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Ünnepi 
kavalkád

Az intézmények, civil szervezetek 2016 dec-
emberében is színes kínálattal várták a közön-
séget. A karácsonyvárás időszakában főként 
a hangversenyeké, a zenéé volt a főszerep, a 
MASZK és a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 
jóvoltából pedig színházi előadásokkal búcsúz-
tathattuk az óévet.

Karácsonyra hangolódva
Immár harmadik alkalommal szervezték meg karácsonyi hangversenyüket a Mozer-
testvérek. A december 20-ai „Szép rózsabimbó nyílt ki” című koncerten Boglárka, Előd, Attila 
és családja teremtett ünnepi hangulatot a Város Galériában. A Mozer-testvérek versszava-
lattal, karácsonyi énekekkel teremtettek bensőséges hangulatot. A „Szép rózsabimbó nyílt 
ki” és az Ave Maria című dalok mellett számos, az ünnepi hangulatot idéző ének felcsendült, 
köztük egy különleges szerzemény, amelyet Mozer Boglárka írt és adott elő. 

       
Ünnepi koncert

December 26-án tartotta meg hagyományos ünnepi 
koncertjét a Szent László Kórus a Szent László 
templomban. Az esemény elején dr. Medvegy János 
apát-plébános mondott köszöntőt. A hangverseny 
Bárdos Lajos Aranyszárnyú Angyal című szerzemé-
nyével kezdődött, majd még több Bárdos Lajos, 
Giuseppe de Marzi, egyházi és klasszikus karácsonyi 
éneket is előadott az énekkar meghitt és varázslatos 
hangulatot teremtve a jelenlévők szívében. 

Tristan Bernard: A 
tyúkketrec című vígjátékát 
adta elő a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület 
december 27-én este 
a Közösségi Házban. A 
három felvonásos darab 
egy nős, de külön élő, 
szeretői elől vidékre 
menekülő férfiról, annak 
szalmaözvegy és a hámból 
kirúgásra vágyó barátjáról 
szól. Végül senki sem azt 
kapja a vidéki nyaralástól, 
amit eltervez. Az amatőr 
társulat novemberben 
Erdőszentgyörgyön, a Kis-
Küküllő menti műkedvelő 
színjátszó-találkozón is 
színpadra állt a darabbal, 
december elején pedig 
Szentistvánon mutatták be 
a vígjátékot.

Szeretők 
elől menekült, 

szerelmet 
talált

Telt házas elő-szil-
veszteri mulatságot 
rendeztek városunk-
ban december 30-án. 
Kabaréjelenetek, 
klasszikus és modern 
tánc, vicces versek és 
humoros jelenetek 
szórakoztatták a nagy-
érdeműt a szilvesztert 
megelőző estén a 
Közösségi Házban. 

A MASZK Egyesület vidám óévbúcsúztatóra invitálta a kövesdieket, akik jól szórakozhattak 
az egyesület tagjainak és vendégeinek, a Matyó Nagymama Klub Egyesület, a Daya Dance 
Tánciskola, Barna György és Pázmándi-Guba Viktória produkcióin. 

December 18-án meggyújtották a negyedik gyer-
tyát is a város adventi koszorúján. Az ünnepséget 
a Jézus Szíve templomban és előtte tartották. 
A templomban a miskolci Schola Cantorum 
Miskolciensis és a Miskolc-Selyemréti Szent 
István Templom Gyermek- és Felnőttkórusa adott 
hangulatos, gyertyafényes koncertet Gomány Nóra 
karnagy vezetésével, melyek fő témája Emánuel, 
azaz a messiás eljövetelének várása volt. Az utolsó 
dalt a kórussal énekelte dr. Berkes László is. A 
koncerten Németh Szilárd játszott orgonán. A 
gyertyagyújtás után a több száz résztvevő körüláll-
ta a Kavicsos-tavat, ahol elénekelték a Mennyből 
az angyalt, s ünnepélyesen is meggyújtották az 
ünnepi fényeket. 
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A több mint kétórás „Cintányéros 
cudar világ!” című gálán közkedvelt 
musicalekből, klasszikus mesékből 

és operettekből adtak elő részleteket. Az 
előadás első részében a musicalek kaptak fő-
szerepet. Elsőként Mozerné Horga Stefánia 
előadásában a Hallelujah című dalt hallgat-
hattuk meg, majd például a Padlás, illetve a 
Mozart című musicalekből csendültek fel a 
legismertebb betétdalok. Később a mesék 
világába csöppentünk. A társulat ötletes 
jelmezekben, igényes koreográfiával adta elő 
a különböző Disney-mesék – a Tarzan, az 
Oroszlánkirály, a Szépség és a szörnyeteg, 
a Hercules – örökzöld slágereit. A gála első 
részének zárásaként pedig a Rómeó és Júlia 
című darab több betétdalát adták elő.

Az est folytatásában az operettek és 
magyar filmek slágerei kaptak főszerepet. 
Felcsendültek egyebek mellett a Van-e 
szerelmesebb vallomás, a János legyen, a 
Hétre várom a nemzetinél, az Oda vagyok 
magáért, vagy épp a Ma önről álmodtam 
című dalok, amelyeket a közönség sokszor 
együtt is énekelt az előadókkal. A reper-
toárból természetesen nem maradtak ki a 
Marica grófnő és a Csárdáskirálynő című 
operettek ismert részletei sem. 

És mi más zárhatta ezt a jó hangulatú, 
szórakoztató estét, mint a gála címadó 
dala, a „Cintányéros cudar világ!”

Szerelem, mesék, filmek, álom 
és valóság, mindez a zene nyel-
vén. Január 7-én új évi operett- 

és musicalgálát adott a Szent 
László Kórus Egyesület Mezőkö-

vesdi Hang-Stúdió Társulata.
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VÁROSHÁZA

Évzáró ülés
Az iskolák működtetésének átadásáról, 
a jövő évi tervekről is szó volt a 2016-os év 
utolsó testületi ülésén.

Utolsó ülését tartot-
ta december 16-án 
délután Mezőkövesd 

önkormányzatának képvi-
selő-testülete. Az esemény 
kezdetén óvodások és a tes-
tület tagjai is elbúcsúztatták 
a nyugdíjba vonuló Ujvárosi 
Lászlóné óvodavezetőt. A 
városatyák zárt ülésen döntöt-
tek a Városgondokság igazgatói 
posztjára beérkezett pályázatok 
elbírálásáról is. Döntésük sze-
rint ez év júniusától a nyugdíjba 
vonuló Barnóczky Lászlót kö-
vetően Lukács Sándor vezetheti 
majd az intézményt, megbízatá-
sa öt évre szól. A képviselők ezt 
követően – immár nyílt ülésen 
– megállapodtak abban, hogy 
a Városgondnokságnál létre-
hozzák az igazgató-helyettesi 
posztot, de ezt a példát követik 
más, városi tulajdonú cégnél is.

A nyílt ülésen egyebek kö-
zött szó volt a védőnői körze-
tek átalakításáról, amelyeket a 
gyerekek számához igazítottak. 
A legfontosabb napirend az 
oktatási intézmények működte-
tésének átadása volt. A Pedagó-
giai Szakszolgálat, az összevont 
általános iskola és a művészeti 
iskola, valamint a Bayer Róbert 
Kollégium a Miskolci Tankerületi 
Központ vagyonkezelésébe került 
január elsejétől, a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnázium pedig a Mis-
kolci Szakképzési Centruméba. 
Kérdések hangzottak el az át-
adott vagyonnal kapcsolatosan 
– ezeket az elmúlt hónapban 
leltározták, illetve arról, hogy 
a sportegyesületek, társaságok 
hogyan használhatják tovább 
a tornatermeket. A város az 
utóbbiakkal kapcsolatos szerző-
déseket átadta a következő mű-
ködtetőnek. Dr. Fekete Zoltán 
polgármester szerint a működ-
tetők is lehetőséget biztosítanak 
majd a sportolásra. 

A testület döntött arról, hogy 
2017-ben hat START közmun-
ka-programot indít (belterületi 
közutak, illegális hulladéklera-
kók felszámolása, bio-megújuló 
energia, belvíz-elvezetés, me-
zőgazdasági, helyi sajátosságra 
épülő, azaz matyó). Határozat 
született az önkormányzat jövő 
évi munkatervéről és belső 
ellenőrzési tervéről is, valamint a 
testület hozzájárult a Tisza-tavi 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás jogi személyiségű társa-
sággá alakulásához is, amelynek 
a pályázatoknál lesz jelentősége. 
Határozat született továbbá a 
gyermekétkeztetésen kívüli köz-
étkeztetés nyersanyagnormájá-
ról, az összeg változatlan marad, 
de ezentúl, aki kéri, annak napi 
ötszöri étkezést kell biztosítani 
az eddigi négy helyett. A képvi-
selő-testület támogatta Kovács 
Csaba rendőr zászlós kinevezé-
sét a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság mezőkövesdi székhelyű 
körzeti megbízotti beosztásába.

A testület tagjai ingatlanok-
kal kapcsolatos határozatokat 
is hoztak. Több önkormány-
zati lakás bérleti szerződését 
meghosszabbították az eddigi 
használókkal, egy esetben pedig 
közös megegyezéssel felbontot-
ták a kontraktust. Ugyanakkor 
megvásárolnak egy, a Tánc-
pajtával szemközti ingatlant. 
A Mezőkövesd Juharfa u. 3. 2. 
lépcsőház. 3/14. számú piaci 
alapon bérbe adható ingatlant, 
mivel magas költsége miatt 
évek óta üresen áll, közérdekű 
célból, szakember biztosítás 
céljából bérbe adható lakássá 
minősítették át. Döntöttek az 
önkormányzat tulajdonában 
álló intézmények helyiségei-
nek működtetéséről, amelyek 
üzemeltetője a Mezőkövesdi 
Közkincs-Tár lett, s meghatá-
rozták ezen helyiségek bérleti 
díját is.

NACIONÁLÉ Ujvárosi Lászlóné Mezőkövesden érettségizett 1972-ben. 
1976-ban sikeres államvizsgát tett jeles eredménnyel a hajdúböször-
ményi Óvónőképző Intézetben. Ezt követően a bogácsi Napköziotthonos 
Óvodában óvónőként, vezető-helyettesként, majd négy éven át az óvoda 
vezetőjeként dolgozott. 1982-től a mezőkövesdi VII. sz. Napköziotthonos 
Óvodában volt óvónő, majd 1996-tól ő látta el az óvoda vezetését. 2003-
ban, a négy óvoda összevonása után létrejött intézmény irányítására 
kapott megbízást. 2009-től a bölcsőde integrálását követően a város 
egyik legnagyobb intézményének vezetői feladatait látta el egészen 2016 
decemberéig, nyugdíjba vonulásáig. 1984 és 1991 között Mezőkövesd és 
a környező városok óvodáinak szakfelügyelői, szaktanácsadói feladatait is 
ellátta, és több éven át a térség óvodavezetőinek munkaközösség-vezetője 
is volt. 1992-ben Oktatási Miniszteri Dicséretben részesült. 2000-ben a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Társadalomtudományi Karán Közoktatás-vezetői 
diplomát szerzett. 2003-ban pedig az „Év óvodavezetője” címmel tüntették 
ki. 2013-ban Magyarország Köztársasági Elnöke kiemelkedő pedagógiai és 
vezetői munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben 
részesítette. Mezőkövesd Város Önkormányzata 2016. évben munkája 
elismeréseként „Mezőkövesd Közneveléséért” díjat adományozott számára.

csak egy 
kenyérnyi vánkost
a fejem alá

csak egy 
tenyérnyi kenyeret
kezembe

csak egy 
csöpp derut
szívembe

Istenem
ezt add 
nekem!
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Ujvárosi Lászlóné és dr. Fekete Zoltán

Az ovisok megható műsorral búcsúztatták a vezetőt

Tóth Balázs
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VÁROSHÁZA

Idén is megtartotta szokásos év-
értékelő ünnepségét városunk 
önkormányzata. Pénteken késő 
délelőtt a Városi Galériában 
dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter, valamint Tállai András 
miniszterhelyettes, térségünk 
országgyűlési képviselője 
elevenítette fel a jelentősebb 
történéseket, eredményeket, 
felléptek a zeneiskola tanárai, 
valamint a Százrózsás Nép-
táncegyüttes tagjai.

Dr. Fekete Zoltán néhány 
statisztikai adattal kezdte 
értékelését, majd elmondta 
például, hogy diákok, fiatalok, 
nyugdíjasok támogatására 
több tízmillió forintot költött 
az önkormányzat. A néhány 
évvel ezelőtti kormányzati 
adósságátvállalásnak köszön-
hetően több pénz jutott fej-
lesztésekre, de a helyi cégek is 
több adót fizettek be a vártnál.

A város tulajdonába került 
tíz ingatlan a Hadnagy utcában, 
kettő a Hadasban, míg a Gaál 
István utca 13. alatti telket 
a református egyházközség 
kapta meg templomépítés 
céljára. A Zsóry uszodája és új 

élményrésze, valamint a városi 
tanuszoda jogerős használatba 
vételi engedéllyel rendelkezik. 
Az önkormányzat a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Programban, valamint a Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Programban összesen 
15 pályázatot nyújtott be, egye-
bek közt a Zsóry üdülőterület, 
a Hadas, a reptér környéki ipari 
terület fejlesztését, Bükkzsércig 
kerékpárút építését, orvosi ren-
delő, illetve naperőmű építését, 
vízrendezést, a kollégiumi 
konyha megújítását célozzák a 
pályázatok. Utóbbi már nyert 
is. A kormány karácsony előtt 
700 milliós támogatást is adott 
a városnak további fejlesztési 
célú beruházásokra.

2016-ban is zajlottak út- 
és járdafelújítások, kicserélték 
az utcanévtáblákat, 209 em-
bert foglalkoztattak a köz-
munkaprogram keretében.

Tállai András a világban 
és az országban történt ese-
ményekre adott kitekintést. 
Felidézte a váratlan népsza-
vazásokat és választásokat: 
a Brexitet, Donald Trump 

megválasztását és az olasz kormány bukását, valamint a hazai 
népszavazást. Hangsúlyozta, Mezőkövesd épülő, szépülő 
város, amely büszke lehet a mozgalmas kulturális életére és a 
sportsikerekre is. 

Az ünnepségen átadták a Mezőkövesd Év Embere 2016 
kitüntetést, amellyel az önkormányzat Pintér Attilát, a Me-
zőkövesd Zsóry nemrég távozott vezetőedzőjét tüntette ki. 
Pintér Attila megköszönte az elismerést, a város és a klubve-
zetés bizalmát, az emberek segítségét.

NACIONÁLÉ
Pintér Attila 1966. május 7-én született Salgótarjánban. A profi labda-
rúgó klubok között játszott a Ferencváros, a belga Beerschot, a BVSC, 
a Dunaszerdahelyi AC, a Rába ETO és a Diósgyőr VTK csapatánál. 227 
meccsen 27 gólt lőtt. 20-szoros magyar válogatott. Tagja volt az 1984-es 
ifjúsági Európa-bajnokságot nyert csapatnak, majd Utánpótlás Európa 
Bajnoki bronzérmes lett. Edzői pályafutása 1994-ben a Koroncónál 
kezdődött játékos-edzőként. Ezt követően vezetőedző volt a Sárvár FC, 
a Celldömölk VSE, a Pápa LC, a Matáv Sopron, a Ferencváros, a Vasas 
SC, a Győri ETO FC csapatánál. 2013-2014 között a magyar labdarúgó-
válogatott szövetségi kapitánya volt. Pintér Attila 2015 decemberében 
érkezett a Mezőkövesd Zsóry Futball Club felnőtt csapata élére. Vezetésével 
a mezőkövesdi labdarúgók a 2. helyen végeztek a Merkantil Bank Ligában, 
amellyel így 3 év után újra feljutottak az első osztályba. A Mezőkövesd Zsóry 
jelenleg 19 forduló után az előkelő 5. helyen áll az OTP Bank Liga tabelláján.

Pintér Attila 
az Év Embere

A Mezőkövesd Zsóry nemrég távozott 
vezetőedzője, Pintér Attila vehette át az Év Embere 

kitüntetést az önkormányzati évértékelőn.

Az esemény elején dr. Fekete Zoltán 
polgármester és dr. Medvegy János apát-
plébános mondott köszöntőt, majd a Matyó 
Nagymama Klub tagjai karácsonyi énekek-
kel, gyertyás tánccal kedveskedtek a kö-
zönségnek. A meghitt dallamok után Koós 
János és Dékány Sarolta lépett színpadra és 
félórás sláger-összeállítással szórakoztatták 
városunk idős polgárait. A Mezőkövesd 

Önkormányzata, a Szent László és a Jézus 
Szíve Egyházközségek, a Mezőkövesdi 
Nyugdíjasokért Alapítvány, valamint a Me-
zőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ által szervezett 
ünnepségen minden jelenlévőnek ajándék-
csomaggal kedveskedtek. A műsor után 
hálaadó szentmisét tartottak a Szent László 
templomban.

Koós János, Dékány Sarolta és a Matyó Nagymama Klub 
tagjai szórakoztatták a mezőkövesdi szépkorúakat a decem-

ber 22-én megrendezett Idősek Karácsonyán. 

Idősek karácsonya 

Tóth Balázs

Bódi K.
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Ujvárosi Lászlóné nyugdíjba 
vonulása után a mezőkövesdi 
önkormányzat képviselő-tes-
tülete pályázatot írt ki az óvoda 
vezetői pozíciójának betöltésé-
re. November végén Vadásziné 
Boros Katalint, a Dohány úti 
Tagóvoda tagintézmény-veze-
tőjét választották ki a városve-
zetők, aki idén januártól öt évig, 
2021. augusztus 15-ig irányít-
hatja az intézmény munkáját.
– Elsősorban azért választot-
tam ezt a hivatást, mert nincs 
két egyforma nap: mindegyik 
más, hiszen mindig van olyan 
új feladat, amit meg kell oldani. 
Hiába tervezzük meg a követ-
kező napot, mindig adódik egy 
újabb, váratlan dolog. Szeretem 
a pörgős életet. Nagyon szere-
tek a gyerekekért és a gyerekek-
kel dolgozni, a velük töltött idő 
teszi boldoggá az életemet. A 
gyermekekért mi, pedagógu-
sok mindent megteszünk, úgy 
érezzük, mellettük egy kicsit 
mi is gyerekek maradhatunk, 
miközben ők szépen fölnő-
nek – sorolta Vadásziné Boros 
Katalin, miért is választotta az 
óvodapedagógusi pályát.

Az új intézményvezető 
2010-ben óvodapedagó-
gusként kezdett dolgozni a 
Dohány úti Tagóvodában az 

egyik csoportban. Bő két évvel 
ezelőtt, 2014 szeptemberében 
lett a tagóvoda vezetője.
– Egyik napról a másikra 
történt, nem is számítottam rá. 
Az egyik óvodavezető ugyanis 
elköltözött, s engem neveztek ki 
a tagintézmény élére. A mostani 
pályázaton, megbízáson hosszú 
ideig gondolkodtam. Nem kis 
felelősség ugyanis négy óvodát 
és egy bölcsődét, majdnem száz 
dolgozót és hatszáz gyereket 
koordinálni. Azonban mielőtt 
átvettem a Dohány úti Tagóvo-
da vezetését, ugyanez volt az 
érzésem. Akkor is sok támoga-
tást kaptam a családomból, a ve-
zetőtől, a kollégáktól, barátoktól, 
most is támogattak, buzdították, 
hogy vágjak bele – számolt be 
érzéseiről és elhatározásáról 
Vadásziné Boros Katalin.

Mint azt kifejtette, elsődle-
ges célja, hogy az intézménybe 
járó valamennyi gyermek 
egyenlő eséllyel részesüljön 
az óvodai, illetve a bölcsődei 
nevelésben. Olyan célokat 
tűzött ki maga elé, amelyeket 
megvalósíthatónak tart. Ezek 
között szerepel egyebek között 
a tárgyi eszközök pótlása, az 
intézmények további korszerű-
sítése, az ott folyó pedagógiai 
munka színvonalának emelése.

„Együttműködés a szakképzésben” címmel szervezett szakmai konferenciát a gimnázium közgazdasági munkaközössége december 
8-án. A Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma ezzel a rendezvénnyel kapcsolódott 
a héten megrendezett „Európai Szakképzési Hét” elnevezésű programsorozathoz. Célunk, hogy az iskolánkban folyó szakképzést 
népszerűsítsük és hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki a helyi vállalkozásokkal. Meghívásunkat elfogadta a Szakképzési 
Centrum, a Mátra Erőmű Zrt. és néhány helyi vállalkozás is. Öt tanuló az összefüggő nyári szakmai gyakorlatukról mutatott be igényes, 
szép prezentációt, majd Dósa Annamária munkaközösség-vezető vázolta az iskola szakképzési struktúráját. Az „Erasmus+” pályázatról 
Nagyné Szalmási Ildikó tanárnő számolt be, végül Dienes Lóránt, a BOKIK mezőkövesdi képviseletében tartott rövid előadást. A program 
nagyon jól sikerült, érdekes és hasznos tudnivalókkal lettünk gazdagabbak. A diákok ügyesen szerepeltek, büszkék vagyunk rájuk. 
Szeretnénk ezzel a programmal hagyományt teremteni és bízunk a helyi vállalkozásokkal való sikeres együttműködésben.

Fügedi Dóra gyakorlati oktatásvezető

A gyerekekkel töltött idő 
teszi boldoggá az életét

Szereti a pörgést, az ovisok mellett pedig egy óvo-
dapedagógus mindig gyerek maradhat egy kicsit. 
Interjú Vadásziné Boros Katalinnal, a Mezőkövesdi 

Óvoda és Bölcsőde új intézményvezetőjével.

– A gyerekek az intézményünkben töltik napjuk nagy részét, s 
nem mindegy, hogy milyen körülmények közt vannak. Fontos, 
hogy jól érezzék magukat. Ujvárosi Lászlóné egy jól működő 
intézményt hagyott rám, folytatni szeretném a munkáját. Fog is 
működni, ha az önkormányzat, a nevelőtestület, a kollégák és a 
szülők részéről ugyanezt a támogatást megkapom, mint eddig, a 
Dohány úti Tagóvoda vezetőként – húzta alá Vadásziné.

Kérdésre válaszolva elmondta, bár az intézmények pe-
dagógiai programja bizonyos szempontból kötött, igyekszik 
majd a helyi hagyományok, a matyó kultúra ápolására minél 
nagyobb hangsúlyt fektetni.

ÉLETRAJZ Az új óvodavezető Szilvásváradon járt általános iskolába, majd Eger-
ben járt középiskolába, 2001-ben érettségizett a Kossuth Zsuzsa Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolában. Ezt követően Sárospatakon, az akkor a Miskol-
ci Egyetemhez tartozó Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon tanult tovább, ahol 
2004-ben vehette át óvodapedagógusi diplomáját. Munka mellett is képezte 
magát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett újabb 
oklevelet 2015-ben, amikor közoktatás-vezetői képesítést szerzett és pedagógusi 
szakvizsgát is tett. Férjével két lányukat nevelik, akik 9 és 15 esztendősek.

SZAKKÉPZÉSI KONFERENCIA A GIMNÁZIUMBAN

T. B.

Vadásziné
Boros

Katalin
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A december 9-én rendezett ün-
nepség keretében Mága Zoltán 
Prima Primissima-díjas hege-
dűművész két 24 órás ambu-
láns vérnyomásmérő műszert 
és egy új szemészeti lencsesort 
adományozott a Mezőkövesd 
és Környéke Lakosságának 
Egészségéért Alapítvány, ezáltal 
Mezőkövesd Városi Önkor-
mányzat Rendelőintézete 
részére. Az eszközöket dr. Tóth 
József orvos-igazgató vette át.

ÁTADÓ Az ünnepség kere-
tében az intézmény veze-
tője köszönetet mondott a 
felajánlásért. Elmondta, a 
két vérnyomásmérő nagy 
előrelépést jelenthet a szív- 
és érrendszeri betegségek 
esetén a diagnózis felállí-
tásában, valamint a szemé-
szeti eszköz.

Tállai András, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium mi-
niszterhelyettese, parlamenti 
és adóügyekért felelős állam-
titkár, térségünk országgyűlé-
si képviselője az ünnepségen 
elmondta, fontos, hogy odafi-
gyeljünk mások problémáira 
és ezeken lehetőségeinkhez 
mérten igyekezzünk segíteni. 
A politikus emellett méltatta 
a hegedűművészt és meg-
köszönte a térség számára 
nyújtott segítségét.

A hegedűművész köszö-
netet mondott mindenkinek, 
aki támogatta a jótékonysági 
missziót. Hozzátette, a Han-
gok és Harangok koncertso-

rozat sikeresen zárult, másfél 
hónap alatt mintegy 100 
millió Ft értékben, több mint 
10 ezer rászoruló embert 
sikerült támogatniuk. 

JELENTŐS TÁMOGATÁS A 
hegedűművész a Hangok 
és Harangok jótékonysá-
gi koncertsorozat egyik 
állomásaként a Jézus Szíve 
templomban lépett fel szept-
ember 16-án. A hangverseny 
bevételét magánadományával 
egészítette ki, ennek kö-
szönhetően vásárolta meg az 
orvosi műszereket a város. 
A templomban gyűjtött 
adományokból és Mága 
Zoltán mecénásai segítségé-
vel a leukémiában szenvedő 
mezőkövesdi Nyeste Aletta 
steril szobáját is sikerült 
kialakítani. A hegedűművész 
ezen felül mintegy kétmillió 
forint értékben tornacipőkkel 
és iskolatáskákkal támogatta 
a városunkban élő hátrányos 
helyzetű gyermekeket.

Az ünnepi műsort követően Tóth Imre, a 
helyi szervezet elnöke a kézműves ipar, 
valamint a mezőkövesdi ipartestület 
története mellett beszámolt az elmúlt 
év eseményeiről, továbbá a szervezet 
pénzügyi helyzetéről is tájékoztatta a 
tagságot december 6-án. 

Németh László, az IPOSZ elnöke a 
kézművesek és iparosok társadalmi és 
gazdasági szerepéről beszélt. Kiemelte 
például a pályaorientációs szakképzés 
és a szakember-utánpótlás biztosításá-
nak fontosságát.

Kovács J. Attila, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara alelnöke az iparosságról, a 

kézműves termékek értékéről osztotta 
meg gondolatait. Elmondta, hogy az 
iparosok saját kezükkel és tudásukkal 
hozzáadott értéket teremtenek, ami 
rangot és megbecsülést ad a készítőknek. 

FONTOS A KISIPAR Dr. Fekete Zoltán 
polgármester a kisipar jelentőségéről, 
az életünkben, valamint a városban 
betöltött szerepéről beszélt. Kiemelte, 
hogy egy várost nem csak a turisztikai 
látványosságok határozzák meg, hanem 
az is, hogy az ott élők megtalálják 
azokat a szolgáltatásokat, amelyekre 
szükségük van a mindennapokban. A 
városvezető hozzátette, az önkormány-

zat a továbbiakban is minden segítséget 
megad az IPOSZ, illetve a helyi vállalko-
zások támogatására.

Csirmaz István, a Széchenyi István 
Katolikus Középiskola igazgatója elmond-
ta, hogy a Kormány jelentős mértékben 
támogatja a szakemberképzést, egy 
tanuló az iskolai évek alatt összesen 
akár mintegy 1 millió Ft-ot is kaphat 
támogatásként. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan az IPOSZ tagjainak felajánlotta 
az ingyenes informatikai képzés mellett 
az oktatási intézmény teherszállító 
járművét, melyet a vállalkozók alkalom-
szerűen igénybe vehetnek.

SZALAGKÖTÉS, KITÜNTETÉSEK Az 
ünnepség keretében Németh László elnök 
emlékszalagot kötött az IPOSZ zászlajára, 
amit özv. Skaruba Antalné Erzsike néni 
lengetett meg. Ezt követően kitüntetése-
ket vehettek át a mezőkövesdi ipartestület 
tagjai, köztük a szervezet legrangosabb 
elismerését, az IPOSZ-díjat, amit Nyikes 
István melegburkolónak ítélt oda az orszá-
gos elnökség. A Magyar Kézművességért 
Díj Arany fokozatában Fehér Tibor fazekas 
részesült. Az elismeréseket Németh László 
elnök adta át. A közgyűlés végén tortával 
és állófogadással ünnepelték a szervezet 
jubileumát a jelenlévők.

Több mint 1 millió Ft értékben új egészségügyi eszközöket kapott a Városi Rendelő-
intézet, melyeket Mága Zoltán hegedűművész adott át az intézmény részére.

Új műszerek a rendelőintézetben

Jubilál az IPOSZ 
Fennállásának 130. évfordulóját ünnepelte tavaly 

a Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestület. 
A jubileumi eseményről évértékelővel egybekötött 

évzáró közgyűlésen emlékeztek meg.

December 8-án adták át a „Jó tanu-
ló, jó sportoló” és a „Legeredménye-
sebb Diáksport Szervezet” díjakat 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Diáksport és Szabadidő Egyesület 
ünnepi ülésén.  

Az általános iskolások kategóri-
ájában immár második alkalommal 
nyerte el a „Jó tanuló, jó sportoló” 
díjat a mezőkövesdi Csörgő Kristóf, 
aki a Mezőkövesdi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Mező 
Ferenc Tagiskolájának 7. osztályos 
tanulója. A Mezőkövesdi Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola pedig 
megkapta a megye „Legeredmé-
nyesebb Diáksport Szervezete” 
elismerést.

Jó tanuló,
jó sportoló

Dr. Tóth József és Mága Zoltán B. K.

Csörgő Kristóf

M. Zs.

B. K.
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Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskereszt Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Szervezeté-
nek igazgatója köszöntőjében 
kifejtette, a véradás életstílus, 
s a véradók olyan, ténylege-
sen rászoruló embereken, 
gyerekeken segítenek, akiket 
nem ismernek. 

Kecsmárszkyné Antal Zsu-
zsanna, a Magyar Vöröskereszt 
Mezőkövesd Területi Szerve-
zetének elnöke elmondta, az 
elmúlt 135 évben változtak 
a szervezet feladatai, most a 
véradás megszervezése a leg-
fontosabb. Már a középiskolás 
korosztály figyelmét is felhív-
ják arra, hogy aki vért adhat, 
azt jelenti, egészséges, törődik 
a saját és mások egészségével, 
életével, hiszen véréből gyógy-

szereket, vérkészítményeket 
állítanak elő. Megköszönte 
a véradók és a helyi vállalko-
zók, különösen a Bakai Kft., 
Mészáros Viktor vállalkozó és 
a Wiktori Kft. segítségét.

Mezőkövesden január 
15-ig látható a vöröskeresztes 
tevékenységet bemutató ván-
dorkiállítás, amelyet Nadanicsek 
Imréné Piroska, a Magyar Vö-
röskereszt Tiszaújváros Területi 
Szervezetének alelnöke mutatott 
be. Mint mondta, a megyében 
1881 májusában félezer taggal 
alakult meg a Vöröskereszt, de 
voltak előzményei a tevékenysé-
güknek, elég emlékezni Kossuth 
Lajos és Kossuth Zsuzsa tetteire. 
Az ünnepségen köszöntötték 
a mezőkövesdi és környékbeli, 
idén jubilált véradókat is. 

 
25-szörös véradó: Barta Viktor, Farkas Félix, Lanszki Mihály, Pacza Csaba, Pólik Tibor, 
Ádám István, Pap József 
30-szoros véradó: Barta László Jánosné, Csiki Zoltán, Gallik Gábor, Gáspár Zoltán, 
Kada István, Kaló István, Körömi Miklósné, Lénárt Mihály, Zelei István 
40-szeres véradó: Bálint Attila, Bán Zsolt Béla, Csörgő Márton, Kaló Péter, Kovács Pál 
László, Majzik István, Murányi Ferenc, Polákovics Gábor, Pál Roland János, Pólik Zsolt, 
Sereg János József, Takács István 
50-szeres véradó: Bóta Attila, Gáspár Mátyás Zsolt, Hegyi Imre, Kozma Róbert, 
Marton László, Sári László Zoltán, Tóth József, Tóthné Eper Katalin, Vizi Zoltán 
60-szoros véradó: Baranyi Károly, Duchony József, Molnár István, Somogyi Balázs 
Zsigmond, Tóth Gábor 
70-szeres véradó: Sereg István 
75-szörös véradó: Éberth Zoltán Béla 
80-szoros véradó: Hajdu László, Németh László 
90-szeres véradó: Kada Mátyás 
100-szoros véradó: Csirmaz János 

Szeretném megköszönni mindenkinek ma-
gam és családom nevében, hogy férjem, Kiss 
József halála miatti fájdalmunkat  – felénk 
irányuló szeretetáradással – enyhítették, 
sírjára  – még a távolba is – virágot hoztak.
Fájdalmam „terméke” az alábbi versem.

Túlsó partra
Olyan vagyok, mint az a fekete varjú
ablakom előtt, a dérlepte fagyos ágon.
Még szüntelen várom csoszogó léptedet,
bár tudom, azt már hiába várom.
Nyüszítenek szerte-szét hagyott tárgyaid,
gyógyító eszközöd, hogy kezeddel érintsd.
Mind arra vár, tüdődnek permetet készíts.
Rájövök, én vagyok, ki nyüszítve sírok!
Úgy látszik, erős vagyok, mindent kibírok,
de hiányod égő sebet mart lelkemen,
– s mit úgy nem szerettél – megint csak sírok.
Majd szelíd érintés simogat, szívemben
oszlik a fájdalom. Sebem bekötve.
Próbálom emelni fejem az ég felé,
múlandót feledve, krisztusi hitre tekintve.
A túlsó parton már angyalok kórusát hallod,
bár szerettél engem, nem lépnéd vissza
                 az innenső partot.

Kissné Héczei Erzsébet

Köszöntötték a jubiláló véradókat
Kiállítással és a mezőkövesdi körzet jubiláló 
véradóinak köszöntésével ünnepelte a Ma-
gyar Vöröskereszt 135 éves születésnapját 

a Mezőkövesdi Területi Szervezet. 

Jótékonysági bál a Szent Imre Tagiskolában
Jótékonysági bált tartottak december 10-én a Szent Imre 
Tagiskolában, az est bevétele az intézmény alapítványa javára 
folyt be, amelyből a gyerekek oktatását, nevelését teszik szín-
vonalasabbá. A tanárok, szülők részvételével zajlott eseményen 
a gyerekek adtak műsort. Boldizsár Bertalan Gyula tagintéz-
mény-vezető és dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntője után 
a Daya Dance táncosai tartottak bemutatót, majd a Sky Dance 
Akrobatikus Rock&Roll Egyesület táncosainak produkciójának 
tapsolhatott a közönség. Az iskola diákjai előadtak egy tanul-
ságos és humoros jelenetet a spórolós vendég (nem)várókról, 
több kisdiák és az énekkar pedig verseket, zenés darabokat, 
illetve ünnepi dalokat adott elő.

Élménybeszámoló és munkaterv
Spanyolországi élménybeszámolót hallgattak meg, valamint 
megtárgyalták a 2017. év munkatervet a Mezőkövesdi Idősügyi 
Tanács tagjai a szervezet december 8-ai ülésén. A résztvevők 
elsőként Sebő Zsuzsanna spanyolországi zarándokútjáról 
hallgathattak meg egy érdekes és tartalmas beszámolót. Az 
előadó elmondta, hogy a legendás El Caminón 2013-ban za-
rándokolt végig. Sebő Zsuzsanna a 800 km-es táv során szerzett 
tapasztalatait és élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel, amit 
látványos képösszeállítással színesített. A szervezet tagjai ezt 
követően az Idősügyi Tanács 2017. évi munkatervét tárgyalták 
meg és fogadták el az összejövetelen.

T. B.

T. B.

B. K.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

A Gondoskodás Alapítvány által 
fenntartott „Add a kezed” Lakó-
otthon 14 fő enyhe és középsú-
lyos értelmi fogyatékos számára 
biztosít ellátást. A lakóotthon 
épülete Mezőkövesden a Dohány 
út 8. szám alatt található. Egy 
nagy parkos, ligetes telken, mely 
a lakók számára kertészkedést, 
parkgondozást tesz lehetővé. 

A lakók napi feladatok el-
végzésében gyakran segítenek, 
reggeli elkészítésében, takarí-
tásban, bevásárlásban.

 A lakóotthoni lakófor-
ma a fogyatékosok számára 
az eddig elzárt, kirekesztett 
élettel szemben, egy tartal-
masabb, önállóbb, nyitottabb, 
a normalizációs elveknek 
megfelelően, a társadalom 
többi tagjához hasonló életet 
tud biztosítani, ahol családias 
légkörben egyéni kívánságaikat 
figyelembe véve élhetnek. 

Tapasztalataink alapján a 
nagy létszámmal működő in-
tézmények lakói hozzászoknak, 
hospitalizálódnak a bentlakásos 
környezethez, természetessé 
válik a számukra kialakított na-
pirend, a függés a gondozóktól, 
önállóságukat, döntési jogukat 
szinte teljesen elveszítik.

A lakóotthoni ellátás célja az 
egyéni fejlesztés, személyes oda-
figyelés, segítségnyújtás, önálló 
életre nevelés, a foglalkoztatás 
biztosításával a társadalomba 
való beilleszkedés. 

A Lakóotthon szakmai 
feladatainak fontos alapja, hogy a 
szabadidőt jól és hasznosan tölt-
sük el. Foglalkoztatási terv alap-
ján lovas oktatásban részesülnek, 
kreatív foglalkozásokon:  rajzol-
nak, festenek. Minden hónapban 
egyszer a városi könyvtárba 
megyünk, nyáron úszni járunk 
a fürdőbe, torna- és táncórákkal 
színesítjük a mindennapokat.  
Fontos számukra, hogy kirándu-
lásokon, nyaralásokon, fesztiválo-
kon vegyünk részt.

Minden év elején elmegyünk 
a Mátrába kirándulni, szánkózni. 
Tavasszal kisebb kirándulásokat 
teszünk a városban, meglátogatjuk 

a Matyó Múzeumot, a Gépmúze-
umot és rendszeres járunk fürdeni 
a mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőbe.  Ellátogattunk a 
zöldségkiállításra, és a Bogácsi-tó-
nál rendezett horgászversenyen is 
részt vettünk. 

A hagyományos ünnep-
ségekre Mikulás, karácsony, 
húsvét, anyák napja mindig 
szép műsort készítünk a hoz-
zátartozóknak. 

Nyáron általában a Bala-
tonra megyünk nyaralni, lakó-
ink sok élménnyel térnek haza. 
Ez év novemberében Hajdú-
szoboszlón voltunk egynapos 
kiránduláson, ami lakóinknak 
nagy élmény volt. 

Novemberben egy hétvégi 
délután a mezőkövesdi DM 
Drogeria dolgozói segítettek 
udvartakarításban, levél és 
szemét összeszedésében. 

Szívesen megnézzük a 
Rozmaring táncegyüttes és a 
Nagymama Klub műsorait.  

Minket is meglátogatott a 
Mikulás december 5-én, Eger-
lövőről az „Együtt Egymásért” 
Klub, majd december 7-én a 
Mozgássérültek Egyesületének 
Mikulása hozott kis lakóinknak 
ajándékot, csomagot. 

December 8-án a Mezőkö-
vesdi Szent László Gimnázi-
um, és Közgazdasági Szakgim-
názium, valamint a Széchenyi 
István Katolikus Középiskola 
diákjai töltöttek el egy délutánt 
intézményünkben. Betekint-
hettek a mi kis világunkba. 
Lakóinkkal beszélgettek, 
együtt készültek az ünnepekre, 
rajzoltak, zenét hallgattak. 

December 12-én az Egri 
karácsonyi vásárra visszük 
ellátottaink munkáját, amiket a 
foglakozásokon készítenek. 

Mezőkövesdi vállalkozók és 
magánemberek, cégek támoga-
tása mellett külföldi segítőink 
között van a németországi IPA 
Steinfurt szervezete. A németor-
szági szervezet évente, kétévente 
látogat meg minket, és mi is 
voltunk már többször náluk 
tanulmányúton. 

Intézményen belüli foglalkozta-
tásra NRSZH által végzett szak-
értői vélemény alapján mind a 
14 fő ellátott munka-rehabili-
táció formájában napi 6 órában 
foglalkoztatható. Munkatevé-
kenységek: lábtörlő-készítés, 
szőnyegszövés, gyöngyfűzés, 
ajándéktárgyak készítése.

Az elmúlt évek tapasztala-
tai alapján lakóinkra nagyon 
jó hatással van a munka-re-
habilitációs foglalkoztatás. 
Ellátottaink önállóbbak lettek, 
munkabírásuk nagyobb. A 
rendszeres munkához a lakók 
hozzászoktak. A napi életvite-
lük is rendszeres lett.

A sokrétű munkatevékeny-
ségek lehetővé teszik, hogy 
ellátottaink napjai hasznosan 
teljenek, és kiteljesedjen az a vá-
gyuk, miszerint munkájuk által 
nemcsak szóban, hanem anyagi 
elismerésben is részesülnek. 

Tervünk, hogy az értel-
mileg sérült fiatalok a munka 
folyamán aktívak legyenek, 
javulni fognak az életfeltét-
eleik, munkájuk után fizetést 
kapnak, így az egész családjuk 
életminősége javul.

A felnőtt tartalmas élet 
feltétele a munkavégzés, mely a 
megélhetéshez szükséges anyagi 
javakat és emberi tartást biztosít.

Intézményünkben a munka-
rehabilitációban résztvevőknek, 
szereplőinek lehetővé kell tenni, 
hogy folyamatosan tanulhassanak, 
fejlődhessenek. Ehhez biztosítjuk 
az egyes foglalkoztatási formákon 
belüli egyre jobb teljesítmény 
elérésének feltételeit, ill. a reha-
bilitációs alkalmassági vizsgálat 
eredménye alapján a magasabb 

szintű foglalkozási formába való 
előrelépés lehetőségét a védett, 
vagy integrált munkahelyre.

Intézményünk szintén 
keresi a védett munkahelyi, 
illetve nyílt munka-erőpiaci 
foglalkoztatási továbblépés 
lehetőségeit.

Célunk, hogy mindezzel 
fokozzuk munkamotivációját, 
elősegítsük, hogy átérezze a 
siker örömét. 

Tevékenységünk kibővült a 
Támogató Szolgálat működte-
tésével. Célja a Mezőkövesden  
és a környező településeken élő 
fogyatékkal élő embereknek 
nyújtani segítséget. 

A Támogató Szolgálat az 
ellátási területén életvitelsze-
rűen tartózkodó fogyatékos-
sággal élő személyek (siketek 
és nagyothallók, vakok és 
gyengén látók, értelmi sérül-
tek, mozgássérültek, autisták, 
halmozottan sérültek) részére 
nyújtani szolgáltatást.

Fogyatékos személyek nap-
pali ellátása mint szolgáltatás 
is folyamatosan működik.  Je-
lenleg 16 ellátott veszi igénybe 
a szolgáltatást.  Legfontosabb 
számunkra, hogy a Napközi 
Otthonban tartózkodó értelmi-
leg akadályozott emberek is a 
lehető legmagasabb ellátásban 
részesüljenek. 

Fontos számunkra, hogy ezt az 
integrált szervezeti egységet (La-
kóotthon, Fogyatékosok Napközi 
Otthona, Támogató Szolgálat) jól 
és biztonságosan működtessük 
Mezőkövesd és vonzáskörzetében 
egyedülállóként. 

Vargáné Lukács Andrea
intézményvezető

„Mi is köztetek élünk”
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Decemberi
mozaik

NOSZTALGIA ÉS KARÁCSONYVÁRÁS A karácsonyi készülődés jegyében Múltidéző 
teadélutánt rendeztek a Matyó Múzeumban december 13-án. A vendégeket 
Agócsné Halász Andrea múzeumigazgató köszöntötte, aki ezt követően az 1950-es 
és 60-as évek időszakába kalauzolta el őket. A résztvevőknek vetélkedő keretében 
például az időszak fontosabb eseményeit, előadóit, művészeit, zenészeit kellett 
felismerniük, miközben felidézték fiatalkoruk emlékezetes eseményeit.

A jelenlévők Szabó Gyula előadásában meghallgathatták Ady Endre: 
Karácsony című versét is. A jó hangulatú beszélgetés mellett ízletes házi 
süteményeket és forró teát is fogyasztottak a vendégek.

A REMÉNY FÉNYE A második, reményt jelképező gyertyát is meggyújtották 
városunk adventi koszorúján december 4-én. A Szent László Kórus és a Szent István 
Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjai mellett a Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület tagjai adtak elő ünnepi műsort. 

VARÁZSSZEMÜVEGES MIKULÁS A Kiss Kata Zenekar Varázsszemüveg című ze-
nés-táncos eladását tekinthették meg a gyerekek december 8-án a Közösségi 
Házban. A zenekar ismert Mikulás- és karácsonyi énekek mellett népdalokat, 
mondókákat és saját dalokat adott elő. A műsorba a gyerekek is bekapcsolód-
tak, akik közül sokan kaptak varázsszemüveget a Mikulástól. A zenekar egy 
különleges meglepetéssel is készült, ugyanis az óvónők és a tanítók egy közös 
zenés-táncos produkcióban vehettek részt a színpadon.

HÁZIMUZSIKA December 16-
án hagyományos karácsonyi 
koncertet tartottak a zeneisko-
lában. Az ünnep közeledtével 
számos karácsonyi dallam 
csendült fel például dudán, 
zongorán, gitáron, gordonkán, 
illetve fúvós hangszereken. 
A zeneszámok között pedig 
versekkel, gondolatokkal 
idézték fel, mit is jelent a 
karácsony, a szeretet ünnepe. A 
koncert díszlete az intézmény 
képzőművész növendékeinek 
karácsonyi festménye volt. 

VENDÉGEK ISKOLÁNKBAN 2016. december 5-én délután Svédországból vendégek 
érkeztek hozzánk Ystad város gimnáziumából: 2 tanár és 10 diák. Gáspárné Ali Júlia 
igazgatóhelyettes asszony vezetésével körbejárták az iskola épületét, megnézték a 
tantermeket. Megismerkedtek az iskola történetével és betekintést kaptak a jövőbeli 
terveinkbe. Örömünkre szolgált, hogy a 2. a napközis csoportjában ők tartottak kézmű-
ves foglalkozást az általuk hozott anyagok felhasználásával. Képeslapot és karácsonyi 
díszeket készítettek, így ízelítőt kaptunk a svéd ünnepi szokásokból. Keller Jánosné és 
Kelenföldi Zsófia tanítók, valamint Nyitrainé Gyenes Andrea tanárnő segédletével a gye-
rekek angol és magyar nyelven Mikulás-dalokat énekeltek vendégeinknek.  Reméljük, 
hogy ez a találkozás kezdetét jelentheti egy jól működő kapcsolatnak iskolánk és a svéd 
település iskolája között! Az iskola angol munkaközössége
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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: január 22.

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 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek 
foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 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 temp-
lomban, 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

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) 

január 8–14-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)
január 15–21-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

január 22–28-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

január 14.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

január 21.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

január 28.
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban 2016. december 6. és 
2017. január 2. között 2 házasságkötést 
és 28 halálesetet anyakönyveztek. Az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez:  

Házasságkötés:
Sándor József Gábor – Záborszki Judit

Haláleset:
Orosz Józsefné 63 éves,

Kecsmárszki György 74 éves,
Lukács Gáspárné 86 éves 

mezőkövesdi lakos.

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!

Programajánló
január 13. péntek

10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Ház D épületében

január 21. szombat 
MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE – gálaműsor a matyó 
népművészet világörökséggé nyilvánításának 
évfordulóján a Városi Sportcsarnokban

január 28. szombat 
19 órától Kertbarátok farsangi bálja 
a Közösségi Házban

Január 25.
szerda, Közösségi Ház

17 óra: Vigyázz, kész, szörf 2. – 3D
amerikai családi animációs film, 2017

19 óra: xXx: Újra akcióban – 3D
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 
105 perc, 2017

Moziajánló

Stopper
január 14. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 
Liga Kupa kézilabda-mérkőzés 
a füzesabonyi Városi Sportcsarnokban

január 21. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Váci KSE 
Liga Kupa kézilabda-mérkőzés 
a füzesabonyi Városi Sportcsarnokban

január 27. péntek

18 órától Mezőkövesdi KC – Orosházi FKSE-Linamar 
Liga Kupa kézilabda-mérkőzés 
a füzesabonyi Városi Sportcsarnokban
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ TÁMOGATÁS A 
2017. ÉVRE

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkövesd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.26.) sz. szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat 
átvállalja azoknak a mezőkövesdi állandó lakosú személyek 60 literes 
űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének egy hetes gyakorisággal történő 
elszállításának szemétszállítási díját, ahol kizárólag
a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő
b) az Szt. 50. § (1) bekezdés ga-gb) pontjai szerint köz-
gyógyellátásban részesülő, vagy 
c) az a)-b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek 
élnek, vagy
d) az a)-c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő szemé-
lyek, és kizárólag ezen személyek családjában élők, valamint 
gyámság-, gondnokság alatt álló személyek laknak; és az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben 
foglaltakat. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személye-
ket illeti meg, 
a) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában 
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján 
számított egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 400%-át, (2016. évben 114.000 Ft)
b) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában 
kizárólag 70 évet betöltött személyek élnek, és a kérelem be-
nyújtását megelőző hónap jövedelme alapján számított egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
500%-át, (2016. évben 142.750 Ft)
c) aki egyedül él és a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 
550%-át. (2016. évben 156.750 Ft)

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2017. évben megküldött elszámoló 
lap fénymásolatát

és 
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 1 havi nyugdíjszel-
vény fénymásolatát, aki a nyugellátását folyószámlára utalással 
kapja, annak a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap 
bankszámlakivonatának eredeti, vagy másolati példánya, ennek 
hiányában a számlavezető bank igazolása a jövedelemről

( pl. aki 2017. január hónapban nyújtja be a kérelmét és postai 
szelvényen kapja a nyugdíját, annak a kérelem melléklete a 2016. 
évi december havi nyugdíjszelvény és a nyugdíjfolyósító 2017. 
januárjában küldött összesítője.)

A kérelmek benyújthatóak: 2017. január 9-től

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2017-ben is biztosítja a házhoz menő szelektív hulladékszállítást a 
családi házas ingatlantulajdonosok részére, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervnek megfelelően.

Az általunk biztosított gyűjtőzsákokat a szállítás napján az ingatlan elé szükséges kihelyezni 
reggel 7 órára. A zsákokban külön kell gyűjteni a papír és külön a vegyes szelektív hulladékokat, 
melyről bővebb tájékoztató a gyűjtőzsákokon olvasható. A zsákok nem kerülnek elszállításra, 
ha a tiltólistán szereplő hulladék is van bennük. Kérjük, hogy a zsákokat szíveskedjenek 
bekötni, a tartalmuk szétszóródásának megakadályozása érdekében!

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV:

Járat Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
1-es 

szelektívjárat
kedd 3 7 7 4 9 13 4 1 5 3 7 5

2-es 
szelektívjárat

szerda 4 8 8 5 10 14 5 2 6 4 8 6

3-as 
szelektívjárat

csütörtök 5 9 9 6 11 15 6 3 7 5 9 7

4-es
szelektívjárat

péntek 6 10 10 7 12 16 7 4 8 6 10 8

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Tervnek 
megfelelően, Mezőkövesd településen 2017. január hónapban biztosítunk két alkalom házhoz 
menő zöldhulladék-szállítást, amelyiken kizárólag a december 25. és január 31. képződött 
fenyőfa-hulladék kerül elszállításra.
Januárban esedékes fenyőfahulladék szállítási alkalmak az 1-es és 2-es gyűjtőjárat utcáiban:
2017. január 9.
2017. január 30.

Januárban esedékes fenyőfahulladék szállítási alkalmak az 3-as és 4-es gyűjtőjárat utcáiban:
2017. január 10.
2017. január 31.

1-ES GYŰJTŐJÁRAT UTCÁI:
Anikó, Aranyeső, Ágnes, Állomás, Bagoly, Balassi B., Berzsenyi D., Bokréta, Ciklámen, Csipke, Csoko-
nai, Derű, Dohány, Dorottya, Egri, Emese, Emma, Eszter, Fecske, Galamb, Gábor Á., Gárdonyi G., Gém, 
Gizella, Gólya, Hajnal, Harangvirág, Hattyú, Ifjúság, Ildikó, Illyés Gy., Jegenyesor, Jókai M., Juhász Gy., 
Katalin, Kisfa, Kosztolányi, Kölcsey, Levendula, Magdolna, Mária, Mindszenty J., Móricz Zs., Napfürdő, 
Napraforgó, Olga, Pacsirta, Petőfi, Radnóti, Rigó, Sas,  Sirály, Sólyom, Tavirózsa, Váci M., Vajda J., 
Varjú, Veréb, Veronika, Vilma, Vörösmarty

2-ES GYŰJTŐJÁRAT UTCÁI:
48-as Hősök, Ady E., Abkarovics tér, Ádám, Albert köz, Anna köz, Babits M., Balogh Á., Báthory,  
Béla, Bem Apó, Bercsényi, Bezerédy, Bocskai, Dala J., Damjanich, Dávid, dr. Lukács Gáspár, Edit, 
Elvira, Esze T., Éva, Farkas M., Ferenc, Gaál I., Gergely, gr. Zichy, György, Gyula, Hoór köz, Ilona, 
Imre, Irén, István, János, Jolán, József, Judit, Júlia, Károly, Kereszt köz, Kiss I. köz, Klapka, Gy., Klá-
ra, Krúdy Gy., Kürt, Lajos köz, Lehel, Lenke, Madách I., Margit, Martinovics, Márta, Mihály, Morvay 
J., Patak, Pál., Rákóczi, Salamon, Sarló, Sándor, Sára, Szomolyai, Takács I., Táncsics, Teréz, Thaly K., 
Tóth Á., Vak B., Varga Pál, Zsófia

3-AS GYŰJTŐJÁRAT UTCÁI:
Alma, Antal, Barack, Bartók B., Bogácsi, Budai N. A., Búzavirág, Cseresznye, Dinnye, Dózsa Gy., 
Egressy B., Eper, Erkel F., Erzsébet királyné, Galagonya, Gesztenye, Hóvirág, Jázmin, Kelemen, Kertész, 
Klementina, Kodály Z., Körte, Köszméte, Legelő, Liszt F., Lövői, Mandula, Meggy, Mikszáth K., Naspo-
lya, Őszirózsa, Ribizli, Rozmaring, Szőlő, Tardi, Tavasz, Temető, Tiszavirág, Vashíd, Vasút

4-ES GYŰJTŐJÁRAT UTCÁI:
Akácfa, Alkotmány, Arany J., Bajcsy Zs., Berkenye köz, Bogáncs köz, Bükkfa köz, Cserfa, Deák F., Diófa, 
dr. Papp Z., Eötvös, Fűzfa tér, Fűzfa, gróf Bethlen I., Gyertyán köz, Hársfa, Honvéd, Hunyadi, Ibolya, 
József A., Juharfa, Kis J. B., Kossuth L., Kovács köz, Kökény köz, Kőrisfa, László K., Liliom, Martos F., 
Mák, Mátyás király, Mátyás, Mogyoró köz, Muskátli, Nagy P., Nefelejcs, Nyárfa, Orgona köz, Patkó köz, 
Pipacs, Platán köz, Rezeda, Sárkány, Szegfű, Szemere B., Széchenyi, Szilfa, Tölgyfa, Tulipán, Viola.

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁS 
MEZŐKÖVESD 2017

KÖSZÖNET
A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde köszönetét fejezi ki a 
Pető Ker Kft.-nek a karácsonyra felajánlott jelentős 
értékű játékadományért, amellyel még szebbé tették a 
gyermekek karácsonyát.

Vadásziné Boros Katalin
intézményvezető
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

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

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

Fresh aqua
Frissüljön munka közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 
Egri úti Tagóvoda 
óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Egri út 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
A munkavégzés a munkaköri leírásban foglaltak, valamint a Tevékenységköz-
pontú Óvodai Nevelési Program szerint. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus, 
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz, oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (az elbírálásig elfogadott az erkölcsi bizonyítvány megkérésének 
igazolása is) 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 24. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde címére történő 
megküldésével (3400 Mezőkövesd, László Károly út 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85-865/2017 , 
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus! 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a pályázati kiírás megjelenésétől számított 15 napon belül kell 
benyújtani. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 10 napon belül kerül-
nek elbírálásra. Az elbírálás az intézményvezető döntése alapján történik. A 
pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követő 10 napon belül írásban 
értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Mezőkövesdi Újság – 2017. január 12.
– Mezőkövesd Város Önkormányzatának honlapja: www.mezokovesd.hu – 
2017. január 9.
– Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde honlapja: www.kovesdiovi.eoldal.hu – 
2017. január 9.

Álláshirdetés
KÖSZÖNET! Az Egri úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2015. évben az SZJA 
1%-ának felajánlásával támogatták az „Egri úti Óvodásokért” Alapítványunkat. A támogatásból 
fejlesztő játékokat vásároltunk a gyermekeknek. Bízunk további támogatásukban!

Az alapítvány adószáma:18443363-1-05
Az alapítvány számlaszáma:   11734107-20116822-00000000

Alapítvány kuratóriuma

KÖSZÖNET! A Dohány úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2015. évben az 
SZJA 1%-ának felajánlásával támogatták az „Úszással az egészségért” Alapítványunkat. A tá-
mogatásból udvari játékokat vásároltunk a gyermekeknek. Bízunk további támogatásukban!

Az alapítvány adószáma:18423633-1-05
Az alapítvány számlaszáma:    11734107-20108155-00000000

Alapítvány kuratóriuma

KÖSZÖNET! A Móra Ferenc úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
2015. évben az SZJA 1%-ának felajánlásával támogatták a  „Gyermeki Személyiség és 
Óvodafejlesztési” – Alapítványunkat. A támogatásból udvari játékokat vásároltunk a 
gyermekeknek. Bízunk további támogatásukban!  

Adószámunk: 18423640-1-05
Az alapítvány számlaszáma: 11734107-20107783

Alapítvány kuratóriuma

KÖSZÖNET! A „VII. sz. Óvoda Gyermekeiért” Alapítvány nevében köszönjük mindazok támo-
gatását, akik 2015. évben az  SZJA 1%-át gyermekeinknek felajánlották. A támogatásból 
óvodánkba csoportszobai bútort vásároltunk. Bízunk további támogatásukban!

Az alapítvány adószáma: 18423468-1-05
Az alapítvány számlaszáma: 11734107-20112718-00000000

Alapítvány kuratóriuma

KÖSZÖNET! A Deák Ferenc úti Bölcsőde köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2015. 
évben az SZJA 1%-ának felajánlásával támogatták a „Csibe Alapítványt”. A támogatásból 
fejlesztő játékokat vásároltunk a gyermekeknek. Bízunk további támogatásukban.

Az alapítvány adószáma: 18446816-1-05
Az alapítvány számlaszáma: 10402733-50526652-69571007

Alapítvány kuratóriuma
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SPORTKALAUZ

Futottak, 
adakoztak

A Kavicsos-tó és Szabadidőparkban rendezett 
eseményen a közös bemelegítést követően 
elsőként a legkisebbek futottak. Győri Miklós 
szervezőtől megtudtuk, hogy a klasszikus 
800 méteres távra a kisgyerekeket, az 1500 
méteres távra elsősorban az általános 
iskolásokat várták, míg a 7,5 km-es versenyt 
főleg a felnőttek részére rendezték.

A leghosszabb távon több profi futó 
indult, akik az időeredményeiket tekintve 
jó teljesítményt nyújtottak, hiszen az élen 
állók mintegy félóra alatt abszolválták a 
7500 métert. A Mikulás-futáson részt vett 
Szepesi István, a Mezőkövesdi KC NB I-es 
felnőtt csapatának játékosa is.
– Jó érzés, hogy olyanok is tiszteletüket 
tették a versenyünkön, akik ugyan nem 

indultak, de a résztvevőkhöz hasonlóan 
hoztak egy-egy tábla csokit. Ezzel 
kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy a 
Magico Ultras tagjai, több mint 100 tábla 
csokoládét gyűjtöttek össze a rászorulók 
részére – emelte ki Győri Miklós, a 
verseny szervezője, aki elmondta, hogy 
az édességeket a Magyar Vöröskereszt 
Dél-borsodi Területi Szervezete juttatta el 
a gyerekekhez.

A szervezők a futás után mézeska-
láccsal, forró teával és zsíros kenyérrel 
kedveskedtek a sportolóknak, valamint 
értékes ajándékokat sorsoltak ki közöttük. 
A Matyó Futó Klub a Mikulás-futás után 
a tervek szerint jövő nyáron rendez majd 
ismét versenyt városunkban.

Három távon mintegy 80 sportoló részvételével zajlott le idén 
a III. Matyó Mikulás-futás december 4-én. A jótékonysági sportesemé-

nyen ezúttal is csokit gyűjtöttek a szervezők a rászorulóknak

Dobogós helyet értek el a mezőkövesdi rendőrök a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr 
Sportegyesület által szervezett a IX. Megyei Fekvenyomó Bajnokságon november 26-án. 
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság munkatársai közül a nők 67,5 kg feletti kategóriá-
jában Popoff Kamilla a második, míg a férfiak 100 kg alatti csoportjában Nagy Gábor a 
harmadik, a 100 kg feletti kategóriában Tóth Krisztián a harmadik helyet szerezte meg. Az 
erőpróbán összesen öt rendőrkapitányságról, a főkapitányságról és a miskolci Hívásfogadó 
Központból több mint 20 versenyző vett részt.

Kövesdi siker 
a Fekvenyomó Bajnokságon

Két győzelemmel, egy leléptetéssel és egy vereséggel zártak a Mezőkövesd Zsóry SE 
ökölvívó szakosztályának sportolói a Mikulás Napi Gálán. Az Észak-Régió Box által dec-
ember 4-én szervezett régiós versenyen a kövesdi szakosztályból négy bokszoló lépett 
kötelek közé. Berki Armand meggyőző fölénnyel, már az első menetben diadalmas-
kodott, míg Lakatos Márk pontozással múlta felül ellenfelét. Burai Ádám pontozásos 
vereséget szenvedett, Burai Dávidot pedig sérülés miatt leléptették.
– Egyesületünkből magasan kiemelkedett Berki Armand, aki magabiztos sikert ért 
el. Ezzel a versennyel az évet lezártuk – mondta Tóth József edző, aki hozzátette, a 
felnőtt országos bajnokságon nem indítottak sportolót, ugyanis Kaló József munka-
helyi elfoglaltságai miatt nem tudott megfelelően felkészülni.

Vegyes mérleg

Elindult a munka
Megkezdte a felkészülést a Mezőkövesdi KC felnőtt 
csapata a tavaszi szezonra. Kézilabdázóink januárban 
öt Liga Kupa mérkőzés fognak lejátszani.

Janó Pál vezetőedző irányítá-
sával kezdte meg a munkát a 
csapat. Együttesünk tétmér-
kőzésekkel hangol majd a 
február elején folytatódó 
bajnoki és Magyar Kupa küz-
delmekre. Az MKC az első két 
hazai Liga Kupa mérkőzését 
Füzesabonyban fogja lejátsza-
ni. Kézilabdázóink a Grundfos 
Tatabánya KC gárdáját febru-
ár 2-án, csütörtökön 18 órától 
fogadják majd a Magyar Ku-
pában, míg két nappal később 
Szegeden lépnek parkettre 
bajnoki mérkőzésen.

VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK A 
mindössze kéthetes téli szünet 
sem telt tétlenül, hiszen több 
mezőkövesdi játékos is nem-
zetközi mérkőzésen lépett 
pályára. Holló Balázs, Vaskó 
Péter, Szepesi István és Lókodi 
Gergő a Juhász István vezette 
magyar B-válogatott tagjaként 
a lengyel B-válogatott ellen 
játszott két mérkőzést decem-
ber 28-án és 29-én Kielcében. 
Kézilabdázóink először 22-
22-es döntetlent értek el, míg 
másnap 25-22-re győztek. Az 
MKC játékosai közül minden-
ki lehetőséget kapott, Szepesi 
4, Lókodi 3, míg Vaskó 1 gólt 
lőtt a két meccsen. Vaskó 
december 21-e és 23-a között 
a a világbajnokságra készülő 
magyar felnőtt válogatottal is 
együtt gyakorolt. A francia-
országi vb-re utazó keretben 
helyet kapott Zubai Szabolcs, 

a MOL-Pick Szeged mezőkö-
vesdi beállósa. Kovács Bence 
a magyar junior válogatott 
tagjaként rész vett a Négy 
Nemzet Tornája elnevezésű 
felkészülési viadalon, ahol 
kéziseink 34-24-re legyőz-
ték Oroszországot, 25-22-
re Szlovéniát és 32-27-re 
Horvátországot. Kovács 
Bence két góllal járult hozzá 
a tornagyőzelemhez.

December 17-én játszották: K&H férfi 
kézilabda liga 14. forduló: 
Eger SBS Eszterházy 
– Mezőkövesdi KC 30-22 (15-11)
Legjobb dobók: Dobó 9, Lezák 6, Antl 6/3, 
illetve Lókodi 7, Grigorjev és Gulás 4-4.

Az MKC menetrendje február 4-ig:
január 14. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 
(helyszín: Füzesabony)
január 21. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Váci KSE 
(helyszín: Füzesabony)
január 24. (kedd) 17 óra: 
Orosházi FKSE-Linamar 
– Mezőkövesdi KC
január 27. (péntek) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC 
– Orosházi FKSE-Linamar
január 29. (vasárnap) 18 óra: 
Váci KSE – Mezőkövesdi KC
február 2. (csütörtök) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Grundfos 
Tatabánya KC (Magyar Kupa)
február 4. (szombat) 18 óra: 
MOL-Pick Szeged – Mezőkövesdi 
KC (K&H Liga mérkőzés)

B. K.

M. Zs.

B. K.



OTP Bank Ligában szereplő 
együttesünk várhatóan végig 
hazai környezetben hangol 
majd a februári rajtra, ezen 
belül január 23-a és február 4-e 
között bentlakásos edzőtábo-
rozás lesz a Zsóryban. Sivic 
Tomislavval az első edzés után 
beszélgettünk.
– Az első benyomásaim 
nagyon pozitívak, a játékosok 
jó hangulatban, nagy kedv-
vel végezték a feladatokat. A 
nagy hideg miatt nem tud-
tunk mindent elvégezni, de 
elégedett vagyok – mondta a 
szakember. Hozzátette, hogy 
az első héten mindennap fog-
nak edzeni, ezen belül minden 
második nap két edzést tervez 
a játékosoknak, akik az első 
héten egy speciális kétnapos 
fizikai felmérésen is részt 
vesznek majd a fővárosban. A 
játékoskeretben valószínűleg 
nem lesz nagy mozgás, Sivic 
Tomislav egy gólerős szerb 
csatár leigazolását tervezi. Csa-
patunk először január 18-án 
játszik majd edzőmérkőzést, az 
ellenfél az NB III-as Jászberény 
lesz hazai környezetben.

Labdarúgóink az idei első 
tétmérkőzésüket február 11-
én, 14 órától fogják megvívni 
Mezőkövesden. Együttesünk a 
Magyar Kupa 9. fordulójában a 
Gyirmót FC Győr ellen lép majd 
pályára a Városi Stadionban.

CÉLOKRÓL A szakember 
elmondta, hogy a jelenlegi 5. 
helyezés nagyon szép teljesít-
mény, amit meg kell becsülni, 
ugyanakkor hozzátette, hogy 
az őszihez képest támadóbb 
felfogásban fognak játszani. A 
célokról azt mondta, hogy a 
legfontosabb feladat egy stabil 
NB I-es csapat felépítése. 
– Hiszek a saját munkámban, 
hiszek a csapatban, sok jó játéko-
sunk van. Mindent megteszünk 
azért, hogy a feladatot teljesítsük 
és megfeleljünk az elvárásoknak 
– hangsúlyozta Sivic.

A pontvadászatról elmondta, 
hogy Szerbiából is folyamatosan 
nyomon követte a bajnokságot, 
így naprakész a magyar első 
osztályú csapatokat illetően. 
Véleménye szerint a Videoton 
és a Ferencváros kiemelkedik a 
mezőnyből, ugyanakkor úgy érzi, 
hogy a bajnokság színvonala ösz-
szességében egy kicsit gyengült. 

SIKERES SZAKEMBER Sivic 
Tomislav játékosként szerb, 
izlandi és feröeri klubcsapa-
tokat, valamint a Kecskeméti 
TE gárdáját erősítette, ahol 
később vezetőedzőként is szép 
sikereket ért el. Az 50 esztendős 
szerb-magyar kettős állampol-
gárságú szakember irányításával 
2008-ban feljutott az élvonalba a 
Bács-Kiskun megyei gárda, ahol 
újoncként az 5. helyen végeztek, 
majd 2011-ben a Magyar Kupát 
is megnyerték. Ezt követően 
Pakson, 2013-tól pedig Diós-

győrben dolgozott, ahol vezeté-
sével megnyerték a Ligakupát, 
valamint ezüstérmet szereztek 
a Magyar Kupában. Pályafutása 
során volt a szerb U17, U19 és 
U21-es válogatott szövetségi 
edzője, utóbbi gárdával novem-
berben kijutottak a 2017-es kor-
osztályos Európa-Bajnokságra. 
A Pintér Attilát váltó szakember 
2019. június 30-áig irányítja a 
Mezőkövesdet.

Készülnek 
a tavaszra

Január 9-én kezdte meg 

a felkészülést az új vezetőedző, 

Sivic Tomislav irányításával 

a Mezőkövesd Zsóry FC. 

Labdarúgóink a tervek szerint öt 

edzőmérkőzést játszanak 

majd januárban.

Az
A TERVEZETT JANUÁRI MENETREND:
Január 18. (szerda): Mezőkövesd Zsóry FC – Jászberényi FC
Január 21. (szombat) 13 óra: Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC
Január 25. (szerda): Mezőkövesd Zsóry FC – Nyíregyháza SFC
Január 25. (szerda): Mezőkövesd Zsóry FC – (az ellenfél egyelőre nem ismert)
Január 28. (szombat): Mezőkövesd Zsóry FC – Cigánd SE

A 6. fordulóban az Edelényi VSE került törekvő sakkcsapatunk útjába. A mérkőzés végső 
kimenetelét meghatározta, hogy az ellenfél az első négy táblán bivalyerősen – köztük két FIDE 
mesterrel – állt fel, így aztán ebben a szekcióban Sallai Jánosnak köszönhetően egy 300 Élő-
ponttal magasabban jegyzett ellenféllel szemben megszerzett fél pont is bónusznak tekinthető. 
A következő táblákon érvényesült a papírforma, azaz jött a sok döntetlen, majd a 11-12. asztal-
nál egy-egy győzelem és vereség – nem törvényszerűen, de az értékszámoknak megfelelően. 
Talán még egy pont benne maradt a csapatban... A végeredmény 4,5-7,5. Sakkegyüttesünk az 
„őszi idény” után – három és fél ponttal előzve az utolsót – a 11. helyen áll a tabellán.
 
Győzött: Póta Lajos
Döntetlen: Sallai János, Kelemen György, Hegedűs Rafael, Kántor József, Hajnal 
Gyula, Pap Kristóf és Tóth László
Játszottak  még: Barabás Tibor, Zelei Zoltán, Hunkó György és Csontos Dominik

A következő fordulóban, 2017. január 29-én a Nyíregyházi SISE lesz az ellenfél, 
idegenben.

A pillanatnyi erőviszonyoknak 
megfelelően...

Sivic Tomislav
Bódi Krisztián

Dr. T. B.
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