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Tavasszal 
épülhet
a TANUSZODA

SZERZŐDÉS ALÁÍRÁS A 
kivitelezői szerződést dr. 
Fekete Zoltán polgár-
mester és ifjabb Szilvási 
András, a Szilvási Építő 
Kft. ügyvezetője írta alá 
a Közös Önkormányzati 
Hivatalban. Városunk első 
embere örömét fejezte ki a 
beruházással kapcsolatban. 
A Kormány támogatása 
mellett kihangsúlyozta, 
hogy a tervezés megkez-
désétől számítva másfél év 
alatt sikerült eljutni a meg-
valósításig.  Hozzátette, 
hogy a tanuszoda építésé-
vel a város és az itt élők régi 
vágya válik valóra és már 
a 2016 szeptemberében 
induló tanévben használ-
hatják a diákok. Ifjabb Szil-
vási András kiemelte, nagy 
megtiszteltetés számukra, 

hogy ők építhetik meg a 
tanuszodát. A kivitelezéssel 
kapcsolatban elmondta, 
hogy március 1-jén veszik 
át a munkaterületet, ezt kö-
vetően kezdik a létesítmény 
építését, de az előkészülete-
ket korábban megkezdik.

KÉT MEDENCE A tan-
uszodát a Szent László 
Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola és a 
Bayer Róbert Kollégium 
közös udvarán fogják 
megépíteni és teljesen 
akadálymentes lesz. A 
kollégium épületéhez 
kapcsolódó, összesen 750 
m2 területű létesítmény-
ben két medencét alakíta-
ni ki. A kisebb, 11x5,5 m 
területű tanmedencében a 
kezdők tanulhatnak meg 

úszni, míg a nagyobb, 
25x11 m-es sportmeden-
cében az úszásoktatáson 
túl akár versenyeket is 
lehet majd rendezni.

A költségtakarékosság 
érdekében az épületben 
a mozgáskorlátozottak 
számára kialakított vizes-
blokkok mellett a vízgé-
pészeti helyiségek lesznek 
kialakítva, az öltözőknek, a 
vizes- és az egyéb kiszol-
gáló helyiségeknek pedig a 
kollégium ad majd otthont, 
ehhez az épületből 160 m2-t 
használnak fel. A gimnázi-
um és a kollégium ener-
getikai fejlesztése során 72 
db napkollektort helyeztek 
ki, ennek köszönhetően 
a tanuszoda üzemeltetési 
költsége is jelentősen csök-
kenni fog.

A Magyar Kormány tavaly 
meghozott döntésének kö-
szönhetően 400 millió forint 

kormányzati támogatást kapott 
Mezőkövesd a városi tanuszoda 
építésére, így 2016-ban elkészülhet 
a sportfejlesztés.

Szeptembertől a térségben több mint 5000 
óvodás, illetve iskolás gyermek számára 

nyílik majd lehetőség az úszás alapjainak 
elsajátítására. Az elmúlt években műfüves 

labdarúgópályát, multifunkciós sportpályát és 
rekortán borítású atlétikai pályát is építettek a 
gimnáziumban, így a tanuszodával kiegészülve 

a következő tanévtől már egy komplex 
sportcentrum várja a diákokat.

Ünnepélyes 
keretek között alá-

írták a városi tanuszoda 
kivitelezői szerződését 

február 3-án. A sportlétesít-
mény munkálatait a mező-

kövesdi Szilvási 
Építő Kft. fogja 

elvégezni.

B. K.

Dr. Fekete Zoltán és ifj. Szilvási András

Farsangtól 
húsvétig

Nemcsak vizet, hanem almát 
is szenteltek, ez torokfájás ellen 
volt nagyon jó gyógyszer. A 
szentelt alma magját a tűz-
re vetették, nem volt szabad 
szétszórni. Ilyenkor szentelték 
meg az új házakat is – emelte ki 
Elek Andrea, a Matyó Múzeum 
gyűjteménykezelője.

A téli ünnepkörhöz kap-
csolódott még a gyertyaszente-
lés. A szentelt gyertya villám-
csapás ellen védte a ház lakóit, 
a családokat, vagy virrasztás-
kor használták. A mezőköves-
diek gyakran alkalmazták a 
balázsolást torokfájás ellen. 

Mivel régen a kövesdiek 
főként mezőgazdasági mun-
kából éltek, tavasztól késő 
őszig summásnak jártak, ezért 
a farsang időszakában szó-
rakozhattak. Ezért is alakult 
ki, hogy a legtöbb fiatal pár 
január 6. és hamvazószerda 
között tartotta meg esküvőjét, 
lakodalmát.

BŰNBÁNAT, LEMONDÁS, MEGTISZTULÁS Hamvazószerdával, 
amely idén február 10-ére esett, kezdődik meg a húsvétot megelő-
ző negyvennapos böjt, amely ebben az esztendőben március 27-ig, 
húsvét vasárnapig tart. Jézus Krisztus feltámadására, illetve húsvét 
méltó megünneplésére készülnek a hívek. 

Hamvazószerdán a szentmise, szertartás keretében a pap ha-
muval keresztet rajzol a hívők homokára. Ez egy ősi hagyomány-
ból ered, mely szerint a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a 
fejükre. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

A nagyböjt a keresztények számára nemcsak a hús elhagyását 
jelenti, hanem a lelki feltöltődést is. A bűnbánat, a megtisztulás, 
az áldozat és a könyörgés időszaka. A negyven nap alkalmat ad 
a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, 
valamint jelzi az ember Isten iránti szeretetét.

A farsanghoz ország-
szerte számos népszo-
kás kapcsolódik, bár 

Mezőkövesden különösebb 
hagyomány nem alakult ki, 
például nem volt szokás a 
farsangi fánk készítése, itt leg-
inkább pampuckát sütöttek. 
– A farsang időszakában került 
sor a vízszentelésre, az emberek 
igyekeztek gondoskodni a szen-
telt vízről, amit otthon tartottak. 
A templomban megszentelt 
vizet otthon gondosan őrizték, 
mert úgy tartották, hogy a szen-
telt víz minden rontás ellen való. 

A farsang január 6-tól 

vízkereszttől hamva-

zószerdáig, a nagyböjt 

kezdetéig tartó idő-

szak, melyet a jókedv 

és mulatás jellemez. 

Az érsekség engedélyével a tizennégy éve épült temp-
lom szentélyének közelében lévő nyolc ablak ólomüveg 
díszítést kap. Ezeken a nyolc boldogság szövege, vala-
mint egy-egy szent alakja lesz látható.
– A terveket Murányi József művésztanár készítette el, 
a kivitelezés pedig egy kecskeméti műhelyben zajlik. Az 
ablakokban a hőszigetelt üvegek közé kerülnek majd 
az osztott ólomüvegek. Szeretnénk, ha 2016-ra, a Jézus 
Szíve búcsúra már be is építhetnénk azokat. A gyártás 
költségeihez várjuk a hívek szíves adományait – mondta 
dr. Berkes László pápai prelátus, plébános.
Az ablakokon felül a meghívás, alul pedig a hozzá kap-
csolt ígéret lesz olvasható. A nyolc alak pedig a követ-
kező lesz: Assisi Szent Ferenc, Szent Mónika, Szent Jób, 
Szent Ágoston, Boldog Kalkuttai Teréz anya, Kis Szent 
Teréz, Boldog Batthyány-Strattman László, valamint 
Boldog Meszlényi Zoltán. 

A Jézus Szíve egyházközség 
képviselő-testülete a közel-
múltban arról határozott, hogy 
tovább szépítik a templomot. 

T. B.

Új, színes 
üvegablakok

Farsang a Dohány úti Tagóvodában

– 2015

Mezőkövesdi matyó pár 
– archív fotó

M. Zs.
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AKTUÁLIS

A háziorvosok pra-
xisvásárlást köve-
tő támogatásáról, 
a nem közművel 
történő háztartási 
szennyvíz begyűj-
téséről szóló közfel-
adat ellátójáról, civil 
szervezetek támo-
gatására vonatkozó 
pályázat kiírásról 
döntött egyebek kö-
zött városunk képvi-
selő-testülete január 
27-én megtartott 
ülésén. 

A testület módosította a 
nem közművel történő 
háztartási szennyvíz be-
gyűjtésre vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 
rendeletét, amely alapján 
ezentúl ezt a feladatot nem 
a VG Zrt., hanem az ÉRV 
Zrt. látja majd el. Az új 
közszolgáltató ajánlatában 
meghatározta a díjakat, a 
lakosságnak ezentúl 10%-
kal kevesebbet kell fizetnie 
a szolgáltatásért

Módosították a mezőkö-
vesdi egészségügyi alapel-
látás hosszú távú biztosítá-
sáról szóló önkormányzati 
rendeletet is. A változtatás 
értelmében a háziorvosok 
a praxisvásárlást követően 
nem öt, hanem tíz éven 
át igényelhetik az önkor-
mányzat által nyújtott havi 
maximum 50.000 forint 
támogatást, amelyet az érin-
tettek a praxis működtetési 
költségeinek csökkentésére 
fordíthatnak.

A városatyák ezeken túl 
megtárgyalták és elfogad-
ták az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének első 
olvasatát, valamint hatá-
roztak több önkormányzati 
ingatlan hasznosításáról. A 

testület idén is kiírja a civil 
szervezetek, alapítványok 
támogatására vonatkozó pá-
lyázatát (a felhívást lapunk 
12. oldalán olvashatják). A 
működési célra igényelhető 
és kapható önkormányzati 
hozzájárulás összege az 
adott szervezet teljes műkö-
dési költségének maximum 
70%-a lehet.

A testület 270 ezer 
forint támogatást ítélt meg 
az 1848/49-es Forradalom 
és Szabadságharc mezőkö-
vesdi megemlékezésének 
megszervezésére, amellyel a 
Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft.-t bízták meg. 
Az ünnepi műsor összeállí-
tására a MASZK Egyesüle-
tet kérték fel. 

NYILATKOZAT A városatyák 
megszavazták azt a nyi-
latkozatot, amelyben az 
önkormányzat elutasítja a 
kötelező betelepítési kvótát. 
– Hazánknak nincs szük-
sége arra, hogy a korábbi 
hónapokban Európába 
bizonytalan szándékkal 
érkező, integrálhatatlan be-
vándorló tömegek Magyar-
országon telepedjenek le. 
Az Európai Unió kötelező 
betelepítési kvótája ellen 
szóló nyilatkozatot a mező-
kövesdi képviselő-testület 
elsöprő többséggel, egyetlen 
egy ellenszavazattal fogadta 
el – emelte ki dr. Fekete 
Zoltán polgármester.

Technikai, jogi és tör-
vényi változások kapcsán 
módosították a Mezőköves-
di Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okiratát, 
valamint a Mezőkövesdi 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött együtt-
működési megállapodást. 
A képviselők elfogadták 
a Mozgássérültek Mező-
kövesdi Egyesületének 
tájékoztatóját is.

„Mezőkövesd Város Önkormányzata elutasítja az Eu-
rópai Unió által erőltetett kötelező betelepítési kvótát, 
azt jogtalannak és értelmetlennek tartja. A kötelező 
betelepítési kvóta növeli a bűnözés kockázatát és a ter-
rorveszélyt, veszélyezteti kultúránkat és mindannyiunk 
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelent a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Mezőkövesd Város Önkormányzata kéri Magyar-
ország Kormányát, minden lehetséges eszközzel aka-
dályozza meg az illegális bevándorlók beáramlását és 
a kötelező betelepítési kvóta alkalmazását, védje meg 
otthonainkat, a magyar embereket, védje meg Magyar-
országot.” 

Képviselő-testületi ülés 

2015 márciusa óta, azaz 10 hónap alatt 
40 tonna papírt és műanyagot szállítot-
tak el elkülönítve házainktól, a közszol-
gáltató eredményesnek találja a szelek-
tív hulladékgyűjtést.

Törvényi előírások szerint a közszolgáltató, az 
NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2015. március 1-jétől 
Mezőkövesd családi házas övezeteiben is elindította 
az otthoni szelektív hulladékgyűjtést, melyet a Me-
zőkövesdi VG Zrt. végez alvállalkozóként. Ennek 
keretében két frakcióban – papír és műanyag – 
gyűjtik össze a hulladékot. Az ingatlantulajdonosok 
induláskor egy-egy zsákot kaptak a szelektáláshoz, a 
teli zsákok elszállításakor pedig újabb üres zsákokat 
helyeztek el a postaládákban. 
– A közszolgáltató cég a program elindításának 
első hónapjaiban azt is vizsgálta, hogy a zsákokba 
a meghatározott típusú hulladék került-e bele, a 
lakosság nem rakott-e a gyűjtőzsákba egyéb, nem 
oda való, kommunális szemetet. Pozitív eredmé-
nyekről számolhatunk be, hiszen Mezőkövesd 
lakossága kellően komolyan veszi a gyűjtést, a 
megfelelő frakciók kerülnek a megfelelő zsákokba, 
és elenyésző a nem oda illő egyéb hulladék meny-
nyisége – mondta el Szobonya Sándor, a Mezőkö-
vesdi VG Zrt. vezérigazgatója. 

A program 2016-ban is folytatódik. A szelek-
tív gyűjtés menetéről, a zsákok elszállításának 
időpontjairól szórólap formájában minden lakost 
tájékoztattak. 

A gazdaságnövekedés 
éve volt

Megtartotta hagyományos év-
értékelő ünnepségét a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara január 

28-án településünkön.

Dienes Lóránt, a BOKIK Mezőkövesdi 
Kirendeltségének tanulószerződéses ta-
nácsadója köszöntőjében elmondta, hogy 
2015-ben városunkban 54 új kamarai 
tagot regisztráltak. A duális képzés során 
kötelezővé vált, hogy a gyakorlati helyen 
a tanulókat oktatók mesterképzésen ve-
gyenek részt. Mezőkövesden tavaly 18-an 
kapták meg mesteroklevelüket.

A bevezető gondolatok után 
dr. Fekete Zoltán polgármester összefog-
lalta a 2015-ben az önkormányzat által 
biztosított szociális támogatási lehetősé-
geket, az európai uniós és saját forrásból 
megvalósult beruházásokat, az elvégzett 
városüzemeltetési feladatokat, valamint 
kitért a 2015. évi adóbevételekre is, 
amelyek tavaly is felülmúlták a tervezett 
összeget. Például 1220 fő összesen 774,6 
millió forint iparűzési adót, 1184 fő 139 
millió forint építményadót fizetett be. 

–A következő időszakban 7 milliárd 
forintnyi európai uniós forrásra próbá-
lunk pályázni, melyek jelentős száza-
léka gazdaságélénkítő, munkahelyte-
remtő fejlesztés – emelte ki dr. Fekete 
Zoltán polgármester.

A rendezvényen Bihall Tamás, a 
BOKIK elnöke 2015-öt a gazdaságnö-
vekedés évének nevezte. Beszédében 
elmondta, Mezőkövesden és kör-
nyékén 40 cég több mint 300 tanuló 
oktatásával foglalkozik.
– A kamara egy összekötő a reálszféra 
és a kormányzati döntéshozók között. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
vállalkozások számára is hasznos ez az 
együttműködés, hiszen a kamarai tagok 
90%-a 2015-ben is megfizette az 5000 
forintos kötelező hozzájárulást – emelte 
ki Bihall Tamás.

Az országos gazdasági helyzetről 
és a vállalkozókat is érintő kérdések-
ről Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, par-
lamenti és adóügyekért felelős államtit-
kár, országgyűlési képviselő tájékoztat-
ta a gazdasági szereplőket. 

– A mezőkövesdi vállalkozások a válság 
után most már fejlődnek, gyarapodnak és 
új munkahelyeket teremtenek. Mind az ön-
kormányzatnak, mind pedig az itt működő 
cégeknek továbbra is arra kell törekedni-
ük, hogy az idén elindult európai uniós 
pályázati ciklusban is minden lehetőséget 
megragadjanak  – emelte ki Tállai András. 

A kamara ünnepségét Gáspár Sarol-
ta, a zeneiskola növendékének keyboard 
játéka, valamint Kovácsné Pap Zsu-
zsanna, a HangStúdió tagjának éneke 
színesítette. 

Számos intézkedéssel, például 
adócsökkentésekkel, béremelé-
sekkel, kedvezményekkel könnyíti 
meg a Kormány a magyar embe-
rek mindennapjait január 1-jétől.

Ettől az évtől a személyi jövedelemadó 
kulcsa 16%-ról 15%-ra csökkent, azaz a 
jövedelmünk után 1%-kal kevesebb adót 
kell fizetnünk. 

– Ez éves szinten az országnak 120 milli-
árd forint bevételkiesést jelent, vagyis ez 
az összeg a magyar családoknál marad. 
Ezen túl 27%-ról 5%-ra mérséklődött a 
sertéshús áfája. A csökkentés bevezeté-
se óta eltelt egy hónap tapasztalatai, a 
forgalmazók, kereskedők visszajelzései 
azt mutatják, hogy jelentős mértékben 
megnőtt a sertéshús iránti igény. Szintén 
27%-ról 5%-ra csökkent az új lakások 
építése után fizetendő áfa mértéke – 
emelte ki sajtótájékoztatóján január 
28-án, Mezőkövesden Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, térségünk országgyű-
lési képviselője. 

Az adócsökkentés mellett több terüle-
ten is nőnek a bérek. A minimálbér bruttó 
111 ezer forint, a garantált bérminimum 
összege pedig bruttó 129 ezer forint lett. 
– Ez jelentős, 5,6%-os reálbér-emel-
kedést jelent. Másrészről tovább nő a 

pedagógusok, a honvédségnél, rendőr-
ségnél dolgozók fizetése. Júliustól a köz-
szférában, a járási hivataloknál dolgozók 
jövedelme is emelkedik. A verseny-
szférában is emelkedtek a bérek, tavaly 
5%-kal nőttek a jövedelmek – mondta el 
Tállai András. 

Január 1-je óta még kedvezőbb 
feltételekkel igényelhető a családok 
otthonteremtési kedvezménye. Például a 
három- vagy többgyermekes családok 10 
millió Ft vissza nem térítendő támogatást 
kaphatnak új lakás építéséhez vagy vásár-
lásához, illetve ezen támogatáson túl még 
10 millió Ft állami támogatású, alacsony 
kamatozású hitelt is igényelhetnek. 

A Kormány a bürokrácia visszaszorí-
tása érdekében 2016-ban 270-re emeli a 
Kormányablakok számát. Ettől az évtől 
ingyenes lett több igazolvány, például a 
diákigazolvány, a személyi igazolvány, 
lakcímkártya kiadása és az egyéni vállal-
kozói igazolvány kiváltása. 

Kedvezmények és lehetőségek 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke

Molnár Zsanett

Molnár Zsanett
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VÁROSHÁZA

M. Zs.
M. Zs.



Mezőkövesdi Újság 2016/3   76    Mezőkövesdi Újság 2016/3

VÁROSHÁZA AKTUÁLIS

Egyénileg megválasztott körzeti képviselőként Mezőkövesd Város Képviselő-testületének ülé-
sén a költségvetés elfogadásával támogattam a Rendelőintézet felújítását (724 millió Ft), a 
város teljes közvilágítási hálózatának korszerűsítését (277,4 millió Ft), valamint a gimnázium 
udvarán kialakított fotovoltaikus rendszer megépítését (45,2 millió Ft), mely az intézmény 
villamosenergia-költségeit csökkenti jelentősen. Támogató szavazatommal segítettem a tér-
figyelő rendszer bővítését (15 millió Ft) és a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum 
fejlesztését (20 millió Ft) is. Igennel szavaztam arra is, hogy a szennyvíz-beruházást követően 
az érintett utcák nagy részében az út mellett a járdákat is felújítsuk, folytassuk a Mátyás király 
úton a térköves járdafelújítást. Ezek összértéke bruttó 189,2 millió Ft.

Egyénileg megválasztott körzeti képviselőként Mezőkövesd Város Képviselő-testületének ülé-
sén a költségvetés elfogadásával támogattam a Rendelőintézet felújítását (724 millió Ft), a 
város teljes közvilágítási hálózatának korszerűsítését (277,4 millió Ft), valamint a gimnázium 
udvarán kialakított fotovoltaikus rendszer megépítését (45,2 millió Ft), mely az intézmény 
villamosenergia-költségeit csökkenti jelentősen. Támogató szavazatommal segítettem a tér-
figyelő rendszer bővítését (15 millió Ft) és a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum 
fejlesztését (20 millió Ft) is. Igennel szavaztam arra is, hogy a szennyvíz-beruházást követően 
az érintett utcák nagy részében az út mellett a járdákat is felújítsuk, folytassuk a Mátyás király 
úton a térköves járdafelújítást. Ezek összértéke bruttó 189,2 millió Ft.

2015-ben az általam a körzetemben kezdeményezett és megvalósult munkák

Út/utca neve
Szomolyai út vége (Olga utcától)
Szomolyai út eleje 
Olga utca
Bezerédi utca 9.
Morvay János utca
Morvay János utca
Babits Mihály utca
Rákóczi utca 73-77.
Táncsics Mihály utca
Bocskai utca
Rákóczi utca 73-77., 74-76.
Jegenyesor utca
Ady E. utca 14.
Olga utca 8.
Rákóczi utca 48.
48-as hősök útja 6., 13.

Felújítás jellege
járdafelújítás
járdafelújítás
járdafelújítás
folyókaépítés

parkolófelújítás
járdafelújítás

csatornaépítés
járdalapos járdafelújítás 

árokburkolás 
árokburkolás 
árokburkolás 

járdalapos járdafelújítás 
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés

Felújítás mértéke
375 m
208 m
180 m
20 m

120 m2

208 m
30 m
40 m

230 m
74 m
74 m
26 m
1 db
1 db
1 db
1 db

2015-ben az általam a körzetemben kezdeményezett és megvalósult munkák

Út/utca neve

Mária utca (keleti oldal)

Radnóti utca

Veronika utca

Emma utca

Használtcikk piac

Kölcsey Ferenc utca

Felújítás jellege

zúzottköves padka kialakítás

parkolóépítés

folyókaépítés

betonjárda-javítás

kétsoros járdalapos járdaépítés 

közvilágítás-bővítés

Felújítás mértéke

650 m

12 db

70 m

10 m2

47 m

4 db

Mezőkövesd Város Képviselő-testületének ülésein támogattam a Hadnagy úti 
Sportcentrum bővítését, a teniszpályák kialakítását. 

A Rendelőintézet felújítását (724 millió Ft) szavazatomon kívül műszaki 
tanácsadással is segítettem. 

A város közvilágítási hálózatának LED-es korszerűsítését (277,4 millió 
Ft), valamint a gimnázium udvarán kialakított napelemes rendszer meg-
építését (45,2 millió Ft) villamosenergia-költségek csökkentése érdekében 
javasoltam. 

Segítettem a térfigyelő rendszer bővítését (15 millió Ft), amely a Tesco 
útkereszteződésben is működik. Üdvözöltem a Hajdu Ráfis János Mezőgazda-
sági Gépmúzeum fejlesztését (20 millió Ft), amelyet Tállai András miniszter 
helyettes úr segítségével sikerült megvalósítani. 

2015-ben az általam a körzetemben kezdeményezett és megvalósult munkák

Út/utca neve
Sára utca 3-13.
Dávid utca 15.
Dala József utca 1-3.
Salamon utca 3.
György utca
Gaál István utca 
Szent László tér
Károly utca
Gergely utca
Ádám utca 6-10.
Dávid utca 31-37.
Sára – Farkas M. utca
Ádám utca 31.
Éva utca 21.
Madách Imre út 25.

Felújítás jellege
járdafelújítás
járdajavítások
járdafelújítás
folyóka építés
járdafelújítás
járdafelújítás
aszfaltozás

járdalapos járda-felújítás 
járdalapos járda-felújítás 
járdalapos járda-felújítás
járdalapos járda-felújítás

közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés

Felújítás mértéke
65 m
8 m

42 m
17 m

458 m
320 m

1800 m2
41 m
20 m
30 m
25 m
1 db
1 db
1 db
1 db

2015-ben az általam a körzetemben kezdeményezett és megvalósult munkák

Út/utca neve
Bogácsi út (Öregek otthona előtt)
Bogácsi út
Egressy Béni utca
Móra Ferenc utca
Mátyás király út 
(VG Zrt. és Rozmaring u. 
közötti szakasz)
Mátyás király út 
(Nagy Pál u. és Dózsa György út 
közötti szakasz)
Damjanich utca 65., 83.
Egressy Béni utca
Hóvirág utca 12.
Kelemen utca 8.

Felújítás jellege
járdafelújítás

zúzottköves padkakialakítás
járdafelújítás
járdafelújítás

járdafelújítás

térköves járdafelújítás

közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés

Felújítás mértéke
26 m
60 m2

64 m
31 m

77 m

188 m

2 db
1 db
1 db
1 db

A Képviselő-testületi üléseken szavazatommal a következő városi szintű nagyberu-
házások kivitelezését támogattam:

• Rendelőintézet felújítását (724 millió Ft)
• a város közvilágítási hálózatának korszerűsítését (277,4 millió Ft)
• a gimnázium udvarán kialakított fotovoltaikus rendszer megépítését 

(45,2 millió Ft), amely az intézmény villamosenergia-költségeit jelentő-
sen csökkenti

• a térfigyelő rendszer bővítését (15 millió Ft)
• a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum fejlesztését (20 millió Ft)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendszerint minden hónap utolsó szerdáján ülésezik, melyet bizottsági ülések előznek meg. 
Munkájuk persze nemcsak az ilyenkor napirendre tűzött előterjesztések megtárgyalásából áll, így arra kértük a városatyákat, röviden foglalják össze az 
elmúlt évben végzett tevékenységüket. A 11 mezőkövesdi önkormányzati képviselő beszámolóját háromrészes sorozatunkban olvashatják.

KÉPVISELŐI MUNKA A lakosság szolgálatában
A tagok érdekképviselete 
mellett a lakossági igények 
kiszolgálását tekinti legfonto-
sabb feladatának az Ipartestü-
letek Országos Szövetségének 
(IPOSZ) mezőkövesdi szerveze-
te, mely idén ünnepli megala-
pításának 130. évfordulóját.

Mint arról a Mezőkövesdi Újság előző 
számában beszámoltunk, decemberben 
évzáró közgyűlést tartott az IPOSZ 
helyi szervezete, ahol elsőként Tóth 
Imre elnök számolt be az elmúlt évről. 
Az 1886-ban alapított szervezet veze-
tője összegzésében kiemelte, hogy a 
legfontosabb feladatok közé a lakossági 
igények kiszolgálása, a tagok érdekkép-
viselete és munkájuk segítése tartozik. 
Az elnökkel a mezőkövesdi szervezet 
felépítéséről, szakmacsoportjairól és a 
tagság előnyeiről beszélgettünk. 

SZAKMACSOPORTOK Tóth Imre el-
mondta, hogy az IPOSZ tagjai mintegy 
negyven szakmacsoportot képviselnek, 
ugyanakkor vannak hiányszakmák is, 
ezért a szolgáltatók körét szeretnék 
bővíteni.
– Az elmúlt években folyamatosan csök-
kent a taglétszámunk, jelenleg százan 
vagyunk. Sajnos egyre többen kiöregsze-
nek közülünk, vannak olyan szakmák is, 
melyekből gyakorlatilag kifogytunk, egy 
tagunk sem végzi már az adott tevékeny-
séget. Éppen ezért szeretnénk fiatalítani, 
nagy szükségünk lenne a szakképzett 
fiatalokra – mondta Tóth Imre, aki 
hozzátette, hogy a létszámcsökkenés 
nemcsak Mezőkövesden, a megyében és 
az országban is gondot okoz. 
– Tagjainkat ösztönözzük és mindenben 
megpróbáljuk támogatni, ami segítséget 
jelenthet számukra a munkavégzésben, 
megkönnyítheti a mindennapjaikat. Szol-
gáltatásaink között van például ingyenes 
jogi tanácsadás, igény esetén elvégezzük 
a könyvelést is – emelte ki az elnök.

A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN A szerve-
zet elnöke hangsúlyozta, hogy az IPOSZ 
tagjai megbízható és becsületes szakem-
berek, akik munkájukra minden esetben 
garanciát vállalnak.
– Ezt nagyon fontos kiemelni, ugyan-
is komoly gondot és károkat okoznak 

azok az „átutazó szakemberek”, akik 
minősíthetetlen munkát végeznek. Ezzel 
kapcsolatban, a lakosok részéről folya-
matosan kapok negatív visszajelzéseket. 
az IPOSZ munkatársai nagyon szívesen 
segítenek abban, hogy a lakosok tisztes-
séges, megbízható és jó szakembereket 
alkalmazzanak a munka elvégzésére  – 
figyelmeztetett Tóth Imre.

A szervezet elnöke kéri a lakosokat, 
amennyiben segítségre van szükségük, 
vagy tanácsot szeretnének kérni, fordul-
janak bizalommal az IPOSZ mezőköves-
di szervezetéhez. 
– Mindannyiunk érdeke, hogy a lakos-
ság elégedett legyen a szakemberek 
munkájával, mindennap ezért dolgo-
zunk – tette hozzá. – A munka tisztelete 
az iparos becsülete. Isten áldja a tisztes 
ipart! – ezzel a szlogennel zárta gondo-
latait Tóth Imre.

Elérhetőség:
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 18.
Tel.: 49/500-290
E-mail: postmaster@ipartmk.t-online.hu

Az IPOSZ mezőkövesdi 
szervezetének jelenlegi 
szakmacsoportjai:

Asztalos, autófényező, autósze-
relő, ács és állványozó, árnyé-
kolástechnika, redőnykészítő, 
bádogos, bútorfestő, ékszerész, 
ötvös, építési vállalkozó, épület-
gépészeti szerelő, fazekas, fod-
rász, gumijavító, ingatlanközve-
títő, kerámiakészítő, kereskedő, 
kézi hímző, mezőgazdasági 
őstermelő, kárpitos, víz-, gáz-, 
központi-fűtés szerelő, dugulás-
elhárító, kőfaragó, műkőkészítő, 
kőműves, kulcsmásoló, lakatos, 
mérlegkészítő, mérlegjavító, női 
szabó, órás, parkettázó, szikvíz-
készítő, szobafestő, személy- és 
teherfuvarozó, vendéglátó, 
villanyszerelő, virágkötő.

Az IPOSZ-tagság előnyei:
– A szakma első számú szakmai érdekképviselete;
– A tagok hasznos információkat kaphatnak ipar- és munkajogi

témákban, adó-és könyvelési ismeretekből, társadalombiztosítási 
tudnivalókból;

– A szervezet tagjai igény esetén teljes körű könyvelést kérhetnek;
– Ingyenesen kaphatnak jogi tanácsokat;
– Helyben elintézik a közúti árufuvarozók felelősségbiztosítását;
– A tagok kedvező feltételekkel köthetnek felelősség- 

és otthonbiztosítást a KÖBE Biztosítónál.

Csiger Lajos települési képviselő (I. körzet) Vámos Zoltán települési képviselő (II. körzet)

Csirmaz József települési képviselő (III. körzet) Molnár Istvánné települési képviselő (IV. körzet)

Az IPOSZ mezőkövesdi szervezete megbízható és jó szakembereket ajánl

Bódi Krisztián
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„Akinek szőleje van, 
mindene van”Vince napi 

gondolatok
„Ha megcsordul Vince, 
tele lesz a pince” olvas-
hatjuk a népi mondást 
és az e naphoz kapcso-
lódó szokásokat, meg-
figyeléseket, valamint a 
szőlők és szőlősgazdák 
védőszentjéhez kap-
csolódó imádságokat 
Bán József A matyó 
hagyományok nyomá-
ban című könyvében 
a Földmívelő ember 
imádságai fejezetben.

A város katolikus népe ennek 
jegyében Isten segítségét 
kérve kezdett bele minden 
munkába, a szőlő művelésébe 
is. Megköszönve az előző évi 
jó termést, kérve Isten segít-
ségét, az újborhoz szükséges 
jó idő megadását, a jégverés 
elkerülését és a munkához 
szükséges erőt.

A mezőkövesdi borkultúra 
évszázadokra nyúlik vissza. 
A város határában kezdődő 
Bükk lankáin a talaj kiváló volt 
a szőlő termesztéséhez, mely 
egyik feltétele a minőségi bor 
készítésének. 

Benkóczy György és 
Kápolnay Iván mezőkövesdi 
szőlőtermesztésről készített 
kutatásaiból kiderül, hogy 
már az 1550. évi török adó 
összeírásában, annak ellenére, 
hogy volt a városnak kivált-
ságlevele-többféle termény 
mellett – 1800 pint mustot is 
adni kellett a városnak. 1555-
ben a Diósgyőri Koronaura-
dalomnak a megszabott 200 
arany forint mellett 2 hordó 
bort is adni kellett.

1743-ban 224 szőlőtulaj-
donost jegyeztek föl, míg 
1834-ben már 787 kapás 
szőlőst tartottak számon. 
Számuk folyamatosan nőtt. 
Igaz ugyan, hogy a XX. 
század elején a filoxéra – itt 
is, mint az egész megyé-
ben – a szőlők nagy részét 
elpusztította, de rövidesen 
új és oltott fajtákkal újrate-
lepítették. Ezek a fajták még 
jobb, minőségileg kitűnőbb 
bort eredményeztek annak, 
aki kellőképpen megművelte 
a földet, és – munkát nem 
sajnálva – mindet megtett, 
hogy kiváló termést kapjon. 
Azt tartották, a szőlőben, ha 
jó bort akarnak kapni, benne 
kell „lakni”, hiszen ott állandó 
munkára van szükség.

A régi emberek szerint, 
az a mondás járta, hogy 
„akinek szőleje van, mindene 
van”. Ez azért terjedt el, mert 
a szőlő mellett a „bakhát”-
ban a konyhához szükséges 
zöldségeket is meg tudták 
termeszteni. A tőkék között, 
pedig egy-egy gyümölcsfa is 
helyet kapott. Ezek termé-
se télen – többek között 
– biztosította a gyermekek 
számára csemegének számító 
szuszinkát, aszalt szilvát, a 
gazdaasszonynak a kalácshoz 
szükséges tölteléket.

Persze, hogy mindez 
meglegyen, a szőlő a jó föld 
és időjárás mellett egész 
évi folyamatos, megfeszí-
tett munkát, gondoskodást 
igényelt. Kezdve a kora tavaszi 
gyümölcs- és szőlőmetszéstől, 
a többszöri kapáláson és per-
metezésen keresztül, a „buj-
tatáson”, kötözésen és egyéb 

munkákon át. Csak akkor lett 
eredményes az őszi szüret, 
ha a gazda – fáradságot nem 
kímélve – látástól vakulásig a 
területen tevékenykedett.

A szüret külön ünnep volt 
a városban, mindenki lázban 
égett. Meglesz-e a méltó jutal-
ma a sok munkának, milyen 
lesz az új bor, találgatták. 
Izgatottan várták mindig az 
újbor kiforrását, hiszen régen 
ehhez kapcsolták a lakodal-
mak megtartását. Ha megkér-
deztek valakit, mikor lesz a 
lakodalmatok, egyszerű volt a 
válasz: „Ha az újbor kiforrik.”

Pető Margit Rozmaring ága, 
virágnak virága című könyvé-
ben gyermekkora szüretére így 
emlékszik vissza: „Hetekkel 
a szüret előtt folyt a készülő-
dés. Mosták a boroshordókat. 
Abroncsozták, ha szükségesnek 
látszott. A gazdasszony sütött-
főzött. Akadt szüretünk olyan 
népes, akár egy lagzi. Még ma-
lacot is vágtak. A nyárikonyhán 
előkészítve a taposó kád. A 
nagy hordó meg a kosarak, ved-
rek, puttonyok a kocsin. Mink 
má csak a kocsioldalára ülve, 
vagy a saroglyába fértünk el”. 

BORSZENTELŐ ÜNNEPSÉGET rendeztek városunkban Szent 
Vince napjának tiszteletére január 22-én. A Bükkaljai Hegyközség 
felelevenítő és hagyományteremtő szándékkal indította el, az 
előző századokban szokásos borszentelést. Olyan szándékkal, 
hogy felhívja a figyelmet, és visszaadja a vidék borainak rangjá-
hoz méltó helyét.  A Borszentelő ünnepi szentmisével kezdődött 
a Szent László templomban. A misét dr. Medvegy János, a Szent 
László templom plébánosa celebrálta, majd megáldotta a 
bükkaljai borvidéket és a borokat. Az ünnepséget rövid köszöntő 
és borkóstoló zárta a hittanteremben. Ennek keretében több 
Bükkalján, például Mezőkövesden, Bogácson és Cserépfaluban 
készített ízletes borokat is megkóstolhattak az érdeklődők.

Születésnapokon 
az ember visz-
szatekint az 

elmúlt évekre, számot 
vet, hogy értelmesen 
töltötte-e el az addigi 
életét. Volt-e értelme 
a munkájának, a sok 
küzdelemnek, hagy-e 
valamit az utókorra. 
Sorki Dala Andor, a 
költő, a képzőművész, a 
művésztanár minderre 
igennel felelhet, hiszen 
hitével, tanításával, kép-
zőművészeti munkáival 
maradandót alkotott.

Bizonyítja ezt a 
számtalan kiállítás, a 
verseskötetei, előadásai, 
– melyből soha nem 
hiányzott a szülőföld 
említése – a fiatalok 
szakmai segítése, 
felvételire felkészíté-
se, a fiatal tehetségek 
felkarolása.

Grafikáival, festmé-
nyeivel, verseivel sok 
embert megérintett, és 

szívébe belopta magát, 
mivel témái az emberek 
gondolatait, érzelmeit 
jeleníti meg, kifejezve 
mélységes hitét. 

A hite segíti abban, 
hogy bízik az emberek-
ben, hogy alkotásaival 
nemcsak pillanatnyi 
örömet szerez, hanem 
azzal tanítja is őket. Az 
1993-as Művészet Ba-
rátai című folyóiratban 
így vall erről: „Hiszek a 
kultúra, a művészetek 
embert nemesítő hatá-
sában, ettől élek, ebből 
táplálkozom.”

Mindezt kiegészíti a 
szülőföld iránti mély-
séges szeretet meg-
nyilvánulása verseiben, 
festményein pedig felis-
merhető a vissza-vissza-
térő matyó motívumok 
formái, színvilága. 

Előadásaiban sem 
felejti el, hogy honnan 
jött, és mindig kitér 
Matyóföld történelmé-

re, népművészetére, 
a híres matyó hímzés 
kincseinek ismerteté-
sére. Erről így nyilatko-
zik: „...az anyaföldből 
hívattunk a létezésre, 
mint a fák, madarak, 
füvek, virágok... A 
boldog jelenlét lehet 
evilági küldetésünk, 
és vágyakozás az örök 
vágyakozás felé – a 
hit útjait bejárva. Ez 
a remény magyar-
ságtudatom forrásá-
ból, szűkebb hazám: 
Matyóföld talajából 
ered, élteti világképem 
fakoronáját.”

Sorki Dala Andor 
tartalmas életével, a 
szülőföld iránti sze-
retetével, alkotásaival 
méltán emeli városunk 
hírnevét.

Születésnapján 
szívből köszöntjük, to-
vábbi munkájához erőt, 
egészséget, és a jó Isten 
áldását kérjük! 

Homlokom titkos tömlöcében
már örökké fogva tartalak,
csillagokat szóró, lángoló madár.
Hiába! – nem tudsz kirepülni 
hétpecséttel zárt gondolataim ajtaján.

Szemeid szivárvány íve 
fényzuhatag, – átmossa létem;
arcodnak angyali ragyogása
– mint oltárok ikonos mása –
sugárzik át minden szenvedésen.

Felgyújtod fénysóvár éjszakáimat,
miattad lobognak ujjaim hegyén örömtüzek.
Elégtek életem korhadt fenyvesei,
lávaként izzol fel éveim hordaléka alatt.
Átforrósodik hitem, mesés Tűzmadár, Te! – 
ki reményt énekelsz bennem reggelente...
Mosolyodtól részegül meg a félszeg áhítat.

 2015. március

Aki idősebb, az jól emlékezhet a Már-
tírok útja elején üzemelt fotó-üzletre, 
ahol a belépőt mindig kedvesen-közvet-
lenül fogadta egy sovány, magas fiatal-
ember és felesége. Akkor még kevesen 
tudták, hogy a fiatalember otthon évek 
óta szorgalmasan, komolyan fest.

Az ismerkedést a vászonnal és a 
festékkel Simon Ferenc festőművész 
nagytemplom mögötti szakkörében 
kezdte, Pető Jánossal, Pázmándi 
Antallal, Tardi Sándorral és másokkal 

együtt. Itt, a szaktudás mellett, emberi 
szeretetet is találtak, kaptak.

A színek mellett az agyag és a 
kő is megihlette. Egy időben, mikor 
meglátogattam őket, gyakran találtam 
Gyurit könyökig agyagosan-vizesen, 
nagy munkában. Kiégetett szobrai ott 
sorakoznak otthonában. De a kövekhez 
is értett. Egy nagyobb kőben azonnal 
látta, mit lehet belőle „kibontani”. 
(Adyt is, Szilvit, kedves feleségét is, 
sikerrel mintázta meg.)

Lánya és fia született. Fia, Gábor 
örökölte e tehetséget. Fest és szob-
rokat is készít. 

A feleség már korábban, súlyos 
betegség után kivált a családból, és 
átment a túlvilágra. Lánya férjhez 
ment és külföldre távozott. Fiával 
ketten éltek itt tovább. Harmóniá-
ban, alkotó munkában. (A kapcsolat, 
természetesen nem szakadt meg a 
családtagok között, webkamerán  
keresztül tartották a kapcsolatot.)

Gyuri az utóbbi időben inkább a 
szobrászat, az agyag felé fordult, 
míg fia festett.

Szabó György halála váratlanul, 
hirtelen, egy „ártatlan” tüdőgyulladás után 
következett be. Vártuk felgyógyulását, 
hiszen a sovány, de nagyon szívós embertí-
pushoz tartozott.

Egy rendkívül melegszívű 
ember, egy igazi apa, igazi barát és 
egy jeles kövesdi alkotó távozott el 
közülünk...

Elhunyt Szabó György (1940–2016)
fotó-, festő- és szobrászművész

75 éves 
Sorki Dala Andor
A szavak és ecset 
nagymestere

Kora hajnalban indultak, délre 
már az egész szőlőhegy zengett.

A szőlőfürtök begyűjtése 
vidám viccelődés és nótázás 
közben folyt. A férfiak azt 
nézték, melyik fürt a legle-
vesesebb, abból lesz a sok 
bor, az asszonyok azt, hogy 
melyik a legszebb fürt, amit 
télire eltehetnek. 

Persze a szürettel nem ért 
véget a munka, hiszen ahhoz, 
hogy a jó szőlőből minőségi 
bor legyen, még igen sok 
munka volt hátra. Taposástól 
a fejtésekig mindenre oda 
kellett figyelni, mert külön-
ben „gugolós” bor lett belőle. 

Mit is neveztek  gugolós 
bornak Kövesden? Amikor ki-
forrott a bor, a gazdák elhívták 
egymást megkóstolni, hogy 
kinek milyen lett az idei ter-
mésből a bora. És bizony volt 
olyan, aki csak ültetett, – azt 
is silányabb félét – , szüretelt, 
munkát nem tett bele, és olyan 
savanyú lett a bor, hogy nem 
kívántak belőle inni. Ezért 
a háza előtt gugolva kellett 
elmenni, nehogy észrevegyék, 
és behívják megkóstolni.

Cs. Cs. I. és B. K.

Cs. Cs. I.
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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 28.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden pénteken 
18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. Minden 
hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít a 
Szent László templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden második szerdán 18 órától Bibliaóra
Február 20-án (szombaton) 11 órától 
jegyeskurzus indul.
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Programajánló
Február 13. szombat

18 órától Molière: A fösvény – a Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület előadása a Közösségi Házban

Február 17. szerda

17 órától Két karodban – Jónás Zoltán verses 
összeállítása a Városi Könyvtárban

Február 18. csütörtök

18 órától Egy csók és más semmi 
– zenés vígjáték 2 részben a Fogi Bulvárszínház 
előadásában a Közösségi Házban

Február 20. szombat

21 órától Kárpátia koncert a Városi Sportcsarnokban

Február 22. hétfő

17 órától Kertbarát Klub a Közösségi Házban. 
Vendég: Lakatos Lajos, 
téma: korszerű, modern vetőmagok bemutatása

Március 15. kedd

Városi Ünnepség az 1848-as forradalom és szabadság-
harc emlékére a Közösségi Házban

Március 18. péntek 
11–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

Február 13. szombat 
14 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Putnok FC 
felkészülési labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Február 13. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Eger SBS NBI-es 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Február 20. szombat 
10 órától Szivárványsakk rapid sakkverseny Bódi 
Tamás emlékére a Mátyás király utca 193. szám alatt

Február 27. szombat 
17 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Balmaz Kamilla Gyógyfürdő NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Február 27. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Váci KSE NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Stopper

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
február 7–13-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

február 14–20-ig 
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
február 21–27-ig 

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 13.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

február 20.
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a

február 27.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban 2016. január 19. és február 
1. között 2 házasságkötést és 18 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés
Erdei Zoltán – Pázmándi Csilla,
Nagy Szabolcs – Ónodi Nikolett

Haláleset
Puzsár Jánosné 79 éves,

Farkas József 87 éves
mezőkövesdi lakos.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azon személyeknek, 

akik a Szent László Alapítvány részére 
a 2014. évi SZJA 1 %-át ajánlották fel.  

A befolyt összeget: 168.362,- Ft-ot az Alapító 
Okiratban rögzítettek szerint: Hitoktatás és egyházi 

csoportok működtetésére fordítjuk.

Várjuk továbbra is felajánlásukat!

Adószámunk: 19066163-1-05
Köszönettel: 

az Alapítvány kuratóriuma

A 2015/16-os tanév 
II. növendékhangversenye 

a Zeneiskolában, 
február 24-én (szerdán), 17 órakor 

kerül megrendezésre.

Meghívó

Lassan itt a tavasz, 
itt a kertészkedés, ültetés ideje. 

2016. február 22-én (hétfő) 
17 órakor vetőmag-bemutató és -vásár 
a Közösségi Házban. 

Jöjjön el és hallgassa meg a vetőmag-
forgalmazótól, hogyan, milyen módon le-
het a jó minőségű vetőmagból egészséges 
növényt nevelni!

Várunk minden érdeklődőt!

Matyó Kertbarát Egyesület

Meghívó

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Tovább folytatják a magukat TIGÁZ szakembereiként feltüntető csalók a fogyasztók 
átverését, ezúttal Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar 
megyékben. A trükközők arra igyekeznek rávenni a gyanútlan fogyasztókat, hogy 
cseréltessék ki gázberendezéseik csöveit, csatlakozóvezetékeket és egyéb tartozéko-
kat – mondván azok nem felelnek meg az EU szabványoknak –, vagy vásároljanak 
CO riasztó készülékeket. A csalók a beígért fejlesztésért előleget kérnek, és a valós 
piaci árakhoz képest lényegesen drágábban kínálnak cserealkatrészeket, vagy nem 
megfelelő minőségű eszközöket, pl. CO-riasztót.

A csalók megjelenéséről a TIGÁZ tájékoztatta a rendőrséget, miután magukat a Tár-
saság megbízottjainak álcázó ismeretlen személyek a TIGÁZ szolgáltatási területén több 
településen is megpróbálták megtéveszteni az ügyfeleket. A csalók jellemzően idős, 
tájékozatlan vagy cselekvőképességükben korlátozott embereket szemelnek 
ki. Ugyan a lakosság már éberebb a trükkös átverésekkel szemben, még mindig nem árt 
az odafigyelés, a jövőben is fordulhatnak elő hasonló átverések. A Tigáz Zrt. és a TIGÁZ-
DSO Kft. arra kéri ügyfeleit, hogy csak olyan személyeknek nyissanak ajtót, és engedjék 
eljárni, akiknek személyazonosságáról, valamint szándékairól meggyőződtek. A TIGÁZ 
nem foglalkozik CO-riasztó berendezések értékesítésével, nem végez karbantartási 
munkát a fogyasztó tulajdonában lévő vezetékrendszeren, vagy berendezéseken. Ilyen 
jellegű munkavégzésre a fogyasztók minden esetben kérjenek előzetes, írásos ajánlatot 
akár több vállalkozótól is.

A TIGÁZ ismét felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a Társaság munkatársai, valamint megbízott 
külső vállalkozói semmilyen körülmények között nem jogosultak készpénz átvételére és átadására. 
A Társaság a be- és kifizetéseket kizárólag folyószámláról történő utalással vagy postai úton 
kiküldött (a Tigáz Zrt. nevével és azonosítójával ellátott) csekken bonyolítja le. A TIGÁZ munkatársai 
fényképes igazolvánnyal, megbízott vállalkozói pedig a TIGÁZ által kiállított megbízólevéllel 
igazolják kilétüket. A Társaság kéri fogyasztóit, hogy kellő körültekintéssel járjanak el, és ne hagyják 
magukat megtéveszteni. Abban az esetben, ha a munkát végző személy nem igazolja magát a 
fentieknek megfelelően, ne engedjék be a fogyasztási helyre. Amennyiben – visszaéléseket 
tapasztalnak, forduljanak a területileg illetékes rendőri szervekhez – Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság (telefonszám: 06 (49) 505-440) -, valamint jelezzék a TIGÁZ Zrt. 
ügyfélszolgálatán a következő telefonszámon: 06 (40) 333-338.

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

2016. február 17. (szerda) 9 óra
Helyszín: Mezőkövesd, Közösségi Ház 

(Szent László tér 24.)

Újra megjelentek a „gázos” csalók
(TIGÁZ Zrt. felhívása alapján)

Tisztelt Lakosság! 
A Sláger hirdetőújság legutóbbi számában 
olcsó tűzifa árusítása jelent meg budapesti 
telefonszámmal. Kérjük, legyenek óvato-
sak, mert rendőrségi ellenőrzés szerint a 
feladott hirdetésben szereplő telefonszám 
túlsó végén már a csalóval egyeztetett egy 
mezőkövesdi lakosú állampolgár, aki a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság közben-
járásának köszönhetően nem vált a csalók 
áldozatává. Rendőreink szolgálati feladatuk 
ellátása során figyelemmel kísérik a 
megjelent csaló tűzifaárusokat, akiket már 
több ízben kitessékeltek területünkről, mert 
az áru és az ellenérték igencsak hibádzott 
(a napokban 50.000 forinttal károsították 
volna meg a gyanútlan vásárlót). 

Mire figyeljen?
– Legyen gyanús a szórólapokon 
feltűnően olcsón kínált tűzifa!
– Csak ellenőrizhető származású és mennyisé-
gű tűzifát vásároljanak! Az sem mindegy, hogy 
milyen fa fajtával tüzelünk, melyet az eladásra 
kínált tűzifák értéke is tükröz.
Fontos!
– A tűzifa megrendelése során pontosan 
tisztázni kell a megrendelt fa mennyiségét 

vagyis, hogy az eladó mit ért az erdei 
köbméter (1,7 m x 1 m x 1 m), a kalodás 
tűzifa más néven üzemi köbméter (1 m 
x 1 m x 1 m), s az ömlesztett köbméter 
kifejezés alatt. Tapasztalatunk szerint az 
utóbbi mennyisége nem ellenőrizhető, 
nem is hivatalos mérésre használt kifejezés! 
A súly alapján történő vásárláskor használt 
nem hiteles mérleg jó eszköz a vevő 
megkárosítására!  
– Csak akkor fizessük ki a megrendelt tűzifát, 
ha annak minőségéről és mennyiségéről is 
meggyőződtünk! Nem árt ha szomszédunk, 
rokonunk is jelen van a fizetésnél.
– Minden esetben kérjünk számlát a 
megvásárolt tűzifáról! 
– Amennyiben a tűzifa kereskedő 
nagyon siet, inkább más időpontban 
jöjjön vissza mikor ráér, nyugodt! Ezzel 
elkerülhető a vita, főképp a lerakodott 
fa mennyiségével kapcsolatban. 
– Szén, lignit vásárlásánál a szállítást 
teljesítőnek tudni kell igazolni a 
szállított áru mennyiségét.

Ha tanácsainkat megfogadja, 
olcsóbban élvezheti otthona melegét!

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Rendőrségi felhívás
Csaló tűzifaárusok hirdetik magukat, járják városunk utcáit

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás vízadagoló 
gépeink megvásárolhatók és bérelhetők 
is! Többféle típusú vízből választhat: 
nátriumszegény (szívbarát) ásványvíz, 
ionizált lúgos víz, természetes jódos 
és lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen lúgos 
szénsavmentes ásványvíz. 

Fresh Aqua Kft.
www.freshaqua.hu | 30/285-2427

Fresh AquA
Frissüljön MunkA közben!
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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszönetet mind-
azoknak, akik segítségemre voltak az „Isten, 
áldd meg a magyart!” című műsor megvaló-
sításában.

K. Dudás Mária

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Gyökerek és szárnyak
– gondolatok a gimnázum hatosztályos képzésben részesülő osztályairól
7. B OSZTÁLY Az első találkozásunk 
– a diósgyőri vársétánk – még a 
tanév kezdete előtt, felejthetetlen 
maradt: összemosolygások és ösz-
szekacsintások szintjén méregettük 
egymást, mondhatnám úgy is, Kis 
herceg-róka módra „szelídítettük” 
egymást. De már ekkor meggyőztek, 
hogy jó kis „csipet-csapat” leszünk.
És aztán elkezdődött a tanév...

A nyitott ajtón át kiszűrődik 
a táblai megvilágítás fénye... és a 
kuncogás... a nevetés, vagy éppen 
ahogyan az angol szavakat kérdezik 
ki egymástól, vagy a táblánál matek 
feladatot oldanak. Nem akarom meg-
zavarni őket, de egy pillanatra meg 
kell állnom az ajtó előtt: a kora reg-
geli jókedv magával ragad, mosolyra 
késztet. Aztán érkeznek a többiek 
is... a kuncogás ropogós kacagássá 
erősödik. Benyitnék, kezdeném az 
első órát, de egy pillanatra megáll 
a kezem az ajtókilincsen. A benti 
jókedv fogalmaztatja meg velem: ma 
is szép napom lesz! 

Az ajtón varázsszavak fogadják 
a belépőt: légy szíves, köszönöm, 
segíthetek?, bízom benned... – figyel-
meztetnek és köteleznek a szavak! 
A terem falán saját festményük: egy 
világítótorony az osztálynévsorral, 
magasba törő fényekkel. Számom-
ra szimbolikus értelmű: a ma még 
„szentjánosbogárkák” fényei világító-
torony-jövőt álmodnak. 

8. B OSZTÁLY Matematika szakosként 
óriási lehetőségeket látok a 6 osztályos 
képzésben, hiszen 6 évig dolgozhatok 
velük, másfélszer annyi időm van őket 
felkészíteni akár a közép, akár az emelt 
szintű érettségire, mint a hagyományos 
4 osztályos gimnazistákat. A verse-
nyekre való felkészülésük is sokkal 
eredményesebb lesz.

Osztályfőnökként más előnyö-
ket tapasztaltam. A gimnáziumba 
kerülve kitágul számukra a világ. Új 
lesz a tágabb és a szűkebb közösség 
is, amelyben már más értékek is 
megjelennek. Az érdeklődésüknek 
megfelelően alakíthatják ki az új ba-
rátságokat. A 6 év mélyebb emberi 
kapcsolatok létrejöttét jelentheti. 
Hetedikesként a gimnáziumba ke-
rülve önállóbbakká váltak, a felsőbb 

évesek mintájára „érettebbekké” is. 
Szerintük a tanulás sokkal fontosabb 
lett számukra ebben a környezetben. 
Büszkék, hogy ők már középiskolá-
sok, boldogan ismerkednek iskolánk 
hagyományaival, szokásainkkal, új 
programjainkkal. 

Pajtókné Póta Erzsébet
osztályfőnök

9. B OSZTÁLY Évekkel ezelőtt írtam e 
lap hasábjain a gimnáziumba érkező 
hetedik osztályosokról, a színes pa-
pírrepülőikről, a siserehadról. Azóta 
9. osztályosok lettek az első „hatosz-
tályosaink”. Beilleszkedtek iskolánk 
életébe.

Motivált kis csapat: tudják, hogy 
tanulniuk kell, hisz terveik vannak. Az 
alapkészségek megerősödtek, tanulnak 
tanulni, tanulják önmagukat, tanulják 
kezelni a konfliktusaikat, a másik em-
ber tiszteletét, megbecsülését. Lassan 
belátják, milyen sokat jelent a megfele-
lő kommunikáció.

Szívesen vesznek részt iskolai 
programok megvalósításában, legyen 
az Comenius (utazás Szicíliába, 
Angliába), testvériskolai kapcsolat 
(Neuerburg, Bad Salzungen), iskolai 
műsorok. Jól tudnak együtt dolgozni, 
segíteni egymásnak.

Osztályközösségként is összerá-
zódtak: nagyon szeretnek kirándulni, 
összeülni a szünetekben beszélgetni 
(igaz: házit másolni is jobb így). Meg-
lepett, mekkora igyekezettel, milyen 
jóindulattal készítették az iskolai 
fenyőfára a textildíszeket, festett diót, 
mézeskalácsot, piros almát (örülök, 
hogy ez utóbbiakból a fára is jutott, 
illetve az is óriási szerencse, hogy a 
textilszíveket nem lehet megenni).  

Mit nem szeretnek? Unatkozni. 
Legyen az tanóra, kirándulás, mű-
sor – érdekesnek, mozgalmasnak, 
változatosnak kell lennie. 

Így élik a 14-15 évesek hét-
köznapjait a „nagygimnazisták”. 
Természetesen ők is álmodoznak, 
szerelmesek lesznek, csalódnak, 
puskát írnak, elkésnek, rohannak 
a büfébe.

A repülők még megvannak: szí-
nesen lengenek a mennyezeten. De a 
tekintet, ami rájuk vetődik, már más, 
egészen más.

          

Sándor Dalma
osztályfőnök

  Rigó Attiláné
osztályfőnök

a „Középső” városrészben megvalósuló 
szennyvízcsatorna-beruházás érdekében a 

lakástakarékpénztári befizetésekhez

Az önkormányzati rendelet szerint a szennyvízberuházás 
megvalósítása érdekében a lakástakarékpénztári szerződést 
kötött személy a támogatás igénybevételére jogosult, 
feltéve, hogy a családban az egy főre eső, havi jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
nyolcszorosát (2016. évben 228.000 forintot).

A támogatás mértéke: 
– Mezőkövesd város középső városrészén folyó szennyvízbe-
ruházás kapcsán megkötött lakástakarékpénztári szerződé-
sek esetében a szerződés lejártáig 410.-Ft/hó/lakóingatlan.

A támogatás egyedi határozat alapján került elbírálásra 
annak a lakástakarékpénztári szerződést kötő ügyfélnek, aki

2016. március 15.
napjáig kérelmét visszajuttatja hivatalunknak 

és jogosultsága megállapításra került.
 (A kérelmeket évente benyújtani szükséges!)

Aki a megjelölt határnapig nem él a támogatás igénybe-
vételének lehetőségével, a havi befizetési kötelezettsége  
2.010.-Ft/hó/ingatlanra változik 2016. január 1. 
napjától történő befizetésekre.

Kérelemnyomtatványt  a Hatósági és Szociális Iroda (3400 
Mezőkövesd, Mátyás király ut 114. „B” épület, tel.: 511-555) lehet 
igényelni, vagy letölteni a www.mezokovesd.hu honlapon.

Felmerülő kérdéseivel kérjük, hogy keresse a fent megje-
lölt önkormányzati telefonszámot, vagy a Társulat irodáját 
(telefon: 49/500-358 ), a Közösségi Ház földszintjén.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Tájékoztatás

Futás a Bükkben
A TTF Sportegyesület újra megrendezi a Bo-Cse-Bükk 
latyakfutást február 27-én. A hagyományoknak megfelelő-
en az indulóknak ezúttal is 14 km-es távot kell teljesíteniük 
2 óra alatt a Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc útvonalon. A 
mezőny szombaton 11 órakor rajtol el Bogácsról a Cserépi 
úti pincesor elől, a települést jelző táblától. Az indulóknak 
a részvétel idén is ingyenes lesz, nevezni Bogácson, a Jurta 
Üdülőközpontban lehet 9.30-tól. A résztvevőknek váltócipő 
használata kötelező!  A Latyakfutásról részletes információ-
kat a latyakfutas.atw.hu oldalon találnak.

Február 24. szerda 
Közösségi Ház

17 órA: Breki, a békakirályfi – 3D 
színes, magyarul beszélő, amerikai 
családi animációs film, 88 perc, 2014

A legnagyobb utazások olykor egy 
apró ugrással kezdődnek. Breki, a kis 
béka, nem szeret ugrálni és a vizet 
sem szívleli.

19 órA: Hogyan legyünk szinglik?
színes, magyarul beszélő, amerikai 
romantikus vígjáték, 108 perc, 2016

Van, aki profi mód műveli a szingliséget, 
van, aki rossz ebben a műfajban... 
és van Alice. Meg Robin. Meg Tom, 
David és a többiek. New York tele van 
magányos szívvel és testtel, olyanokkal, 
akik kiválóan érzik magukat a bőrükben 
és olyanokkal, akik rettentően; és 
egyáltalán nem akarják mindannyian 
ugyanazt. Van, akinek életre szóló 
szerelem kéne, van, akinek csak egy vad 
éjjel, vagy még annál is kevesebb.

Info: port.hu

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
költségvetésben meghatározott keret-
összeg terhére a társadalmi szervezetek, 
alapítványok, egyesületek, egyházak 
támogatására.

A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések 
együttműködésének elősegítése, ezáltal 
az erőforrások összegzése, a Képvise-
lő-testület által az éves költségvetési 
koncepcióban megfogalmazott célok 
színvonalas megvalósítása.
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei 
bíróságnál bejegyzett, Mezőkövesdi 
székhellyel /telephellyel/ rendelkező 
társadalmi szervezet, alapítvány, egye-
sület, egyház, aki megfelel a II. pontban 
foglalt feltételeknek.
II. Pályázati feltételek:  
(1) A támogatásra az az  I. pontban 
meghatározott szervezet pályázhat, 
amelynek célja:
a) a matyó népi kultúra megőrzése, 
matyó hagyományok ápolása vagy,
b) a sport, az egészségmegőrzés 
területén biztosítsa a város közigazga-
tási területén lakó állampolgárok jogát 
a rendszeres testedzéshez, a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés terüle-
tén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, ön-
tevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, 
felnőttoktatási lehetőségek segítését, a 
környezetkultúra javítását, a városesztétikai 
kultúra fejlesztését, a kegyeleti kultúra és 
az ünnepek kultúrájának gondozását, az 
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységének támogatását, 
különös tekintettel a kiemelkedő értékeket 
produkáló művészeti és szellemi alkotókö-
zösségek, műhelyek tevékenységére vagy, 
d) a helyi idegenforgalom, a helyi 
gyógy-turizmus fejlesztése,  vagy
e) a közösségfejlesztés, a rászorulók 
megsegítése, vagy
f) a közrend, a közbiztonság védelme.

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

b) pályázatában megjelöli azt az a) 
pontban megjelölt rendezvényt, illetve 
célt, amelynek megvalósítására adott 
évben vállalkozik.
(3) A pályázat kiírását megelőző évben 
alakult szervezet esetén a (2) bekezdésben 
foglaltak hiányában a szervezet nyilatkozhat 
arról, hogy milyen városi rendezvény meg-
valósításához kíván segítséget nyújtani.
(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsá-
tott összeg felosztásánál figyelembe 
veszi a (2) bekezdésben foglalt feltétel 
megvalósulásának gyakoriságát és a 
szervezet aktív tagjainak létszámát.
(5) A működési célra igényelhető és 
kapható támogatás összege az adott 
szervezet teljes működési költségé-
nek maximum 70%-a lehet.
III. Támogatási formák: A támogatás 
vissza nem térítendő támogatás.
IV. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor 
nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. 
Az önerő nem csak készpénz, hanem 
természetbeni felajánlás is lehet. A 
természetbeni felajánlásnak forintban 
kifejezhetőnek kell lennie. 
V. A benyújtás módja és határideje, 
a döntés ideje:
A pályázatot 1 eredeti példányban kell be-
nyújtani, a szervezet képviseletére jogosult 
személy aláírásával. A pályázat benyújtásá-
ért pályázati díjat nem számolunk fel.

Pályázati hiánypótlásra egy alka-
lommal nyílik lehetőség, a hiánypótlási 
felhívás kézhezvételétől számított 8 
munkanapon belül. 
A pályázat benyújtásának helye: 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezési Irodája (Polgármeste-
ri Hivatal „A” épület I. em. 23. sz.)  
Benyújtási határidő: 2016. március 31.
Elbírálás: 2016. április 29.
A pályázati adatlap a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési 
Irodájában (Polgármesteri Hivatal „A” 
épület I. em. 23. sz.)  térítésmentesen 
igényelhető, illetve letölthető a www.
mezokovesd.hu honlapról.
VI. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-
testület bírálja el. A pályázati döntés ellen 
jogorvoslatnak helye nincs, arról a Képvise-
lő-testület mérlegelési jogkörében dönt. 
VII. Támogatási szerződés megkötése, a 
pénzeszközök átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók 
részére történő átadása megállapodás 
keretében történik. A támogatási összeg 

folyósítása a támogatott nevére szóló bank-
számlaszámra történik. A támogatási összeg 
több részletben folyósítható, a támogatott 
által beadott írásos kérelem alapján.
VIII. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi 
szervezet a támogató nyilatkozatban 
megfogalmazott tevékenység megva-
lósulását követően 30 napon belül, de 
legkésőbb a következő költségvetési év 
január 31-éig köteles elszámolni.
IX. Egyéb rendelkezések:
(1) A Képviselő-testület a civil önszer-
veződő közösségek, sportegyesületek, 
együttesek, klubok, alapítványok, 
egyházi közösségek stb. részére a költ-
ségvetésben meghatározott keretösszeg 
mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A 
támogatás folyósításának feltétele, hogy 
a szervezet az önkormányzat által megha-
tározott pályázati kiírásban rögzítetteket 
vagy a szervezettel megkötött támogatási 
szerződésben foglaltakat vállalja. 
(2) A támogatás folyósítására azt követően 
kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel 
az Önkormányzat nevében a polgármester 
„Megállapodás”-t köt a támogatási összeg 
rendeltetésszerű felhasználására, valamint 
annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, 
hogy a támogatott szervezet, írásban nyi-
latkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, 
illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek 
felé fennálló tartozása nincs, valamint, 
hogy megfelel a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 

(4) A támogatott jogosult részben, vagy 
egészben lemondani a támogatásról, ameny-
nyiben az általa vállat feladat objektív okból 
nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett 
támogatást vagy annak egy részét jogtalanul 
vette igénybe, azt nem a pályázatban megje-
lölt programra, feladatra használta fel, vagy a 
támogatások igényléséhez valótlan adatokat 
szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat 
fizetési számlájára köteles egy összegben 
visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szer-
vezet a pályázatában megfogalmazott 
cél, illetve a támogató nyilatkozatban 
megfogalmazott tevékenység megva-
lósulását követően 30 napon belül, de 
legkésőbb a következő költségvetési év 
január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását 
(amely szöveges beszámolóból, a felhasz-
nálást igazoló számlamásolatokból és a 
támogatási szerződés mellékletét képező 
számadásból áll) a revizori feladatok 
ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának 
előfeltétele, hogy a támogatott szervezet 
hiánytalanul eleget tett számadási kötele-
zettségének és a beszámoló ellenőrzésével 
megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem 
normatív, céljellegű működési és fejlesztési 
támogatások kedvezményezettjeinek nevét, 
a támogatás célját, összegét - a kettőszáz-
ezer forint alatti támogatások kivételével - 
az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester

Pályázati felhívás

MoziAjánló
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SPORTKALAUZ

Jövő héten megkezdő-
dik a Merkantil Bank 
Liga tavaszi idénye. A 
Mezőkövesd Zsóry FC 
felnőtt csapata első-
ként a Vác vendége-
ként lép majd pályára.

Csapatunk január 4-én kezdte 
el a felkészülést Pintér Attila irá-
nyításával az NB II-es labdarúgó 
bajnokság tavaszi szezonjára. A 
játékoskeret alaposan átalakult 
az őszihez képest, lapzártánkig 
9 labdarúgó érkezett, közülük 
öten kölcsönjátékosként erősítik 
csapatunkat. A közelmúltban 
három rutinos, élvonalbeli 
tapasztalatokkal rendelkező 
focista igazolt Mezőkövesdre. 
Az MTK csapatában szereplő 
Szatmári Lóránd, valamint a 
paksi Vági András egyaránt 
fél évig, kölcsönben játszik 
együttesünkben. A 27 éves 
Szatmárira középpályásként, 
míg az ugyancsak 27 esztendős 
Vágira védőként számíthat 
Pintér Attila vezetőedző. Orosz 
Márk Dunaújvárosból érkezett 

Mezőkövesdre és másfél évre 
kötelezte el magát. A 26 éves 
csatár korábban a Ferencváros 
csapatát is erősítette. A távozók 
listáján öten szerepelnek, 
kölcsönbe egyedül Ribansky 
Ladislav került.

A játékoskeret alakulása:
Érkeztek: Tóth Bence (Szolnok), 
Mihai Nicorec (Farul Constanca), 
Fröhlich Roland (Paks), Orosz Márk 
(Dunaújváros PASE)
Kölcsönbe érkeztek: Horváth 
Tamás (Videoton FC), Sós Bence 
és Szilvási Péter (DVSC-TEVA), 
Szatmári Lóránd (MTK Budapest), 
Vági András (Paks)
Távozott: Takács Péter (Békéscsaba), 
Bajzát Péter (Soroksár), Izing Martin 
(Kisvárda), Szalai Vilmos (Nyíregyhá-
za), Harsányi Zoltán (Nyíregyháza)
Kölcsönbe távozó: Ribansky 
Ladislav (Kisvárda)

EDZŐMÉRKŐZÉSEK Együtte-
sünk az edzések és a kéthetes 
hazai edzőtáborozás mellett 
több felkészülési összecsapást is 
lejátszott, melyeket csapatunk 

váltakozó sikerrel vívott meg. 
Ugyanakkor a pályán nyújtott 
teljesítmény mellett az eredmé-
nyekben is visszatükröződik, 
hogy a csapatjáték folyamatosan 
javult, és ez mindenképpen biz-
tató a jövőre nézve. Együttesünk 
egyébként két győzelmet aratott, 
hazai pályán az NB III-as Cegléd 
mellett az élvonalban szereplő 
Vasast is sikerült felülmúlni.

Felkészülési mérkőzések:
Mezőkövesd Zsóry FC – REAC (III.) 
2-3 (Tóth B., Molnár G.)
Mezőkövesd Zsóry FC – FC Hatvan 
(III.) 0-3
Mezőkövesd Zsóry FC – Ceglédi 
VSE (III.) 3-1 (Sós, Nicorec, Heffler)
DVTK (I.) - Mezőkövesd Zsóry FC 1-0
Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC 
(I.) 1-0 (Nicorec, 11-esből)
MTK Budapest (I.) – Mezőkövesd 
Zsóry FC 0-0

NEHÉZ TAVASZ Labdarúgóink 
24 pontot szereztek ősszel, 
így Pintér Attila csapata az 5. 
helyről vághat neki a tavaszi 
szezonnak. A listavezető 

Gyirmót 9, a még szintén fel-
jutó helyen álló Zalaegerszeg 
4 ponttal előzi meg gárdán-
kat a tabellán. A Pintér-fiúk 
a tavaszi nyitófordulóban a 
bennmaradásért harcoló Vác 
otthonában lépnek pályá-
ra február 20-án, majd két 
héttel később Zalaegerszegen 
vendégeskednek. Csapatunk 
április 9-én látogat a lista-
vezető Gyirmóthoz, míg a 
zárófordulóban június 5-én 
hazai pályán játszanak a Du-
naújvárossal.

02. 20. (szombat) 14 óra: 
Vác FC – Mezőkövesd Zsóry FC 
02. 27. (szombat) 17 óra: 
Mezőkövesd Zsóry FC 
– Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 
03. 05. (szombat) 17 óra: 
ZTE FC – Mezőkövesd Zsóry FC 
03. 12. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesd Zsóry FC 
– Swietelsky-Soproni VSE 
03. 19. (szombat) 18 óra: 
Szolnoki MÁV FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
04. 02. (szombat) 19 óra: 
Mezőkövesd Zsóry FC
 – Aqvital FC Csákvár 
04. 09. (szombat) 19 óra: 
Gyirmót FC Győr 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
04. 16. (szombat) 19 óra: 
Mezőkövesd Zsóry FC 
– Szeged 2011-Grosics Akadémia 
04. 23. (szombat) 17 óra: 
Kisvárda Master Good 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
04. 30. (szombat) 19 óra: 
Mezőkövesd Zsóry FC – Soroksár SC 
05. 07. (szombat) 19 óra: 
FC Ajka – Mezőkövesd Zsóry FC 
05. 15. (szombat) 17.30: 
Mezőkövesd Zsóry FC – SzTK-Erima 
05. 21.(szombat) 18 óra: 
Budaörs SC 1924 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
05. 29. (vasárnap) 18 óra: 
BFC Siófok – Mezőkövesd Zsóry FC 
06. 05. (vasárnap) 18 óra: 
Mezőkövesd Zsóry FC 
– Dunaújváros PASE

A MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 
TAVASZI MENETRENDJE:

Díjkiosztóval egybekötött 
közös évértékelő ünnepséget 
tartott a mezőkövesdi Z03-
as- és a Z30-as Postagalamb-
sport Egyesület január 30-án.

A Kispipa Étteremben rendezett esemény a 
2015-ös esztendő értékelésével és a tavaly 
kiemelkedő eredményeket elérő tagok 
díjazásával kezdődött.

Vámos István, a Z03-as Postaga-
lamb-sport Egyesület elnöke elégedett 
volt a kövesdi galambászok teljesít-
ményével. Elmondta, hogy a kerületi 
kiállításokon a mezőkövesdi galambok 
egy díj kivételével mindent megnyertek, 
és az országos kiállításokon is több 
dobogós helyet sikerült szerezniük. Ezen 
felül két kövesdi galamb is szerepelt a 
romániai szpartakiádon.

– Ami a Z03-as egyesület tavalyi szerep-
lését illeti, a szervezet legeredménye-
sebb versenyzője én lettem, a második 
helyen Bodzán Sándor, míg a harmadik 
helyen Kovács István végzett – mondta 
Vámos István.

Az elnök hozzátette, hogy a Z03-as 
Egyesület idén ünnepli megalapításá-
nak 80. évfordulóját, ezért idén is sze-
retnék megismételni, vagy felülmúlni az 
elmúlt évek kimagasló teljesítményét. 

PUSKÁS NYERT A Z30-as Sportegyesület 
tagjai ugyancsak büszkék lehetnek a 
2015-ben elért eredményeikre, hiszen 
a tavalyi versenyeken ők is rengeteg 
érmet és szakmai elismerést szerez-
tek. A szervezet képviselői a rangos 
mellett a kiállításokon is kiemelkedően 
szerepeltek.

– A hazai és nemzetközi versenyek mellett a 
kiállításokon is jól szerepeltünk. Itt  nemcsak 
a sport teljesítményeket értékelik, éppen 
ezért nagyon örülök, hogy sok galambunk 
ért el dobogós helyezést. Összességében 
büszke vagyok az egyesület eredményeire – 
emelte ki Nagy Zoltán, a Z30-as Postaga-
lamb-sport Egyesület elnöke.

Az idén 20 éves működését ünneplő 
egyesület legeredményesebb sportolója 
Puskás József lett, aki egyebek mellett a 
tagszövetségi bajnoki címét is megsze-
rezte. A tavalyi év összesített eredményei 
alapján a szervezet képzeletbeli dobogójá-
ra Puskás József mellett Árvai János és Rigó 
Gáspár állhatott fel. A kövesdi galambá-
szok a tervek szerint a belföldi versenyek 
mellett idén is elsősorban Ausztriából és 
Németországból induló megméretéseken 
vesznek részt.

Eredményes évet zártak

Rajtra készen Ismét négy között 
a Magyar Kupában
Orosházi győzelmével 
bejutott a Magyar Kupa 
négyes döntőjébe a 
Mezőkövesdi KC.
A téli szünet utolsó napjaiban 
még Mekaru Atsushival, a 
japán válogatott és a Nyíregy-
háza 30 esztendős irányító-
jával erősítette meg keretét a 
bajnokságban utolsó helyen 
álló együttes, amely azonban 
megvált a szezon zömében 
sérült Jure Kozinától. Utolsó 
hivatalos felkészülési mérkőzé-
sén 33-26-ra kikaptak a gyön-
gyösiektől a mieink, akikre a 
bajnoki rajt előtt még egy ku-
pamérkőzés várt Orosházán. A 
tét a négyes döntőbe jutás volt, 
Skaliczki László pedig abban 
bízott, hogy a tavalyi bronzér-
mes csapat tagjairól átragad a 
lelkesedés az újakra is.

Nem kellett csalódnia, a 
televízió által élőben közvetí-
tett összecsapáson jól kezdett 
a gárda. Az első félidő elején 
magához ragadta a vezetést az 
MKC, Grigorjev támadásban 
sokat vállalt, harminc perc alatt 
nyolc gólt szerzett, oroszlán-
részt vállalva abból, hogy a szü-
netben három gól volt az MKC 
előnye. A csapat védekezése jól 
működött, több labdaszerzés is 
volt, Balogh Tibor pedig maga-
biztosan védett.

A második játékrészben kissé aka-
dozott a gépezet, de Holló Balázs 
remek védéseivel, a beállósok, 
valamint Hajdu és Grigorjev gól-
jaival sikerült megőrizni az előnyt. 
A hajrában már három találattal is 
vezetett az MKC, de két büntető 
is kimaradt, s szimpla és kettős 
emberhátrányban egyre olvadt a 
különbség. Végül Szepesi kettős 
emberhátrányban, jobbszélről 
szerzett góljával biztosította be a 
győzelmet az MKC.
– Nagyon kemény, határozott 
mérkőzés volt, jó színvonalú 
játékvezetéssel. A két csapat jól 
felkészült, ebből alakult ki a vé-
delmek csatája. A csapatmunka, 
az egységes küzdőszellem és a já-
tékszenvedély harmóniát terem-
tett. Azt kértem, hogy figyeljünk 
első félidő kritikus szakaszában. 
Az első 15-20 perc meghatározó 
volt, jól nézett ki a játékunk, a 
második félidőben sikerült a 
gyöngébb védőjátékot kapus- és 
egyéni bravúrokkal kompenzálni 
– értékelt a mérkőzést követően 
Skaliczki László.

A vezetőedző szerint akik 
tavaly ott voltak a final fourban, 
tudták, milyen jó volt, a többiek 
velük együtt akarták a sikert. 
Boldog volt, hogy megmutat-
ták, Mezőkövesden a kézilabda 
él, terveink vannak. Reméli, a 
bajnokságban hasonlóképpen 
folytatják a szereplést.

A Magyar Kupa négyes döntőjét április 16-17-én rendezik, 
később kiválasztandó helyszínen. A torna résztvevője az MVM 
Veszprém, a MOL-Pick Szeged, a Mezőkövesdi KC, valamint a 
Csurgó-Balatonfüred párharc győztese lesz.

Orosházi FKSE Linamar – Mezőkövesdi KC 22-24 (11-14)
MKC: Balogh – Hajdu G. 4, Antal 2, Trivkovics, Benis, 
Grigorjev 10, Bozoljac. Csere: Holló B. (k), Kovács B., Szepesi 
2, Kiss, Füstös, Grünfelder 1, Radnics 3, Mekaru 2 (2), Molnár. 
Vezetőedző: Skaliczki László
Hetesek: 1/0, ill. 4/2
Kiállítások: 10, ill. 14 perc
Kizárás: Zabics (egyből piros), ill. Bozoljac (három kétperces)

Az alapszakasz hátra lévő mérkőzései
2016. február 10. 18 óra Mezőkövesdi KC - Csurgói KK 
2016. február 13. 18 óra Mezőkövesdi KC - Eger SBS Eszterházy 
2016. február 20. 17 óra Sport36-Komló - Mezőkövesdi KC 
2016. február 27. 18 óra Mezőkövesdi KC - Váci KSE 
2016. március 4. 18 óra König-Trade Balmazújváros - Mezőkövesdi KC 
2016. március 9. 18 óra Mezőkövesdi KC - Ceglédi KKSE 
2016. március 12. 18 óra Orosházi FKSE-LINAMAR - Mezőkövesdi KC

Az elmúlt bő két hónapban több sikert is elértek városunk kispályás 
labdarúgó csapatai. A téli szezon a Lovehunternek sikerült legjob-
ban, amely december elején egy országos, 48 csapatos tornán vég-
zett a harmadik helyen Budapesten, ahol a gólkirály: Karancsi Zoltán 
lett. Január elején száz százalékos teljesítménnyel megnyerték az 
egri a VII. Békafütty Terem- és Hangrád Ervinné Irénke Emléktornát 
(legjobb kapus: Jacsó Róbert, társgólkirály: Bata Árpád). Az egri 
Agria Volán Kupán veretlenül jutottak tovább csoportjukból, majd 
a középdöntőben hetesekkel búcsúztak az Egerszóláttal szemben. 
Ugyanezen a tornán a Gólvágók egy döntetlennel, két vereséggel 
nem jutottak tovább csoportjukból.

A Sose Halunk Meg Sárospatakon, a 32 csapatos Opel 
Di-Fer Kupán szerepelt december végén és január elején. Az 
erős mezőnyben mindhárom csoportmeccsüket megnyerték, 

majd a nyolcaddöntőben egy, szinte már megnyert mérkőzést 
veszítettek el hetesekkel. A torna büntetőrúgó versenyét 
Gallik Gábor nyerte.

December közepén hosszú idő után ismét kispályás teremlab-
darúgó tornát rendeztek a mezőkövesdi sportcsarnokban is. A Recky 
Kupán 15 csapat között zömmel kövesdi és környékbeli együttesek 
indultak, de érkeztek résztvevők Heves megye több településéről és 
Budapestről is. A színvonalra nem lehetett panasz, hiszen NB III-ban 
és NB II-ben szereplő labdarúgók is erősítették a mezőnyt. A tornát 
a Paker Team nyerte, miután a döntőben 2-0-ra legyőzte az AS 
Kóma csapatát, a harmadik helyen pedig a Marshall ASE kizárását 
követően a Szigetország végzett. A torna legjobb kapusa Koetz Márk 
(Paker Team), gólkirálya Kolozsi Márk (8 gól, AS Kóma), legjobb 
mezőnyjátékosa Pirik Tamás (Szigetország) lett.

Bódi Krisztián

bokri

Véget ért a teremfoci-szezon

T. B.

T. B.

Önfeledt pillanat:
újra a legjobbak között
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Hetvenöt évesMezőkövesd 
egyik büszkesége

Tavaly nyáron ünnepelte 
megnyitásának hetvenötö-

dik évfordulóját a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő. 

Ennek emlékére kiállítás is 
nyílt a Matyó Múzeumban, 

Szlovák Sándor kutató és 
gyűjtőmunkájának 

köszönhetően. 

A február 5-én megnyílt, s 
április 15-ig látogatható 
tárlat maketteket, a Zsóry 

történelméhez kapcsolódó doku-
mentumokat, újságcikkeket, karika-
túrákat és fotókat is tartalmaz.

A megnyitón megemlékeztek 
az alapító Zsóry Lajosról, akinek 
kedvenc dalait Vargáné Pap Edina 
énekelte el, Kisné Dudás Mária 
pedig egyik kedvelt versét adta 
elő. Ugyancsak ő, valamint Varga 
Tamás történeteket olvastak föl 
a Zsóry múltjából: a közönség 
ezekből megtudhatta, hogy miért 
szólták meg a hétköznap für-
dőző tardiakat, s azt is, hogy az 
Ostoros patak vizével keveredő 
gyógyvíz még a lesántult ló lábára 
is jó hatással volt. Ezek a sztorik 
egyébként a kiállítás anyagai közt is 
elolvashatók.

Dr. Fekete Zoltán polgármester 
Zsóry Lajost méltatva felidézte, 
hogy a főszolgabíró, majd képvise-
lő szívén viselte a szegény község 
sorsát, s összekötötte a saját és 
a nagyközség céljait. Elindította 
Mezőkövesdet a polgárosodás 
útján, oltalom alá vétette a matyó 
hímzést, 1938-ban pedig olajat 
keresett a földjén. 1939-ben – 
mint utólag kiderült – az olajnál 
nagyobb kincsre lelt, amely a mai 
napig kitart, ellentétben a kimerült 
olajkutakkal.

ZSÓRY LAJOS BÜSZKE LENNE A 
MOSTANI FÜRDŐRE Bernát István, 
Zsóry Lajos unokája nagyra értékeli, 
hogy a város nem adta el a fürdőt, 
ápolják a hagyományokat, tisztelik 
a gyökereket. A fürdőt folyamato-
san fejlesztik, jó kezekben van, ha a 
nagyapja látná, nagyon örülne.

– Szlovák tanár úr hihetetlen szorgalmát dicséri a 
kiállítás, a feleségével közös mű hozzájárul ahhoz, hogy 
népszerűsödjön a melegvíz. Remélem, lesz méltó helye, 
állandó gyűjtemény a fürdő területén. A legjobb az egy-
kori csárda épülete volna, de az nincs a fürdő tulajdoná-
ban – mondta Bernát István.

A FÜRDŐBEN LENNE A TÁRLAT MÉLTÓ HELYE Szlovák Sán-
dor sok idejét áldozta a kutatásokra az elmúlt tíz évben, 
helyben kevés információra lelt, de a Zsóry-Bernát család 
archívuma, a könyvtárak és levéltárak számos dokumen-
tumot rejtettek. Sajnos kevés tárgyi emlék maradt, de 
visszaemlékezőket még föllelt. 
– Saját pénzből, az anyagköltséget fedezve, a kivitelezők 
önzetlen munkájának köszönhetően készültek el a ma-
kettek – ígérte Szlovák Sándor. Elmondta, a gyűjtemény 
nehezen pótolható dokumentumokat, fényképeket, újság-
cikkeket tartalmaz. Olvashatóak olyan különlegességek, 
mint gimnazisták kézzel írott fogalmazásai az első fürdő-
látogatásról, de többet meg lehet tudni Faller Gusztávról, a 
gyógyvíz megtalálójáról is. Szlovák Sándor kiemelte, Faller 
bukkant a hajdúszoboszlói, debreceni, bükkszéki vizekre, 
s előbbiben emlékszobát kapott, utcát neveztek el róla, de 
Debrecenben is őrzik nevét. 

 A fürdőalapító Zsóry Lajos élete és munkássága címmel megjelent könyvben a következő olvasható (2005): „Ajánlatos lenne Zsóry 
Lajos hagyatékának, valamint a fürdő relikviáinak összegyűjtése és az örökségből egy emlékszoba berendezése a fürdő területén” 
Ennek a célkitűzésnek a megvalósítására tettem meg az első lépéseket, bízva abban, hogy jó ügyet szolgálok és remélve, hogy az 
idő múlásával mások is indíttatást éreznek a megkezdett munka folytatására. A kiállított anyag tízéves kutató és gyűjtőmunka 
eredménye. Nem többre, csak arra vállalkoztam, hogy a kiállított dokumentumok segítségével bepillantást nyújtsak a 75 éves fürdő 
történetébe. Tettem mindezt abban a meggyőződésben, hogy így jobban lemérhető az a fejlődés, amelyet a Zsóry az 1940. július 
7-ei megnyitásától a napjainkig megtett. Köszönöm Bernát Istvánnak, Zsóry Lajos unokájának, hogy rendelkezésemre bocsátotta a 
megőrzött családi dokumentumokat, a lokálpatrióta képzőművészeknek a kifejező rajzokat, Teszák Sándornak a szellemes karikatú-
rákat, a matyóföldi költőknek Zsóry szellemének megidézését, feleségemnek, Szlovák Sándornénak az összegyűjtött anyag kiállításra 
való előkészítését, a Matyó Múzeumnak pedig, hogy két hónapig helyet biztosított a kiállításnak. Nem vagyok egyedül, akinek az a 
kívánsága, hogy a kiállított tárgyaknak, és az írott forrásoknak a fürdőben mielőbb végleges otthont biztosítsanak. Az egykori Katica 
vendéglő, amely jelenleg a Borsodvíz tulajdonában van, alkalmas lehetne egy ilyen létesítmény kialakítására. Emlékeztetőként a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő története címmel közreadott kiadványban az alábbiakat jegyeztem meg (2010): „A fürdő ránk maradt 
örökség, számolni kell vele, és a hagyatékot őrizni kell, legalább úgy, mint néprajzi értékeinket.”

Köszönet

A Katcia Vendéglő makettje Közös szemle: Vámos Zoltán, Szobonya Sándor 
és Szlovák Sándor

Szlovák Sándor

MEGMARAD A ZSÓRY 
GYÓGYJELLEGE 
Dr. Fekete Zoltán 25 év 
múlva olyan Zsóryt szeretne 
látni, amit sokan szeretnek 
és használnak. Egy modern 
Zsóryt, amely megőrzi a 
gyógyjelleget, s ahol minél 
többen találnak gyógyulást. 
A mostani, uszoda-körüli 
beruházás reményei sze-
rint májusig elkészül, majd 
következhet a főbejárat előtti 
terület átalakítása egy kis 
városközponttá. De már 
megvan az ötlet az azt követő 
két beruházásra is. A fürdő 
történetét bemutató kiállítás 
szerinte egy-két éven belül 
megnyílhat a Zsóryban.

Tóth Balázs


