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Ötödik alkalommal ünnepelte együtt a három 
matyó település, hogy a matyó népművészet 

a világörökség részévé vált. A gálán 
Mezőkövesd, Szentistván és Tard néptáncosai 

és hagyományőrzői mutatták be a régi, 
hagyományos háromnapos 

matyó lakodalom pillanatait.

Matyó Rózsa 
Ünnepe – képekben

A Matyó Értékteremtő Program 
tagjainak alkotásaiból nyílt mini-kiállítás 
a sportcsarnok emeletén. A matyó 
motívumokkal díszített termékeket 
Vámos Margit, a Népművészet Ifjú 
Mestere vezetésével készítették a 
program résztvevői.



Mezőkövesdi Újság 2017/2  3

TARTALOM

Kiadó: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 

mindenkori vezetője

Felelős szerkesztő: Szabó-Bodnár Ágota 
Újságírók: Molnár Zsanett, Bódi Krisztián
Tördelő-szerkesztő: Tóth Péter
Szerkesztőségi titkárnő: Bíró Gáborné
A szerkesztőség címe: 3400 Mezőkövesd, 

Szent László tér 17.
Telefon: 49/500-177, fax: 49/500-176
Ímél: info@kovesdimedia.com
ISSN 0239-0264

Nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Telefon: 49/414-000
Felelős vezető: Pető Csaba F.

Lapzárta: 2017. január 30.

Kéziratokat, fotókat nem áll módunkban megőrizni, 
visszaküldeni. Olvasói leveleket a lap lehetőségeihez 
igazítva, szerkesztve, rövidítve közlünk. 

IMPRESSZUM

kéthetente 
8000 példányban 
megjelenő,

A Matyó Rózsa Ünnepe – képekben

Pető Margit: Matyó rózsák

Hármas matyó lakodalom

Megalakult a Mezőkövesd és Vidéke Gazdakör

Nagy József emlékére (1925–2017)

Középiskolások látogatása 

az Add a Kezed Lakóotthonban

Matyóföldi dalok, új formában

Irodalmi délután

Félelem, szerelem, halál

Új hévízkutat fúrtak a Zsóryban

Eredményes évet zártak

Közhírré Tétetik

Az MSZC Mezőkövesdi Szent László 

Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma 

ERASMUS+ pályázata

Karácsonyi szentmise és lelki nap 

a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

Mezőkövesdtől a válogatottságig

Arany és bronz

Negyedik helyen a gimisek

Három játékos érkezett

Győzelemre döntetlen

Hirdetések

2
3
4
5
6

7

8
9
10
13

14

15

16

 ingyenes mezőkövesdi kiadvány 
www.kovesdimedia.com

facebook.com/mezokovesdonline

Népművészet:
Ösztönös, zsigerekbe kódolt
vonalak - formák,
fantáziavilág,
lényeglátó variációk
virágok, tulipánok, rózsák...

Mert semmi új nem nő
gyökerek nélkül,
mert nem nő új virág
ősi tövek nélkül...

Modern művészetek
visszanyúló csápja
a folyton - folytonosság
televényes ágya:

Légyen az tánc, hímzés,
szőttes, avagy faragott kerítés,
dal, zene, ünnepi szokás,
népmesei jövőálmodás...

Színpompás alakja
jelennek, jövőnek
miből új hajtások
hitek - vágyak nőnek.

. - .      

MATYÓ 
RÓZSÁK

Pető Margit
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AKTUÁLIS

A matyó népművészet 
2012-ben került fel az 
UNESCO az emberi-

ség szellemi kulturális öröksé-
gének reprezentatív listájára. 
Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata és a Mezőkövesdi 
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. 
által szervezett rendezvényen 
nemcsak ezen megtiszteltetés 
alkalmából ünneplünk, hanem  
megemlékezünk a felbecsül-
hetetlen értékű örökséget ránk 
hagyó őseink előtt. 

Az esemény elején név szerint 
köszöntötték a régi Matyó 
Népművészeti és Háziipari 
Szövetkezet nyugdíjas dol-
gozóit: Bollók Józsefnét, Bán 
Gáspárnét, Guba Jánosnét, 
Papp Gyulánét, Farkasné 
Borikát, Takács Erzsébetet, 
Bóta Józsefnét, Elekné Marikát, 
Farkasné Dudás Máriát, Lázár 
Erzsébetet és Mezei Józsefnét.

Az esemény elején Pető 
Margit – Mezőkövesd Díszpol-
gára – külön erre az alkalomra 
írt „Matyó rózsák” című versét 
szavalta el Takács Norbert, a 
MASZK Egyesület elnöke. 

ÜNNEPI GONDOLATOK A 
rendezvény díszvendége Bar-
si Hajna, etnográfus, néprajzi 
és népi iparművészeti szak-
ember, a Magyar Művelődési 
Intézet Népi Iparművészeti 
Titkárságának volt osztályve-
zetője, jelenleg főtanácsosa 
volt, aki beszédében kiemelte 
egyedi, sajátos hagyománya-
ink, örökségünk ápolásának 
fontosságát, valamint a 
matyók ezen a téren végzett 
kiemelkedő munkáját. 
– Ahogy Kodály Zoltán írta: 
„A magyar kultúra pisláko-
ló mécses, a mécsből pedig 
világító fáklya lehet. Még sokan 
élnek, akik nem tudnak róla. 
Nem ismerik, tehát nem is 
szerethetik. Elég volna az itt 
élők, az eddig közömbösek 
tevékeny érdeklődése, hogy a 
mécses fáklyává lobogjon fel...” 
Szerencsére ezen a vidéken rég 
meggyújtották a fáklyát. Hol 
kisebb, hol nagyobb lánggal, de 
ég. Már a millennium évében, 
idején meggyulladt ez a fáklya. 

Hiszen Mezőkövesd volt az, 
amely Kalotaszeg és Sárköz 
mellett felhívta a figyelmet arra, 
hogy milyen csodás népmű-
vészetünk van, milyen gazdag 
hagyománnyal rendelkezünk. 
Miért fontos ez annyira? Mert 
ez a hagyomány fennmaradá-
sunk záloga – mondta Barsi 
Hajna, aki beszédét egy népdalt 
elénekelésével zárta.

A LAGZI Az idei műsorban a ko-
rábbi évektől eltérően a három 
matyó település – Mezőkövesd, 
Szentistván és Tard – tánccso-
portjai nem külön-külön, ha-
nem egyszerre léptek színpadra, 
akik a régi, háromnapos matyó 
lakodalom pillanatait mutatták 
be a nézőknek. A produkció 
különlegessége azt volt, hogy 
egyszerre három ifjú párt kö-
szöntött a násznép a színpadon. 
Az előadás idejére mi, nézők 
is kíváncsiskodók, „leskődők” 
lehettünk. Megtekinthettük, 
hogyan telt régen a három-
napos lagzi, hogyan mulattak 
nagyszüleink, dédszüleink 
azokon a híres matyó lakodal-
makon. Bár a lakodalmi menüt 
nem tudtuk megkóstolni, de 
gyönyörködhettünk a színes, 
gyönyörű ruhákban, a matyó 
leányok és legények táncában.

A produkcióban fellép-
tek a mezőkövesdi Matyó 
Néptáncegyüttes, a Matyó 
Népi Együttes, a Százrózsás 
Néptáncegyüttes, a Rozma-
ring Néptáncegyüttes, a tardi 
Cseppecskék és a Gyöngyka-

láris Néptáncegyüttes, a szen-
tistváni Karító Néptáncegyüt-
tes, Indre Andrea és Vargáné 
Pap Edina népdalénekesek, 
valamint Mezőkövesd, Tard és 
Szentistván pávakörei. 

A műsorban kuriózum-
ként közös tánccal mutatko-
zott be a három éves Molnár 
János Bende és a 2 éves 
Nyeste Judit Janka. A talp-
alávalóról a Bürkös zenekar 
gondoskodott.

A műsor rendező-koreo-
gráfusa Molnár János volt. Az 
előadásban szereplő együt-
tesek vezetői, koreográfusai: 
Juhász László, ifj. Zsuráfszki 
Zoltán és Szabó Judit, Kovács 
László, Molnár János, Molnár 
Judit, Bíró Éva, Zelei Ferenc, 
Bakondi István, Szikszai Imre, 
Varga Józsefné.

A táncosok háta mögött 
látható monumentális mű-
vészeti alkotás Laczkó-Pető 
Mihály festőművész Mező-
kövesdi utcakép templommal 
című festménye.

KIÁLLÍTÁS A gálaműsor ideje 
alatt egy „mini-kiállítást” ren-
deztek be a Városi Sportcsar-
nok emeletén, amely Vámos 
Margit, a Népművészeti Ifjú 
Mestere vezetésével, a Matyó 
Értékteremtő Program részt-
vevői által készített termé-
kekből ad ízelítőt. Láthattunk 
például hímzett matyó női és 
férfi viseletet, hímzett párnát, 
hímzett házi áldást.

Molnár Zsanett

BARSI HAJNA néprajzi és népi iparművészeti szakember. 1976. és 1981. között az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán néprajz, magyar, 
illetve török szakokon folytatott tanulmányokat. Pályája első évtizedében a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, az Országos Levéltárban, az MTA 
Zenetörténeti Múzeumában majd a Népi Iparművészeti Tanácsban dolgozott.1992-
től a Magyar Művelődési Intézet Népi Iparművészeti Titkárságának osztályvezetője, 
2004-től a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályának szakembere. 
2010-ben megkapta a Magyar Kézművességért Díj arany fokozatát a Magyar Ipar-
testületek Országos Szövetségétől. Barsi Hajna írta meg a dr. Varga Marianna által 
szerkesztett „Mezőkövesdi hímzések” című nagy sikerű könyv ajánlását. Az elmúlt 
évtizedekben 11 alkalommal végezte a háromévenként meghirdetett Kis Jankó Bori 
Országos Hímzőpályázat előkészítését, lebonyolítását, kiállításának megrendezését.

3 menyasszony, 3 vőle-
gény, 3 vőfély – különle-
ges matyó lakodalmas 
kíváncsiskodói lehettünk 
január 21-én délután a 
Sportcsarnokban. Ötödik 
alkalommal rendezték 
meg városunkban a Ma-
tyó Rózsa Ünnepét. 

Hármas matyó lakodalom 

A gálán Mezőkövesd, Szentistván és Tard néptáncosai, pávakörei és hagyományőrzői mutatták be 
a régi, hagyományos háromnapos matyó lakodalom pillanatait
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AKTUÁLIS

Negyvenhat taggal 
január 7-én megala-
kult a Mezőkövesd 

és Vidéke Gazdakör, amely a 
Magyar Gazdakörök Országos 
Szövetségének egyik járási 
alapszervezete lesz a megyé-
ben. A gépmúzeumban tartott 
alakuló ülésre tucatnyi telepü-
lésről érkeztek mezőgazdasági 
vállalkozók, hogy megalakít-
sák a szervezetet, amelynek 
elnökévé öt évre Hajdú Lászlót 
választották, az elnökség tagjai 
pedig Hagyacki József, Nagy 
Sándor, Stefánné Fekete Mária 
és Tarr Zoltán lettek.

A rendezvényen Taskó Jó-
zsef, a MAGOSZ és a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara megyei 
elnöke kiemelte, a környéken a 
szocializmus 40 évét megelőző-
en működött gazdakör, a moz-
galom pedig a rendszerváltást 
követően újjáéledt. Mezőköves-
den évek óta tervezték a gazda-
kör létrehozását, hiszen itt nem 
volt, csak Mezőcsáton. Tállai 
András miniszterhelyettes, a 
térség országgyűlési képviselője 
örömét fejezte ki a szerveződés 
miatt, jó mezőgazdasági évet, jó 
vezetőt és jó működést kívánt a 
tagoknak.

Jakab István, a MAGOSZ 
elnöke kifejtette, országszerte 
30 ezer tagjuk van, minden 

megyében rendelkeznek 
szövetséggel. Összesen 400 
gazdakör működik szerte az 
országban, most térségi szintű 
gazdaköröket alakítanak. 
Kiemelte, a gazdáktól érke-
ző javaslatokat igyekeznek a 
döntéshozók elé tárni, még 
2005-ben szövetséget kötöttek 
a Fidesszel. Azt szeretnék, ha 
a járásoktól Brüsszelig lenne 
képviseletük a gazdálkodók-
nak. Emlékeztetett arra, hogy 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara alapításánál ők voltak 
a kezdeményezők, a válasz-
tásoknál a jelölő szervezet, s 
minden kamarát gazda vezet. 
A közelgő kamarai válasz-
tásnál szintén hasonló lesz a 
feladatuk. Szorosan együtt-
működik a két szervezet, de az 
érdekképviselet részben más 
irányú. Kitért arra, sok válto-
zást elértek, szeretnék, ha a 
vízgazdálkodással összefüggő 
komplex javaslatuk is támoga-
tásra találna.

Hajdú László, az új gazda-
kör elnöke kifejtette, a hasonló 
gondolkodású gazdák eddig is 
összejártak, de szükség volt egy 
szervezetre. Közös alap a föld 
szeretete, s megvan a lehető-
ség arra, hogy a különböző 
ágazatok képviselői egymással 
összefogjanak.

Hajdú László 1979-ben született Mezőkövesden, 
Gödöllőn szerzett mezőgazdasági gépészmérnöki 
diplomát. Jelenleg is tanul a Szent István Egyetem 
Élelmiszertudományi Karán. Majdnem egy évet 
töltött gyakornokként az Amerikai Egyesült Államok-
ban Észak-Dakotában és Vermontban, fél évig pedig 
Németországban szerzett tapasztalatokat. Jelenleg a 
Széchenyi István Katolikus Középiskolában oktatja a 
mezőgazdasági gépészeket, s családi gazdaságukban 
tevékenykedik. Alelnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Agrárgazdasági Kamarának.

Családja a rendszerváltás előtt tojótyúkokkal is fog-
lalkozott, majd édesapja bérelt földeken kezdett növény-
termesztésbe. Szüleitől megtanulta, hogy eredményes 
gazdálkodást akkor lehet folytatni, ha elfogadják, hogy a 
természet ereje olykor el tudja venni a teljes évi munká-
jukat. Ha elvégeznek mindent, amit lehet, akkor nyugodt 
lelkiismerettel fogadhatják a jót és a rosszat is. A földnek 
meg kell adni, ami neki jár, vissza kell forgatni a bevételt, 
a tisztességes munkát tisztességgel ki kell fizetni, alkal-
mazni kell a legújabb technológiákat. Fejlődni kell, hogy 
ne legyen egyhangú a gazdálkodás. Célja, hogy további 
fejlődést, új lendületet hozzon a gazdaságba.

Tavaly június óta a Mezőkövesdhez kötődő Tarr Zoltán 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatója. 
Tizennégy éve dolgozik az agrárkamaránál, vezette 
a mezőkövesdi falugazdász körzetközpontot is. A 
szakember Sárospatakon született, de hét éves kora óta 
Mezőkövesden élt, majd családjával néhány éve Mező-
nyárádra költözött. Mindig is vonzotta a természet, az 
élővilág, melynek ugyan egy sajátos területe a mezőgaz-
daság, de a termelés és az élelmiszer-előállítás számára 
mindig is a legfontosabb emberi tevékenységek egyike 
volt. Ennek támogatását pedig nemes feladatnak tartja, 
különösen a vidéki életforma fenntartásának, ösztönzé-
sének tekintetében.

Borsod megyei igazgatóként legfontosabb feladat-
nak azt tartja, hogy minél szélesebb körűen kiszolgálják 
tagjaikat és a hozzájuk fordulókat. Ez a mindennapok-
ban a falugazdász hálózaton keresztül valósul meg. Az 
elmúlt időszakban a mindennapi munkán túl gazda-
fórumokat rendeztek, megjelentek az agráriumhoz 
köthető számos települési rendezvényen, s a Magyarok 
Kenyere programhoz csatlakozva adománygyűjtést 
hirdettek, melynek eredményeképpen  tavaly például 
27 tonna búzát ajánlhattak fel jótékony célra.

Meg kell adni 
a földnek, 
ami neki jár

A mezőgazdaság is 
a természet része

MEGALAKULT 
a Mezőkövesd 
és Vidéke Gazdakör
A hasonló gondolkodású gazdák eddig is összejár-
tak, most hivatalos szervezetet alapítottak.
 

Tóth Balázs

Taskó József, Nagy Sándor, Stefánné Fekete Mária, Hagyacki József, 
Hajdú László, Tállai András, Jakab István, Tarr Zoltán
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Nagy József Mezőkövesden 
született 1925. március 
12-én. Az általános iskola 
elvégzését követően cuk-
rászként dolgozott a helyi 
cukrászüzemben, ahol ké-
sőbb nyugdíjazásáig (1985) a 
cukrászüzem vezetője volt.

Mindig is vonzotta a 
közért való tenni akarás.

Az 1940-es években a 
mezőkövesdi „Dohánybe-
váltóban” nagy lendülettel és 
sikerrel színjátszó csoportot 
működtetett. Így vitte színre 
1948 pünkösdjén a „Ludas 
Matyi című színdarabot, mely-
ben kb. 80 fő játszott. Később 
„Matyó lakodalmassal” járták 
az országot, hogy minél széle-
sebb körben ismerhessék meg 
a matyó népi hagyományokat.

1964. április 4-én kezd-
te meg önkéntes rendőri 
szolgálatát. Életét a be-
csület, tisztesség, jó hazafi 
szavakra építette, melyet 
igaz tartalommal megtöltve 
méltán beszélhetünk váro-
sunk megbecsült polgáráról. 
1980. május 1-jén avatták 
fel azt a Ferenc úti futball-
pályát, mely létrejöttében 
oroszlánszerepet vállalt, s 
társadalmi munkában hozta 
létre többedmagával.

1990. február 3-án szer-
vezte meg a Mezőkövesdi 
Polgárőrség Egyesületet, 
melynek megalakításában az 
akkori polgármester, Papp 
János, és a helyi katonai 
kiegészítő parancsnok 
támogatta.

1991. június 24-től a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bíróság jogerős 
végzése alapján nyilván-
tartott társadalmi szerve-
zetként működött tovább 
a polgárőrség. A kezdeti 
20 fő 2-3 hónap alatt 35-40 
fős tagsággá duzzadt, s pár 
hónap elteltével a létszám 
65-75 főre emelkedett.

Nagy József a szervezet 
vezetését 2002-ig látta el 
aktívan, kiemelkedő teljesít-
ménnyel, a kor kívánalmai-
nak megfelelően. Elnöksége 
alatt Mezőkövesd mindhá-
rom polgármestere sokat 
segített a polgárőrségnek, 
az önkormányzat anyagi 
támogatással is segítette a 
szervezet munkáját.

Nagy József elnök tevéke-
nyen segítette és napi kap-
csolatot tartott a Mezőköves-
di Rendőrkapitányság akkori 
közrendvédelmi osztály 
vezetőjével, illetve a város 
körzeti megbízottjával. 

 Nagy József 2015. év 
végéig aktív tagja maradt a 
Mezőkövesdi Polgárőrség 
Egyesületének, ahol szolgá-
latellátást végzett.

Nagy József haláláról a 
szomorú hírt 2017. január 
16-án közölte fia.

Nyugodj békében, Józsi 
bácsi!

Köteles János, 
a Mezőkövesdi Polgárőrség 

Egyesület elnöke

Nagy József emlékére
(1925–2017)

2016. december 8-án közös programot 
szervezett a Széchenyi Katolikus Középiskola 
és a Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnázium Diákönkormányzata, melynek 
során Mikulás nap alkalmából ellátogattunk az 
Add a Kezed Lakóotthonba.

Két pedagógus – Dr. Radványiné Fodor 
Valéria és Gallik Gáborné – valamint tizennégy diák 
részvételével zajlott le a több éves hagyományra 
visszatekintő meghitt, ünnepi hangulatú program.

Közös énekléssel indult a vidám délutáni 
találkozó, majd meghallgattuk a lakóotthon 

lakói által előadott verseket és megtekintettük 
vidám táncbemutatójukat. Mikuláscsomag-
gal kedveskedtünk vendéglátóinknak, majd 
közösen Mikulás napi és karácsonyi dekorációt 
készítettünk, kirakóztunk, színeztünk, várat 
építettünk. Végül a résztvevők kézfejét körberaj-
zoltuk és vidám csoportképeket készítettünk.

Szeretnénk az ilyen látogatásokat rendszeressé 
tenni, hogy tanulóinkban is erősítsük az empá-
tiát fogyatékkal élő embertársaik iránt. Minden 
résztvevőnek maradandó, kellemes élményt jelentett 
ez a délután.

A 18 éves sportolót 2016-ban negyedszer választották meg az év vitorlá-
zójává. A riói olimpián 14. helyet elérő fiatal lánynak az elmúlt év a sikerek 
éve volt, hiszen egyebek mellett az Ifjúsági Világbajnokságon és a Felnőtt 
Világkupa Döntőn is a negyedik helyen végzett. Mári a sikerek után sem 
pihen, hiszen jön a folytatás: meg szeretné nyerni az U21-es világbajnokságot, 
valamint a felnőttek között is az első tíz között szeretne végezni, valamint a 
Világkupa-sorozatban is jó eredményekkel akar hazatérni.

A világranglista 11. helyére lépett fel a mezőkövesdi 
vitorlázó, Érdi Mária. A Laser Radial hajóosztályban 
versenyző magyar tehetség 42 helyet ugrott a ranglistán 
az elmúlt évben.

Még jobb helyen 
a világranglistán

Középiskolások látogatása 
az Add a Kezed Lakóotthonban

Dr. Radványiné Fodor Valéria

M. Zs.

Fo
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Matyóföldi dalok, 

A salgótarjáni nép-
zenei együttes 
2007-ben alakult, s 

számos európai, valamint 
dél-amerikai országban 
fellépett már. A zenekar 
vezetője és prímása, ifj. 
Gelencsér János elmondta, 
ez a hetedik albumuk, bár 
eredetileg nem kiadványnak 
készült. A Matyó Néptánc-
együttes kereste meg őket, 
akik egy harmincperces matyó 
zenei anyagot szerettek volna 
rendelni tőlük, amelyre lehet 
próbálni, tanítani, táncolni.

Tavaly decemberben látott 
napvilágot a Matyóföld 
legszebb dalai című CD, 

amelyet a Dobroda zenekar 
jelentetett meg.

– Ezt követően pattant ki a 
fejemből az ötlet, mi lenne, 
ha ezt a lehetőséget egy CD-
lemezzé formálnánk át. Azt 
tűztük ki célul, hogy ennek a 
régiónak a zenéjét összegyűjt-
jük, és egy önálló kiadványt 
jelentetünk meg. Amikor 
összeállítottam a lemez anya-
gát, és először próbáltuk a 
zenekarral, mindenki tetszé-
sét elnyerték a dalok. Több 
olyan dallammal találkoztam, 
melyek másképpen nálunk 
is megtalálhatóak, de igazi 
felüdülés volt elsajátítani a 

matyók által használt változa-
tokat. A lemezen hallhatóak 
mindhárom matyó település 
dalai, így kövesdi, tardi és 
szentistváni dallamok is – 
mondta ifj. Gelencsér János.

A prímás kifejtette, a dal-
lamokat Seemayer Vilmos és 
Kiss József gyűjtéseiből válo-
gatta. Ezek a dallamok hasonló 
változatokban a palócoknál is 
megvannak, valamint rengeteg 
a műdal és a közismert, írott 
eredetű motívum a gyűjtések-
ben, így első lépésként ezeket ki 
rostálták ki. A végén a több száz 

dallamból maradt több mint 
negyven olyan, amelyet megsze-
rettek és izgalmasnak találtak, 
ezek kerültek fel a lemezre. Mint 
népzenész elmondta, a  nemrég 
elhunyt mezőkövesdi zeneta-
nárt és karnagyot, Kiss Józsefet 
személyesen nem ismerte, de 
az ő gyűjtései, dallamlejegyzései 
nélkül nem születhetett volna 
meg a lemez anyaga.

Elárulta, terveznek lemez-
bemutató koncertet, mely 
mindenképpen Mezőkövesden 
lesz, az időpont egyeztetése 
jelenleg is zajlik.

Félelem, 
szerelem, 
halál
Új, a holisztikus szemlélettel 
foglalkozó előadássorozatot 
indított a Mezőkövesdi Művelődési 
Közalapítvány. 

A még decemberben megtartott 
első előadáson betegségek lelki 
hátterével foglalkoztak. A sorozat 
második előadását január 17-én 
tartották, amelyen Kovács Zol-
tánné, mezőkövesdi életvezetési 
tanácsadó a félelem, a szerelem és a 
halál összefüggéseiről beszélt.

Egyebek mellett elmondta, 
hogy az élettől való félelem már a 
születés pillanatában megjelenik és 
végigkísérheti életünket. A szak-
ember a halálról mint elmúlásról, 
az attól való félelemről is beszélt. 
Hozzátette, hogy nemcsak szeret-

teink elvesztése tartozik az elmú-
lástól való félelem köréhez, hanem 
akár az is, ha például összetörik a 
kedvenc kávéscsészénk, megszű-
nik a munkahelyünk. Az előadás 
során a tanácsadó ötleteket adott a 
problémák kezeléséhez. Kiemelte 
például, hogy ne bajként, hanem 
feladatként éljük meg a nehézsége-
ket, és a megoldásra fókuszáljunk. 

A tervek szerint havonta egy 
előadást tartanak majd, amelyen 
az érdeklődők ingyenesen vehet-
nek részt a Közösségi Ház emeleti 
klubtermében.

Irodalmi délután

A reformáció korszakának 500 éves évfordulója alkalmából többek 
között a történelmi eseményekről, valamint az irodalomra gyakorolt 
hatásairól beszélgettek a tagok. Török Ferenc klubvezető a korszak 
nagy magyar költőinek, Bormenissza Péternek és Balassi Bálintnak a 
munkásságát ismertette. Emellett Illyés Gyula: A reformáció genfi em-
lékműve előtt című versét is elemezték, az emlékmű avatásának 100. 
évfordulója tiszteletére. Az Irodalmi Kávéház Klub tagjai legközelebb 
február 1-jén találkoznak a Közösségi Házban, amikor is Szabó Lőrinc 
költészetét fogják tanulmányozni.

A reformáció időszakának költészetét vették górcső alá 
az Irodalmi Kávéház Klub tagjai, a szervezet idei első, 
január 11-ei összejövetelén.

T. B.

Kovács Zoltánné  életve-
zetési tanácsadó tartott 
ingyenes előadást

M. Zs.

B. K.

Deák-Volom Dávid, Balogh Kálmán, ifj. Gelencsér János, 
Fekete Bori, Szabó István és Gelencsér János (Fotó: Dobroda zenekar)
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A Zsóry-fürdő legújabb fejlesztésének 
köszönhetően a Zsóry a közeljövőben 
több, szolgáltatást bővítő létesítmény-
nyel gyarapodik. A vendégek birtokba 
vehetik a fedett élményfürdőt, az Olajfa 
utcából a kor elvárásainak megfelelő 
bejárat nyílik, felújítják az uszodát. A 
fejlesztésnek fontos állomása volt, hogy 
a növekvő vízigény kielégítésére új 
hévízkutat (termálkutat) fúrtak.

Az új hévizet feltáró fúrás helyét Pál-
falvi Ferenc bányamérnök jelölte ki, aki 
a geológia viszonyok feltérképezése után 
úgy döntött, hogy a fúrást a ZS II/A 
termálkúttól  (báziskúttól) 20 méterre, 
ÉÉNY-ra kell megkezdeni. 

A Mezőkövesdi VG Zrt. a munka 
elvégzésével a VIKUV Vízkutató és Fúró 
Zrt.-t bízta meg. A termálvíz feltárását 
Dudás György vízügyi mérnök irányí-
totta, Szilárdi Zoltán üzemvezető és B. 
P., valamint T. J. fúrómesterek segítségé-
vel. A „hévízbányászok” a munkát 2015. 
április 18-án kezdték meg és már május 
20-án megtalálták a keresett hévizet. Így 
a gyógyvíz csapjának megnyitása csak 
egy hónapot vett igénybe. A mélyfúrási 
technika gyors fejlődését mutatja, hogy 
a hasonló mélységű (562 méter) ZS II/A 
termálkút gyógyvizének feltárása 1964-
ben 93 napig tartott. 

A ZS II/C névre keresztelt hévízkút 
melléfúrásos technológiával készült. 
Talppontja 560 méter. A termelőcsőbe – 
500-550 méter mélységben – a legkor-
szerűbb, Johnson-féle szűrőberendezést 
építették be. A kút pozitív termálkút.

Az új termálkút fúrása 60 millió fo-
rintba került. A kútfúrás része az ÉMOP 
2.1.1/B-12-2012-0022 Zsóry fürdő 
komplex fejlesztése, gyógyászati és új 
élmény elemekkel való bővítése megne-
vezésű beruházásnak.

Mivel a ZS II/C termálkút (az ábrán ponttal jelölve) a ZS II/A termálkút közelében 
nyílt meg, ezért a vízföldtani szelvényük megegyezik. A föld mélyébe beszédes 
bepillantást enged az alábbi szelvény, amely a felszín 390-570 méter közötti mély-
ségtartomány rétegtelepülési elhelyezkedését mutatja be. A fúrás során a felszínre 
hozott kőzetmintákat (furatokat) bemutatni azonban nem tudjuk, mert a „hévíz-
bányászok” többszöri kérésre sem bocsátották a rendelkezésünkre. 

A ZS II/C hévízkútból 48oC-os hévíz tört fel és a forrás percenként 440 liter gyógyvizet 
szolgáltat. A vizsgálatok szerint a ZS II/C hévízkút a báziskúttal (ZS II/A) azonos felső-
pannon tufás anyagból fakad, és a nem hivatalos előrejelzés szerint a vízkémiai adatai 
is közel állnak egymáshoz.  Tájékoztatásul közöljük a ZS II/A termálkút vízkémiai 
összetevőit (mg/l):

Új hévízkutat fúrtak a Zsóryban

A többi Zsóryban fúrt termálkúthoz hasonlóan a ZS II/C hévízkút vize sem hid-
rosztatikai nyomással jön a felszínre, hanem a vízben előforduló nagy mennyiségű 
szén-dioxid segítségével. Ezért a kutat nehéz újra indítani, ha csak néhány percre 
is lezárják, akkor megszakad az áramlás folyamatossága.      

A ZS II/C hévízkút tartalékkút. A vizét elsősorban a csúcsfogyasztás idején kí-
vánják felhasználni. A ZS II/A  (tervezett) csőcseréje idején pedig a termálvizével 
kívánják kiváltani a több mint fél évszázada óta működő hőforrást.                        

A fürdő történetében a termálkutak üzembe helyezései mindig a fejlődés ha-
tárkövei voltak. Bízunk abban, hogy ez a kút is hasonló szerepet tölt be!

Szlovák Sándor (szöveg)-Szlovák Sándorné (fotó)

Kationok
Kálium
Nátrium
Ammónium
Calcium
Magnézium
Mangán
Litium
Vas
Kationok összege:

40,00
250,00
510,00 
320,00

85,00
0,44
1,55 
0,20

702,29

Anionok
Nitrát
Nitrit
Klorid
Bromid
Jodid
Fluorid
Szulfát
Hidrogén-karbonát
Szulfid
Foszfát
Anionok összege:

Nem mutatható ki
Nem mutatható ki

272,00
1,50
0,19
2,90

29,00
1659,00

12,70
0,06

1977,35

Metabórsav
Kovasav
Szabad kénsav
Összesen:

93,00
44,00

784,44
921,00

Munkában a „hévízbányászok”

 Forrás: Balneológia, gyógyfürdőügy, gyógyidegenforgalom
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A szervezet elnöke kiemelte, 
hogy hazánk mellett Borsod 
megye és Mezőkövesd gazda-
sága is fejlődött. 
– Az leszögezhető, hogy a 
megye kikerült a sereghajtók 
táborából, néhány mutatóban, 
például az egy főre jutó ipari 
termelési értékben kiemelkedő 
pozícióban vagyunk. Nyu-
godtan elmondhatjuk, hogy 
a nagy ipari központokhoz, 
Győr-Sopron és Bács-Kiskun 
megyéhez felzárkózunk. Ennek 
Mezőkövesd is részese, hiszen 
sok olyan kiváló vállalkozás és 
cég van, amely a várost és tér-
ségét ezen a színvonalon fogja 
tartani a jövőben is – mondta 
Bihall Tamás.

Hangsúlyozta, hogy az 
egyik legfontosabb feladat a 
szakemberhiány kérdésének 
megoldása, amely a megyében 
főként Miskolcon és körze-
tében, valamint a vegyi ipari 
üzemekkel rendelkező városok 
térségében érezteti hatását. 
Kiemelte, hogy a béremelés 
fontos lépés volt a probléma 
megoldásában, ugyanakkor 
szükség van a vállalati kultúra 
kialakítására, ezen belül a fia-
talok elvándorlásának megál-
lítására. Hangsúlyozta a duális 
képzési rendszer fontosságát, 
valamint a közmunkaprogram 
átalakításának szükségességét.

KEDVEZŐ GAZDASÁGI 
KÖRNYEZET Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért 

felelős államtitkár beszédében 
szintén kiemelte, hogy az el-
múlt évben tovább erősödött 
a magyar gazdaság. Térségünk 
országgyűlési képviselője 
elmondta, hogy idén várható-
an 2,1%-kal emelkedik majd 
a GDP, miközben a munka-
nélküliség 5% alatti lesz és a 
reálbérek is jelentősen emel-
kednek. A politikus visszate-
kintett az elmúlt évekre is és 
ismertette azokat a legfonto-
sabb kormányzati intézkedé-
seket, melyek hozzájárultak 
a magyar gazdaság fellendü-
léséhez. Ezek közé tartozik 
például a 2010-es IMF hitel 
felvételének visszautasítása, 
az online pénztárgép és az 
Elektronikus Közútiárufor-
galom-ellenőrző Rendszer 
(EKÁER) rendszer bevezetése, 
valamint a rezsi- és a társa-
ságiadó-csökkentés is. Mint 
mondta, a gazdaság erősödé-
sét mutatja, hogy az állam-
adósság 74% alá csökkent, 
továbbá, az ÁFA-bevétel az el-
múlt öt évben csaknem meg-
duplázódott és megközelíti a 
3500 milliárd Ft-ot. Emellett 
beszélt arról, hogy hazánk-
ban a társasági adót 9%-ra 
csökkentette a kormány, ez 
az érték az EU-ban a legala-
csonyabb. Kiemelte, hogy az 
egészségügyi hozzájárulás 
27%-ról 23%-ra mérséklődött, 
ez jövőre további 2%-kal lesz 
kevesebb, 2026-ra a tervek 
szerint a felére csökkenhet. A 
januári 25%-os béremelés 1,2 
millió embert érint. 

– Hosszú évek munkájának 
eredménye, hogy most már az 
EU átlagát meghaladja a GDP, 
azaz a gazdasági növekedés, 
és az EU élvonalába tartozunk 
a munkanélküliség területén 
is, hiszen mértéke 5% alatt 
van. Az, hogy mind a három 
hitelminősítő felminősítette 
Magyarországot ebben az 
évben, a magyar gazdaság, 
illetve az egész ország jó telje-
sítményét bizonyítja – hang-
súlyozta Tállai András.

Mezőkövesd és térségéről 
kihangsúlyozta, hogy ugyan 
nagyobb vállalatok nem létesí-
tettek itt telephelyet, de a helyi 
cégek erősödtek. Példaként em-
lítette a Kovács Kft. és a Modine 
Hungária Kft. fejlesztéseit, va-
lamint biztatóan alakul a Remy 
Kft. korábbi telephelyének 
értékesítése és hasznosítása is. 
Előrelépés várható a repülőtér 
és a laktanya ügyében, ugyanis 
idén jelentős infrastrukturális 
fejlesztések lesznek. A politikus 
elmondta, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében a tér-
ség 54 települése mintegy 16,6 
milliárd Ft támogatáshoz jut, 
ebből Mezőkövesd több mint 
4,5 milliárd Ft-ot kap.

MILLIÁRDOS PÁLYÁZATOK Az 
évértékelőn dr. Fekete Zol-
tán polgármester egyebek 
mellett városunk elmúlt évét 
értékelte. Beszélt a közmun-
kaprogramról, felsorolta 
például az önkormányzat 
által biztosított szociális 
ellátásokat, a megvalósult, 
valamint tervezett beruhá-
zásokat. Elmondta, hogy a 
2016-os esztendőben nagy 
hangsúlyt fektettek a pályá-
zatok beadására.
– Mintegy 5 milliárd Ft 
értékű fejlesztésre adtunk 
be pályázatot a múlt évben, 
melynek az eredményei 1-2 
hónapon belül várhatóak. 
A benyújtott pályázatok 
több mint 60%-a a gazda-
ságélénkítést célozza meg 
– mondta dr. Fekete Zoltán 
polgármester.

A városvezető a továb-
biakban is az önkormányzat 
támogatásáról biztosította a 
vállalkozókat, végezetül meg-
köszönte a segítségüket.

A rendezvényen Dienes 
Lóránt, a BOKIK mezőkö-
vesdi irodájának vezetője 
röviden szintén értékelte a 
hátrahagyott esztendőt.

Bódi Krisztián

Eredményes 
évet zártak

Erősödik a magyar gazdaság, mondta 
el többek között Bihall Tamás, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke a Mezőkövesden 

tartott Évértékelő ünnepségen.

Bihall Tamás elnök a megye fejlődését is értékelte
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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: február 26.

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
Februárban jegyes kurzus indul.

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 22–28-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
január 29 – február 4-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

február 5–11-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

február 4. 
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

február 11.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

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
február 1. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház a Közösségi Házban. 
Téma: Szabó Lőrinc

február 2. csütörtök
18 órától Dr. Csernus Imre előadása a Közösségi 
Házban. Téma: Se veled, se nélküled

február 6. (hétfő)
17 órától Kertbarát Klub: vetőmagok ismertetése és 
konyhakert tervezése Lakatos Lajossal a Közösségi Házban

február 9. csütörtök
18 órától Katyi – zenés vígjáték a Körúti Színház 
előadásában a Közösségi Házban

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban 2017. január 3. és 16. 
között 3 házasságkötést és 10 halálese-
tet anyakönyveztek. Az alábbiak, illetve 
hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez:  

Házasságkötés:
Bacsik Zoltán Szabolcs 
– Pázmándi Dominika

Haláleset:
Sallai József 67 éves,

Szamosi Gyula 85 éves,
Kis Pálné 91 éves

Takács Erzsébet 87 éves
mezőkövesdi lakos.

Február 8.
szerda, Közösségi Ház

17 óra: Énekelj! – 3D
magyarul beszélő, amerikai családi animációs 
film, 107 perc, 2016

19 óra: A Kaptár - Utolsó fejezet – 3D
magyarul beszélő, német-ausztrál-kanadai-
francia akció-horror, 106 perc, 2016

Moziajánló
Biztonsági eszköz 
a lakosság részére
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a továbbiak-
ban is beszerzi és biztosítja a lakosság részére az 
alábbi biztonsági eszközöket:  
– ajtóék 1050 Ft-os beszerzési áron
– személyi riasztó 300 Ft-os áron. 

Igény esetén hívja a 49/505440-es telefon-
szám 5842-es, ill. 5881-es mellékét! 

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
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SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ TÁMOGATÁS 
A 2017. ÉVRE TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának 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 elszállításá-
nak szemétszállítási díját, ahol kizárólag
a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő
b) az Szt. 50. § (1) bekezdés ga-gb) pontjai szerint közgyógyellátásban 
részesülő, vagy 
c) az a)-b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek, vagy
d) az a)-c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, és kizárólag ezen szemé-
lyek 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 személyeket illeti meg, 
a) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában a kérelem benyúj-
tását 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 benyújtását megelőző hónap jövedelme 
alapján számított egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjmini-
mum 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 nyugdíjszelvény fénymásolatát, aki 
a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, annak a kérelem benyújtását közvetle-
nül 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

Álláshirdetés
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda pályázatot hirdet
Városüzemeltetési munkakör betöltésére

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati beruházások 
előkészítése és figyelemmel kísérése. Közútkezeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése. 
Viziközmű fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Műszaki, gazdasági beruházási 
statisztikai jelentések készítése és ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. 
Főiskola: mélyépítőmérnök, vagy vízügyi, vagy közlekedési felsőfokú szakképesítés. 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű irodai alkalma-
zások ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 1-3 év közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részként benyújtandó iratok, igazolások: 90 napnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
okmányok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes 
adatok kezeléséhez és a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 
tartalmú szakmai önéletrajz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, 
a 49/511-540-es telefonszámon.

A pályázatot postai úton a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal címére 
kell megküldeni (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.). A borítékon kérjük 
feltüntetni „Városüzemeltetési ügyintézői pályázat” megnevezést.

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört 
gyakorló jegyző dönt. A köztisztviselői jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével 
tölthető be. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

január 27. péntek
18 órától Mezőkövesdi KC – Orosházi FKSE-Linamar 
Liga Kupa kézilabda-mérkőzés 
a füzesabonyi sportcsarnokban

február 2. csütörtök
18 órától Mezőkövesdi KC – Grundfos Tatabánya KC 
Magyar Kupa kézilabda-mérkőzés 
a füzesabonyi sportcsarnokban

február 11. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

február 11. szombat
14 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr Ma-
gyar Kupa labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

február 12. vasárnap
Mezőkövesd SE – Bajnok Sakkiskola sakk mérkőzés 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

Köszönetnyilvánítások
A Szent László Kórus Egyesület nevében ezúton is szeretném köszönete-
met kifejezni az énekkar elmúlt évi munkájához nyújtott támogatásokért:  
Mezőkövesd Város Önkormányzatának, a Szent László Plébá-
niának, a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.-nek, a Közösségi 
Háznak, a Városi Könyvtárnak, valamint a minket nagyra becsülő 
és mindig megtisztelő közönségünknek.

Külön megköszönöm ugyanezen támogatóinknak a „Cintányéros 
Cudar Világ!" címmel előadásra került újévi operett és musicalgálánk 
megrendezéséhez nyújtott segítségeket is, melyet a nagy sikerre való 
tekintettel az év folyamán megismételni szándékozunk.

Végül köszönjük az egyesületen belül működő Szent László Kórus és 
annak tagjaiból álló Mezőkövesdi Hang-Stúdió Társulat számára ado-
mányozott adó 1%-os hozzájárulásokat, mely összeget működésre 
fordítottunk.

Várjuk ebben az évben is a szíves felajánlásokat:
Szent László Kórus Egyesület adószám: 19330817-1-05

Mozerné Horga Stefánia
művészeti vezető

A Mezőkövesdi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ 

Idősek 
Klubja 

szeretettel várja 
leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, színes programok, 

hivatalos ügyek intézésének 
segítsége, egészségügyi 

ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király u. 90. 

Nyitvatartás: 
7–15 óráig (munkanapokon)
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Tisztelt Állampolgár, Tisztelt Fogyasztó!
Tájékoztatjuk, hogy jogszabályi változások folytán 2017. január 1-től az alábbi fogyasztó-
védelmi jogsértések esetén a Mezőkövesdi Járási Hivatal Hatósági Osztálya (3400 Mezőkö-
vesd, Mátyás király u. 112., telefon: 06/49-795-003, e-mail: jaras.mezokovesd@borsod.gov.
hu) fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársaihoz fordulhat:
– ha egy kereskedelmi egységben/vendéglátó helyen/szolgáltatónál nem tájékoztatják egy termék eladási 
(egyes esetekben egység-) áráról, illetve egy szolgáltatás díjáról, vagy a díj kiszámításának módjáról;
– ha nem tüntetik fel a nyitvatartást, nem biztosítanak Vásárlók Könyvét, vagy az nem hiteles, – illetve 
a kereskedő nem biztosítja a megvásárolni kívánt termék méretének, súlyának, használhatóságának 
ellenőrzését;
– ha azt tapasztalja, hogy 18 éven aluli személyt alkohollal, vagy dohánytermékkel szolgálnak ki;
– ha nem tájékoztatják a vállalkozás székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és módjáról, illetve a 
Békéltető Testületi eljárás lehetőségéről, a Testület elérhetőségeiről;
– ha szóbeli panaszát nem vizsgálják meg, arról jegyzőkönyvet nem készítenek, vagy a készített jegyző-
könyv nem tartalmazza a szükséges adatokat;
– ha írásbeli panaszára nem, vagy nem határidőben válaszolnak, illetve elutasító válasz esetén nem közlik: 
mely hatóság, illetve a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti;
– ha egy közszolgáltató nem gondoskodik ügyfélszolgálatról, vagy azt jogsértő módon üzemelteti, ide 
értve a telefonos/elektronikus ügyfélfogadást is;
– ha jótállási/szavatossági igényével kapcsolatban nem, vagy hiányos tartalommal vesznek fel jegyző-
könyvet/átvételi elismervényt;
– ha hiányos tartalmú jótállási jegyet kap, vagy a jótállási jegyen feltüntetett jogait megsértik;
– ha javító-karbantartó/lakásépítési szolgáltatás igénybevétele esetén hiányos jótállási jegyet kap, 
vagy jótállási/szavatossági igényével kapcsolatban nem, vagy hiányos tartalommal vesznek fel 
jegyzőkönyvet;
– ha házaló kereskedelem útján tiltott termékeket (pl. gyógyszer, jövedéki termék stb.) kínálnak eladásra;
– ha egy kereskedelmi egységben nem különítik el az új és a használt termékeket;
– ha a kereskedő a megvásárolt terméket – jellegének megfelelően – nem csomagolja be;
– ha a társasház közös képviselője/lakásszövetkezet igazgatósága nem függeszti ki a rezsicsökkentés-
hez kapcsolódó tájékoztatást;
– ha termék/szolgáltatás megvásárlása esetén nem kerül átadásra nyugta, számla;
– a betétdíjas termék visszaváltása során jogsértést tapasztal.

Ha a fentiektől eltérő jogsértéseket tapasztal:
pl. közüzemi szolgáltatók részéről, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat érintettjévé válik, – úgy 
kérjük, keresse a Miskolci Járási Hivatal fogyasztóvédelmi munkatársait az alábbi elérhetőségeken! 
Postacím: 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 12.
Telefon: 06-46/506071 | E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Interneten is tanulható 
a matyó hímzés
A Matyó Népművészeti Egyesület fejlesztésé-
nek köszönhetően mára mindenki számára 
hozzáférhetővé vált hatalmas szellemi kin-
csünk, a matyó hímzés elméleti és gyakorlati 
tudásanyaga.

Az oktató anyag alapját az egyesület 2003-
ban kiadott "Mezőkövesdi matyó hímzés" című 
könyve, valamint a Hungarikum Bizottság és a Magyar Művészeti Akadémia által 
támogatott, 2016-ban létrehozott képekkel és videó felvételekkel gazdagon il-
lusztrált multimédia adta. A könyvkiadás jelentős drágulása és terjedelmi korlátai 
miatt, valamint a minél szélesebb körben történő szakszerű és hiteles információ 
közvetítés céljából választották a Matyó Népművészeti Egyesület szakemberei az 
internetes tárhelyen való közzétételt. A teljes tartalom megtekintéséhez a www.
matyohimzes.info oldalon szükséges regisztrálni, melynek egyszeri díja van.

Az éjszakai fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedé-
seket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállítá-
sának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. 

Az ÉRV ZRt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védel-
mének fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongá-
lódott ivóvízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, hitelesítésének költségeit 
a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a 
károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan?

Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük 
az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az 
ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig lehajtott állapotban legyen. A 
helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló 
hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja. A fedlap belső felületét 
az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a 
szigetelés az akna mennyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét 
tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.

Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, 
ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk. Hőszigetelő anyaggal vagy műanyag 
fóliával fedjük be az ivóvízmérőt úgy, hogy az könnyedén eltávolítható legyen a leolva-
sáskor. A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás előtt célszerű az 
aknáról ellapátolni a havat. Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a 
fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli 
hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget.

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a köz-
műalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy 
elleni védelme a lakóközösség feladata. Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények 
esetében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről. Ha a falban levő vezetékben 
keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. 
Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a 
helyiség felfűtése jelenti a megoldást. A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, 
illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasz-
nálói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a 
víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről minden 
esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen szivároghat a víz.

Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálnunk az 
ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak 
akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen 
a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket. Az ÉRV ZRt. szakemberei gyors és 
egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk 
el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmérőt. 
Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért 
érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását és javíttas-
suk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta egy 
alkalommal ellenőriznünk az ivóvízmérő-aknát.

Probléma esetén hívja az ÉRV ZRt. szakembereit 
a 06-48/514-550 telefonszámon!
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OLVASÓINK ÍRTÁK

STRATEGIES21
az MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma 
ERASMUS+ pályázata
Még alig egy éve, hogy lezárult az 5 euró-
pai iskola együttműködését megvalósító 
Comenius pályázatunk (New Horizont), 
mely nem csak a részvevő diákok és 
tanárok számára nyújtott felejthetetlen 
élményeket és tapasztalatokat, de iskolánk 
egész közössége figyelemmel kísérhette a 
faliújságra kitett képeken, a helyi újságban 
megjelent cikkeken keresztül, valamint 
az iskola facebook-oldalán és honlapján. 
Még a Comenius pályázat befejezése előtt 
2015 márciusában elkezdtünk új pályázati 
lehetőséget és partnereket keresni az 
eTwinning oldalon, az európai iskolák 
közösségi portálján. 

Az új szabályozás szerint az ERASMUS+ 
az Európai Bizottság 2014-ben induló 
programja, amely az oktatás és képzés, az 
ifjúsági szféra és a sport területén biztosít 
lehetőséget pályázatok beadására. 

Másfél év és 2 beadott pályázat 
után 2016 augusztusában kaptuk meg 
az értesítést, hogy nyert a pályázatunk 
a STRATEGIES21, melynek neve utal fő 
céljára, az iskolák közötti stratégiai part-
nerkapcsolatra és együttműködésre, de 
kibővül az innováció és a jó gyakorlatok 
cseréjével. A 7 ország iskoláit a portugál 

iskola (Escola Pofissional de Aveiro) mint 
koordinátor fogja össze. Az együttmű-
ködés a vállalkozói szellemiség és annak 
oktatási módszerei területén zajlik majd a 
partner intézmények között. 

2016. november. 14. és 18. között 
az igazgatónővel Juhász Jánosnéval részt 
vettünk az első projekttalálkozón Portu-
gáliában, Aveiroban, ahol egy felkészítő 
tréninget szervezett a koordináló iskola, 
továbbá megbeszéltük a következő két 
évben lebonyolításra kerülő 5 projektta-
lálkozó ütemezését. Az itt megbeszéltek 
alapján fogunk majd részt venni (tanárok 
és diákok) a többi találkozókon Törökor-
szágban, Franciaországban, Bulgáriában, 
Olaszországban és majd vendégül látni a 
többi iskola képviselőit Magyarországon, 
Mezőkövesden. Ezeken túl betekintést 
nyerhettünk a portugál iskola minden-
napjaiba, ahol sokkal nagyobb hangsúlyt 
helyeznek a problémás tanulókra, megis-
merkedhettünk az óceán parti csodálatos 
Aveiroval, melyet Portugália Velencéjének 
is neveznek lagúnái és gondolái miatt.

Napjainkban Európa rengeteg kihí-
vással kerül szembe, amit csak úgy lehet 
kezelni, ha emeljük a felkészültségét a 

kreatív, jól képzett, vállalkozói szellemi-
séggel rendelkező állampolgároknak, 
akik bárhol élnek, legyenek elég bátrak 
ahhoz, hogy újszerűen gondolkodjanak 
és szembenézzenek a kihívásokkal. A 
projekt célja, hogy fejlessze a kreativitást 
és az innovatív tanítási-tanulási tech-
nikát a vállalkozói szellemiség oktatása 

tekintetében, valamint csökkentse a 
szakadékot a tanítás és a munka világá-
nak követelményei között.  A vállalkozói 
gondolkodás és készségek fejlesztése 
hozzájárul a kreatív gondolatokhoz, azaz 
„gondolkozz a dobozon kívül”.

December 21-én került megrendezésre 
iskolánk diákjai számára az adventi 
hangulatot idéző karácsonyi szentmise 
és lelki nap. Az ünnepélyes hangulatú 
program a Szent László templomban 
kezdődött, ahol dr. Medvegy János 
apát-plébános szentmisét celebrált 
Versler Sándor atya közreműködésével. 

A mise végén Csirmaz István igazgató 
megosztotta ünnepi gondolatait 
iskolánk diákjaival. 

Ezt követően kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó tanulóink jutalmazására 
került sor: Hadobás Dávid a katolikus 
középiskolák országos versenyén elért 4. 
helyezésért tárgyjutalomban részesült. 

A diákönkormányzat által meghir-
detett Szent Erzsébet rajzpályázat 
dobogós helyezettjei oklevelet és 
tárgyjutalmat vehettek át iskolánk 
igazgatójától. A templomból való ki-
vonulás közben a turisztika és keres-
kedő szakmacsoport diákjai és tanárai 
mindenkinek mézeskalácsot osztottak 
és áldott karácsonyt kívántak.

Ezután a Közösségi Házban a 11.A 
osztály tanulóinak közreműködésével 
megtekintetük Dickens: Karácsonyi 
ének című darabját. A színvonalas 
előadás nagy sikert aratott a hallga-
tóság körében. A felkészítés Szabóné 
Varga Ágnes hittantanár vezetésével 
és Bálintné Tóth Éva tanárnő és 
Kozma Róbert tanár úr segítségével 
történt.

Ezt követően két előadást hallgattak meg 
a tanulók: egy részük a Közösségi Házban, 
másik részük iskolánk ebédlőjében. Ihos 
Ferenc, a Verhita Rend tagja a szerzetesi 
munkáról, az apostoli tevékenységről 
és a katolikus világmisszióról beszélt 
előadásában. Kós Ede atya a karácsony 
és a szeretet üzenetét juttatta el a 
fegyelmezetten viselkedő diákokhoz és 
tanácsokat adott az advent utolsó öt nap-
jára vonatkozóan. Hangsúlyozta, hogy 
Jézus születésének ünnepe a béke, a 
meghittség és a szeretet jegyében teljen 
el. A délig tartó program elősegítette az 
adventi készülődést és a karácsonyra való 
ráhangolódást és mindannyiunk számára 
maradandó élményt jelentett.

Karácsonyi szentmise és lelki nap 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

Dr. Radványiné Fodor Valéria
Munkaközösség vezető

Nagyné Szalmási Ildikó
közgazdász-tanár  

Rengeteg élménnyel és sok hasznos tapasztalattal 
gazdagodtak a pályázat résztvevői

Dickens: Karácsonyi ének című darabját adták elő a diákok
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Mezőkövesdtől 
a válogatottságig

Alex 2000-ben született és 6 
évesen kezdett el futballozni, 
a Mezőkövesd Zsóry SE után-
pótlás szakemberének, Fügedi 
István edzőnek az irányítása 
alatt ismerkedett meg a sport-
ággal. Ezt követően Bukta Nor-
bert, majd Kubinyi József kezei 
között pallérozódott. Tehetsé-
gét bizonyítja, hogy 9 évesen 
már az U13-as csapat tagjaként 
az NB II-es bajnokságban sze-
repelt. A játékos 12 éves koráig 
nevelkedett városunkban, majd 
a Vasas Kubala Akadémiára, 
azután Németországba igazolt.

EGYRE FELJEBB Alex 2012-ben 
a megyei I. osztálynak megfe-
lelő JFG Untermain Sulzbach 
együttesében kezdett játszani, 
ahol jó teljesítményével hamar 
kiemelkedett és a harmadosztá-
lyú FC Bayern Alzenau együt-
teséhez került, ahol már profi 
körülmények között készült és 
erős ellenfelekkel játszott. 
– Egy alkalommal a nagy múl-
tú Stuttgart ellen játszottunk 
és olyan jól sikerült semle-
gesítenem az ellenfél irányí-
tóját, hogy mérkőzés közben 
lecserélték. Ennek köszönhe-

Német első osztályú játékos és magyar válo-
gatott szeretne lenni a mezőkövesdi nevelésű 
Molnár Alex. A 16 esztendős tehetséges labda-
rúgó már most Németország legjobb utánpót-
lás csapatai ellen mutathatja meg tudását.

tően a Viktoria Aschaffenburg 
csapatához hívtak próbajá-
tékra, ahová sikerült felvételt 
nyertem – mondta Alex.
Az ismert másodosztályú 
nevelőegyesület játékosaként 
többek között az FC Bayern 
München, az Ausburg, az 
Ingolstadt, az 1.FC Nürnberg 

korosztályos csapatai ellen is 
pályára léphetett már a fiatal 
mezőkövesdi nevelésű játékos.
A tehetséges labdarúgó 
szeretne még feljebb lépni, 
bízik benne, hogy pályafutása 
során a német első osztályban 
és a magyar válogatottban is 
szerepelhet majd.

A törökbálinti Arénában rendezett Adidas 
Tango Challange műfüves kispályás tor-
nán 18 csapat, köztük Európai Bajnokok 
Ligájában induló csapatok vettek részt.

A mezőkövesdiek a C csoportban 
egy győzelemmel és két vereséggel 
zártak, így kiharcolták a továbbjutást. 
Karancsiék két újabb győzelemmel 
az elődöntőig masíroztak, ahol az 
Aramis SE Mad Dogs ellen 4-0-ra, a TPS 
ellen 2-1-re kaptak ki, ezzel együtt a 
Lovehunter a 3. helyen zárt.

A Budapesten rendezett HBF 
Őszi Kupán 16 csapat vett részt. A 
Lovehunter három győzelemmel és egy 
vereséggel jutott a legjobb négy, ahol 
előbb az Anonymustól 5-2-es vereséget 
szenvedtek, majd a bronzmeccsen 6-4-
re megverték az Asterix SC-t.

A kövesdi csapat ugyancsak részt 
vett a novemberben, Budapesten 
rendezett HB Focikupán, ahol 20 csapat 
vett részt. Együttesünk egész nap kivá-
lóan szerepelt, öt győzelem után, csak 
a későbbi győztes Árpád FC Ceglédtől 
kaptak ki, így bronzérmesek lettek.

KÉT TORNÁT NYERTEK A mezőkövesdi ala-
kulat meggyőzően szerepelt az Alsózsolcán 
rendezett XVII. DG Focikupán. A nyolccsapa-
tos kispályás megméretésen pontveszteség 
nélkül masírozott a döntőig, ahol gól nélküli 
döntetlent követően, büntetőkkel 3-2-re 
legyőzte a Parasznyát. A torna gólkirálya a 
mezőkövesdi Karancsi Zoltán lett 6 találattal.

Az Egerben rendezett VIII. Békafütty 
Terem- és Hangrád Ervinné Irénke Emlék-
tornán szintén kiemelkedően szerepeltek a 
kövesdiek. Az Eszterházy-csarnokban tartott 
nyolccsapatos kispályás labdarúgó tornán a 
Lovehunter I-es gárdája győzött, a második 

együttes végzett a dobogó alsó fokán. A 
torna gólkirályi címét, valamint a legjobb 
játékosnak járó elismerést a Lovehunter 
első csapatából Nagy Levente kapta, míg a 
legjobb kapus a második együttes hálóőre, 
Bukta Krisztián lett.

Lovehunter csapata: Jacsó Róbert, 
Naisz Máté, Gyenes Zoltán, Nagygyörgy 
Ádám, Gál Máté, Tóthpál Krisztián, 
Dudás Csaba, Lázár Balázs, Imre Balázs, 
Lázár Levente, Nagy Levente, Karancsi 
Zoltán, Reményi Balázs, Gulya István. 
Csapatvezető: Béres Sándor

Két arany- és négy bronzérmet szerzett a mezőkövesdi Lovehunter a közelmúltban rendezett kispályás 
labdarúgó tornákon. 

Arany és bronz

A Városi Sportcsarnokban, január 9-én 
rendezett sporteseményen a házigazda 
Szent László Gimnázium először a daba-
si Táncsics Mihály Gimnáziumtól, majd 
a bronzmérkőzésen a budapesti Pogány 
Frigyes Szakközépiskola csapatától szen-
vedett minimális különbségű vereséget. 
A tornát a Táncsics Mihály Gimnázium 
együttese nyerte, miután a döntőben 
büntetőkkel legyőzte a balmazújvárosi 
Veres Péter Gimnázium gárdáját.

Negyedik helyen végzett 
a Szent László Gimnázium 
csapata az V-VI. korcsoportos 
fiú kézilabda diákolimpia 
országos elődöntőjében.

Negyedik 
helyen 
a gimisek

A Bayern München korosztályos csapata ellen is 
pályára lépett már Alex

Bódi K.

Bódi K.

bokri

Kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet 
a kövesdi csapat



Két és féléves szerződést 
kötött a klub vezetősége Lazar 
Veszelinoviccsal. A 30 eszten-
dős szerb támadó pályafutásá-
nak jelentős részét szerb első 
osztályú csapatoknál töltötte, 
de megfordult a fehérorosz Di-
namo Minszk együttesében is, 
legutóbb a dél-koreai Pohang 
Steelers csapatában játszott. 
Emlékezetes teljesítményt nyúj-
tott egyebek mellett a Hajduk 
Kula és a Vojvodina csapata-
iban. Előbbinél 2012-2013-as 
idényben 42 meccsen 18-szor, 
míg utóbbi gárdában 2014-
2015-ben 27 meccsen 12-szer 
vette be az ellenfelek kapuját. 
Veszelinovics 2019. június 30-
áig írt alá az OTP Bank Ligában 
5. helyen álló együttesünkhöz.

Csapatunk kerete tovább 
erősödött az elmúlt napokban. 
Mezőkövesdre igazolt Gyir-

mótról Balogh Béla, valamint a 
szerbiai magyar Farkas Dániel, 
aki Szabadkáról érkezett. A 
játékosokat bővebben lapunk 
következő számban mutatjuk be.

TÁVOZÓK Sivic Tomislav négy 
labdarúgó, Jan Vosahlík, Polényi 
Gábor, Heffler Norbert, vala-
mint Mihai Nicorec játékára 
sem számít a tavaszi szezonban. 
Szintén nem marad Mezőköves-
den Devecseri Szilárd, a kölcsön-
ben itt szereplő középhátvédet 
visszarendelte a Szombathelyi 
Swietelsky Haladás. További hír, 
hogy Ulysse Diallot a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Fegyelmi 
Bizottsága eltiltotta. Együttesünk 
csatára a Videoton elleni bajnoki 
mérkőzésen egy felugrás után 
Fiola Attilának okozott súlyos 
sérülést, így január 12-étől egy 
hónapig nem léphet pályára.

EDZŐTÁBOR Labdarúgóink a kedvezőtlen időjárás miatt 11 napig 
Cipruson, Aiya Napa városában edzőtáboroznak, ahová január 
17-én indultak és január 28-án érkeznek haza. Az új játékosok a 
csapattal utaztak, viszont Hegedűs Dávid és Fótyik Dominik sérü-
lés miatt kihagyta az edzőtábort. Együttesünk három edzőmeccset 
játszik a szigetországban, január 21-én a román első osztályú CRF 
Kolozsvár, január 25-én a ciprusi élvonalban szereplő Karmiotissa, 
január 28-án pedig az ukrán első ligás FC Zirka ellen.

Felkészülési mérkőzés: 
CFR Kolozsvár – Mezőkövesd Zsóry FC 4-1 (1-0)
Gólok: Paun (2), Gomelt, Neagu (11-esből), illetve Frőhlich. 

TÉTMECCSEK Labdarúgóink február 11-én, szombaton 14 órától a 
Gyirmót FC Győrt látják vendégül a Városi Stadionban, a Magyar 
Kupa 9. fordulójában. Az OTP Bank Liga küzdelmei február 18-án 
kezdődnek, amikor is a Diósgyőr érkezik majd Mezőkövesdre.

Egy csatárral és két védővel erősítette meg keretét a 
Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt csapata, közben többen 
is távoztak együttesünktől. Labdarúgóink február 11-
én játsszák le az első tétmérkőzésüket 2017-ben.

Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 
26-16 (14-8)
Hibátlan mérleggel várhatta a Cegléd elle-
ni mérkőzését Janó Pál együttese, ugyanis 
a sorozatban mind a három mérkőzését 
megnyerte az MKC, míg a Pest megyei 
gárda két ponttal érkezett a január 14-ei 
Füzesabonyban rendezett összecsapásra.

A Mezőkövesd villámrajtot 
vett, kéziseink hét perc után 4-0-ás 
előnyben voltak. Az MKC a kiváló 
védekezés mellett elől főleg gyors 
indításokból lőtte a gólokat, a 17. 
percben 10-4 volt az állás. Fordulás 
után sem változott a játék képe, a 41. 
percben 19-9-re módosult az eredmény 

és az MKC ezután is jól játszott. A 38. 
percben Trivkovics vállsérülést szenve-
dett, így a kövesdi beállós többhetes 
kihagyásra kényszerül.
– Nekünk minden mérkőzés fontos, ezért 
természetesen örülök a győzelemnek. 
A védekezésünkkel és a kapusteljesít-
ménnyel elégedett vagyok, ugyanakkor 
rengeteg ziccert kihagytunk – mondta 
Janó Pál vezetőedző.

Mezőkövesdi KC – Váci KSE 
23-23 (16-9)
Az első helyezett, csapatunkkal holt-
versenyben 8 ponttal álló Pest megyei 
gárda ellen játszotta ötödik mérkőzését 
városunk NB I-es felnőtt csapata.

Az MKC azonnal magához ragadta az 
irányítást a Füzesabonyban, január 21-én 
rendezett összecsapáson. Bátran, lendü-
letesen és pontosan játszottak kéziseink, 
a 11. percben 7-3-as kövesdi vezetés 
állt az eredményjelzőn. A meccs képe 

a folytatásban sem változott, viszont 
szünet után az MKC játéka pontatlanabb 
lett. Együttesünk 5 perccel a találkozó 
vége előtt Kiss 7-esből lőtt góljával 
még 22-20-as előnyben volt, viszont a 
vendégek ledolgozták hátrányukat a 
lefújásig. A Mezőkövesd holtversenyben 9 
ponttal áll a Váccal, a Cegléd és az Orosháza 
4-4 egységet gyűjtött, míg a PLER Budapest 
pont nélkül áll.

MECCSDÖMPING Együttesünk január 
24-én Orosházán lépett parkettre, a két 
csapat mezőkövesdi mérkőzését január 
27-én, pénteken 18 órától rendezik a 
Városi Sportcsarnokban. Kéziseink a Liga 
Kupa utolsó csoportmeccsét január 29-
én 18 órától játsszák le Vácon.

Az MKC február 2-án, csütörtökön 
18 órától hazai pályán a Tatabányát látja 
vendégül a Magyar Kupában, míg két 
nappal később Szegeden játszik a K&H 
férfi kézilabda ligában.

Az MKC bajnoki 
menetrendje
február 4. (szombat) 18 óra: 
MOL-Pick Szeged – Mezőkövesdi KC 

február 11. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE

február 18. (szombat) 18 óra: 
Balmazújvárosi KK – Mezőkövesdi KC

február 25. (szombat) 18 óra:
Mezőkövesdi KC – Csurgói KK

március 1. (szerda) 18 óra: 
Balatonfüredi KSE – Mezőkövesdi KC

március 8. (szerda) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Grundfos Tatabánya KC

március 25. (szombat) 18 óra: 
B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC

április 1. (szombat) 18 óra: 
Orosházi FKSE-LINAMAR 
– Mezőkövesdi KC

április 15. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Váci KSE

 április 23. (vasárnap) 18 óra:
Sport36-Komló – Mezőkövesdi KC 

április 29. (szombat) 18 óra: 
CYEB Budakalász – Mezőkövesdi KC

Magabiztos győzelmet aratott vá-
rosunk NB I-es felnőtt együttese 
a Cegléd ellen, majd döntetlent 
játszott a Váccal az első két idei 
Liga Kupa mérkőzésen.

Győzelemre döntetlen

Bódi Krisztián

bokri

Három játékos 
érkezett
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Karácsony közeledtével a Billerbeck 
Budapest Kft. és számos part-
nere, köztük a mezőkövesdi 

Magán Bútoráruház is egy különleges 
ajándékkal lepték meg a fóti Károlyi Ist-
ván Gyermekközpontban élő gyerekeket. 
2016. december 17-én egy egész napos 
varázslatos forgatagot szerveztek mintegy 
130 gyermeknek, ahol számos meghívott 
ismert vendég élvezhette együtt önfeledten 
az egész napos ünnepi forgatagot. Együtt 
kedveskedtünk interaktív színházi előadás-
sal, táncprogramokkal, zenei műhelyekkel, 
kézműves foglalkozásokkal, munkakutya-
bemutatóval, sportos ügyességi játékok-
kal és még számos vidám programmal. 
A LélekFótozó nap célja az volt, hogy a 
szeretet ünnepe közeledtével vidám mo-
solyt csaljunk a fóti gyermekotthonban élő 
gyermekek arcára, akik a karácsonyt nem 
tölthették családi körben.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
a Mezőkövesdi KC Kézilabda csapatnak 
a fóti Károlyi István Gyermekközpontnak 
küldött felajánlását.

• a kormány célja, hogy minden magyar 

családnak legyen saját lakása vagy háza

• már több mint 30 ezren igényelték  

a családi otthonteremtési kedvezményt

• az otthonteremtést segíti a csökkentett 

áfa és a kedvezményes állami hitel is

2017.kormany.hu
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