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ilyenkor már
tél felé
hajlik, „konyul le”
az év

kezdődnek a hideg napok
de van édes szőlő
elmentek a fecskék, gólyák
de a fákon még van levél

próbálgatja kitalálni
lábát a hideg napokba nyújtogatva
(mint fürdő a tavi fürdés előtt)
az év
milyen is lesz majd a tél

bizony a hideggel kell
barátkozgatnunk majd
bár fejünkben-szívünkben
még a nyár melege él

Laboda Kálmán

Tél előtt
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AKTUÁLIS

A városvezető elsőként Me-
zőkövesd népességi, munka-
ügyi helyzetéről számolt be. 
Településünkön jelenleg – az 
október 31-ei adatok alapján 
– 16.521 fő él. Az említett idő-
pontig 125 gyermek született 
és 274-en hunytak el a város-
ban, és összesen 105 házasság-
kötést anyakönyveztek.

MUNKAÜGYI HELYZET A 
polgármester elmondta, hogy 
Mezőkövesden a regisztrált 
munkanélküliek száma idén 842 
fő, amely a lakosság 7,42%-át je-
lenti, amely a járási és a megyei 
számokhoz képest jobb ered-
ményt mutat. Összehasonlítás-
képpen a Mezőkövesdi Járásban 
11,1%, megyei szinten 12,3%, 
országos viszonylatban pedig 
6,1% a munkanélküliségi arány. 
Közfoglalkoztatásban 195-en 
dolgoznak településünkön, míg 
a járásban összesen ezren. 

Dr. Fekete Zoltán a kép-
viselő-testület munkájáról is 
beszámolt. 2016. október 31-ig 
a városatyák 14 alkalommal 
üléseztek, összesen 26 rendele-
tet és 256 határozatot hoztak, 
valamint 21 interpelláció és 8 
kérdés hangzott el az üléseken. 

A tájékoztatóból megtud-
tuk, hogy az építéshatóság 
2016-ban 141 engedélyt adott 
ki. Idén 22 új szálláshelyet 
jelentettek be, ezzel szemben 
5 szűnt meg. 2016-ban 65 
új üzlet létesült városunk-
ban, 23 esetben módosult a 
tevékenységi kör, míg 46 üzlet 
megszűnt. Mindemellett 11 
új ipartelepet is bejelentettek 
ebben az évben. 

ELLENŐRZÉSEK 2016-ban a 
közösségi együttélés szabá-
lyainak megszegése miatt 
45 esetben indult eljárás és 

összesen 1.770.000 Ft összegű 
bírságot szabtak ki. Idén 5 
alkalommal fordultak bir-
tokvédelemért a jegyzőhöz, 
azonban mindet elutasították. 
Két alkalommal tartottak 
átfogó hatósági ellenőrzést. 
21 ingatlannál 9-ben mindent 
rendben találtak. Több eset-
ben hiánypótlásra szólították 
fel a tulajdonost. Ebtartóknál 
a veszettség elleni védőoltás 
és a microchip hiánya miatt 
5 esetben tettek feljelentést. 
Három alkalommal szabtak ki 
közigazgatási bírságot kötele-
ző közszolgáltatás igénybevé-
telének elmulasztása miatt. 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2016-
ban is számos szociális ellátá-
si formával, támogatással se-
gítette a rászoruló családokat, 
időseket az önkormányzat. 

Így például idén a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőbe 
történő belépéshez összesen 
10.118.000 Ft támogatást 
osztottak ki, amelyből összesen 
3856-an részesültek. Ebből 
2443 fő az, aki a mezőkövesdi 
lakhellyel rendelkező személyek 
számára biztosított, 1413 fő pe-
dig a nyugdíjasoknak biztosított 
támogatást vette igénybe. 

94 esetben állapítottak meg 
települési támogatást, amelyre 
október 31-ig összesen 2.853.000 
Ft-ot fizettek ki. A rendkívüli 
települési támogatást 2016-ban 
175 fő számára ítélték meg.  
Ebben az évben a köztemetést 
12 alkalommal vették igénybe, 
amelyre az önkormányzat 936 
ezer forintot fordított. 

1507 esetben vállalta át 
az önkormányzat idén a 62. 
életévét betöltött személyek 
szemétszállítási díját, amely 
összesen 23.956.800 forint 
kiadást jelentett.

A Bursa Hungarica ösztön-
díjban jelenleg 174-en része-
sülnek. A támogatás összege 
6.950.000 forint. 

241 család, 594 gyermek 
kapott idén rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményt. 

Mindezeken túl fejenként 
10 ezer forint tanszertámo-
gatást osztottak ki a mezőkö-
vesdi lakóhellyel rendelkező 
1384 diáknak, 13.840.000 
forint összegben.  

2016-ban vezették be a 
családi otthonteremtési ked-
vezményt (CSOK) kiegészítő 
lakáscélú támogatást, amelyet 
az idén a 14 lakáscélú támo-
gatást igénylő közül kilencen 
kérték. A lakáscélú támogatás 
12 esetben lakásvásárlásra, 2 
esetben lakásépítésre állapí-
tották meg, összesen 9,6 millió 
forint összegben.

EGÉSZSÉGÜGY A polgármester 
összefoglalójában elmondta, 
hogy a Városi Rendelőintézet 
2015-ben megvalósult fejlesztés 
eredményeként lehetőség volt 
új szakrendelések indítására, így 
az elmúlt évben az egészségügyi 
intézmény pszichológiai szak-
rendeléssel, nappali infúziós 
ellátással, nappali fizioterápiás 
ellátással és otthonápolási szol-
gálattal bővült.  

Emellett ismertette a házi-
orvosoknak, az itt letelepedni 
vágyó, praxist vásárló orvo-
soknak nyújtott támogatási 
lehetőségeket. 

PÉNZÜGYEK ÉS ADÓBEVÉTELEK 
A városvezető kiemelte, hogy 
az önkormányzat 2016-ban is 
szigorú, takarékos gazdálko-
dással biztosította intézmé-
nyeinek működését. Az elmúlt 
években az állam több feladatot 
átvállalt az önkormányzatok-

tól, így átalakult a központi 
támogatások rendszere. Az ön-
kormányzat ez év első három 
negyedévében összesen 1.202 
769.000 forint működési célú 
központi támogatást kapott. A 
működési kiadás 2.190.746.000 
forint, míg a fejlesztési, felhal-
mozási kiadás 668.228.000 
forint volt az első három 
negyedévben. A felhalmozási 
központi támogatás mértéke 
pedig 235.322.000 forint volt. 
2016. I-III. negyedévében a 
helyi adóbevételek összege 
814.996.000 forint volt. Ebből 
az építményadó 153.298.000 
Ft, az idegenforgalmi adó 
32.248.000 Ft, az iparűzési adó 
pedig 629.500.000 Ft. 

Az önkormányzatnak 
nincs adósságszolgálati köte-
lezettsége, tehát nincs hitel- 
és kötvénytartozása. 

VÁROSFEJLESZTÉS Dr. Fekete 
Zoltán két, még zajló beruhá-
zást emelt ki tájékoztatójában. 
Az egyik a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő komplex fejleszté-
se, ahol jelenleg már a műszaki 
átadás zajlik. A beruházás be-
kerülési költsége 1.829.630.473 
Ft, melyhez az üzemeltető 
499.965.856 Ft pályázati forrást 
nyert el, valamint  idén nyáron 
az állam központi költségveté-
séből 638.384.388 Ft támoga-
tást kapott a fejlesztés megva-
lósítása érdekében. 

A másik, szintén a befeje-
zéshez közeledő beruházás, 
a városi tanuszoda építése, 
amelynek a megvalósításá-
hoz a Kormány 400 millió 
Ft támogatást biztosított. 
A beruházás teljes költsége 
egyébként  506.280.216 Ft 
volt. Jelenleg az épület, a 
létesítmény használatbavételi 
engedélyeztetése zajlik. 

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tartottak november 
17-én a Közösségi Házban, melyen az 

önkormányzat elmúlt egyéves mun-
kájáról dr. Fekete Zoltán polgármester 

tájékoztatta a lakosságot.
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VÁROSÜZEMELTETÉS Az ön-
kormányzat 2016-ban mint-
egy 15 millió forintból 1650 
m2-en végzett el útkarban-
tartási munkákat. Az aszfalt-
burkolatok javítása mellett a  
zúzottköves parkolók, illetve 
útpadkák karbantartását is 
ellátták mintegy 100 m2-en. 

Tovább folytatták a járda-
felújítási programot is. Hat 
utcában összesen 673 m2-es 
területen újították fel a járó-
felületet, amelynek költsége 
4.628.500 forint volt. 

A lakosságtól beérkezett 
igények alapján hét utcában 
végezték el a járdák karban-
tartását 1.024 m2-en összesen 
8 100 000 forint értékben. 

Folyamatosan gondozzák 
és bővítik városunk zöldfelüle-
tét. Ebben az évben már 3300 
m2-es területen ültettek virá-
got, melynek egy részét mező-
gazdasági közmunkaprogram 
keretében termelték meg.

Megtudtuk, hogy minden 
évben megküzdenek az illegális 
hulladéklerakók felszámolásá-
val. 2016-ban október végéig 
összesen 430 tonna szemetet 
gyűjtöttek össze, amelyből 65 
tonna zöldhulladék, 256 tonna 
inert és 109 tonna kommunális 
hulladék volt. Ezek elszállítása, 
ártalmatlanítása 5.986.360 
forintjába került az önkor-
mányzatnak. 

Idén lecserélték a városban 
található összes utcanévtáblát. 
A 229 utcában 758 táblát 
helyeztek ki, melynek költsége 
3.000.500 Ft volt. 

Az artézi kutak felújítása 
2016-ban is folytatódott, 
idén az Ady Endre úti léte-
sítményt korszerűsítették 
1.900.000 forintért.

KÖZMUNKA 2016 évben is 
több területen dolgoztak a 
start közmunkaprogramban 
foglalkoztatottak. 

A mezőgazdasági program-
ban 3,5 tonna burgonyát, 2,4 
tonna vöröshagymát, 2,2 tonna 
sütőtököt, 250 kiló cukkinit, 500 
csomó zöldhagymát és 1000 
csomó hónapos retket termel-
tek meg. A Zsóry-fürdő terüle-
tén lévő fóliasátrakban 16.000 

tő egynyári virágot neveltek. A 
program keretében megvásárol-
tak egy traktort a hozzá tartozó 
talajművelési eszközökkel.

A belvízprogramban a 
csapadékvíz-elvezető rend-
szerek felújítását végezték el. 
A karbantartáshoz szükséges 
betonelemeket is a program 
keretén belül állították elő. A 
belvízprogramban összesen 
1290 m hosszan újították 
fel a járda- és csapadékvíz 
elvezető rendszert.  

A bio- és megújuló ener-
giaforrás projektben besze-
reztek egy brikettálógépet, 
amelyet a jövőben brikettá-
lásra használnak a városban 
keletkezett – a 2015 évben 
beszerzett aprítógéppel 
összevágott – zöld-hulladék 
felhasználásával. 

A helyi sajátosságra épülő 
közfoglalkoztatási programban 
12 fő készíti a több száz, matyó 
motívummal díszített haszná-
lati tárgyakat és ruhákat.

A hosszabb időtartamú 
program keretében karbantar-
tási, zöld- és virágos felületek 
fenntartási feladatait végezték 
el az Idősek Gondozóházában, 
az Alkotmány u. 2. szám alatti 
ingatlanban, a Kavicsos-tavi 
szabadidőparkban, a parkok-
ban, a Zsóry arborétumban, a 
Kánya és Hór pataknál. 

TERVEK, PÁLYÁZATOK 
Dr. Fekete Zoltán a város jövő-
jével kapcsolatban elmondta, 
hogy ez az év az európai uniós 
pályázatokra való felkészülés, 
a pályázati dokumentációk, 
tervek elkészítésének idősza-
ka volt. Az önkormányzat az 
elmúlt időszakban nagyszá-
mú pályázatot nyújtott be a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program és a Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program kiírásaira.

Az egyik ilyen beadott 
projekt a Zsóry gyógy- és 
egészségpark fejlesztését céloz-
za, amely során a fürdő előtti 
területrészen – az arborétum és 
a parkoló területét hasznosítva 
– gyógyászat és egészség tema-
tikára felépülő közösségi teret 
alakítanának ki. A pályázatban 

szereplő műszaki tartalom össz-
költsége 999.280.963 Ft, ebből 
önkormányzatunk – sikeres 
pályázat esetén – 62.334.363 
Ft-ot önerőként biztosít. 

A következő nagy pályázat 
az Ipari park fejlesztése és új 
iparterületek kialakítása Mező-
kövesden címet viseli, melynek 
keretében a repülőtér mellett 
kialakított 21 hektár alapterü-
letű ingatlan és a laktanya köz-
művesítése, illetve az iparterü-
leten porta, szolgáltatóház és 
termelőcsarnok épület építése 
történhet meg. A tervezett be-
ruházás költsége 1,34 milliárd 
Ft, melyet a pályázat 100%-os 
arányban finanszírozna.

A harmadik pályázat a Helyi 
termékek piacra jutását segítő 
fejlesztések a Dél-Borsodi tér-
ségben, amelyet konzorcium-
ban adott be az önkormányzat. 
A projekt tervezett költsége 500 
millió forint, amelyből Mező-
kövesd által igényelt támogatás 
139 220 360 forint. A projekt 
100%-os támogatottságú. Ennek 
keretében megújulna az élel-
mezési központ, valamint helyi 
termékboltot hoznának létre. 

A negyedik, már rég-
óta várt lehetőség, a Hadas 
városrész kulturális turisztikai 
fejlesztése. Ez egy 500 millió 
forintos, 100%-os támoga-
tottságú beruházás lenne, 
amelyben a táncpajtában 
élményelemeket jelentő tech-
nikai fejlesztések, interaktív 
bemutatási formák kialakítása 
valósulna meg. Emellett a pá-
lyázat tartalmazza a Hadasban 
az ivóvíz- és csapadékvíz-háló-
zat rekonstrukcióját, valamint 
térburkolatok építését, a zöld-
felület rekonstrukcióját, vala-
mint a Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumba elvitt ún. 
„Üstökös ház” visszaépítését.

Benyújtották az óvodák 
és a bölcsőde fejlesztésére 
vonatkozó pályázatot is, 
melynek keretében meg-
történne a Móra Ferenc úti 
óvoda felújítása, orvosi szoba 
és elkülönítő kialakítása, tor-
naszobával való bővítése, az 
Egri úti óvodában sószoba ki-
alakítása, az udvar felújítása, a 
Dohány úti óvoda korszerűsí-

tése, átalakítása, orvosi szoba 
kialakítása, udvar felújítása, 
valamint a Deák Ferenc úti 
bölcsőde korszerűsítése, só-
szoba kialakítása. A 100%-os 
támogatottságú uniós projekt 
összértéke 124.400.725 Ft.

Egy TOP-os pályázat révén 
a zöldfelületek és közösségi 
terek fejlesztése, kialakítása is 
megvalósulhat városunkban 
342.803.320 Ft értékben. Az 
önerőt nem igénylő pályá-
zat során a régi kistemplom 
fejlesztése valósulna meg ren-
dezvény- és konferenciaterem 
kialakításával, illetve a beruhá-
zás tartalmazza egy közösségi 
kert létrehozását, a Szomolyai 
út végén lévő területen egy 
sport-rekreációs központ 
kialakítását, ahol Skate-pályák, 
zöldfelületek, gyalogutak, par-
kolók és kapcsolódó kiszolgáló 
épület kapna majd helyet. 

Benyújtották a Mezőkövesd 
és Tiszadorogma települések 
belterületi vízrendezése című 
pályázatot is. A konzorcium-
ként beadott 100%-os támoga-
tottságú projekt révén összesen 
339.815.356 forint nyerhető el 
a cél megvalósítására, amely-
ből Mezőkövesd által igényelt 
összeg 301.057.356 Ft. Ebből a 
forrásból a település délnyugati 
városrészének csapadékvíz-el-
vezetését valósítanák meg. 

A következő, konzorciumi 
formában beadott pályázat 
a Mezőkövesd – Bükkzsérc 
kerékpárút kialakítása és a 
Mezőkövesdi közösségi közle-
kedés fejlesztése címet viseli. 
A projekt bekerülési költsége 
1.708.370.181 Ft, amelyből 
a Mezőkövesd által igényelt 
támogatás 626.826.589 Ft. A 
projekt keretében megépülne a 
Mezőkövesd – Bogács – Cse-
répfalu – Bükkzsérc telepü-
léseket összekötő kerékpáros 
útvonal, illetve Mezőkövesden 
kialakítanák az új autóbusz-pá-
lyaudvart, amelynek a tervezett 
helyszíne a vasútállomásnál 
lenne. Emellett a város forgalmi 
rendjének részbeni átalakítását 
is tartalmazza a projekt, amely 
révén a Széchenyi – Mátyás 
király úti kereszteződést alakí-
tanák majd át.  
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Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítésére is 
pályázatot nyújt be Mezőkö-
vesd Mezőcsáttal, Bükkábrány-
nyal, Sállyal és Káccsal együtt, 
konzorciumként. A projekt 
teljes bekerülési költsége 
292.105.150 Ft, amelyből tele-
pülésünk 183.502.917 forintot 
fordíthat a Bárdos Lajos Tagis-
kola energetikai felújítására. 

Mindezeken túl pályázatot 
nyújtottak be napenergia-ala-
pú villamos erőmű létreho-
zására. A 254.675.636 forint 
bekerülési költségű, 100%-os 
támogatottságú beruházás 
során egy 497 kW teljesítmé-
nyű energiatermelő rendszert 
építenének ki, amely napener-
gia felhasználással működne 
és az önkormányzati tulajdo-
nú épületek energiaellátását 
fedeznék. 

A következő uniós ciklusban új 
orvosi rendelő épülhet települé-
sünkön. Az ezt célzó pályázatot 
is beadta önkormányzatunk. A 
40.126.089 Ft összértékű projekt 
során lebontanák a József 
Attila úti régi orvosi rendelőt, 
amelynek helyén új, komplex 
funkciójú épületet hoznának 
létre, ahol 2 háziorvosi rendelőt 
és 5 védőnő számára tanácsadó 
helyiséget alakítanának ki. 

Külön pályázatot adtak be a 
Városi Rendelőintézet területén 
lévő lapostetős épület felújítá-
sára. Sikeres pályázat esetén 
mintegy 56 749 466 forint ér-
tékű fejlesztést vihetnek véghez. 

Mintegy 500 millió forint 
értékű beruházás valósulhat 
meg a benyújtott Sportos és 
kulturális pezsgés Mezőkö-
vesden, a Matyó fővárosban 
című 100%-os támogatott-

ságú projekt révén. Egyebek 
mellett  felújítják a Közösségi 
Ház belső tereit, korszerűsí-
tik az Alkotmány u. 2. szám 
alatti ingatlant, megvalósítják a 
helyi múzeumok, kiállító terek 
gyűjteményeinek interaktív és 
innovatív fejlesztését, valamint 
biztosítanák a Takács István al-
kotói hagyatékának teljes körű 
feltárását és dokumentálását. 

KULTÚRA Ebben az évben 
419.449.000 forint támogatás-
ban részesítették a városban 
működő civil szervezeteket, 
egyesületeket, egyházakat. Az 
elmúlt évben 8 nagyrendezvény 
volt településünkön, amelyhez 
21.798.000 forint támogatást 
adott az önkormányzat. Ilyen 
volt a Matyó Rózsa Ünnepe, a 
Matyó Húsvét, a Matyó Feszti-
válhét, a Matyóföldi Folklórfesz-

tivál, az Országos Mezőgazda-
sági Gépésztalálkozó, valamint 
a március 15-ei, augusztus 20-ai 
és az 1956-os városi ünnepség. 
Ezen rendezvények között a 
városvezető kiemelte a június 
20–26. között megrendezett 
Matyó Fesztiválhét programjait. 

A tájékoztató végén az 
elmúlt évi sportsikerekről is be-
szélt a városvezető, így például 
a Mezőkövesd Zsóry felnőtt 
labdarúgó-csapatának NBI-be 
történő feljutását, az MKC NBI-
ben elért 8., a Magyar Kupában 
megszerzett 4. helyét, illetve 
kiemelte Érdi Mária, a mezőkö-
vesdi 18 éves vitorlázónak a riói 
olimpián elért 14. helyét. 

A közmeghallgatás második 
napirendi pontjáról, a lakossági 
észrevételekről és javaslatokról 
lapunk következő számában 
olvashatnak. 

– Eredménytelennek tartja 
a népszavazást?
– Egyáltalán nem. A voksolás eredménye 
jogilag ugyan nem jelent kötelezvényt az 
Országgyűlésnek, hiszen nem volt meg az 
50%-os részvétel, azonban 3.362.224 ember 
szavazott NEM-mel. Ez a szám komoly és 
nagy jelentőségű, mert Magyarországon 
ennyien egyféleképpen még soha semmi-
re sem szavaztak, egyetlen országgyűlési 
vagy népszavazáson sem (az európai uniós 
tagság kérdésekor sem).

A rendszerváltozás óta ez a leg-
összehangoltabb, legösszefogottabb, 
legnagyobb arányú szavazás, melyben a 
magyar emberek egyértelműen kimond-
ták az akaratukat.

– Mit gondol a pártok hozzáállásáról?
– A népszavazás eredményét figyelmen 
kívül hagyva az ellenzéki pártok minden 
előzetes ígéretükkel szemben leszavaz-
ták a módosítást. Annak ellenére, hogy 
a Jobbik elnöke azt mondta áprilisban, 

hogy hazaáruló, aki nem szavazza meg az 
Alaptörvény-módosítást, az MSZP elnöke 
pedig úgy nyilatkozott, hogy bár a népsza-
vazáson nem vesznek részt, azonban az 
ilyen irányú törvényjavaslatot támogatni 
fogják. Egyikőjük sem tartotta a szavát. 
Sajnálatosnak tartom, mert nem csak 
saját szavazóikat, hanem Magyarországot 
hagyták cserben.

– Mi a véleménye arról, hogy a Jobbik 
újra benyújtja az Alaptörvény mó-
dosítását, kiegészítve a letelepedési 
kötvények tiltásával?
– A Jobbik a népszavazás előtt támo-
gatta a kormány javaslatát, miszerint 
ne telepítsünk Magyarországra be-
vándorlókat, ne legyen kötelező kvóta, 
azonban a szavazóikat egyáltalán nem 
mozgósították. Sőt, a választókörzetem-
ben tapasztaltuk, hogy arra buzdították 
őket, hogy maradjanak otthon. Már 
ekkor kétszínű volt a Jobbik, és ez utána 
tovább folytatódott. A pártelnök és a 

frakció hatalom iránti vágyát mutatja, 
hogy indokolatlanul egy gazdaságpo-
litikai kérdéshez kötötte az Alaptör-
vény-módosítást. Ezzel a Jobbik ismét a 
kétszínűségét bizonyította.

– Hogyan látja a migráns-ügy jövőjét?
– Egyértelműen kiderült, hogy Ma-
gyarország érdeke és hazánk védelme 
csak a kormánynak és Fidesz-KDNP-
nek fontos. Mi a jövőben is mindent 
el fogunk követni, hogy az emberek 
akarata érvényesüljön, és ne az egyes 
pártérdekek legyenek az elsők. Továbbra 
is tartjuk magunkat ígéretünkhöz: Ma-
gyarországot, a magyar embereket meg 
fogjuk védeni.

Sajtótájékoztatót tartott az Alaptörvény-módosításról szóló parlamenti voksolás 
kapcsán Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője Mezőkövesden, nov-
ember 21-én. A fórumon szó esett a népszavazás eredményéről, az ellenzéki pártok 
parlamenti állásfoglalásáról, illetve a kormány töretlen elkötelezettségéről. A hon-
atyát a szavazás előzményeiről és következményeiről is kérdeztük:

A vélemények módosultak, 
így a törvény nem

Sz. B. Á.

Molnár Zsanett

A honatya november 21-én tartott 
sajtótájékoztatót Mezőkövesden
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A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Köz-
pont minden év őszén megszervezi a 
szociális munka napjának ünnepségét 
városunkban, amelyen az elesette-
kért, kirekesztettekért, támogatásra 
és segítségre szorulókért dolgozó 
szakemberek felelősségteljes, áldozat-
kész és nagy szakmai alázattal végzett 
munkájáért mondanak köszönetet. 

Az eseményen Szarka Melinda 
intézményvezető köszöntötte a meg-
jelenteket. Elmondta, hogy a szociális 
dolgozók munkája szeretetszolgálat, 
tevékenységük középpontjában az 
ember áll. Hozzátette, hogy az emberi 
testtel és lélekkel foglalkozni hatalmas 
művészet és óriási feladat. 

A rendezvényen dr. Medvegy János 
apát, plébános mondott beszédet, aki 
kiemelte az irgalmasság fontosságát, 
annak lelki és fizikai gyakorlását – pél-
dául a betegek látogatását, az éhezők, a 
rászorulók, a szegények gyámolítását, 
segítését, a szomorúak vigasztalását stb. 
– a mindennapokban. 

Ezen az ünnepen adják át az 
Árpádházi Szent Erzsébet-díjat, 
amelyet ebben az évben a házi 
segítségnyújtás területén dolgozó, 
Szurovi-Halászné Iván Ilona sályi 
házigondozónak ítéltek oda. 
– 1984 óta az idősekért dolgozok. 
Nagyon szeretem az idős embe-
reket. Ez a díj nagyon meglepett, 
nagy öröm és megtiszteltetés szá-
momra, bár úgy gondolom, hogy 
mindannyian lelkiismeretesen 
végezzük a munkánkat az idősek 
szolgálatában. Az idős embere-
ket tisztelni, becsülni, szeretni 
kell, úgy, mintha a saját szüleink, 
nagyszüleink lennének  – mondta 
el meghatódottan a díjazott. 

Az elismeréssel járó emlékvá-
zát, virágot és oklevelet dr. Fekete 
Zoltán, dr. Medvegy János és Szarka 
Melinda adta át a 2017-ben nyug-
díjba vonuló díjazottnak. 

Az eseményen a Mezőkövesdi 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 
adtak műsort. 

SZUROVI-HALÁSZNÉ IVÁN ILONA Egészségügyi Szakis-
kolát végzett Miskolcon, szociális otthoni ápoló-gondozó 
szakon. Ebben a munkakörben dolgozott 1984–2009 
között a tokaji Időskorúak Otthonában. 2009. január 
16-tól dolgozik a mezőkövesdi intézménynél, házi 
segítségnyújtás szakfeladatban, Sály településen 
házigondozóként.

A házigondozói feladatok ellátásához szükséges 
képességekkel, ismeretekkel rendelkezik. Elhivatott-
sága, az idős emberek iránti szeretete, segítőkészsége 
példaértékű. Magatartása empatikus, kommunikációja 
hiteles, határozott. A konfliktushelyzeteket meg-
felelő határozottsággal kezeli. Ismeri és betartja a 
munkakörére vonatkozó előírásokat. Vállalt feladatait 
felelősséggel, pontosan teljesíti.

Munkája során odaadó, együttérző, segítőkész 
magatartást tanúsít. Gondozottjai szeretik, tisztelik, 
ragaszkodnak hozzá. Munkatársaival együttműködő, a 
csapatmunkában élen jár.

2017 márciusában nyugdíjba vonul, ez a díj méltó 
elismerése lelkiismeretes, kitartó munkavégzésének.

Tisztelni és szeretni 
kell az időseket 

Mezőkövesd Város Önkormányzata az elmúlt 
évek hagyományaihoz hűen idén is közös, 
városi adventi gyertyagyújtásokat szervez. 

Advent első vasárnapján elsőként Me-
zőkövesd Város Fúvószenekarának műsorát 
hallgattuk meg, majd a Mező Ferenc Tagis-
kola diákjai mutatták be a karácsony hangu-
latát idéző összeállításukat. A Mezőkövesdi 
Amatőr Színjátszó Kör Egyesület tagjai 
énekkel és versekkel készültek az alkalomra.

A Szent László templom előtt meg-
rendezett ünnepségen dr. Medvegy János 
apát, plébános megáldotta a Matyó Kert-
barát Klub Egyesület által készített adventi 
koszorút, majd meggyújtotta az első, a hitet 
jelképző gyertyát.

Az eseményen a Mezőkövesdi Karitász 
Csoport tagjai várták az adományokat az 
„Egymillió csillag a szegényekért” elnevezé-
sű akció keretében. 

Az ünnepség zárásaként forralt borral és 
meleg teával várták a jelenlévőket. 

November 27-én délután az adventi mű-
sorral egy időben felkapcsolták városunk ün-
nepi díszkivilágítását a Mátyás király utcán, a 
Szent László téren és a Hősök terén is. 

Molnár Zsanett

Szurovi-Halászné Iván Ilona sályi házigondozó kapta meg 
idén a Szent Erzsébet-díjat. A szociális dolgozók ünnepét 
november 24-én tartották meg városunkban. 

A hit lángja
Meggyújtották az első gyer-
tyát városunk adventi koszo-
rúján november 27-én. 

Meghitt 
hangulatú, közös 
adventi gyertya-
gyújtás, melyen 
a Mező Ferenc 
Tagiskola diákjai 
karácsonyt idéző 
varázslatos 
műsort adtak elő

M. Zs.
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Az iskola az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap támoga-
tásával kiírt Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program EFOP 
pályázatán nyerte el a jelentős 
összeget. A 100%-os finanszírozá-
sú projektet nem állami fenntartá-
sú intézmények számára hirdették 
meg és a mindennapos testnevelés 
megvalósítását segíti elő.

CSARNOK, NAPERŐMŰ A projekt 
keretében új tornacsarnok épül, 
amit tulajdonképpen hozzátolda-
nak majd az iskola épületéhez a 
Mátyás király út felőli részen. A te-
rem közösségi térként is funkcionál 
majd, itt az öltözők mellett orvosi 
szobát is kialakítanak. 

A pályázatnak köszönhe-
tően az iskola régi szárnyában 
öt szaktantermet alakítanak ki 
modern berendezésekkel, meg-
valósul az alagsor szigetelése és 
létesülni fog egy 30 kilowattos 
teljesítményű naperőmű, amely 
gyakorlatilag az iskola egész éves 
energiaszükségletét biztosítani 
fogja. Korszerűsítik a főzőkonyhát 
is, oda új berendezéseket, gépeket 
fognak vásárolni. A beruházáshoz 
tartozik továbbá a sportudvar 
fejlesztése, új gumiburkolatú 
pálya és futópálya létesül világí-
tással ellátva, így sötétedés után is 
használhatják majd a diákok.

JÖVŐRE KEZDIK Nyeste István, a 
Szent István Katolikus Általános 
Iskola igazgatója elmondta, hogy a 
beruházás munkálatai nem fogják 
zavarni az oktatást, ugyanis az 
építési területet lezárják és külön 
bejáraton közelítik meg majd a kivi-
telező szakemberei. A régi épület-
szárnyat érintő munkálatokat pedig 
a nyári szünet idejére ütemezik. 
– Természetesen a munkálato-
kat szeretnénk minél hamarabb 
elkezdeni, ugyanakkor a pályá-
zatban közbeszerzéseket kell 
lebonyolítanunk, ami meghosszab-
bítja az előkészületeket. Az építési 
engedélyek már megvannak, a 
kiviteli tervek készítése folyamat-
ban van. Bízom benne, hogy jövő 
nyáron elkezdődhetnek a mun-
káltok, ugyanakkor elképzelhető, 
hogy csak a jövő tanévben tudunk 
hozzákezdeni  – mondta az intéz-
ményvezető, aki hozzátette, ha ez 
a fejlesztés megvalósul, az iskola 
lényegében tökéletes állapotban 
lesz. Elmondta, hogy az alagsor 
szigetelésével és az ott lévő helyi-
ségek használatával gyakorlatilag 
minden funkciót el tudnak majd 
látni. Az új tantermek kialakításá-
val az ideiglenesen a könyvtárban 
elhelyezett osztály is új helyre 
költözhet. A tornacsarnok au-
laként is funkcionál majd, ezért 
iskolai rendezvények helyszíneként 
is használni fogják. 

Megújul az iskola
Ötszázmillió forintból felújítják és bővítik a Szent István 

Katolikus Általános Iskolát. A beruházás keretében 
egyebek mellett új tornacsarnokot építenek és kor-

szerűsítik a sportudvart, továbbá több nagyszabású 
fejlesztés is megvalósul az oktatási intézményben.

Az eseményt dr. Berkes László pápai prelátus nyitotta meg, majd 
Nyeste István, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelent 
vendégeket.  Az iskola tanulói által bemutatott műsor a nyolcadikosok 
nyitótáncával kezdődött. Emellett volt olyan diák, aki mesét mondott, 
voltak, akik hangszeren játszottak, de a Muzsika hangjai című musical 
egyik betétdalára készített koreográfiát is megtekinthette a közönség. 

A jótékonysági est bevételét a Szent István Oktatási Alapítvá-
nyon keresztül például kirándulások szervezésére, táboroztatásra, 
valamint eszközvásárlásra fordítják majd. A vacsora után a zenét a 
Vokál Akkord Band szolgáltatta. 

Jótékonysági bált tartottak a Szent István Katolikus 
Általános Iskolában november 19-én.

Bál a katolikus 
iskolában 

A rendezvényen elsőként Bukta László, a mezőkövesdi szervezet el-
nöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta az idősek 
iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet kimutatásának fontosságát, 
hogy érezzék, ők is hasznos tagjai a társadalomnak. Kiemelte, a 
fiatalabbak egyik fontos feladata az idősek támogatása, hogy az 
öreg korhoz méltó életet élhessenek a pihenés éveiben. Hozzátette, 
vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény mun-
kája után örömteli, boldog és nyugodt életet élhessenek.

A jelenlévők ezt követően az Ároktői Délibáb Nyugdíjas Klub, 
a szomolyai Rece Hagyományőrző Egyesület és Juhász Marcell 
Arany Varázspálcás bűvész mellett az egerlövői Együtt Egymásért 
Egyesület és a tiszadorogmai Őszikék Idős Nappali Klub műsorát 
tekinthették meg.

Idősek napja alkalmából ünnepséget 
szervezett a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

november 16-án a Közösségi Házban.

Időseket köszöntöttek

M. Zs.

B. K.

Az iskola látványterve 
(készítette: Póta Építész Iroda)

A nyolcadikosok táncával kezdődött a műsor

Az időseket köszöntötték a Közösségi Házban

M. Zs.
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November 18-án 
nyílt meg a Matyóföldi 
Foltvarró Klub legújabb 

tárlata „Foltok 
télen-nyáron” 

címmel. 

A kiállítás különlegessége, hogy ez alkalommal csak a mezőkövesdi klub 
tagjainak elmúlt időszakban készített alkotásait mutatják be. A 15 klubtag főként 
olyan textileket, tárgyakat készít, amelyeket a mindennapok során használhat-
nak. Így a tárlaton a foltvarrók által készített táskákban, takarókban, terítőkben, 
játékfigurákban gyönyörködhetünk. 

A tárlatot Molnár Istvánné önkormányzati képviselő, az Ügyrendi és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságának alelnöke nyitotta meg, aki beszédében elsőként a foltvarrás 
eredetéről, kialakulásáról beszélt. Elmondta, hogy a patchwork elterjedése előtt az asz-
szonyok a régi textilek még használható részeit vágták ki és varrták össze, hogy azok ne 
vesszenek kárba. Azóta, az eltelt évtizedek alatt igazi művészetté fejlődött a foltvarrás.

Az eseményen a mezőkövesdi foltvarrók unokái rövid műsort mutattak be. A tárlat 
december 7-ig tekinthető meg a Közösségi Ház emeleti kiállítótermében. 

Foltok  télen-nyáron

1956 
árnyékában

A különleges, eredeti dokumentumokra épülő 
történet egy 1950-es években élő fiatal pedagó-
gus-házaspár élethelyzeteit mutatja be. A szín-
darab egy Somogy megyei falu körzeti általános 
iskolájában játszódik, ahol a fiatal tanárok többek 
között egy írástudatlan cselédből szakfelügyelővé 
kinevezett nőalakkal, valamint viharkabátos fiatal 
elvtárssal kerülnek kapcsolatba és konfliktusba. A 
tragikus és komikus élethelyzeteket igényesen fel-
dolgozott mozgalmi dalok fűszerezik. A színdarab 
pontos kórképet nyújt a közelmúltról, melynek záró 
részét az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eszmeisége és a szabadság iránti vágy hatja át.

A darabot Török Tamás írta és rendezte. 
Az Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában 
színpadra vitt produkcióban többek között Ivancsics 
Ilona, Farkasházi Réka és Sztankay Orsolya lépett 
színpadra.

Török Tamás: Sej, Szellők című groteszk 
úttörő revüjét nézhették meg a színházked-
velők a Közösségi Házban november 10-én.

Az intézmény rendszeresen lehetőséget biztosít arra, hogy a 
tanulók szüleik, rokonaik, illetve közönség előtt nyilvánosan 
is bemutatkozhassanak. A tanév első hangversenyét 
november 15-én hallgathattuk meg a zeneiskolában. 
A fellépők például magyar és francia népdalokat, mai 
könnyűzenei műveket, mesék, illetve filmek betétdalait 
szólaltatták meg különböző hangszereken. 

Az 1956-os Forradalom és Szabad-
ságharc, illetve az 1956-os Magyar 
Nemzetőrség 60. évfordulója alkalmából 
megjelent könyvben a történelmi 
eseményhez kapcsolódó hősi tettekről 
és eseményekről olvashatnak megható 
történeteket az olvasók. A 25 fejezetből 
álló könyvben több mezőkövesdi ese-
ményt dolgoznak fel. A kötetben például 
Tankokból indult útjára a halál címmel 
Barzsó Magda írása is megtalálható.
– A szerző édesapja 1956-ban éppen 20 
éves volt. A tankok érkezésekor barátjával 
és barátjának menyasszonyával a pékség-
nél sorban álltak kenyérért. A jegyespár 
egy tank lövedéke miatt elhunyt, míg 

Megtartották az idei első növendékhang-
versenyt az Alapfokú Művészeti Iskolában 
november 15-én. 

Növendékhangverseny 

Magdi édesapját egy repesz találta el, 
csoda, hogy túlélte. Barzsó Magdika 
csodálatosan írta meg a történetet – 
mondta dr. Martinkó Károly. 

Az orosz tankokat megállító Tóth 
Mária hőstette, Pataki József, az 1956-os 
nemzetőr, valamint dr. Szedresi István 
gyermekkori visszaemlékezései mellett 
egy fejezetben dr. Pázmándy László 
költő versei olvashatóak. Dr. Martinkó 
Károly Hittel, szívvel és fegyverrel 
címmel a tervek szerint még karácsony 
előtt új kötetet szeretne kiadni, melybe 
a most bemutatott könyvből is kerülnek 
majd be történetek. Elmondta továbbá, 
hogy jó ötletnek tartaná egy új emlék-

mű létrehozását, mely a tankmegállítás 
pillanatát örökítené meg. A könyvbe-
mutató végén Dömötör Zoltán nemzetőr 
vezérezredes, a Magyar Nemzetőrség 
Főparancsnoka dandártábornok kineve-

„Tankokkal vérbefojtott szabadságharc” címmel mezőkövesdi vonatkozású könyvet jelente-
tett meg dr. Martinkó Károly. Az alkotást november 9-én mutatták be a Városi Könyvtárban. 

Egy kötet 1956 HŐSEIRŐL

M. Zs.

B. K.

M. Zs.

zési okiratot és igazolványt adott át vi-
téz dr. Kürti Erzsébet Annának, valamint 
vitéz Tóth Andrásnak. Emellett ezredes 
kinevezési okiratot és igazolványt kapott 
Telek Andrásné és Fodor Lajos.

M. Zs.

Dr. Martinkó Károly 
mutatta be új könyvét
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Ősszel hivatalosak voltunk a 
Széchenyi Emlékév díjátadó 
ünnepségére. Gróf Széche-
nyi István 225 éve született, 
ennek emlékére hirdették meg 
az országos képzőművészeti 
pályázatot általános iskolák-
nak és gimnáziumoknak. A 
megemlékezések védnöke dr. 
Áder János köztársasági elnök 
volt. A kiállítást Budapesten a 
Szent Imre Ciszterci Gimná-
ziumban nyitották meg. Főleg 
gimnáziumi tanulók pályáztak 
nagyon érdekes, változatos 
technikai feldolgozásokkal 
Széchenyi életének valamilyen 
fontos állomásáról. Amint azt 
a megnyitón Péchy Mária, a 
Széchenyi Kör elnöke elmond-
ta, Széchenyi István mondása 
ma is nagyon aktuális, mert 
„A következő nemzedéknek 
a fényhez egy lépéssel köze-
lebb kell jutnia”, ez a mai nap 
is nagyon fontos törekvés. A 
kiemelkedő alkotást benyújtó 
diákok díjazásban részesül-
tek, így Mezőkövesdről Tálas 
Mária Anita és Burai Dániel 
Martin. Ők színes monotypia 
kidolgozást készítettek. 

Megköszönték a tanároknak is 
a felkészítő munkáját. A pályá-
zatot méltatta Szalay József, a 
Magyar Rajztanárok Országos 
Egyesületének elnöke.

Másik óriási örömteli ered-
ményünk volt ősszel, a Japán 
Nemzetközi Gyermekrajzpá-
lyázatról érkezett Arany Érem. 
A díjátadó ünnepség Budaka-
lászon került megrendezésre, a 
Kós Károly Művelődési Házban. 
Elutaztunk a mi díjnyertesünk-
kel, Csirmaz Laurával, akit el-
kísértek szülei is. Igazán kedves 
ünnepség volt, környezetvé-
delemmel kapcsolatos játékos 
kérdésekkel, nyereményekkel, 
díjkiosztással, majd tombolával. 
Külön kiemelték, hogy sok-sok 
ezer rajz közül mennyire értékes 
ez az eredmény, és a nagykövet 
díját is átadták. Közös fényképe-
zések következtek, aztán kérték 
a felkészítő tanárokat is, álljanak 
tanítványaik mellé. Szívből gra-
tulálunk a nagyméretű, színvo-
nalas, eredményes munkájához 
Laurának! Iskolánknak Nemzet-
közi Ezüst és Bronz Érme több 
volt az elmúlt években, de már 
rég vehettünk át Arany Érmet, 

amely most nagy örömmel tölt 
el mindenkit. Most ősszel tud-
juk átadni a Budavári Palotából 
érkezett díjakat is, amelyeket 
Ráday Mihály, a Hungaria 
Nostra elnöke továbbított 
számunkra. Részben már 
átvették a díjakat tanítványaink, 
ezek viszont a hagyományőrző 
matyó feldolgozásért jöttek, 

Különdíjak. Az ide elküldött 
munkákat tanítványaink a 
Matyó Témahét keretén belül 
készítették. A díjazottak: Dudás 
Norina, Nagy Alexandra, Nagy 
Dominik, Nagy Márk. Szép, 
értékes könyveket is kaptak 
az oklevél mellé. Gratulálunk 
nekik!

 Örömteli eredmények 
a képzőművészetben

A régiós versenyen mintegy 300 táncos 
lépett parkettre a Városi Sportcsarnokban. 
Az óvodásoktól a felnőttekig összesen 22 
kategóriában indultak sportolók, akik a há-
zigazdák mellett többek között Szikszóról, 
Encsről, Tiszaújvárosból, Egerből, Hevesről, 
Füzesabonyból, Mezőnyárádról és Noszvaj-
ról érkeztek. A SkyDance Sportegyesület 
táncosai 21 érmet szereztek a versenyen.
– Szeretném kiemelni a mezőkövesdi Kó-
cos Kisördögök nevű junior kisformációt, 
akik kategóriájukban aranyérmet sze-
reztek, de természetesen büszke vagyok 
a többi csapatomra, illetve párosomra 

is, mindenki nagyon jól szerepelt a gála-
versenyen – hangsúlyozta Szabadosné 
Fülep Renáta, a SkyDance Sportegyesület 
elnöke, a verseny szervezője.

A mezőkövesdiek közül aranyérmes 
lett még a Ficánkák, Jégvirágok és a Pil-
langók csapata a Mirror ovis kategóriában, 
a Children kisformáció „D” kategóriában 
induló Tündérkék csapata, míg a Vadmacs-
kák a Serdülő kisformáció „A” kategóriában 
állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

A dobogós táncosok érmet és oklevelet 
vehettek át a kiemelkedő teljesítményük 
jutalmaként, a többiek emlékérmet kaptak.

– Köszönöm Mezőkövesd Város 
Önkormányzatának, a Modine 
Hungária Kft.-nek, a mezőkövesdi 
TESCO Áruháznak, a Cseh-Faproduct 
Kft.-nek és a Millenium Étteremnek 
a verseny lebonyolításához nyújtott 
támogatását, valamint a skydance-es 
szülőknek is a felajánlásokat” – emel-
te ki Szabadosné Fülep Renáta, aki 
hozzátette, hogy 2017 márciusában 
egy Kelet-Magyarországi Területi 
Akrobatikus Rock and Roll versenyt 
rendeznek majd a mezőkövesdi Sport-
csarnokban.

Kövesdi éremeső
Huszonegy érmet tartottak itthon a kövesdi táncosok 

a november 19-én rendezett III. SkyDance Akrobatikus Rock And Roll Gálán.

Csirmaz Laura 
és Arany Érmes alkotása

Tóthné Gáspár Mária                                                                                                                 
rajztanár

B. K.
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A Mezőkövesdi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Bárdos Tagiskola 1. b 
osztálya a DM Mosolygó fo-
gacskák pályázatán elnyerte a 
10 legkreatívabb videópályázat 
egyikét. A nyertes pályázat a 
gyerekek nagy lelkesedésének, 
kitartó szorgalmának és mun-
kájának, a szülők segítségé-
nek köszönhető. A pályázat 
fődíja egy egynapos osztály-
kirándulás volt a budapesti 
Minipoliszba. A kirándulásra 
2016. november 10-én került 
sor. A Minipoliszban a gye-
rekek betekintést nyertek egy 
miniatürizált felnőtt világba. 
Kipróbálhatták magukat 
játékos formában különböző 
foglalkozásokban, mint példá-
ul fogorvos, fodrász, rendőr, 
tűzoltó, virágboltos, pénztá-
ros, pincér, szakács, postai al-

kalmazott. Megismerkedhet-
tek a szelektív hulladékgyűjtés, 
a takarékosság fontosságával 
és a kerékpáros közlekedés 
szabályaival is.  Az életkori 
sajátosságaiknak megfelelően 
természetesen a szórakozás, 
a játék és a kreativitás sem 
maradhatott el a programból. 
A DM kiemelt fontosságúnak 
tartja a fogápolást, ame-
lyet társasjáték formájában 
gyakorolhattak a gyerekek. 
Az Iszkiri zenekar koncertjén 
fergeteges hangulat alakult ki, 
melynek keretében a pályázat 
címadó dalát mintegy 200 
gyermek énekelte együtt. Ér-
tékes ajándékokkal, felejthe-
tetlen élményekkel gazdagon 
és sok hasznos tudással 
jöttünk haza.

Pető Krisztina                                                                                                                             
osztályfőnök

Mosolygó 
fogacskák 

50 éve ballagtak az egykori Martos 
Ferenc (új iskola, ma Bárdos Lajos) 
iskolában elsőnek indított ének-zene 
tagozat 8.c osztály diákjai.

A szeptember 29-i találkozón Kiss 
József osztályfőnökünk betegsége miatt 
nem tudott részt venni, de arra kért, 
hogy jókívánságai mellett tolmácsoljam 
üzenetét, hogy továbbra is szeressük a ze-
nét, a szépet, őrizzük hagyományainkat, 
és minél több embernek adjuk tovább.

Az 50 év nem múlt el nyom nélkül. 
Nagy derültség közepette – többen 
bemutatkoztunk egymásnak. Felkérésére 
a pót osztályfőnök szerepében névsorel-
lenőrzéskor derült ki, hogy a 31 fős ballagó 
közül sajnos 8 fő az égi iskolában találkozott, 
3 társunkat nem sikerült felkutatni, így a 4 
fő igazolt távollevő ellenére 16 -an jelentünk 

meg. Mindenki nagy örömmel jött, újra 
viszontlátni egymást. Rövid szolfézsóra után 
(a szinkópát mindenki felismerte), felelés 
kezdődött az élet iskolája tantárgyból. 
Remegő lábakkal álltunk a táblához, ahol 
röviden elmeséltük, hogy mi történt velünk 
az elmúlt években. Itt mindenki 5-ös 
érdemjegyet és aláírt emléklapot kapott. Az 
iskolai séta alatt nosztalgiáztunk a vidám, 
máig emlékezetes ének- és tornaórákról! 

Egy közeli étteremben a finom vacsora 
mellett sokat nevettünk, beszélgettünk, 
anekdotáztunk. Kellemes este volt. Jó volt 
együtt lenni! Megfogadtuk, hogy újra talál-
kozunk – nem 50 év múlva – mindannyian.

Kiss József osztályfőnök úrnak jó 
egészséget, tartalmas hosszú életet kí-
ván sok szeretettel az 1966-ban végzett 
8/C osztály.

Osztálytalálkozó

Legutóbb, a 4. fordulóban a Hajdúszoboszlói SSE-vel mérték ösz-
sze tudásukat a kockás táblán városunk sakkbábu-bűvölői. Ezen 
a vasárnapon számukra a pepita lett a divatszín, mert a sakktör-
ténelemben magasabban jegyzett és a tabellán most is előkelőbb 
helyen álló ellenféllel szemben sikerült úgy 6-6-ot elérni, hogy ez 
az eredmény számukra volt hízelgő. Lelkes csapatunk az értékes 
döntetlennel feljött a 8. helyre a 12 csapatos mezőnyben.

Győzött: Pap Kristóf, Kántor Attila és Csontos Dominik   
Döntetlen: Zelei Zoltán, Hunkó György, Kelemen György, 
Nyíri Dániel, Hegedűs Rafael és Kántor József           
Játszottak még: Barabás Tibor, Sallai János és Hajnal Gyula        

A következő fordulóban, november 27-én a Hajdúböször-
ményi SE volt az ellenfél, idegenben.

Értékes döntetlen...
Dekorműhelyben is jártak a gyerekek

Dr. T. B.

Birinyi Mátyás
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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
Adventi lelkigyakorlatot tartanak a Jézus Szí-
ve templomban december 7-8-9-én (szerdán-
csütörtökön-pénteken) az este 18 órakor kezdődő 
szentmisében. A szentbeszédeket Takács Tamás 
tábori lelkész, a kistemplom volt káplánja tartja.

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: december 18.

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, 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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 
Az adventi időszakban a szentmisék kezdési 
időpontja: 6 óra és 6 óra 45.
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

A Szent László Egyházközség kéri, hogy a 
hozzátartozók szíveskedjenek az 1991 előtt 
lejárt sírhelyeket mielőbb megváltani!

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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a reumakórházban
Minden szerdán 18 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu
December 10-én (szombaton) 9–12 óráig: 
játszóház a Parókián

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) 

november 27 – december 3-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)
december 4–10-ig

PatikaPlus Gyógyszertár
(a TESCO épületében)
december 11–17-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

december 10.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

december 17.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban november 8. és 21. között 
3 házasságkötést és 6 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátarto-
zóik járultak hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés:
Fodor Gábor Benjámin – Tomsics Boglárka

Hajdu Bence – Kovács Krisztina
Haláleset:

Zelei István 81 éves,
Bollók Gáspárné 92 éves,
Csörgő Istvánné 87 éves,
Kertész Andrásné 90 éves 

mezőkövesdi lakos. 

Programajánló
december 4. vasárnap

9 órától III. Matyó Mikulás Futás a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban

december 4. vasárnap

16 órától Adventi gyertyagyújtás 
a Szent László templom előtt

december 8. csütörtök

10 órától Kiss Kata koncert a Közösségi Házban

december 10. szombat

10–18 óráig Matyóföldi Esküvőkiállítás 
a Közösségi Házban

december 11. vasárnap

16 órától Adventi gyertyagyújtás a Szent 
László templom előtt

december 16. péntek

17 órától Karácsonyi Házimuzsika a zeneiskolában

december 18. vasárnap

16 órától Adventi gyertyagyújtás a Jézus 
Szíve templom előtt

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!

16-án (pénteken) 17 óra: 
„Karácsonyi Házimuzsika” a zeneiskolában

 20-án (kedden) 17 óra 30: 
„Szép rózsabimbó nyílt ki III.”  A Mozer-testvérek 
karácsonyi koncertje a Városi Galériában

 24-én (szombaton) 23 óra: 
„Karácsonyi orgonamuzsika” a Szent László templomban

26-án (hétfőn) 15 óra 30: 
A Szent László Fesztiválkórus karácsonyi 
hangversenye a Szent László templomban

Zenei programok 
decemberben
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December 14. szerda, 
Közösségi Ház

16 óra 30-tól: 
Vaiana – 3D
magyarul beszélő, 
amerikai családi 
animációs film, 2016

18 óra 30-tól: 
Underworld – Vérözön 
magyarul beszélő, 
amerikai akció-horror, 
2016

20 óra 15-től: 
Hivatali karácsony
magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 
2016

tájékoztató
Tisztelt Ebtartó!
Mezőkövesd területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján – a 2013-as évhez hasonlóan – sor kerül az 
ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tar-
tója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon 
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” 
és „B” épületének portáján, továbbá letölthető a www.mezokovesd.hu honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Közös Önkor-
mányzati Hivatal  részére az alábbi módokon:
– levélben postai úton,
– a portákon elhelyezett gyűjtőládákban,
– a közterület-felügyelőknél személyesen,
– elektronikusan a kozter@mezokovesd.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2016. december 31.
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Moziajánló
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

A Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, 
a Hagyományok Háza, együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal 

a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének 
fejlesztése érdekében meghirdeti a

XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot
az országban és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, 25 évnél 

nem idősebb fiatalok, általános és középiskolai diákok részére, melyre a 
néprajzi tájegységekre jellemző formavilág és díszítőelemek felhasználásával 

készített alkotásait várják.

A pályamunkák természetes anyagokból (textil, agyag, szalma, csuhé, vessző, 
gyöngy, fa, bőr, tojás stb.) 

készített gyermekjátékok és használati tárgyak lehetnek.

Pályázati feltételek:
Egyéni alkotók maximum 5 darab,

Alkotóközösségek (szakkör, kör, klub, iskola, osztály, csoport, stb.) maximum 
15 darab pályamunkát küldhetnek be.

Nevezési díj nincs.
KOROSZTÁLYOK:
I. Gyermek kategória (6-10 év közöttiek)
II. Gyermek kategória (11-14 év közöttiek)
III. Ifjúsági kategória (15-25 év közöttiek)
A régiókba beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. A Debrecenben 
megrendezendő Gyermek és Ifjú Kézművesek Országos Kiállításán a 
bíráló bizottság szakáganként és korcsoportonként, alkotóközösségek-
nek és az egyéni alkotóknak I., II., III. és különdíjat ad ki.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A részvétel feltétele Jelentkezési lap kitöltése, melyet a pályázóknak 2016. 
december 15-ig a saját régiójukba kell eljuttatni.
Észak-Magyarország (Borsod-Heves-Nógrád megye) és a Felvidék területéről pályá-
zók az alábbi címen kaphatnak bővebb tájékoztatást, valamint Jelentkezési lapot:

Matyó Népművészeti Egyesület 3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 
e-mail: info@matyofolk.hu tel: 49-411-686, 30-228-7119

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakásszövetkezeti és társasházi tulajdonosok!
Ezúton tájékoztatjuk Mezőkövesd város elsősorban Lakásszövetkezeti és társas-
házi ingatlanjainak tulajdonosait, hogy az elmúlt időszakban gyakorta kaptunk 
visszajelzéseket Önöktől, hogy bizonyos vállalkozások energetikai tanúsítvány 
nyílászáró csere vagy bármilyen egyéb tevékenység elvégzésére hivatkozva 
pénz előleget kérnek Önöktől arra való hivatkozással, hogy a Lakásszövetkezet a 
későbbiekben rendezni fogja a szolgáltatásért járó teljes összeget.  

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ne engedjék lakásukba a pénzt ily módon kicsikarni 
kívánó személyeket! Határozottan utasítsák el a kérést és zárják be a bejárati ajtót! La-
kásszövetkezetünk a közös helyiségek felújításával kapcsolatos pénzügyeket minden 
esetben maga rendezi, és csak azokban a kérdésekben, melyre Önök felhatalmaznak. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy amennyiben a fent leírtakhoz hasonló 
cselekményt tapasztalnak, hétköznapokon hívják fel a lakásszövetkezeti iroda 
telefon számát: 06 49 312-456,
hétvégén pedig: 06 30 841 0010 mobil telefonszámot!

Ezt a tájékoztatást a közös helyiségek karbantartására, felújítására fel nem 
jogosított személyek rosszindulatú cselekményei megelőzésére tettük közzé.

Póta László
elnök, Lakásszövetkezet

FELHÍVÁS

Stopper
december 3. szombat 
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Gyöngyös U17, 
12 órától U19 labdarúgó-mérkőzés a Tűzoltópályán

december 3. szombat 
15 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry FC 
– FTC NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

december 3. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC 
– CYEB Budakalász NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

december 7. szerda

18 órától Mezőkövesdi KC – PLER-Budapest 
Liga Kupa férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

december 11. vasárnap

Mezőkövesd SE – Edelényi VSE sakkverseny 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

A Szent Imre Tagiskola Szülői Szervezete és 
Nevelőtestülete szeretettel meghívja Önt a 

Luca-napi jótékonysági báljára 
Időpont: 2016. december 10. 19 óra 

Helyszín: az iskola tornaterme 

Belépőjegy: 3.500.– Ft, Támogatói jegy: 1.000.-Ft 

Jegyek az iskola titkárságán kaphatók. 
Telefon: 412-484 

Tombolafelajánlásokat köszönettel elfogadunk! 

Program: 
– Köszöntő 
– Az iskola tanu-
lóinak műsora 
– Vacsora 
– Tánc 
– Tombola 

Zenél: 
a Rekord zenekar

A bál fővédnöke: Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese 
A bál védnöke: Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd város polgármestere

Meghívó
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SPORTKALAUZ

Szép győzelem

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Videoton FC 2-1 (1-1)
Az OTP Bank Liga 16. 
fordulójában a 2. helyezett 
Videoton gárdája látogatott 
városunkba november 19-én.

A HAJRÁ DÖNTÖTT A talál-
kozó elején a dunántúliak 
többször veszélyeztettek, a 8. 
percben mégis együttesünk 
szerzett vezetést. Egy formás 
támadás végén Molnár ívelt 
középre, a védőjét megelőző 
Kink pedig a jobb alsó sarok-
ba bólintott. Ezt követően 
is a vendégek irányították 
a játékot és a 27. percben 
egyenlítettek; Lazovic kiug-
ratását követően Scepovic 
lőtt a bal alsó sarokba.

Fordulás után kiegyen-
lített volt a játék, a hálóőrök 
mindkét oldalon több nagy 
bravúrt bemutatva őrizték 
kapujukat a góltól. A jó 
iramú és színvonalú ösz-
szecsapás a 87. percben dőlt 
el, amikor is Bacelic-Grgic 
villámgyorsan elvégzett sza-
badrúgását követően Strestík 
lőtt a jobb felső sarokba.
– Egész héten úgy készül-
tünk, hogy nyerni akarunk. 
Véleményem szerint mind-
két csapat jól játszott, de 
mi eggyel több gólt rúgtunk 
– mondta Tomás Tujvel, 
együttesünk kapusa, aki 
több nagy védéssel járult 
hozzá a sikerhez.
– Nagyon jó mérkőzés volt, 
mindkét csapat győzelemre 
játszott. A második félidő-
ben sok párharcot tudtunk 
megnyerni, örülök annak, 
hogy elértük azt, amit elter-
veztünk. Azt gondolom, ez 
a győzelem óriási eredmény 
a klub életében, csak gra-
tulálni tudok mindenkinek 
– emelte ki Pintér Attila 
vezetőedző.

Újpest FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
1-1 (0-0)
Csapatunk a 17. fordulóban 
az Újpest vendégeként lépett 
pályára november 26-án. 

A Kecskeméten rendezett 
összecsapás kövesdi lehe-
tőségekkel kezdődött. A 30. 
percben Vági vette be a kaput, 
azonban a játékvezető les 
miatt érvénytelenítette a gólt. 
Ezt követően mindkét oldalon 
akadtak ígéretes helyzetek, 
majd az 51. percben vezetést 
szerzett az Újpest, miután 
Andric értékesítette a Hudák 
szabálytalansága miatt meg-
ítélt büntetőt. Az egyenlítésre 
három percet kellett várni, 
Strestík remek indítását köve-
tően Molnár nyargalt végig a 
hazaiak térfelén, majd önzetle-

nül Pauljevicshez passzolt, aki 
közelről a léc alá helyezett.
– Nehéz talajú pályán jó 
mérkőzést játszottunk mind-
két fél megtett mindent a 
három pontért. A tizenegyes 
után hamar egyenlítettünk, 
nem érdemtelenül – mondta 
egyebek mellett Pintér Attila 
a lefújás után.

Labdarúgóink 24 
ponttal a 6. helyen állnak a 
tabellán.

JÖN A FRADI Együttesünk 
december 3-án, szombaton 15 
óra 30-kor a Ferencvárost látja 
vendégül a Városi Stadionban. 
A Pintér-fiúk az idei utolsó 
bajnoki mérkőzésüket decem-
ber 10-én, 15 óra 30-kor 
játsszák le a Budapest Honvéd 
vendégeként.

Váci KSE 
– Mezőkövesdi KC 26-26 (11-12)
A K&H férfi kézilabda liga 10. fordulójában 
nagyon fontos mérkőzés várt Molnár Ferenc 
csapatára, ugyanis kéziseink a közvetlen rivális 
Vác otthonában vizitáltak november 20-án.

SZOROS MÉRKŐZÉS A találkozó döntő részében 
az MKC játszott jobban és hatékonyabban. 
Csapatunk Radnic találatával 5-2-re vezetett a 10. 
percben és az előnyt hosszú ideig sikerült megőriz-
ni. Fordulás után ismét a Molnár-fiúk vették át az 
irányítást és folyamatosan lépéselőnyben voltak. 
Az összecsapás végül annak ellenére pontosztoz-
kodással zárult, hogy a váciak mindössze kétszer, 
9-8-nál és 20-19-nél álltak jobban csapatunknál.
– Jó és kiélezett mérkőzést játszottunk, de na-
gyon sajnálom, hogy az utolsó támadást nem 
sikerült lövéssel befejeznünk. A pontszerzés-
nek természetesen örülök – mondta Molnár 
Ferenc vezetőedző.

Mezőkövesdi KC 
– Sport36-Komló 27-28 (14-17)
A 11. fordulóban a középmezőnyben tanyázó 
Komló érkezett városunkba november 26-án. Az 
MKC jól kezdett, a 7. percben 5-3-as előnyben 
voltak kézilabdázóink. A folytatásban feljavultak 
a vendégek, megfordították az eredményt és a 
szünetig háromgólos fórt harcoltak ki. 

A játék képe hosszú ideig nem változott 
a második félidőben sem, majd a hajrához 
közeledve ledolgozta hátrányát Molnár 
Ferenc csapata. Az izgalmas, sok hibával 
tarkított összecsapást végül egy időn túli 
hétméteres döntötte el. 
– Az első félidőbe bealudtunk, majd fordulás 
után jól hatástalanítottuk ellenfelünk kulcsem-
bereit. Támadásoknál az irányítónk kivételével 
kicsit tempót vesztett a játékunk, labda nélkül 
keveset mozogtunk – mondta a jól játszó, 4 
gólig jutó Kovács Bence.

FELJEBB LÉPTEK A Mezőkövesd 3 egységgel 
jelenleg a 13. helyen áll a tabellán. Kézilab-
dázóink a bajnokságban december 3-án, 
szombaton 18 órától a Budakalászt fogadják, 
majd december 17-én 18 órától Egerben 
lépnek parkettre.

Értékes pontot szerzett Vácon, majd a 
Komló ellen kikapott a Mezőkövesdi 
KC felnőtt csapata. Együttesünk 
hosszú idő után elmozdult a tabella 
utolsó helyéről.

Pontot 
hoztak

Védőt igazoltak
Fél plusz két éves szerződést kötött a Mező-

kövesd Zsóry FC Mihailo Milutinoviccsal. A 21 
esztendős szerb-magyar kettős állampolgár-
ságú védő a Crvena Zvezdában nevelkedett, 

míg legutóbb a portugál Braga együttesében 
futballozott. A játékossal mezőkövesdi tapasz-

talatairól és terveiről beszélgettünk.

Bravúros sikert ért el a Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt csapata a Videoton 
ellen, majd pontot szerzett az Újpest vendégeként. Labdarúgóink zsinórban 
hat bajnoki mérkőzés óta nem találtak legyőzőre.

– Miért igazolt Mezőkövesdre?
– Azért választottam Mezőkövesdet, 
mert véleményem szerint egy nagyon 
jó gárdához, az NB I-es bajnokság egyik 
meglepetéscsapatához igazoltam. 
Úgy gondolom, jó lehetőséget jelent 
számomra, hogy felépítsem magam.

– Mi a véleménye a csapatról?
– Úgy gondolom, hogy a csapat 
egyik legnagyobb erőssége a 
vezetőedző személyében rejlik, aki 
hétről hétre feltérképezi az ellen-
feleket és megfelelően felkészíti a 
játékosokat a bajnoki mérkőzé-
sekre. Ezt az elmúlt mérkőzések 
eredményei is alátámasztják.

– Milyen poszton játszik 
legszívesebben?
– Én a védelem tengelyében 
játszom és mindig 100%-os telje-
sítményre törekszem. Mindenki-
nek szeretném megmutatni azt, 
hogy mire vagyok képes.

– Hogy érzi, mennyire lesz 
nehéz bekerülni a kezdőcsa-
patba?
– Ugyanúgy, ahogy a többiek, én 
is minden alkalommal maximális 
erővel dolgozom és igyekszem 
olyan teljesítményt nyújtani, hogy 
lehetőséget kaphassak majd a 
csapatban. B. K.

Bódi Krisztián

bokri

Mihailo Milutinovic



– Minek köszönhető a csapat 
pozitív szériája?
– A siker közös munka eredménye, 
különösen egy csapatsport esetében. 
Mindenki hozzáteszi a tudását, saját 
teljesítményét: a játékosok, a szak-
mai stáb, az edzők, a klubvezetés, a 
szurkolók. Úgy érzem, most kezd beérni 
az a hosszú évek óta tartó küzdelem, 
melyet a helyi labdarúgásért végeztünk: 
hiszen a Mezőkövesd a 12 csapatból álló 
első osztályban is megállja a helyét. 
A sikerünk több pilléren áll: fontos-
nak tartom, hogy a klubvezetés nem 
mondott le a célkitűzéseiről, arról, hogy 
városunkban jó minőségű, szórakoztató 
játékot produkáló csapat jöjjön létre, 

és ehhez megteremtettük a megfelelő 
körülményeket is. A Mezőkövesdben jó 
szellemű labdarúgók játszanak, és van 
köztük több kivételesen jó futballista is. 
Ami a legfontosabb, csapatként tudnak 
játszani és motiváltak, győzni akarnak, 
képesek egymásért küzdeni.

– Többen járnak szurkolni az első 
osztályban?
– Mezőkövesden mindig is nagy 
volt és most is komoly igény van a 
csapatsportokra, így a futballmér-
kőzésekre is. Mikor még megye 1-es 
gárdánk volt, akkor is sokan jártak 
a meccsekre, és amióta újra NB I-es 
a csapat, folyamatosan növekszik a 

nézőszám. A bajnokesélyes Videotont 
több mint 2000 néző előtt sikerült 
legyőznünk. Az utóbbi időszakban egy 
fiatal szurkolói gárda alakult, mely 
kb. 30-50 tagból áll. Nagy öröm, hogy 
nem csak a hazai, hanem az idegen-
ben játszott mérkőzéseken is lelkesítik 
a játékosokat. Különleges élmény 
volt a Fradi ellen játszott meccsen azt 
hallani, hogy a Groupama Arénában a 
mezőkövesdi drukkerek túlharsogják a 
Ferencváros szurkolóit. Debrecenben, 
a Nagyerdei Stadionban is kb. 200 
kövesdi buzdított. A sikerhez elenged-
hetetlenek a szurkolók, akik nem csak 
a jóban, hanem a hullámvölgyekben is 
kitartanak mellettünk.

– Mekkora szerepe van a sikerben 
Pintér Attila személyének?
– Vezetőedzőnknek sokat köszönhe-
tünk: Pintér Attila bebizonyította, 
hogy ért a futballhoz és megfelelő 
szaktudással állít össze és vezet egy 
profi csapatot. A Mezőkövesd Zsóry 
FC jelenleg a 6. helyen szerepel a 
tabellán. A realitás talaján maradunk: 
a célunk továbbra is a bennmaradás. 
Egy újonc gárdának egy 12 csapatos 
bajnokságban nem lehet más célja, 
csak az NB I-ben maradás. Jelenleg 24 
pontunk van, ha még ennyit szerzünk, 
biztosan benn fogunk maradni. Azon 
leszünk, hogy ez sikerüljön. Hajrá, 
Mezőkövesd!

Remekül szerepel a Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt labdarúgó-
csapata az utóbbi időszakban, 6 mérkőzés mérlege: 4 győzelem 
és 2 döntetlen. Tállai Andrással, a klub elnökével a teljesítmény 
hátteréről beszélgettünk.

Hajrá, 
Mezőkövesd!

Interjú Tállai András klubelnökkel

Sz. B. Á.
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Még egy lépéssel beljebb: 
a Videoton elleni diadal után (Fotó: Mezőkövesd Zsóry)
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Mifelénk hosszúra 

nyúlnak a jó dolgok

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott 
idejű szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem 
rendelkeztek előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, 
két vagy három vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk közül bármelyik kettőt
vagy mindhármat választod kétéves szerződéssel, az első hat hónapban
fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!

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

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON
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