Az ásatások 
során európai viszonylatban 
is ritkaságnak számító tárgyak 
kerültek elő” – emelte ki 
dr. Koós Judit. Legnagyobb 
számban használati tárgyakat, 
elsősorban agyagedényeket, 
pattintott és csiszolt szerszá-
mokat találtak, de állatokat és 
embereket ábrázoló alkotá-
sok is előkerültek. Emellett 
a település szerkezetét és a 

„Egy őskori falu mindennapjai Mezőkövesd határában-újkőkori település és 
temető a kr. e. 7-6 évezredből” címmel dr. koós Judit régész előadását hallgathatták meg 
az érdeklődők a Magyar kultúra Napján.

Ősök és hagyományok 
a gabonatermesztés-kenyérsütés és a kenderfeldolgozás-textilkultúra 
történetét, eszközeit, az elkészítés menetét mutatja be a Matyó Múzeum 
legújabb időszaki kiállítása. 

A Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből összeál-
lított tárlatot január 29-én nyitották meg. Elsőként 
Agócsné Halász Andrea, a Matyó Múzeum igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. Tóth Arnold, a miskolci 
Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettese mutatta be 
a néprajzi anyagot. 

A tárlat célcsoportja az általános és középisko-
lás korosztály: a diákok bepillantást nyerhessenek a 
régészet és a néprajz munkamódszereibe, mindennapi 
tevékenységébe, és ezzel párhuzamosan környezetük 
múltját és jelenét is pontosabban lássák, megértsék. 
Ezen a téren konkrétan kapcsolódik a történelem, a 
hon- és népismeret tantárgyak tananyagához.

A kenyérsütés, a kenderfeldolgozás történeti 
visszatekintését, menetét tablókon keresztül mutat-
ják be. Emellett ezen munkafolyamatok során hasz-
nált eszközök, textilek, viseletek is helyet kaptak a 
kiállítóteremben. A kiállítás április 6-ig tekinthető 
meg városunkban.

lakóházakat is rekonstruálni 
tudták az előkerült marad-
ványok segítségével. Szintén 
nagy szenzációt jelentett a te-
mető sikeres feltárása, amely 
a településtől teljesen külön 
helyezkedik el. A szakembe-
rek ennek köszönhetően hasz-
nos információkat szereztek a 
településen élők temetkezési 
szokásairól is. A feltárt tárgya-
kat a Magyar Nemzeti Múze-
umban, valamint a Herman 
Ottó Múzeumban helyezték 
el. A tervek szerint idén nyá-
ron kiállítást szerveznek majd 
városunkban az ásatás során 
talált tárgyakból.

A Mezőkövesdi Közkincs-
Tár Nonprofit Kft. Magyar 
Kultúra Napi műsorát a 
MASZK Egyesület tagjai-
nak, Antal Alexának és Tóth 
Viktornak a verses előadása 
színesítette.

Matyó 
Világtalálkozó
kedves Mezőkövesdiek! 
 
A sokak által fellépőnek 
javasolt Csík zenekar saj-
nos nem tudja vállalni a 
koncertet, de igyekeztünk 
stílusban hasonló, értéket 
közvetítő és elismert 
együtteseket keresni. 
 
Kérjük, szavazza-
nak az esemény 
facebookoldalán: kit 
látnának/hallanának 
szívesen az I. Matyó Vi-
lágtalálkozón fellépőként!
– Balkan Fanatik 
– Ghymes 
– Örökség

Köszönjük! 
Mezőkövesd Város 

Önkormányzata

Dr. Koós Judit régész bemutatta a városunk mellett 
talált, felbecsülhetetlen értékű tárgyi emlékeket 

B. k.

M. zs.
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Az európai uniós projekt az óvodáktól 
kezdve a középiskolákig gyakorlatilag 
minden közoktatási intézmény számára 
biztosít pályázati lehetőségeket. „A Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola 2013-ban nyújtott be 
sikeres pályázatot a Comenius program-
ra, melynek lényege az, hogy a résztvevő 
iskolák hatékonyan együttműködjenek 
és minél jobban megismerjék egymást” 
– emelte ki Pázmándiné Bozsik Beáta, a 
Comenius pályázat magyar koordinátora.

Az akció céljai között szerepel a 
közoktatás minőségének fejlesztése, az is-
kolák közötti együttműködés, valamint a 
nyelvtanulás segítése. A program kitűnő 
lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére 
és a határokon átívelő kapcsolatteremtés-
re. A két éves nemzetközi együttműkö-
dés közös projektek elkészítésére ösztön-
zi a résztvevő oktatási intézményeket.

IsMErkEDÉs MEzŐkÖVEsDDEl A Szent 
László Gimnázium a program keretében 
angol, német, holland és olasz iskolákkal 
alakított ki kapcsolatot a 2014-2015-ös 
tanévben. A résztvevők tavaly Olaszor-
szágban és Hollandiában találkoztak, míg 
legutóbb több mint 60 fő részvételével 
Mezőkövesden rendeztek összejövetelt 
január 25-e és 29-e között. A változatos 
és tartalmas programok központjában a 

résztvevő országok néptáncainak meg-
ismerése állt. Vasárnap a magyar, míg 
hétfőn az interaktív ismerkedős játék 
mellett a holland, német és angol táncokat 
tanulmányozhatták a résztvevők.

Január 27-én a Szent László Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközépiskolába 
látogattak, ahol elsőként Juhász Jánosné 
igazgató mondott köszöntőt, majd 
dr. Fekete Zoltán polgármester osztot-
ta meg ünnepi gondolatait. Városunk 
vezetője ismertette Mezőkövesd múltját 
és felsorolta a legfontosabb nevezetessé-
geket. Hangsúlyozta a matyó népművé-
szet egyedi motívumvilágát és kulturális 
szerepét, amely 2012-ben az UNESCO 
szellemi világörökség reprezentatív listá-
jára is felkerült. Beszédének végén a ne-
vezetességek meglátogatására ösztönözte 
a jelenlévőket és kellemes kikapcsolódást 
kívánt a városban töltött napokhoz.

A projekt résztvevői Radványi 
Viktóriának, a Szent László Gimnázium 
tanulójának angol nyelvű előadásában 
megismerhették hazánk és Mezőkövesd 
életét, kiemelkedő létesítményeit. A pre-
zentáció segítségével a magyar gasztro-
nómia világa, Budapest és Mezőkövesd 
főbb nevezetességei mellett a matyó 
kultúrával, a Szent László Gimnázium-
mal és az intézményben zajló oktatás-
sal is megismerkedhettek a vendégek. 

Az előadás után nyílt órák keretében 
személyesen is bepillanthattak az iskola 
oktatási rendjébe. „Korábban több 
Comenius projektben is részt vettem, 
de ezek közül a jelenleg zajló programot 
tekintem a legeredményesebbnek. A 
diákok kapcsolatteremtésén és egymás 
megismerésén túl mi, pedagógusok is 
nagyon sok olyan tapasztalatot szerez-
hetünk, amit az oktatásba beépítve haté-
konyabban taníthatjuk a gyerekeket” 
– emelte ki  Grazia Maria, a Comenius 
pályázat olasz koordinátora.

IzGalMas proGraMok Délután a 
Hadas városrészbe látogattak a cso-
portok, ezen felül a varrás, valamint a 
porcelán- és bútorfestés rejtelmeibe is 
betekinthettek. A nap zárásaként az an-
gol táncok megtekintése, megismerése 
szerepelt a programban.

Szerdán Budapestre látogattak a 
résztvevők, ahol autóbuszos idegenveze-
tés segítségével megtekintették a város 
nevezetességeit, köztük a Parlamentet és 
a Vörösmarty teret. A nap záró ese-
ményét egy közös táncshow jelentette 
a Zsóry Zsibongóban. A jó hangulatú 
eseményen minden csoport fellépett.
A Comenius program utolsó állomá-
saként Angliába látogatnak majd a részt-
vevők áprilisban.

CNC állásbörze
Több mint 20 kiállító cég vett részt az immár második alkalommal megszervezett CNC 
állásbörzén január 29-én a Közösségi Házban.  Az eseményt Pótáné Lázár Mária, a 
Progressio Bt. vezetője nyitotta meg. Elmondta, hogy a börze célja, hogy felnőtt képző 
cégüknél CNC tanfolyamot végzők, valamint ezen a területen dolgozni akarók elhelyez-
kedését segítsék. A gazdasági társaság mellett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara volt a rendezvény társszervezője. A Kamara nevében Németh 
Zsolt szakképzési vezető köszöntötte a megjelent cégeket és álláskeresőket. Idén több 
mint 150 álláskereső látogatott el a börzére, kereste fel a kitelepült cégek standjait, akik 
közül többen már úgy térhettek haza, hogy elhelyezkedtek valamelyik cégnél. 

Öt ország középiskolás diákjai találkoztak Mezőkövesden a 
Comenius Iskolai együttműködési pályázat keretében.

Együttműködés határok nélkül

B. krisztián

M. Zs.
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Együttműködés határok nélkül

olvasóink írták

Tudományról Diákoknak kíváncsiságból
Második alkalommal hirdette meg az Eszterházy károly Főiskola tanárképzési és tudástechnológiai 
kar tDk tehetségműhelye a tudományról Diákoknak kíváncsiságból pályázati programot.

A versenyt a Nemzeti Tehetség Programban szereplő Tehet-
ségútlevél Program keretén belül rendezték meg azzal a céllal, 
hogy a közoktatásban már „felfedezett” tehetségek is bekap-
csolódhassanak a Tudományos Diákköri munkákba. A TDK 
mozgalom a tehetséges, a tudományos problémafelvetés iránt 
érzékenységet mutató hallgatókat segíti kutatásaik megvalósí-
tásában, eredményeik publikálásában. 

Pályázni lehetett olyan esszé jellegű problémaérzékenységen 
alapuló pályaművel, melyen keresztül a szerző képes bemutatni 
azt a látásmódot az adott társadalmi jelenséggel, problémával 
kapcsolatban, mely jellemzi korosztályát. A pályázatnak a válasz-
tott téma aktualitását, érdeklődésre számot tartó újdonságait, 
jelenségeit kellett bemutatni a szakirodalom és a szerző önálló 
gondolatainak harmonikus egységében. 

Iskolánkból nyolc 10. a osztályos diák pályázott. 
Besenyei István: Fiatalok szabadidős tevékenységének szokásai, 
Molnár Zita: Patchwork családok, 
Hudák Eszter: Patchwork család, 
Gulyás Lili: Online vagy offline, 
Varga Balázs: Fiatalok szabadidő-eltöltési szokásai, 
Tóth Evelin: Ifjúsági közösségek,
Fülöp Kinga: Online és offline közösségek és Urbanovics Esz-
ter Patchwork-család című munkáit előadásra javasolták.
Az előadások megtartására 2015. január 20-án került sor a 
Líceum Könyvtárában.

A főiskola rektorhelyettesének, dr. Ollé Jánosnak, és a kar 
dékánhelyettesének, dr. Verók Attilának a köszöntője után 
közös ráhangolódás indult meg a résztvevők körében kiscso-
portos munkában. A „tehetségre hangolódás” után a rendez-

vényen a tehetséges középiskolások lehetőséget kaptak az ér-
deklődési területükön létrehozott esszé, tanulmány nyilvános 
bemutatására, előadás vagy poszter előadás formájában. A 
főiskola tehetségműhelyeinek hallgatói és oktatói konstruktív 
visszajelzéseket adtak az előadásokra, ezáltal közös gondolko-
dás indult meg a középiskolás tehetségek és a felsőoktatásban 
lévő tehetségműhelyek hallgatói között.

Fülöp Kinga 1. helyezést,
Varga Balázs 2. helyezést, 
Urbanovics Eszter 3. helyezést ért el.
 
A résztvevő diákok úgynevezett Tehetségútlevelet is kaptak. 
A középiskolás diákokat mentortanáraik is elkísérték, így az 
alkalom lehetőséget teremtett a karon működő tehetségmű-
helyek vezetői, oktatói és a középiskolások mentortanárai 
közötti szakmai tapasztalatcserére is.

Csigerné Fazekas Csilla pedagógus

Könyvajánló
Régóta komoly probléma könyves szakmai körökben, hogy a gyerekek, fiatalok 

nem olvasnak. Hogy ez minek „köszönhető”, arról megoszlanak 
a vélemények: a szülők nem mutatnak jó példát, felgyorsult az információáramlás, 

esetleg az évtizedek óta változatlan kötelező olvasmányok miatt?  

Pedig az utóbbi években a gyermek- és ifjúsági iroda-
lom mennyiségileg és minőségileg is robbanásszerű 
fejlődésen ment keresztül, nemcsak külföldön, hanem 
Magyarországon is. Amit szüleinknek és nekünk a pöty-
työs, vagy csíkos könyvek jelentettek, azt jelentik a mai 
fiataloknak a vöröspöttyös, illetve aranypöttyös köny-
vek. És hogy a herceg nem fehér lovon érkezik? Hanem 
gimnáziumi osztálytársként (Leiner Laura: A Szent 
Johanna gimi), egy titokzatos kísérlet résztvevőjeként 
(James Dashner: Útvesztő), természetfeletti lényként 
(Szurovecz Kitti: Fényemberek), vagy akár vámpírként 
(Stephenie Meyer: Alkonyat)? Hát, ennyit változott 
a világ... Körmendi Viktória regényének főhőse egy 
tizennégy éves kamaszlány, Szentmihályi Aliz. Az ő 

kamaszos életútját követhetjük nyomon, melyet egy, a 
szokásostól eltérő eset árnyékol be, amely megvál-
toztat jelent, jövőt, múltat. Majd ennek misztikumán 
haladva, izgalmas, lebilincselő, halállal tűzdelt törté-
nésekkel találkozhatunk. A könyv váratlan fordulatok 
mezsgyéjén vezet végig, nem kímélve az olvasót a 
megmagyarázhatatlan események kavalkádjától. Vajon 
a történet végkimenetele happy enddel végződik? A 
homályos titokra fény derül? Sikerül a lelki nyugalom 
megtalálása a számtalan megrázkódtatás után? 
A kérdésekre választ kaphatunk február 25-én a Városi 
Könyvtárban, ahol az írónő lesz a vendég.
Forrás: a könyv fülszövege

Kinczel Brigitta
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filter

A nyugdíjas kor is 
szép, ha tartalommal 

van megtöltve

Filter című 
rovatunkban a matyó 

kultúra gyöngyszemei-
nek bemutatását Csirmazné 

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

téneti kutató szűrőjén 
keresztül.

Igaz ez a Dorogi házaspárra. Mind a ketten, amikor nyugdíja-
sok lettek, megtalálták szabadidejükben azt az elfoglaltságot, 
amely megszépíti „öreg” napjaikat. Amellett, hogy ez örömet 
is szerez nekik, az utókornak is maradandót hagynak.

Dorogi Ferenc Miklós a versírás és a kerámiakészítés mellett, 
utazgatással tölti idejét. Felkeresi azokat a helyeket, ahol Bán Jó-
zsef könyve alapján Takács István freskó, illetve oltárkép találha-
tó és azt fotón örökíti meg. Eddig 60 templomot keresett fel.

Felesége, Kriston Margit a Bácskában Piripáson született 
– ahová a vasutas édesapját helyezték –, de Matyóföldet tartja 
szülőhelyének. Ez tükröződik „hobbijában” is, hiszen népmű-
vészeti babákat készít és gyűjt. Származása révén erősen kö-
tődik a matyó népművészethez. Arra törekszik, hogy a matyó 
hímzés színvilágát, alapmotívumait minél jobban megismerje, 

és azt gyakorlatban is alkalmazza. A babák készítésénél elsőd-
leges célja, hogy azok korhűek, a hagyományoknak és életkor-
nak megfelelőek legyenek. Ebben a mezőkövesdi rokonok és 
ismerősei nagyon sokat segítenek.

Babáival egy-egy jeles eseményt is megörökít. Milyen volt 
a matyó lakodalom, hogyan éltek és dolgoztak a matyó 
családok. Következő terve a Szívbúcsúi körmenet babákkal 
való bemutatása.

50 darab saját készítésű matyó babája, és több mint 300 más 
nemzetiségi baba teszi ki készletét. Ebből a gyűjteményből kitű-
nik, hogy a legkülönbözőbb nemzetekben közös cél és szándék, 
hogy tiszteljék saját hagyományaikat, népviseletüket és mind-
ezeket ne hagyják eltűnni kultúrájukból.

Cs. Cs. I.
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a régmúltban gyökerez.
Hosszú létünk alapja 
a múltunk becsülete.

Mindig voltak olyanok,
kik vigyázták a múltat, 
s jövendőnkhöz alapot

építettek, szilárdat.

Ma is vannak, s kellenek,
kik a múltat vigyázzák,

megépítve erősre
jövőnk biztos alapját.

2012

Tenni, szépet cselekedni,
Házat, hazát építeni,

Szépíteni!

Bárhol élsz is, bármiként,
Egy lehet csak fontos cél,

Hogy – megvédd!

Ez a cél, ezt őseid
Reád hagyták, hogy őrizd,

Megőrizd!

Családod, hited, nemzeted
Neked csak ez lehet, mi szent,

Ne feledd!

Bárhová, ha visz a sors,
Mindig ezekre gondolj,

Mert odatartozol!
2009
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Babák Kriston Margit 
gyűjteményéből
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10.30-tól Valentin-napi 
szaunaceremónia a Zsóry-fürdőben

Nem tudja, mivel lepje meg párját 
Valentin-nap alkalmából? Szeretne 
valami különleges meglepetést szerezni 
kedvesének? Vegyenek részt a Szauna 
Világban tartott ceremónián, ahol a 
pihenés mellett frissítő programmal 
várnak mindenkit a szerelmesek nap-
ján. Február 14-én Wittmann Viktória 
szaunamester vezetésével különleges 
élményben lehet része a pároknak. A 
szaunaprogramot tisztító, frissítő és 
hidratáló felöntések teszik változatossá, 
miközben a szakképzett szaunamester 
hasznos tanácsokkal látja el az ér-
deklődőket. A szauna korlátozott 
befogadóképessége miatt a programra 
előregisztráció szükséges a 49/412-
844-es telefonszámon.

Programajánló

Február 21. szombat
16 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Balmaz Kamilla Gyógyfürdő NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Március 7. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Kaposvári Rákóczi FC NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Március 21.
szombat
18 órától 
Mezőkövesd Zsóry 
– Szolnoki MÁV 
Stadler Rail FC NB 
II-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi 
Stadionban

Sport
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. s
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16 órától Író-olvasó találkozó 
Körmendi Viktóriával 
a Városi Könyvtárban

Körmendi Viktória szakmáját 
tekintve kozmetikus, fotós. Hat 
év próbálkozás és gondolkodás 
után, fiatalkora óta dédelgetett 
álmát váltotta valóra: megírta első 
önálló regényét (Félhomály – A 
titok), melyet 2014-ben adott ki 
az Underground Kiadó. A könyv 
megjelenése után a rengeteg pozitív 
visszajelzés hatására eldöntötte, 
hogy csak az írással foglalkozik. 
Hitvallása: „Számomra az írás mára 
már létkérdés, mellyel önmagam 
építése és természetesen az olvasó-
tábor megnyerése a cél. Szeretném 
szórakoztató jelleggel minden 
kedves érdeklődő, olvasó tetszését 
elnyerni, hiszen minden művésznek 
ez a célja, mellyel bizonyítékát nyeri 
azzal, hogy amit tesz és cselekszik, 
amit kiad a kezéből, az valójában 
nem csak önbecsülés, hanem egy 
tágabb köz megnyerése, a köztudat-
ba való törekvés érvényesítése.” 
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17 órától Szekeres Csaba (rendező-opera-
tőr) „A rendező korlátai és szabadsága – avagy 
a néző uralma a mozi felett” címmel tart elő-
adást a Közösségi Ház 1. emeleti klubtermében

Az előadó saját tapasztalatait felhasznál-
va mesél a rendezés filmműfajokhoz és a 
nézőhöz kapcsolódó szempontjairól. Ezáltal 
a nézők megismerhetik, hogy egy játék- és 
egy dokumentumfilm esetében mennyiben 
eltérő és érdekes a rendező munkája. Illetve 
mennyivel nehezebb egy filmet a dokumen-
tumfilm műfaji kategóriájába sorolva a néző 
számára elfogadtatni filmként – rendezői 
eszközökkel. Mind a filmek iránt érdeklődő 
diákok, mind a felnőttek számára is hasznos 
ismeretekre tehetnek szert a megjelentek. 
Az eseményen való részvétel ingyenes.

Március 11. szerda
14 óra 30-tól Vuk – mesejáték 
a Pódium Színház előadásában 
a Közösségi Házban

Február 14. szombat
21 órától Kárpátia-koncert 
a Városi Sportcsarnokban

Február 19. csütörtök
18 órától Az ördög nem 
alszik – zenés vígjáték 2 
részben a Fogi Bulvárszín-
ház előadásában 
a Közösségi Házban

10:30 Görögös páros peeling 
– tisztítás, radírozás

11:15 Kókuszos Csók – illóolajos frissítés
12:15 Mézes Ölelés – hidratálás

M
ár

ci
us

 6.
 pé

nt
ek

Körmendi Viktória

16 órától Irodalmi 
Kávéház Klub 
– téma: Utassy József és Bella 
István a Közösségi Ház 
C épületében

Két Kossuth- és József At-
tila-díjas költő, műfordító 
életével és munkásságával 
ismerkedhetünk meg 
Török Ferenc előadásában. 

M
ár
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da
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
február 8–14-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

február 15–21-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

február 22–28-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 14.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

február 21. 
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

február 28.
Dr. Heéger László, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban január 20. és február 2. 
között 9 halálesetet anyakönyveztek.
Ezek közül az alábbiak hozzátartozói járul-
tak hozzá a nevek közléséhez.

Haláleset
Farkas Márton 72 éves,

Pajtók Péter 47 éves,
Tepliczky György 72 éves,
Vascsák Jánosné 88 éves,
Demeter József 85 éves

mezőkövesdi lakos.

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 csütör-
tökén, 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: február 22.

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
Jegyeskurzus indul február 21-én 
(szombaton) 11 órakor a Szent László Plébánián.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

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

Köszönetnyilvánítások
A Móra Ferenc úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik 2013. évben az SZJA 1%-ának fel-
ajánlásával támogatták a „Gyermeki Személyiség és 
Óvodafejlesztési” -  Alapítványunkat. A támogatásból 
öltözőszekrényeket vásároltunk a gyermekeknek. 

Bízunk további támogatásukban!  
Adószámunk: 18423640-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 11734107-20107783

Alapítvány kuratóriuma

A „VII. sz. Óvoda Gyermekeiért” Alapítvány nevében 
köszönjük mindazok támogatását, akik 2013. évben 
az  SZJA 1%-át gyermekeinknek felajánlották. A 
támogatásból óvodánkba csoportszobai bútort 
vásároltunk.

Bízunk további támogatásukban!
Az alapítvány számlaszáma:
11734107-20112718-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Móra Ferenc úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik 2013. évben az SZJA 1%-ának fel-
ajánlásával támogatták a „Gyermeki Személyiség és 
Óvodafejlesztési” – Alapítványunkat. A támogatásból 
öltözőszekrényeket vásároltunk a gyermekeknek. 

Bízunk további támogatásukban!  
Adószámunk: 18423640-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 11734107-20107783

Alapítvány kuratóriuma

A „VII. sz. Óvoda Gyermekeiért” Alapítvány nevében 
köszönjük mindazok támogatását, akik 2013. évben 
az  SZJA 1%-át gyermekeinknek felajánlották. A 
támogatásból óvodánkba csoportszobai bútort 
vásároltunk.

Bízunk további támogatásukban!
Az alapítvány számlaszáma: 
11734107-20112718-00000000

Alapítvány kuratóriuma

MINDEN SquASHOLNI VáGyó
kedves vendéget szeretettel vár

a Hadnagy úti
Sportcentrum!

A játékhoz ingyen biztosítjuk az eszközöket!
Bejelentkezni telefonon vagy személyesen lehet!
Tel.: 06 49/311-148, 06 30/881-0002
Bérletáraink (1 alkalom=1 óra)

I. időszak: 14–17 óráig
1 alkalom: 1.700 Ft•	
3 alkalmas bérlet: 4.650 Ft •	
– két hétig érvényes
5 alkalmas bérlet: 7.500 Ft •	
– két hétig érvényes
10 alkalmas bérlet: 14.500 Ft •	
– 12 hétig érvényes

II. időszak: 17–20 óráig
1 alkalom: 1.800 Ft•	
3 alkalmas bérlet: 5.100 Ft •	
– két hétig érvényes
5 alkalmas bérlet: 8.250 Ft •	
– két hétig érvényes
10 alkalmas bérlet: 16.000 Ft •	
– 12 hétig érvényes

III. időszak: 14–20 óráig (hétvége)
2.000 Ft/óra

Nyitva tartás:
hétfőtől vasárnapig 14–20 óráig

KÖSZÖNET A Matyó Nagymama Klub Egyesü-
let köszöni mindazoknak a támogatását, akik 
adójuk 1%-át  76.891 Ft egyesületünk javára 
ajánlották fel. A kapott összeget működési és 

rendezvényköltségekre fordítottuk.  
Kérjük, hogy a jövőben is 

támogassák szervezetünket!
Adószámunk:19330855-1-05

Tájékoztató
a rendelőintézet felújítása alatt 
az épületben működő Forrás 
Gyógyszertár zavartalanul üzemel.
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Pályázati felhívás
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére 
a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, 
egyházak támogatására.

A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködé-
sének elősegítése, ezáltal az erőforrások összegzése, a 
Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepció-
ban megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása.
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál bejegy-
zett, Mezőkövesdi székhellyel /telephellyel/ rendelkező 
társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki 
megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.
II. Pályázati feltételek:  

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

(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki 
a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött 
városi kezdeményezésű, szervezésű rendezvény le-
bonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját 
tagjain kívül álló, Mezőkövesden élő személyek ér-
dekében, javára végezte és

b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megje-
lölt rendezvényt, illetve célt, amelynek megvalósítá-
sára adott évben vállalkozik.

(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet 
esetén a (2) bekezdésben foglaltak hiányában a szerve-
zet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény 
megvalósításához kíván segítséget nyújtani.
(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg fel-
osztásánál figyelembe veszi a (2) bekezdésben foglalt 
feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet 
aktív tagjainak létszámát.
(5) A működési célra igényelhető és kapható tá-
mogatás összege az adott szervezet teljes működési 
költségének maximum 50%-a lehet.
III. Támogatási formák: 
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
IV. A támogatás mértéke:Az elnyerhető támogatás a pályá-
zatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 90 %-a.
V. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell 
az önerő meglétéről. Az önerő nem csak készpénz, ha-
nem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni 
felajánlásnak forintban kifejezhetőnek kell lennie. 
VI. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:
A pályázat benyújtásának helye: Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezési Iroda 
Határideje: Évente egyszer a következő benyújtási és 
döntéshozatali idővel:
Benyújtási határidő: 2015. március 31.
Elbírálás: folyamatos
Pályázati adatlap a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezési Irodájában (Polgármesteri Hivatal „A” 
épület I. em. 23. sz.)  térítésmentesen igényelhető, illet-
ve letölthető a www.mezokovesd.hu honlapról.
VII. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök 
átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére tör-
ténő átadása megállapodás keretében történik.
IX. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi szervezet legkésőbb a 
következő költségvetési év január 31-ig köteles elszámolni.

Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Polgármestere

Legyél Te az ünnepi szónok március 15-én!
címmel 

Mezőkövesd Város Önkormányzata felhívást tesz közzé 
„Mit jelent számomra ma március 15-e?”

 témakörben.

Az előadás időtartama: 10-15 perc
A verseny időpontja: 2015. március 2. (hétfő) 
A verseny helyszíne: Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola Díszterme  
(Mezőkövesd, Mátyás király út 146.)

A verseny egyfordulós. A legsikeresebb pályázó 
a 2015. március 13-án tartandó koszorúzás ünnepi 
szónokaként előadhatja az általa megírt beszédet.

Bírálati szempontok különösen:
– a történelmi események kronológiai (tankönyv-
szerű) ismertetése helyett azok jelentőségének, 
összefüggéseinek megvilágítása,
– egyéni gondolatok, érzések hiteles 
megfogalmazása,
– a történelmi események és az egyéni gondola-
tok közötti stílusbeli összhang megtartása,
– magabiztos, a hallgatósággal való kapcsolatot 
sugalló kiállás, érthető szövegkiejtés.

Jelentkezés, bővebb információ:
– Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola
Juhász Jánosné igazgató (tel.: 49/500-033)
– Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola
Csirmaz István igazgató (tel.: 49/505-280)

Jelentkezési határidő: 2015. február 25. (szerda)

Díjak:
I.   15 ezer forintos könyvutalvány
II.  10 ezer forintos könyvutalvány
III.  5 ezer forintos könyvutalvány

Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Polgármestere

A háztartásokban keletkező hulladékok jelentős része olyan csomagolóanyag, amely újra 
feldolgozható, hasznosítható. Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 43 település 28 ezer tonna 
kommunális hulladékát kezeli évente. Ez a mennyiség a Tiszafüreden található Tisza-
tavi Regionális Hulladékkezelő Központ lerakójában kerül ártalmatlanításra. Az elvégzett 
vizsgálatok igazolják,  ennek a hulladék-mennyiségnek a  63%-a, azaz több mint 17 
ezer tonna hulladék valójában hasznosítható.  

Mezőkövesden 2014-ben 1 lakos átlagban 310 kg háztartási hulladékot termelt, mellet-
te 5,5 kg hulladékot gyűjtött szelektíven.  A vegyesen gyűjtött hulladék meghatározhatatlan 
időre a lerakót terheli, évről évre növesztve a hulladékdombot. A szelektíven gyűjtött hulladék 
azonban válogatás és bálázás után a hasznosítókhoz kerül. Tegyünk érte, hogy a háztartási hul-
ladék - jelenleg kukába kerülő - mennyisége csökkenjen! Az eddigi arányszám megfordítható, 
ha minden mezőkövesdi lakos csatlakozik a februárban induló új szolgáltatásunkhoz: 
kerüljön évente 114,5 kg hulladék a kukába és 201 kg a szelektív gyűjtőzsákokba. 

Februárban a családi házas övezetekben lévő ingatlanhasználóknak eljuttatunk a postaládájába 
2 db gyűjtőzsákot: a kék zsákban a papírhulladékokat kell gyűjteni, a színtelen zsákban pedig a 
műanyag palackokat, tisztítószeres flakonokat, műanyag fóliákat, papír és fém italos dobozokat. 
A hulladékokat, tisztán, szükség szerint kiöblítve, lapítva kell a zsákokba rakni. Havonta egy alka-
lommal, az előre meghirdetett napon az ingatlanok elé kirakott zsákokat a szelektív gyűjtőjárat 
elszállítja, és új zsákokat rak minden együttműködő ingatlan használó postaládájába. Ha a zsák-
ban olyan hulladék van, mely abban nem helyezhető el, akkor azt nem szállítjuk el, és a zsákra 
figyelmeztetésképpen egy „Kérjük, válogassa újra!” matrica kerül felragasztásra. 

A szelektív hulladékgyűjtő zsák használata előtt kérjük, tanulmányozza a rajta található 
tájékoztatót, és csak rendeltetésszerűen használja a kiosztott zsákokat!

 Az üveghulladékokat továbbra is a szelektív gyűjtőszigeteken található konténerekben kell elhe-
lyezni. A házhoz menő szelektív hulladékszállítás a vállalkozások, intézmények részére is rendelkezésre 
áll. Bővebb információ a szelektiv@nhsztisza.hu e-mail címen kérhető. 

Szelektív hulladékgyűjtés minden háztartásban
Házhoz menő szelektív hulladékszállítás minden lakott ingatlantól

FELHÍVáS
SZóNOKVERSENy

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
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sportkalauz

Ötgólos előnyt szerzett a Magyar kupában a Mezőkövesdi kC felnőtt együttese. kézilabdázóink a 
második játékrészben kiváló teljesítményt nyújtottak védekezésben.

Előny a visszavágóra
Mezőkövesdi kC 
– Balatonfüredi ksE 21-16 (12-13)
A Magyar Kupa negyeddöntőjében 
hazánk egyik legerősebb csapata érkezett  
Mezőkövesdre január 31-én. A Balaton-
parti gárdából sérülés és betegség miatt 
több meghatározó játékos hiányzott. Az 
MKC is „tartalékosan” lépett parkettre, 
ugyanis Said Pourghasemi mellett Nikola 
Dzonoval és Matija Pavlovics-csal közös 
megegyezéssel szerződést bontott a klub 
a meccs előtti napokban. A találkozó 
remekül kezdődött, mivel Radnics és 
Vaszics gólerős játékának köszönhetően a 
6. percben 5-1-re vezetett az MKC. 

Kézilabdázóink a folytatásban elöl 
és hátul is visszaestek, így Bánhidiék 
megkezdték a felzárkózást. A vendégek 
zsinórban 4 gólt dobtak válasz nélkül, így 
10-7-es hazai előny után a 24. percben 11-
10-re átvették a vezetést.

FÜrEDI GÓlINsÉG Fordulás után ismét 
csapatunk kezdett jobban és Csuzics, 
valamint Szepesi duplájával 16-13-ra 
újra az MKC-nál volt az előny. Mind-
eközben Bánhidi összeszedte a 3. 
kétperces kiállítását is, így a 34. percben 
véget ért számára a találkozó. Három 
perccel később Gábori révén gólt 
szerzett a Balatonfüred, viszont ezután 
több mint 20 (!) percig képtelenek voltak 
bevenni Volarevics kapuját. Az MKC 
nagy erőket mozgósított az előny növe-
lése érdekében, de Székely vezérletével a 
vendégek hátsó alakzata jól állta a sarat. 
Ebben a periódusban rengeteg hiba, 
pontatlan átadások és kihagyott zicce-
rek váltották egymást, így az eredmény 
csak ritkán változott. Kézilabdázóink 
végül ötgólos sikert arattak és bizakodva 
várhatják a február 17-ei balatonfüredi 
visszavágót.

Mezőkövesdi kC 
– orosháza FksE-linamar 28-27 (15-12)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság 
alapszakaszának utolsó előtti forduló-
jában fontos mérkőzés várt Skaliczki 
László és Vladan Jordovics együttesé-
re február 5-én. 

A meccs elején a csapatok felváltva 
találtak a kapuba, majd Csuzicsék a 20. 
percben derekán 11-7-re megléptek.

Szünet után a vendégek egy 7-1-es 
szériával indítottak és a játék képe ez-
után sem változott, Benisék 25-21-ről 
várhatták a záró 8 percet. A hősiesen 
küzdő csapatunk azonban Holló, 
Csuzics és Lókodi vezérletével meg-
fordította az eredményt és megnyerte 
a mérkőzést. 

Együttesünk a győzelemnek köszönhe-
tően 15 ponttal a 7. helyen áll. 

Bronzérmet szerzett 
a Szent László 
Gimnázium 
és Közgazdasági 
Szakközépiskola 
fiúcsapata 
a VI. korcsoportos 
Kézilabda Diákolim-
pia döntőjében.

Dobogósok lettek 
a diákolimpián

HőSIES HELyTáLLáS... Az NB 
II-es sakkbajnokság 7. forduló-
jában városunk sakkegyüttese 
az egyik bajnokaspiránssal, a 
lényegesen erősebb csapattal, két 
nemzetközi mesterrel – köztük 
a 17 éves, országos diákolimpia 
győztes, 2417 értékszámmal 
rendelkező Korpa Bencével – és 
egy FIDE mesterrel, továbbá több 
táblán 200-300 értékszámmal is 
magasabban jegyzett játékosok-
kal asztalhoz ülő DVTK-EMSE-vel 
csapott össze.  A 12 táblából 5 
táblán tartani tudtuk magunkat, 
és végül sikerült ellenük értékes 3 
pontot szerezni. Az eredmény 9-3, 
oda. Csapatunk az eddig gyűjtött 
36 pontjával a biztonságosnak 
mondható 8. helyet foglalja el a 12 
alakulatos mezőnyben.
Győzött: Nyíri Dániel
Döntetlen: Pap János, Sallai Já-
nos, Zelei Zoltán és Hajdú Sándor
Játszott még: Éberth Zoltán, 
Barabás Tibor, Hunkó György, 
Pongrácz Attila, Kántor József, Pap 
Kristóf és Csontos Dominik

A következő fordulóban az 
Edelényi VSE lesz az ellenfél, 
idegenben.

A sorozat fináléjában két csoportban összesen 8 csapat vett részt 
Győrben január 23-a és 25-e között. Az MKC ifjúsági és junior 
csapatára épülő együttesünk kiválóan kezdett, ugyanis a Balmaz-
újvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola csapatát szó 
szerint leiskolázták Kissék. Kéziseink már 25 perc után 14-4-re 
vezettek és a különbség a második játékrészben sem csökkent a 
felek között, így végül 26-15-ös sikerrel zárult a mérkőzés.

VERESÉGRE GyőZELEM A kövesdi fiatalok remekül kezdtek az Orosházi 
Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ellen, 
ugyanis csapatunk a meccs félidejében 10-8-ra vezetett. A végletekig 
kiélezett találkozó hajrájából viszont a viharsarkiak jöttek ki jobban, 
akik 25-24-es sikert értek el. A balszerencsés vereség nem vetette 
vissza kézilabdázóinkat. A Győri Bercsényi Miklós Közlekedési és 
Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola együttese nem tudott 
lépést tartani a kövesdiekkel. Tordaiék végig nagy iramot diktáltak és 
kiválóan használták ki az adódó helyzeteiket, ennek köszönhetően 
23-12-es félidő után 41-27-re diadalmaskodtak, ezzel bejutottak a 
diákolimpia elődöntőjébe. A Tatabányai Integrált Szakiskola, Középis-

kola és Kollégium együttese gyakorlatilag egy félidő alatt eldöntötte 
a továbbjutás kérdését. A dunántúliak 21-9-es félidőt követően 
40-27-re nyertek. Az MKC a Balatonfüredtől vereséget szenvedő 
Orosházával csapott össze a bronzéremért. Panyi Lóránd csapata 
remekül nyitott és elsősorban kiváló védekezésének köszönhetően 
a szünetre 12-7-es fórt harcolt ki. A térfélcserét követően a vihar-
sarkiak lépésről lépésre közelebb araszoltak Dohányékhoz, ennek 
eredményeként 21-21-nél ért véget az összecsapás, így a bronzérem 
sorsáról büntetők döntöttek. Az idegek harcát együttesünk bírta 
jobban, ennek köszönhetően kövesdi bronzéremmel zárult a torna. 
A diákolimpia fináléját nagy küzdelemben a balatonfüredi Lóczy 
Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközép-
iskola nyerte meg.

A Szent László Gimnázium csapatának tagjai: Kovács Bence, 
Kiss Roland, Sallai Máté, Pásztor Ákos, Rozmán Benjámin, 
Molnár Kristóf, Üveges Krisztián, Tordai Zoltán, Bartók Levente, 
Hangyel Norbert, Kiss Máté, Dohány Rajmund, Herczegh János.
Testnevelő: Panyi Lóránd, edző: Molnár Ferenc.

bokri

bokri
Dr. T. B.
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Együttesünk az első osztályú DVTK ellen 
1-1-es döntetlennel (gólszerző: Máté) 
kezdte az edzőmérkőzések sorát január 
22-én. Tóth László tanítványai két nappal 
később az NB III-as Termálfürdő FC 
Tiszaújváros gárdáját fogadták Mezőkö-
vesden. Az összecsapás első 30 perce ki-
egyenlített játékot hozott, viszont ezután 
végig kövesdi fölény jellemezte a találko-
zót. Hegedűsék fordulás után is biztató 
teljesítményt nyújtottak és Máté duplájá-
val 2-0-ra diadalmaskodtak. „A Diósgyőr 
ellen nagyon jól játszottunk, úgy gondo-
lom, hogy az első félidő alapján, akár a 
győzelmet is megszerezhettük volna. A 
mai találkozón sajnos nem nyújtottunk 
olyan jó teljesítményt, de ez a mérkőzés is 
jól szolgálta a felkészülésünket” – mondta 
Dombó Dávid, csapatunk kapusa. 

araNYÉrEM szErENCsEN Hegedűsék 
január 25-én a IV. Uray Attila Labdarúgó 
Emléktornán vettek részt Szerencsen. 
Csapatunk a Mád ellen vereséggel kezdte 
szereplését, viszont a folytatásban min-
den akadályt sikerrel vett. A szintén me-
gyei I. osztályú Tállya ellen magabiztosan 
megnyert találkozót követően az elődön-

tőben 5-2-re győztek a DVTK U21-es 
gárdáját. Mátéék a fináléban kiköszö-
rülték a nyitómérkőzésen esett csorbát, 
ugyanis 3-2-re legyőzték a Mádot. A 
szervezők Dombó Dávidot választották 
meg a legjobb kapusnak.

Nehéz feladat várt labdarúgóinkra ja-
nuár 28-án, mivel az élvonalban szereplő 
Puskás Akadémia látogatott váro-
sunkba. A találkozó 12. percében Hudák 
közeli gurításával a vendégek szereztek 
vezetést, majd Kulcsárék átvették az 
irányítást. Csapatunk az egyenlítéshez 
is közel járt, azonban Hegedűs Dávid 
csúsztatása a felső lécen csattant a 41. 
percben. A Tóth fiúk fordulás után is 
fölényben futballoztak, de a hajrában egy 
szép szögletvariáció végén Barcsay 2-0-ra 
módosította az eredményt.

MaGaBIztos sIkEr Labdarúgóink janu-
ár 31-én, a szintén OTP Bank Ligában 
szereplő DVSC-TEVA ellen sokkal jobban 
sáfárkodtak a lehetőségekkel. A debreceni 
találkozó 12. percében Máté emelt okosan 
a debreceni hálóba, majd a záró negyedóra 
kezdetén megduplázta csapatunk előnyét. A 
41. percben Hegedűs Dávid is betalált, míg 

az 57. percben Izing lőtt közelről a debre-
ceni kapuba. A hazaiak erejéből Ferenczi 
révén mindössze a szépítésre futotta a 66. 
percben, így csapatunk 4-1-re nyert. Kul-
csárék az NB III Közép csoportban élen álló 
Vác FC-t 3-1-re múlták felül február 5-én 
Mezőkövesden. Csapatunk góljait Lukács, 
Kulcsár és Balajti szerezte. Labdarúgóink 
két nappal később az NB I-es Budapest 
Honvéd vendégeként léptek pályára és a 
küzdelmes találkozót 1-0-ra elveszítették.

EMlÉktorNa Ebben az esztendőben is 
megrendezik a Farkas István Emléktornát 
február 14-én a Városi Stadion műfüves já-
tékterén. A négycsapatos nagypályás meg-
méretés a Putnok- Felsőtárkány mérkőzés-
sel kezdődik 10.30-kor, majd a Mezőkövesd 
Zsóry – Kazincbarcikai SC összecsapás 
következik 12.00 órától. A bronzmérkőzé-
sen 13.30-kor, míg a döntőben 15.00 órakor 
indul útjára a labda. A torna találkozói 2x35 
percesek lesznek. A mérkőzések megte-
kintése ingyenes! Kulcsárék az első bajnoki 
találkozójukat a Balmaz Kamilla Gyógy-
fürdő ellen február 21-én, szombaton 16 
órától játsszák le Mezőkövesden, a Városi 
Stadionban.

Célegyenesbe érkeztek

Február 21-én folytatja 
bajnoki szereplését az 
NB II-es Mezőkövesd 
zsóry FC felnőtt együt-
tese. labdarúgóink 
kéthetes edzőtáborral, 
felkészülési meccsekkel 
és egy teremtornával 
hangoltak a nyitányra.

Csillogó ezüstérem
A harmincadik alkalommal 
megrendezett megyei sport-
eseményen 11 csoportban 
összesen 56 csapat küzdött a 
döntőbe jutásért január 31-én 
és február 1-jén. Labdarúgóink 
a Vatta ellen egy 9-1-es sikerrel 
melegítettek be a mezőkövesdi 
selejtezőben február első napján 
a Városi Sportcsarnokban. Sivák 
Sándor együttese a folytatásban 
is imponáló fölényben futballo-
zott és a Tiszabábolnát 7-3-ra, 
míg a Cserépfalut 6-2-re múlta 
felül. Gálék a selejtező zárása-
ként 6-3-ra diadalmaskodtak a 
Mezőcsát ellen, így a fiatalok 12 
ponttal végeztek az élen és im-
ponáló, 28-9-es gólkülönbséget 
produkáltak. Csapatunk mögött 
a Tiszabábolna szerezte meg a 2. 
helyet 9 egységgel.

a DÖNtŐIG Masíroztak Sivák Sándor 
csapata a sikernek köszönhetően 
részt vett a Miskolc Városi Szabad-
időközpontban február 7-én és 8-án 
megrendezett 12 csapatos fináléban. A 
döntőben elsőként a megyei I. osztályú 
Edelény-Tomor Lakot 4-2-re, majd az 
Ongát 4-3-ra győzték le. Gálék vasár-
nap a Kiskinizst 6-1-re, míg a Harsány 
csapatát 4-0-ra múlták felül. Együtte-
sünk a csoport döntőjében 5-1-re kika-
pott a rutinos játékosokkal felálló Mád 
ellen, viszont az elődöntőben kiváló 
teljesítményt nyújtva 4-1-re diadalmas-
kodott a Tiszaújváros ellen. Sivák Sán-
dor fiai a fináléban hősiesen küzdöttek 
a Mád ellen és az első félidő után 1-0-ra 
vezettek. Vígh Ferenc tanítványai a 
második játékrészben szerencsés gólok-
kal megfordították a mérkőzést és végül 
3-1-es győzelmükkel elhódították a 
győztesnek járó serleget.

Ezüstérmet 
szerzett a Me-

zőkövesd zsóry 
u21-es csapata a 
dr. Borosi lászló 

teremlabdarúgó 
Emléktornán. 

Csillogó 
ezüstérem

Az ezüstérmes csapat tagjai:
Herceg Péter, Koetz Márk, Szövetes Krisztián, Kovács Gergely, 
Molnár Tamás, Stefanecz Máté, Tamók Balázs, Gál Máté, Moroncsik 
Roland, Csirmaz Zalán, Hímer Gergő, Bárdos Bence, Molnár Gábor. 
Edző: Sivák Sándor (Fotó: boon.hu)

bokri

Bódi krisztián



15
02

11
-A

Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az elő�zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF 
szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról 
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István u. 1/A Tel.: +36 1 801 7940
Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 50. (a városi televízió irodájában) 
február 3., 17. és március 3., 17. 9.00 és 17.00 óra között 
Értékesítőnk: Jakab Judit Tel.: +36 20 220 1184


