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Jótékonysági koncert

Mága Zoltán és sztárvendégei emlékezetes előadással ajándékoz-
ták meg a résztvevőket a Hangok és Harangok című jótékonysági 
koncertsorozat mezőkövesdi állomásán szeptember 16-án.

A program keretében elsőként dr. Berkes László, a Jézus 
Szíve Plébánia vezetője, majd dr. Fekete Zoltán polgármester, 
ezután pedig Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti és adóügyekért felelős államtit-
kár, térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte a fellépőket, 
valamint a közönséget. 

Mága Zoltán beszédét követően a hegedűművész varázslatos 
koncertjének szem- és fültanúi lehettek a jelenlévők, melyet a 
Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar kísért. A hangverseny 
vendégeként fellépett Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas hegedűmű-
vész, Kertesi Ingrid Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Ál-
lami Operaház magánénekese, érdemes és kiváló művész, Sümegi 
Eszter, a Magyar Állami Operaház egyik vezető magánénekese, 
érdemes és kiváló művész, valamint két fiatal tehetséges énekes, 
Mága Jennifer és Szenthelyi Krisztián.

Fantasztikus hangulatú, telt házas koncertet adott 
Mága Zoltán a Jézus Szíve templomban. 

A világhírű, Prima Primissima-díjas hegedűmű-
vész mintegy háromórás, lélekemelő műsorában 

olyan ismert előadók is felléptek, mint 
Kertesi Ingrid és Sümegi Eszter operaénekesek, 

valamint Szenthelyi Miklós hegedűművész.

JÓTÉKONYSÁG Mága Zoltán hegedűművész az ingyenes kon-
cert végén bejelentette, hogy a jótékonysági esten összegyűlt 
adományokat a leukémiában szenvedő mezőkövesdi Nyeste 
Aletta gyógyulására ajánlották fel a szervezők. Hozzátette, a 
steril szoba kialakításához szükséges összeg hiányzó részét 
mecénásaival közösen finanszírozzák. 

Elmondta továbbá, hogy kétmillió forint értékben a város-
unkban élő hátrányos helyzetű gyermeket segítik, amiből isko-
laszereket vásárolnak. Ezen felül a mezőkövesdiek 100 jegyet 
kapnak a hagyományos Budapesti Újévi Koncertjére, melyet 
Mága Zoltán 9. alkalommal tart majd meg a fővárosban.

A hegedűművész a koncert végén saját Best Of CD-jével 
ajándékozta meg a jelenlévőket, melynek költségeit – mint 
Mága Zoltántól megtudtuk – dr. Fekete Zoltán polgármester 
és Tállai András miniszterhelyettes vállalta.

gyümölcsök 
és zöldségekŐ

sz
i

A tárlatot szeptember 16-án 
délelőtt nyitották meg: az egye-
sület elnöke, Herkely Károly 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd pedig dr. Fekete Zoltán 
polgármester mondott be-
szédet. A megnyitó ünnepség 
zárásaként dr. Linczenbold Le-
vente, tardi plébános mondott 
imát, majd Jéger Károly pápai 
prelátus megáldotta a kiállított 
terméseket, termékeket. 

VERSENY, TÖBB ÍZBEN Az 
eseményen hirdették ki a 
Matyóföld legszebb kertjei el-
nevezésű verseny eredményét 
is. Több kategóriában, össze-

sen 19 kert nevezett, melyeket 
egy négytagú zsűri értékelte. A 
fűszerkert kategóriában külön-
díjban részesült a mezőkövesdi 
Dudás Anna. A Legszebb Ma-
tyó Porta kategória győztese a 
szentistváni Bíró Józsefné lett. 
A konyhakertek közül pedig 
Simon Antalné (Szentistván) 
kertje bizonyult a legszebbnek. 
A Vegyes kert kategóriában 
Baranyi József (Szentistván) vi-
hette haza az első helyért járó 
jutalmat. A díszkertek sorában 
a mezőkövesdi Dudás István-
né és a szentistváni Németh 
László kertjét egyaránt első 
helyezéssel jutalmazták.

Matyóföld legnagyobb töktermése: 
22, 5 kg – Gál József, Szentistván
Legízesebb matyó lekvár és süte-
mény: Gál Józsefné
(A díjazottak teljes névsorát a www.
mezokovesd.hu oldalon olvashatják.)

FAÜLTETÉS Szeptember 17-én a szlo-
vákiai Susány településen működő 
klub és a Matyó Kertbarát Klub Egye-
sület tagjai közösen fát ültettek el a 
Kavicsos-tó és Szabadidőparkban, ez-
zel is megerősítve a 2012 óta működő 
testvéregyesületi kapcsolatukat.

A három matyó településről összesen 62 termelő hozta 
el gyümölcsét, zöldségét, lekvárját, szörpjét az immár 4. 
alkalommal megszervezett Őszi Zöldség- és Gyümölcs-

kiállításra, amelyet szeptember 16-án és 17-én rendezett 
meg a Matyó Kertbarát Klub Egyesület a Táncpajtában.

B. K.

A kiállított termések, termékek megtekintése mellett a látogatók meg is 
kóstolhatták az ízletes lekvárokat, valamint frissen facsart almalevet is ihattak

M. Zs.
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A napokban elhunyt Csoóri Sándor, 
kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres 
József Attila-díjas költő, író, aki mint 

a Hitel című folyóirat főszerkesztője, a 
városi könyvtár meghívására, munkatársa-
ival 1993-ban városunkba látogatott. 

Az április 17-én tartott irodalmi dél-
utánjukon Döbrentei Kornél, Görömbei 
András és Nagy Gáspár írótársaival igazi, 
magasrendű élményben részesítettek 
bennünket.

A városi könyvtár emlékkönyvébe búcsú-
zóul ezt írták: 
„Köszönjük, hogy a Hitel-csapat néhány 
órára szellemi és lelki hajlékra, közösségre 
talált Mezőkövesden. És a valóságos, kivé-
teles vendégszeretet is itt a Bibliotékában!”

Csoóri Sándor pedig ezt írta /”Látnunk 
kell egymást, hogy láthatók legyünk, halla-
nunk egymást, hogy hallhatók...”/:

Ezeket közreadta: 
Laboda Kálmán

nyugdíjas könyvtáros
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VÁROSHÁZA

Magyarország köztársasági 
elnöke országos népszava-
zást tűzött ki 2016. október 
2-ára. A népszavazásra 
feltett kérdés: „Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az 
Országgyűlés hozzájárulá-
sa nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező 
betelepítését?”

A szavazás napján reggel 
6 órától este 19 óráig lehet 
szavazni abban a szava-
zókörben, amelyben a 
választó szerepel a név-
jegyzékben. A szavazóköri 
névjegyzékbe történő fel-
vételről a választók 2016. 
augusztus 16-ig tájékoz-
tatást kaptak a Nemzeti 
Választási Irodától. 

A szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgár sze-
mélyesen szavazhat. A sza-
vazás napján mezőkövesdi 
lakcímétől távol tartózkodó 
választópolgár, belföldön az 
általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel, külföldön 
Magyarország külképvisele-
tein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szept-
ember 30-án (péntek) 16 
óráig, a külképviseleti név-
jegyzékbe vételt 2016. szep-

tember 24-én (szombat) 
l6 óráig lehet kérni a www.
valasztas.hu oldalon, illetve 
levélben vagy személyesen a 
Mezőkövesdi Helyi Választá-
si Irodán (3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király út 112.).

A mozgásában, egészségi 
állapota, vagy fogyatékossága 
miatt gátolt választópolgár, 
meghatalmazott útján vagy 
levélben, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be legké-
sőbb 2016. szeptember 30-
án (pénteken) 16.00 óráig a 
Mezőkövesdi Helyi Választási 
Irodához, a szavazás napján 
15.00 óráig pedig a szava-
zatszámláló bizottsághoz. A 
kérelemnek tartalmaznia kell a 
választópolgár nevét, születési 
nevét, születési helyét, anyja 
nevét, személyi azonosítóját. 
Ha átjelentkezéssel szavazó 
választópolgár igényel mozgó-
urnát, a kérelemnek tartalmaz-
nia kell azt a címet, ahova a 
mozgóurna kiszállítását kéri. 
Mozgóurna iránti kérelem 
letölthető a Mezőkövesdi Helyi 
Választási Iroda honlapjáról, a 
www.mezokovesd.hu oldalon 
a Népszavazás/Népszavazással 
kapcsolatos kérelmek fül alatt.

A fogyatékossággal élő válasz-
tópolgár kérheti, hogy akadály-
mentes szavazóhelyiségben 

szavazhasson. A kérelmet a 
Mezőkövesdi Helyi Választási 
Irodához (3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király út 112.) kell 
benyújtani 2016. szeptember 
30-án (péntek) 16 óráig.

A szavazat leadására azt 
követően kerülhet sor, ha a 
szavazatszámláló bizottság 
megállapította a választópolgár 
személyazonosságát és sze-
mélyi azonosítóját (régi nevén 
személyi szám) vagy lakcímét, 
és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság 
igazolására alkalmas:
– magyar hatóság által kiál-
lított személyazonosító iga-
zolvány (személyi igazolvány, 
régi könyvecske formátumú 
személyi),
– magyar hatóság által kiál-
lított ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány,
– magyar hatóság által kiállí-
tott vezetői engedély,
– magyar hatóság által kiállí-
tott útlevél, ideiglenes útlevél.

A személyi azonosító 
igazolására alkalmas:
– személyi azonosítót 
igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya),
– hatósági bizonyítvány, 
illetőleg igazolás a személyi 
azonosító jelről.

A lakcím igazolására 
alkalmas:
– lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány,
– régi könyvecske formátu-
mú személyazonosító igazol-
vány, amennyiben a lakcímet 
tartalmazza.

Személyazonosság és sze-
mélyi azonosító vagy lakcím 
csak a szavazás napján is 
érvényes igazolvány valame-
lyikével igazolható.

Mezőkövesd város szavazó-
köreinek címében a 2014. 
évi országgyűlési választások 
óta változás következett be. 
A 013. számú szavazókör új 
címe Mezőkövesd, Lövői út 
52. (Kovács Kft. telephelye), 
a 014. számú szavazókör 
címe pedig Mezőkövesd, 
Lövői út 52. (Kovács Kft. 
telephelye). A további 
szavazókörök címe, és a 
szavazókörökhöz tartozó 
utcák listája megtekinthető 
a Mezőkövesdi Helyi Válasz-
tási Iroda honlapján (www.
mezokovesd.hu oldalon a 
Népszavazás/Népszavazás-
sal kapcsolatos határozatok 
fül alatt).

Tisztelettel:
Dr. Jakab Orsolya

Helyi Választási Iroda
Vezető

Tisztelt Mezőkövesdi Választópolgár!

KÖZMEGHALLGATÁS

NAPIREND:

1.) Tájékoztató az Önkormány-
zat az elmúlt egy évben vég-
zett munkájáról és a további 
tervekről
Előadó: Dr. Fekete Zoltán 

polgármester

2.) Lakossági indítványok, 
vélemények, javaslatok

Helye: Közösségi Ház 
(Mezőkövesd, Szent László tér 24.)

Ideje: 2016. november 17. 
(csütörtök) 17 óra

Lezárult az Év Fürdője szavazás

A termalfurdo.hu oldal által hirdetett 
szavazáson az ország strandjai három 
kategóriában versenyeztek.  Közönség-
szavazatok döntötték el, melyik fürdő 
legyen az Év Fürdője, az Év Feltörekvő 
Fürdője és a Helyiek Kedvenc Fürdője.

Összesen 200 strand, fürdő 
indult el a megméretésen. Szavazni 
május 1. és augusztus 31. között 
lehetett. Az Év fürdője kategóriában 
35 strand mérettette meg magát, 
köztük a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő. 

A mezőkövesdi fürdőkomplexum a 
közönségszavazat alapján tavalyhoz 
hasonlóan az előkelő 11. helyet érte 
el. Kategóriájában a megye fürdői 
közül csak az Év fürdőjének megvá-
lasztott Miskolctapolcai Barlangfürdő 
előzte meg a Zsóryt. 

Az Év feltörekvő fürdőjének a Szent 
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőt, a 
helyiek kedvenc fürdőjének pedig az 
Orfű Aquaparkot választották meg a 
beérkezett szavazatok alapján. 

A 11. helyen végzett a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
az idei Év Fürdője versenyen.

M. Zs.
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AKTUÁLIS

A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi 

Oktató Kórház Mozgásszervi 
Rehabilitációs Központ Me-
zőkövesdi Telephely Közpon-
ti Fizikoterápiás Szolgálatá-
nak munkatársai „MESZK 
Elismerő Oklevél” kitüntetést 
kaptak a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamará-
tól. A díj apropóján felkeres-
tük a „reumakórházat”, hogy  
bemutassuk a fizikoterápiás 
osztályt, ezen belül a díjazott 
csoport sokrétű, szerteágazó 
feladatait.

HARMINCNÉGY KEZELÉS A 
mozgásterápiás osztályon 
összesen harminckilenc 
képzett szakember dolgozik. 
Közülük 17 gyógytornász, 7 
gyógymasszőr, valamint 15 
fizikoterápiás szakasszisztens, 
akik összesen 34-féle fizikote-
rápiás kezelést végeznek.
– A kezelések során az elekt-
romos áram jótékony hatását 
használjuk ki. A kezelések 

közül leggyakrabban: ultrahan-
got, interferenciát, szelektív 
ingeráramot, diadynamikus 
áramot, TENS kezelést, 
iontoforézist, ezen kívül spe-
ciális galvánkezelést, hydro- és 
elektroterápiát, száraz és víz 
alatti nyújtó kezeléseket, víz 
alatti vízsugármasszázst, lézer-
terápiát alkalmazunk – hang-
súlyozta dr. Kertészné Kertész 
Margit, vezető fizikoterápiás 
asszisztens.

A Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő gyógyvízének 
köszönhetően komplex keze-
léseket kapnak a betegek.
– Meg szeretném említeni, 
hogy a sportrehabilitáció 
területén is nagyon szép 
eredményeket érünk el. Itt két 
kolléganőnk dolgozik, akik vá-
rosunk két élvonalbeli csapatá-
nak, a Mezőkövesdi KC-nak és 
a Mezőkövesd Zsóry FC-nek a 
munkáját is segítik – mondta.

Kiemelte, hogy nagyon 
sok visszajáró páciensük van, 
akik minden évben itt kapják 
a kezeléseket, így sokan szinte 

ismerősként találkoznak újra és 
újra az osztályon dolgozókkal. 
Hozzátette, nagy örömet jelent 
számukra, ha járókerettel vagy 
mentővel érkező betegek né-
hány héttel később saját lábu-
kon hagyják el az intézményt. 
Céljuk, hogy csapatmunkával, 
modern gépek segítségével a 
beteg ember gyógyulását előse-
gítsék, fájdalmait csökkentsék.

A szakember azt is hang-
súlyozta, hogy rendszeresen 
részt vesznek a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara által szervezett 
képzéseken, így folyamato-
san szert tesznek a legújabb 
ismeretekre is.

OKLEVÉL ÉS JUTALOM A me-
zőkövesdi fizikoterápiás cso-
port munkatársai „MESZK 
Elismerő Oklevél” kitüntetés-
ben részesültek Semmelweis 
Nap alkalmából. A Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara (MESZK) díját a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház dísztermében 
adták át 2016. június 30-án. 
A Semmelweis napi ünnep-
ségen a MESZK elismerő 
oklevelét Nyilas Judit, az 
intézmény ápolási igazgatója, 
valamint Lanczki Marianna, 
a helyi szakdolgozói kamara 
elnöke adta át. Az oklevelet 
és a pénzjutalmat Halmai 
Andrea és Varga Zita vette át 
a díjazottak nevében.

Az osztály dolgozói nagy 
örömmel fogadták a szakmai 
elismerést.

KIEMELKEDŐ MUNKÁÉRT 
Több évtizedes kiemelkedő 
munkájának elismeréseként 
a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Te-
rületi Szervezete májusban az 
Ápolónők Nemzetközi Napja 
alkalmából elismerésben 
részesítette Puzsár Józsefnét, 
az intézmény gyógymasszőr 
csoportjának vezetőjét.

A díjazott 1975-ben végezte 
el az egészségügyi szakközép-
iskolát, majd még ugyanebben 
az évben a miskolci szentpéteri 
kapui kórház, azaz a mosta-
ni Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház szülészetére ke-
rült, ahol összesen 8 évig dol-
gozott. Ezt követően 1986-tól 
a mezőkövesdi „reumakórház” 
indulásától kezdve az intéz-
ményben dolgozik. Itt 2007-től 
a hét fős gyógymasszőr csoport 
vezetőjeként azért tevékeny-
kednek, hogy a betegek gyógy-
ulását hatékonyan elősegítsék. 
A kórház több éven keresztül 
tartott gyógymasszőr képzést, 
ennek keretében mind a heten 
oktatói feladatot is elláttak.
– Korábban még sohasem 
kaptam szakmai elismerést, 
ezért nagyon kellemes megle-
petés volt számomra, nagyon 
örültem neki. A kitüntetés 
ösztönzőleg hat rám, ezután 
igyekszem az eddigieknél is 
jobban végezni a munkám, 
hogy a betegek minél gyor-
sabban meggyógyuljanak és 
elégedettek legyenek – emelte 
ki Puzsár Józsefné.

A mezőkövesdi Reuma Kórhá-
zat 1986. augusztus 20-án adták 
át, tehát pontosan 30 évvel 
ezelőtt kezdte el a működését. 
Az intézményt 2005-ben egy 
európai uniós pályázatnak 
köszönhetően bővítették, 
emeletráépítés után új osztály 
létesült, emellett a fizikoterápiás 
osztály számára új tornáztató 
medence is épült. Ezen felül a 
géppark is jelentősen megújult, 
8 db multifunkcionális és egy 
különleges lézerterápiás gép 
segíti a páciensek gyógyulását. 

Az intézmény 179 fekvőbeteget 
tud fogadni, ahol az ágyak 
kihasználtsága 99, 8%-os. 
Ezen felül nappali ellátásban 
Mezőkövesd és térségéből 
mintegy 100 beteget kezelnek 
naponta. A gyógyítást az ápolók 
mellett 11 szakorvos, valamint 
1 röntgenorvos végzi. A kórház 
működéséhez nagy segítséget 
nyújt a Mozgásszervi Reha-
bilitációs Központ Betegeiért 
Alapítvány, a befolyó összegből 
a gépparkot és a tárgyi eszkö-
zöket is folyamatosan fejlesztik.

Megyei egészségügyi 
ELISMERÉS

Kiemelkedő munkájukért országos szak-
mai kitüntetést kaptak a mezőkövesdi 

„reumakórház” fizikoterápiás csoportjának 
tagjai Semmelweis Nap alkalmából.

A kórház

Puzsár Józsefné, az intézmény gyógymasszőr csoportjának vezetője

Bódi K.
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AKTUÁLIS

Határvadászokat 
toboroznak

– A rendőrség szeptember elsején 
kezdte meg a toborzást. Mit lehet 
tudni a határvadászok feladatáról?
– Ők a készenléti rendőrség határvadász 
bevetési osztályához tartoznak. Ilyen 
osztály Miskolcon is található. Felada-
taikat a mindenkori közbiztonsági és 
bűnügyi helyzet határozza meg, jelenleg 
az országhatáron látnak el rendőri és 
határrendészeti feladatokat.

– Milyen területre várják 
a jelentkezőket?
– Most a határ biztosítása a legfon-
tosabb, de ha változik a helyzet, más 
rendőri feladatokat is elvégezhetnek. 
Fontos, hogy nem átmeneti időszakra, 
hanem tartósan, hosszútávra szeretnénk 
felvenni az embereket.

– Mit lehet tudni a kiképzésről?
– Ez tulajdonképpen egy moduláris 
képzés. Azoknak, akik felvételt nyernek, 
az első két hónapra munkavállalóként 
vesszük fel, majd sikeres vizsga esetén 
hivatásos állományba kerülnek. Ez 
további négy hónapos képzést jelent 

számukra, mely után járőrtárs szakké-
pesítéssel fognak rendelkezni. Lénye-
ges, hogy továbbtanulási lehetőséget is 
tudunk biztosítani, akár tiszti beosztásig 
is el lehet jutni.

– Hogyan zajlik a toborzás 
a megyében?
– Két csoportunk járja folyamatosan a 
megyét. Szeretnénk minél több hely-
színre, rendezvényre és intézménybe 
eljutni, ahol tájékoztatást adhatunk 
a lehetőségekről. A jelentkezők szá-
ma eddig meghaladja az 50 főt, amire 
országos szinten is büszkék lehetünk, 
de természetesen ennél több jelentkezőt 
várunk. Felvettük a kapcsolatot a B-A-Z. 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályával is, mert az álláskeresőket 
és a közfoglalkoztatottakat is szeretnénk 
megkeresni.

– Kik lehetnek határvadászok?
– A 18. életévüket betöltött, állandó 
magyarországi lakhellyel rendelkező, 
cselekvőképes magyar állampolgárok 
jelentkezhetnek. Fontos az érettségi, 

Röpülnek a napok, hetek, évek. Az elmúlt két 
esztendő számtalan eseménye megállíthatat-
lanul görgette egyre lejjebb a homokóra apró 

szemcséit, az országgyűlési választások óta majdnem 
két év telt el. Tállai Andrással, térségünk országgyűlési 
képviselőjével legutóbb szeptember 16-án, pénteken, 
Mága Zoltán mezőkövesdi jótékonysági koncertjén 
találkoztunk, ahol beszédében az önzetlenséget, 
céltudatosságot és a segítségnyújtást hangsúlyozta. 
Ezen értékekről kérdeztük az előadás után.

– Egy politikusnak két családja van. A 
szerettei: szülei, felesége, gyerme-
kei, rokonai és a másik, a munkája. 
Családfőként dolgozik térsége minden 
településéért, nap mint nap azért, 
hogy megszolgálja a választópolgá-
roktól kapott bizalmat. Az elmúlt két 
évben az én „második családom” szinte 
megduplázódott: 54 név település 
mintegy 100 ezer lakójáért dolgozom. 
Ha megkeresnek egy problémával, 
feladattal, mindent megteszek, 
hogy segítsek, és ez a tevékenység 
nem egyirányú. A körülményeket és 
feltételeket nekünk kívülről is látnunk 
kell: munkatársaimmal az a célunk, 
hogy a 7. számú választókörzetben 

élők körülményeit, feltételeit közösen, 
együttesen fejlesszük: a lehetőségeket 
észrevegyük és kiaknázzuk. Gondos-
kodni valakiről komoly felelősség, 
ezt tudjuk mindannyian. De igazából 
átérezni ennek súlyát akkor tudjuk, ha 
családot vállalunk, ha gyermekeink 
születnek, akiket segítünk, támoga-
tunk, tanácsokkal látjuk el és óvjuk, 
védjük is őket. Így működik ez az én 
munkámban is. Honatyaként térségem 
minden lakójáért felelősséggel 
tartozom, és mindent meg fogok tenni 
azért, hogy a lehető legjobb körülmé-
nyek között élhessenek, és azért is, 
hogy megvédjem őket. Hogy ezt mire 
értem? Egy hét múlva népszavazás 

lesz hazánkban, egy olyan voksolás, 
amely évtizedekre meghatározhatja 
Magyarország, ezen belül térségünk 
sorsát, és az európai politikára is nagy 
hatást gyakorol. Október 2-a nem 
a pártpolitika napja, a népszavazás 
nemzeti ügy! Nem a pártokról, hanem 
hazánk jövőjéről szól. A tét az, hogy 
meg tudjuk-e védeni közösségeinket 
és kultúránkat, és meg tudjuk-e erősí-
teni a biztonságunkat, melyhez tágabb 
családunk, hazánk minden tagjára 
szükség van. Egy családként kell együtt 
cselekednünk, hiszen gyermekeink 
jövője a tét. A voksolás mindannyiunk 
közös és meghatározó felelőssége.

Sz.B.Á.

A felelősségről

vagy felsőfokú végzettség és a büntet-
len előélet. A jelentkezőknek meg kell 
felelniük az egészségügyi, pszichológiai 
és fizikai követelményeknek, valamint 
lesz egy felvételi bizottsági elbeszélgetés 
és egy kifogástalan életvitel ellenőrzés is.

– Milyen juttatásokra számíthatnak 
azok, akik felvételt nyernek?
– Az alapilletmény a képzés első két 
hónapjában bruttó 150 000 lesz, majd ezt 
követően 220 300 Ft-ra emelkedik, ami-
hez még éves szinten további bruttó 200 
000 Ft cafeteria jön hozzá. A tiszthelyet-
tesek idén átlagban 140 000 Ft teljesít-
ményjuttatásban részesültek, továbbá 
megemlíteném a lakhatási támogatást, az 
utazási költségtérítést, a ruházati ellát-
mányt, az üdülési támogatást, egészség-
ügyi hozzájárulást, valamint a különböző 
szociális és egyéb juttatásokat, továbbá 
a négyévenkénti kötelező előresorolást. 
Ezen felül a készenléti és a plusz szolgála-
tokért további jövedelem jár.

A jelentkezésről bővebb információkat 
lapunk 8. oldalán olvashatnak.

Augusztus 10-én döntött a magyar kormány arról, hogy háromezer 
új rendőrrel növelik a határvadászszázadok létszámát. A határvadá-
szok feladatairól, a toborzásról és a jelentkezés feltételeiről Vanczák 

Zoltán rendőr ezredessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
Főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetőjével beszélgettünk.

B. K.
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JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
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 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
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: szeptember 24.

RÁKÓCZI ÚTI SERVITA KÁPOLNA
Elérhetőség: 06-70/387-2999
Minden hónap második keddjén 14 órától 
szentmisét, illetve minden második szombaton, 
szintén 14 órai kezdettel imaórát tartanak, amely-
re szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Október 1-jétől az esti szentmisék 
17 órakor kezdődnek.
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 szerdán 18 órától Bibliaóra
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
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden szerdán 18 órakor 
Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül): hétköznap 
és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 18–22 óráig, 
ünnepnapokon: 8–22 óráig 
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra): csak sürgős 
esetben: 22–8 óráig (hétköznap 7.30 óráig) 

szeptember 18–24-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

szeptember 25 – október 1-jéig
PatikaPlus Gyógyszertár
(A TESCO épületében)

október 2–8-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

szeptember 24.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

október 1.
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a

október 8.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Programajánló
szeptember 23. péntek

10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban 

szeptember 27. kedd

Turizmus Világnapja a Zsóry-fürdőben

szeptember 29. csütörtök

16 órától Fotóklub a Közösségi Házban

szeptember 29. csütörtök

19 órától Hadházy László önálló estje 
a Közösségi Házban

október 5. szerda

14 óra 30-tól A csizmás kandúr című 
zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában 
a Közösségi Házban

október 8. szombat

A Magyar Fürdőkultúra Napja a Zsóry-fürdőben

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban augusztus 30. és szeptember 
12. között 8 házasságkötést és 14 halálesetet 
anyakönyveztek. Az alábbiak, illetve hozzá-
tartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez: 

Házasságkötés:
Gédra Csaba – Pap Mónika

Spisák Richárd – Strényer Tímea Patricia
Kovács Zoltán Gusztáv – Kelenik Szilvia

Gál Imre Tamás – Birkás Emese
Domonkos Dávid – Onder Bettina

Kerékgyártó Péter – Kovács-Titi Réka
Biró István – Biró Fanni

Haláleset:
Kis László 96 éves,

Ócsai Istvánné 77 éves,
Demeter Istvánné 59 éves,
Molnár Istvánné 93 éves,

Kis István 68 éves
mezőkövesdi lakos.

Meghívó
a zene Világnapja alkalmából 

megrendezett tanári hangVersenyre, 
mely a Zeneiskola 

hangversenytermében lesz.

Időpont: 2016. szeptember 29. (csütörtök) 17 óra.

Őszi könyvtári napok a Városi Könyvtárban 
2016. október 3–9.
október 3. hétfő
16 óra 30-tól Író-olvasó találkozó Sándor Anikóval

október 5. szerda
17 órától Kérdések: Kányádi Sándor verseiben megfo-
galmazva – Jónás Zoltán és Dinnyés József előadásában

október 7. péntek
10 órától Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel a 
gyermekrészlegen

október 9. vasárnap
10–16 óráig Könyves Vasárnap – rendkívüli nyitvatartás

október 9. vasárnap
15 órától Mezőkövesdi 10-es honvédek az I. világhá-
ború harcterein – Leskó György előadása 
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17 órától: Gólyák – 3D
színes, amerikai családi animációs film, 2016

19 órától: Idegpálya 
színes, amerikai thriller, 2016

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

szeptember 24. szombat

10 órától Mezőkövesdi 
Zsóry SE – SBTC Kft. U17, 
12 órától U19 labda-
rúgó-mérkőzés a Városi 
Stadionban

szeptember 24. szombat

18 órától Mezőkövesdi 
KC – Balmazújvárosi KK 
NB I-es férfi kézilab-
da-mérkőzés a Városi 
Sportcsarnokban

Stopper
szeptember 25. vasárnap

Mezőkövesd SE – Tiszavasvári SE sakk mérkőzés 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

október 1. szombat

10 órától Mezőkövesdi Zsóry SE – KBSC FC Kft. U14 
és Mezőkövesdi Zsóry SE – Somoskőújfalu SE U17 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban, 
12 órától Mezőkövesdi Zsóry SE – KBSC FC Kft. U15 
és Mezőkövesdi Zsóry SE – Somoskőújfalu SE U19 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

október 2. vasárnap

10 órától Mezőkövesd Zsóry – Sajóvölgye Focisuli 
B-A-Z. megyei női felnőtt kispályás labdarúgó-mérkő-
zés a Városi Stadionban

október 5. szerda 
18 órától Mezőkövesdi KC - Balatonfüredi KSE NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Október 5. szerda, 
Közösségi Ház

A megadott elérhetőségeken túl érdeklődhet telefonon a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság 06-49/505440/58-61-es mellékén, ill. a jelentkezési 
lapot személyesen is átveheti a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon 
Fodor János r. alezredes úrtól. Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Ha részt veszel 
az Életmódváltó Hetek rendezvényein, 

a szerzett pontokért tombolaszelvényt kapsz, 
amellyel az október 10-i ZÁRÓ rendezvényen 

TOMBOLA sorsoláson vehetsz részt!
5 pont = 1 tombolaszelvény

Fődíj: 1 db KERÉKPÁR
További nyeremények: wellness hétvége, vacsora utalvány, ajándék utalvá-

nyok, fodrász, kozmetikai utalványok, bérletek, egészséges tanfolyamok stb.

EGYÉNILEG, AKÁR MINDEN NAP!
– Pontszerző kerékpáros túrák Cserépfaluba, Szentistvánra, 

Noszvajra (2-2 pont)
(A településeken bevont partnerek igazolhatják le a Teljesítményfüzetbe.)
– 17.30! GYALOGLÁS Kavicsos-tó ÉS Szabadidőpark – Rózsa Étterem 

és vissza (1 pont) (jelenléti ív a Rózsa Étteremben)

Szervezők: PROGRESSIO BT., Ódor Kerékvár, 
Mezőkövesd Város Önkormányzata, Rendőrkapitányság Mezőkövesd, 

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.

Szeptember 26. (hétfő)
18 óra Természetgyógyász Klub: Hogyan 
éljünk együtt a földsugárzásokkal és 
elektroszmoggal? – Bencze Ágnes és Marosi 
József természetgyógyász és radiesztéták 
előadása – Mezőkövesd Közösségi Ház 
(2 pont)

Szeptember 27. (kedd)
17 óra Kertünk ízei, gyógynövények a 
konyhában – Szilvásiné Zupkó Anett (A 
kertünk ízei blog szerzője) előadása – 
Kedves Pöttyös Kézműves Kávézó (Bevásárló 
udvar-Mezőkövesd) (1 pont)

Szeptember 28. (szerda)
15 óra Kerékpár túra a Szomolyai Kilátóhoz – 
Gyülekező Ódor Kerékvár előtt (2 pont)

Október 6–9.
Dél-Svájc: Hunok Völgye - A hét „magyar” 
falu meglátogatása és gyalogtúra (busszal 
vagy kocsikkal?) Érdeklődni: PROGRESSIO BT. 
- Pótáné Lázár Mária 30/9055458 (5 pont)

Október 10. (hétfő)
10–16 óráig Teljesítmény füzetek leadása 
a PROGRESSIO BT.-nél (Mezőkövesd Gróf 
Zichy János út 17.) vagy 17 órától 17.45-ig 
Közösségi Ház Ifjúsági termébe

18.00 óra Életmódváltó Hetek ZÁRÁS! 
TOMBOLASORSOLÁS! 
– Közösségi Ház – Mezőkövesd

A tombolasorsolásra 
MINDENKIT VÁRUNK, 

aki rendelkezik legalább 
egy tombolára összegyűjtött

 pontszámmal! 

1 tombola szelvény= 5 pont.

Információ:
www.tourdemezokovesd.hu

www.facebook.com/TourDeMezokovesd
www.mezokovesd.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az ÉLETMÓDVÁLTÓ HETEK
rendezvénysorozat 
aktuális programjai
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Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első 
félévére vonatkozóan, összhangban 
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
– a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.)
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

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

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőok-
tatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az ál-
taluk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

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

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik fel-
sőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első fél-
évére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallga-
tók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intéz-
ményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszony-
nyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellá-
tó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban 
újra kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben 
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályázati adatok 
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályá-
zói részére. A pályázati űrlapot minden évben 
újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati ada-
tok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását 
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rend-
szerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának 

határideje: 2016. november 8.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a la-
kóhely (a lakcímigazolványban lakóhelyként szerepel) 
szerint illetékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál (Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 3400 Mezőkövesd, Mátyás király 
u. 114.) kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 
hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév 
első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt 
a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon 
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két-
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intéz-
ményt köteles megnevezni. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar-
tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
– jövedelemnyilatkozat
– vagyonnyilatkozat

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

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

Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezett-
séggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ide-
értve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, és
– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 
adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kis-
vállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített köz-
teherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egysze-
rűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, 
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági ős-
termelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kis-
termelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítot-

„A” típusú pályázati kiírás
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tak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 
40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illető-
leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövede-
lemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egész-
ségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szol-
gáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támoga-
tás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadá-
sok viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támo-
gatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, 
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 
díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok sze-
mélyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, 
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavég-
zésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozá-
sért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövet-
kezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vál-
lal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a való-
ságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pá-
lyázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő 
adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer-
ből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkor-
mányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei ön-
kormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 

jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az 
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támoga-
tásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsá-
tott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztön-
díjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2016. december 8-ig:
a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra 
szólíthatja fel a formai ellenőrzés és     az elbírálás so-
rán, az önkormányzat által meghatározott határidőben, 
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormány-
zati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást 
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a 
pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 
2016. november 14. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon 
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rend-
szerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl be-
nyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fe-
lekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi 
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, 
a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

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

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és 
annak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton 
küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák ér-

keztetését követően 2017. január 20-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az ön-
kormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intéz-
ményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2017. 
március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti 
a települési önkormányzat által támogatásban részesí-
tett pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes össze-
géről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést 
megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével kell megállapítania.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pá-
lyázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév második 
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben 
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra 
való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a 
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszo-
nya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás fel-
tételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatár-
idejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév: 
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 
2017/2018. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy ösz-
szegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica 
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormány-
zati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérke-
zett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, 
majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a 
felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visz-
szaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét 
teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a 
Támogatáskezelő számlájára.

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

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az in-
tézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény 
folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami 
költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. 
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felső-
oktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, 
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felső-
oktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik sza-
kon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés eseté-
ben a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény 
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, 
valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény 
megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2017. március.
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Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félév-
ben március hónaptól, az őszi félévben október hónap-
tól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő 
átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a 
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve 
október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal 
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztön-
díjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkor-
mányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre 
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész 
független minden más, a felsőoktatási intézményben 
folyósított támogatástól.

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

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

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasz-
tása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi fél-
év lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul 
felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény ré-
szére visszafizetni.

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

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázat-
ban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a 
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatás-
ban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztön-
díj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkor-
mányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladato-
kat a Támogatáskezelő látja el. 

A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a módosított 
1/2001. (I.18.) sz. ÖK. Rendelete 8. §-a alapján: 
Hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek havi 
jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők a pályázat 
benyújtását megelőző három hónap egy főre jutó havi 
nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét 
– 2016. évben 42.750.- forintot, és vagyonuk nincs. 
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. 4. §. (1) bek. b.) pontja alapján: az a hasznosítható 
ingatlan-jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

– külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg össze-
ge az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a harmincszorosát – 2016. évben 855 eFt-ot, vagy,
– együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát – 2016. évben 
2.280 eFt-ot - meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek 
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amely-
ben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni 
értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá 
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

„B” típusú pályázati kiírás
Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára, összhangban 
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
– a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.)
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvé-
telének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fede-
zeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok 
által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támoga-
tás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, 
koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos 
pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási 
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőok-
tatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az ál-
taluk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

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

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylege-
sen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minő-
sül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormány-
zat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, vég-
legesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a lakóhely (a 
lakcímigazolványban lakóhelyként szerepel) szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
(Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 3400 Me-
zőkövesd, Mátyás király u. 114.) kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar-
tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
– jövedelemnyilatkozat
– vagyonnyilatkozat
A benyújtandó mellékletek elérhetőek az alábbi 
honlapon www.mezokovesd.hu
A nyomtatványok a honlapon belül az önkormányzat/
közzététel/egyéb hirdetményeknél található meg. 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye sze-
rinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert 
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 
megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóróla 
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szó-
ló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egysze-
rűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 

szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, 
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági ős-
termelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kis-
termelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítot-
tak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 
40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illető-
leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövede-
lemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egész-
ségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szol-
gáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támoga-
tás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadá-
sok viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támo-
gatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, 
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)  az anyasági támogatás,
d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 
díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok sze-
mélyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,
g)  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, 
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavég-
zésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozá-
sért kapott tiszteletdíj,
i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövet-
kezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal 
azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrla-
pon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat 
tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályá-
zatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye 
és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő 

részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és 
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – át-
adja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése 
eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, ille-
tőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzat-
nak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges 
mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

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

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2016. december 8-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szó-
líthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkor-
mányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határ-
idejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumen-
tumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltünte-
tett. A hiánypótlási határidő: 2016. november 14. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon 
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rend-
szerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat 
a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fele-
kezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi ered-
ményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rá-
szorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye 
jogorvoslatnak.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az ön-
kormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. 
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja 
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az 
együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ön-
kormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét 
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a tá-
mogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
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A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támo-
gatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A te-
lepülési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelke-
zik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és 
annak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton 
küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák ér-
keztetését követően 2017. január 20-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az ön-
kormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az in-
tézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2017. 
március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti 
a települési önkormányzat által támogatásban részesí-
tett pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes össze-
géről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi határozat (vagy besorolási 
döntés) másolatának megküldésével köteles 2017. 
augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelente-
ni, hogy a 2017/2018. tanévben melyik felsőoktatási 
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pá-
lyázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2017-es felvételi 
évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének 
nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösz-
töndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sike-
resen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndí-
ját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév 
első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. 
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogvi-
szonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támo-
gatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyó-
sításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a 
felsőoktatási intézménynek. 

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést 
megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével kell megállapítania.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallga-
tói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati 
kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) 
az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének 
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév: 
a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév 
első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási ösz-
szegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztön-
díjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint 
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja 
a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a 
felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, 
és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos 
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

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

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi 
ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallga-
tónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy idő-
ben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndí-
jat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőok-
tatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghir-
detett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, 
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára 
az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A 
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony 
fennállását az intézmény megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2017. október.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévek-
ben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónap-
tól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő 
átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a 
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve 
március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal 
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt 
abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati 
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény 
számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden 
más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

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

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj 
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 
15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőokta-
tási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest 
Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell 
kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 mun-
kanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új 
felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, 
finanszírozási forma megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, 
finanszírozási forma) változása;

– személyes adatainak (név, lakóhely, elektroni-
kus levelezési cím) változása.

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

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul 
felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény ré-
szére visszafizetni.

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

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázat-
ban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a 
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatás-
ban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztön-
díj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkor-
mányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladato-
kat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a módosított 
1/2001. (I.18.) sz. ÖK. Rendelete 8. §-a alapján: 
Hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek havi 
jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők a pályázat 
benyújtását megelőző három hónap egy főre jutó havi 
nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét 
– 2016. évben 42.750.- forintot, és vagyonuk nincs. 
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 4. §. (1) bek. b.) pontja alapján:
az a hasznosítható ingatlan-jármű, továbbá vagyoni ér-
tékű jog, amelynek 

– külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg össze-
ge az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a harmincszorosát – 2016. évben 855 eFt-ot, vagy,
– együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát – 2016. évben 
2.280 eFt-ot - meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek 
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amely-
ben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni 
értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá 
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
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SPORTKALAUZ

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Budapest Honvéd 3-1 (1-1)
Labdarúgóink az 5. helyezett Budapest 
Honvéd ellen léptek pályára az OTP Bank 
Ligában szeptember 10-én. A mérkőzést 
a vendégek kezdték jobban és már a 
10. percben vezetést szereztek Hidi 
találatával. Labdarúgóink először a 28. 
percben jutottak el nagy helyzetig. Ekkor 
Vági robogott el a jobb szélen, beadását 
Strestík küldte egyből kapura, Horváth 
szépen védett. Két perccel később egyen-
lítettünk Bacelic-Grgic jóvoltából.

KÉT GÓL Fordulás után az 51. percben 
labdarúgónk, Strestík 6 méterről a bal alsó 
sarokba helyezte a labdát. A folytatásban 
a Budapest Honvéd játszott fölényben és 
Eppel, Zsótér, valamint Lanzafame is közel 
járt az egyenlítéshez, de nem sikerült 
ledolgozniuk a hátrányt. A három pont 
sorsa a 88. percben dőlt el. Sós 25 méteres 
kellemetlen szabadrúgását Horváth 
nagy bravúrral kiütötte, de a második 
hullámban érkező Egerszegi okosan a rövid 
sarokba bombázta a játékszert.

Mezőkövesdi KC 
– Eger SBS Eszterházy 20-21 (10-10)
A K&H férfi kézilabda liga nyitófor-
dulójában szeptember 10-én  léptek 
parkettre Molnár Ferenc tanítványai. 

Csapatunk az egri gárda ellen az 5. 
percben 3-1-re, a 11. perc végén pedig már 
7-2-re vezetett. Ezután feljavultak a vendé-
gek és rövid időn belül három gólt lőttek 
válasz nélkül, de két találatnál jobban 
hosszú ideig nem tudták megközelíteni az 
MKC-t. Az előny egészen a játékrész haj-
rájáig megmaradt, viszont 10-8 után már 
csak Lezák és Szabó volt eredményes, így a 
szünetre döntetlennel vonultak a felek.

Fordulás után gyakorlatilag végig fel-
váltva potyogtak a gólok. A 40. percben 14-
14-es állásnál nehéz helyzetbe kerültünk, 
ugyanis a játékvezetők harmadszor küldték 
ki két percre Vukicot, aki emiatt piros lapot 

kapott. A folytatásban kevés gól született, az 
50. percben 19-18-ra vezettek a látogatók. 
A kiélezett hajrában előbb az egriek dobtak 
gólt, majd csapatunk kettős emberelőnyben 
egyenlített. A győzelmet jelentő gólt viszont 
a vendégek szerezték Antl révén.

Mezőkövesdi KC 
– MOL-Pick Szeged 19-36 (10-20)
Szeptember 13-án előrehozott bajnoki 
mérkőzést játszott az MKC hazánk egyik 
sztárcsapata ellen.

Az MKC idegesen és kapkodóan ját-
szott az első percekben, ezért 3 perc után 
3-0-ra vezettek a csongrádiak. Csapatunk a 
folytatásban sem találta a ritmust, ezért a 
különbség fokozatosan nőtt a felek között, 
a 11. percben már 9-3-as előnyben voltak 
a szegediek. A játék képe ezt követően 
sem változott, a 23. percben 17–7 állt az 

eredményjelzőn és ez a különbség meg 
is maradt a szünetig. Csapatunk fordulás 
után néhány percig tartotta a lépést, majd 
egy 5-1-es szegedi sorozatot követően a 
38. percben 27-13-ra vezetett Carlos Pastor 
gárdája. Az utolsó 20 percben mindössze 
5 kövesdi gól született, így a hajrában sem 
sikerült szorosabbá tenni a mérkőzést. 

ADOMÁNYOZÁS A mezőkövesdi szárma-
zású, magyar válogatott beállós, Zubai 
Szabolcs és a szegedi csapat is csat-
lakozott a mezőkövesdi Nyeste Aletta 
gyógyulását segítő kezdeményezéshez. 
Az élsportoló egy szegedi játékosok 
által aláírt mezt adományozott, amire 
szeptember 18-áig lehetett licitálni.

Ceglédi KKSE 
– Mezőkövesdi KC 29-28 (13-17)
Kézilabdázóink a bajnokság 2. fordu-
lójában rendezett rangadón kiválóan 
kezdtek szeptember 16-án. Csapatunk 

kiegyenlített időszak után fokozatosan 
meglépett a Pest megyei gárdától és a 
23. percben már 13-9-es előnyben vol-
tak. A hazaiak nem találták az ellenszert 
a remekül teljesítő csapatunk játékára,  
így a szünetre négy gólos előnnyel 
vonulhattak Grünfelderék.

Fordulás után is az MKC akarata 
érvényesült. Együttesünk egészen a 
hajráig uralta a mérkőzést, így az utolsó 
10 perc 27-21-es kövesdi vezetésnél 
kezdődött. Ekkor azonban óriási energi-
ákat mozgósítottak a hazaiak, akik ro-
hamosan csökkentették a különbséget, 
és a találkozó végén Megyeri találatával 
megfordították az eredményt, így Nagy 
Károly együttese otthon tartotta a 
bajnoki pontokat. 

Csapatunk 4 mérkőzés után pont 
nélkül áll a bajnokságban. Kézilabdázó-
ink legközelebb a Kőnig-Trade Balmaz-
újvárost látják vendégül szeptember 
24-én, 18 órától.

Diósgyőri VTK 
– Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-1)
A 9. fordulóban Miskolcon léptek 
pályára Pintér Attila tanítványai 
szeptember 17-én. Együttesünk már 
a játékrész derekán megszerezte a 
vezetést Egerszegi góljával. A 37. 
percben Sós megkapta a második 
sárgáját, így a támadó számára villant 
a piros lap. Az emberhátrány ellenére 
a játékrész végén óriási esélyünk 
adódott, Mevoungou egy remek szóló 
végén éles szögből tüzelt kapura, 
Rados azonban védett. 

A második játékrészben a DVTK a 
67. percben szerencsés körülmények 
között egyenlített, ugyanis Bognár 
jobb oldali beadását Novothny estében 
sodorta a hálóba. A piros-fehérek a 
csaknem 100 (!) percig tartó összecsa-
páson nagy erőket mozgósítottak a 
győztes gól megszerzésért, de csapa-
tunk hősies küzdelemben tartani tudta 
az eredményt a lefújásig, amely után 
a játékvezető Strestíket is kiállította. 
Labdarúgóink 9 forduló után a 8. helyen 

állnak a tabellán 10 ponttal. Csapatunk 
szeptember 24-én a Vasas vendégeként 
játszik, ezt követően háromhetes szünet 
következik a bajnokságban.

TOVÁBBJUTÁS Magabiztos győzelmet ara-
tott és továbbjutott a Mezőkövesd Zsóry FC 
NB I-es felnőtt csapata a Magyar Kupában. 

ALCSIKÁNAK SEGÍTENEK Adományt gyűjtött a Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt 
csapata a mezőkövesdi Nyeste Aletta gyógyulására. Felnőtt labdarúgóink és 
a szakmai stáb tagjai jótékonysági akció keretében nyújtottak segítséget a 6 
esztendős, leukémiában szenvedő kislány felépüléséhez. Aletta egy teljes ke-
moterápia-sorozatot követően csontvelő-transzplantáción fog átesni. Családja 
egy steril szoba kialakítására gyűjt pénzt, ahol Alcsika jó körülmények között 
gyógyulhatna tovább. Felnőtt együttesünk szeptember 13-án délután a Városi 
Stadion új székházának aulájában fogadta a kislányt és családját, ahol Vági 
András csapatkapitány adta át az összegyűjtött pénzt.

A Mezőkövesd Zsóry továbbra is várja a felajánlásokat, amit személyesen a 
klub székházának emeleti titkárságán adhatnak át.

Labdarúgóink a sorozat 6. fordulójában 
Rakamazi Spartacus SE vendégeként 
játszottak szeptember 14-én. Együttesünk 
2-0-ra győzött, a gólokat Molnár Gábor 
és Branko Pauljevics szerezte az 52., 
illetve a 89. percben. A sorozat következő 
fordulójának hivatalos játéknapja október 
26-a lesz.

Vereség a rangadón

Hősies küzdelem, értékes pontok
Egy győzelmet és egy döntetlent ért el városunk NB I-es felnőtt csapata a bajnokságban. 

Labdarúgóink a Budapest Honvéd ellen győztek, míg a Diósgyőrben rendezett 
megyei rangadón hosszú ideig emberhátrányban játszva szereztek értékes pontot.

Adományt gyűjtött a Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt csapata 
a mezőkövesdi Nyeste Aletta gyógyulására.

Bódi Krisztián

bokri

Fotó: Mezőkövesd Zsóry



Egy nap az egészség és a test-
mozgás jegyében. A 2004-ben 
útjára indított rendezvény 
évről évre több és színesebb 
programokat kínál a sport-
szeretőknek, így mindenki 
megtalálhatta a maga számára 
megfelelő elfoglaltságot idén 
szeptember 16-án is.

FUTÓVERSENY A program 
fél 9-kor futással kezdő-
dött a Matyó Futó Club 
szervezésében. „Mezőkö-
vesd Félmaraton” címmel a 
résztvevők három táv közül 
választhattak. Az egyéni 
indulóknak 7, 14, vagy 21 
km-t kellett teljesíteniük, míg 
a csapatverseny résztvevői 21 
km-t teljesítettek.

A legrövidebb távon a 
nők között Kormos Katalin 
Kitti végzett az élen, Deb-
reczeniné Molnár Zsófia és 
Kriston Szabó Ágnes előtt, 
míg a férfiaknál Bertha Gá-
bor szerezte meg az aranyér-
met, Gyenes Donátot és Kis 
Gábort megelőzve. 

A 14 km-es versenyen 
Dósa Ildikó bizonyult a 
leggyorsabbnak, Gál Tímea a 
második, Hanuszikné Hevesi 
Andrea pedig a harmadik 
lett. A férfiaknál Koncz István 
futotta le elsőként a távot, 
majd Csapó Balázs és Koszo-
rús Levente ért be a második, 
illetve harmadik helyen. 

A 21 km-es távon a nők 
közül Papp Csilla lett az első, 
akit a második helyen Nyitrai 
Katalin, a harmadik helyen 
pedig Bakos Rózsa követett. 
A férfiaknál Hadi Attila 
teljesítette a leggyorsabban a 
távot, mögötte Takács And-
rás és Erdélyi György futott 
be a célba. 

A csapatversenyt a Csiger 
Lajos-Juhász Benedek-Amb-
rus Dániel hármas nyerte meg 
a Borsos Veronika és Deák 
Szabolcs alkotta csapat előtt.

BEMUTATÓK Ezt követően 
ismét a mozgás, a sport kapta 
a főszerepet. Az érdeklődők 
kipróbálhatták a jógát, a 
zumbát, valamint a funkcio-
nális fitneszt is. 

Nagy volt az érdeklődés az 
úgynevezett PLANK, vagyis 
a hídtartásverseny iránt, amit 
többször is megrendeztek a 
nap folyamán.

Az Ódor Kerékvár Krité-
rium Verseny jó erőpróbának 
bizonyult az edzésben lévő 
kerékpárosoknak, akiknek egy 
1,3 km-es pályán összesen 
8 kört kellett teljesíteniük. 
A férfiak versenyét Magicz 
Dávid nyerte meg, míg a nők 
között Réti Alíz diadalmasko-
dott. A férfi és női kategória 
dobogósai érmet és oklevelet 
kaptak, míg a három legjobb 
versenyző jutalmat is átvehe-
tett az eredményhirdetésen.

TÖBB SZÁZAN RAJTOLTAK A 
verseny ideje alatt egyre többen 
gyülekeztek a nap egyik fő 
programjára, a kerékpáros kör 
indulására. A rajt előtt Csiger 
Lajos önkormányzati képviselő, 
a B-A-Z. Megyei Közgyűlés 
tagja nyitotta meg a rendez-
vényt, aki beszédében egyebek 
mellett méltatta a sportnapot. 
Ezután elindult a mintegy 
hatszáz kerékpáros. A menet 
ezúttal is bővelkedett külön-
leges járgányokban, de ami 
még ennél is sokkal fontosabb, 
nemtől és kortól függetlenül ki-
vétel nélkül mosolygós arcokat, 
csillogó tekinteteket láthattunk.

A hagyományokhoz híven 
gyalogos kör teljesítésére 
is sokan, mintegy 300-an 
vállalkoztak. A 4 és 8 km-es 
táv közül az indulók döntő 
része ismét a hosszabb sétát 
választotta. A gyalogosoknak 
ezúttal is a Zsóri üdülőterü-
letre kellett kisétálniuk.

Ezt követően rendezték 
meg a Gyermekek Kerékpáros 
Körét, melyre 6 éves korig 
bárki nevezhetett. A kicsik 
mintegy 400 métert bicikliz-
tek a Kavicsos-tó úton. 
– Az volt a célunk, hogy, aki 
idejön, ne csak nézőként, 
hanem aktívan részt vegyen 
a programokban. Nagyon 
régóta gondolkodtunk egy fu-
tóverseny megrendezésében, 
mivel a gyalogoskört koráb-

ban sokan futva tették meg, 
ezért a délelőtti program erre 
épült – mondta Pótáné Lázár 
Mária szervező.

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK Az 
egészségi állapotunkról ingye-
nes testösszetétel-méréssel győ-
ződhettünk meg a Progressio 
Bt. által indított „Fogyj okosan” 
program keretében. A napot 
tombolahúzás zárta, melynek 
fődíjaként egy 100 000 Ft érté-
kű utalványt sorsoltak ki.

A rendezvényt mezőkö-
vesdi szervezetek, városunk 
önkormányzata, a Rendőrka-
pitányság, az Ódor Kerékvár, 
a Mezőkövesdi KÖZKINCS-
TÁR, a Progresszió Bt., 
valamint a Matyó Futó Club 
szervezte.

sportágak 
és mozgásformák

Változatos sportolási lehetőségekkel és szá-
mos új programmal várták a mozogni szere-

tőket a Tour de Mezőkövesden. 
A 12. alkalommal megrendezett sportnapon 

idén is több százan vettek részt 
a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban.

Új

B. Krisztián

Idén először: félmaraton

Újdonság volt 
a hídtartásverseny is

A kicsik 
400 métert tekertek

Profi kerékpárosok 
a Touron 

Mintegy 600 kerékpáros rajtolt el

A gyaloglók többsége 
a hosszabb távot választotta

Az Életmódváltó Hetek  rendezvény 
folytatódik: vasárnap a kerékpárosok 
a Tisza-tavat is megkerülték
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TÉVÉ, INTERNET ÉS TELEFON EGYÜTT
Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új lakossági előfi zetők részére, 
visszavonásig, kétéves szerződéssel, e-számlával. A negyedik hónaptól 
az adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: 06 1 801 7940

MOST

3990
FT / HÓ
3 HÓNAPIG

Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 
új lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés és elektronikus 
számlázás  választása esetén. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása 
esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát 
tartalmazzák.

MOST

 Mifelénk most 

könnyebb többet látni
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Fizetett hirdetés


