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Az 54. tanév kezdődött meg a zeneis-
kolában, a nyitó ünnepség hagyomá-
nyosan egy kis koncerttel indult, egy 
népdalt, valamint egy-egy csellón és 
furulyán előadott zeneszámot hall-
hatott a közönség. A tanulók műsora 
után Mozerné Horga Stefánia tagin-
tézmény-vezető köszöntötte a diá-
kokat és szülőket, valamint a tantes-
tület tagjait. 2017-ben Kodály Zoltán 
emlékére meghirdetett jubileumi évet 
ünnepeljük: Kossuth-díjas zeneszer-
zőnk 50 éve hunyt el. Beszédében a 
tagintézmény-vezető a szerző szavait 
idézte: „a zene…. lelki erőforrás, ame-
lyet minden művelt nemzet igyekszik 
közkinccsé tenni, kapja meg belőle 
részét minden magyar gyermek...”. 

Az intézmény az új tanévben 
több száz tanulóval, valamint két új 
telephellyel kezdi meg működését.

– Ebben a tanévben többen 
iratkoztak be, mint tavaly, összesen 
490 körül van a létszámunk, ebben 
benne vannak a telephelyek tanulói 
is. Az új növendékek száma mintegy 
60 fő. Szomolyán furulya, illetve 
klarinét szak indul, Mezőkereszte-
sen pedig zongora, hegedű és gitár, 

mindkét telephelyen a kötelező 
szolfézsoktatással együtt. Szentist-
vánon pedig új képzésként hegedűt 
és gitárt oktatnak majd – mondta el 
Mozerné Horga Stefánia. 

Az intézményben 305 diák zenei, 
160 tanuló képzőművészeti, 22 fő 
pedig néptánc tanszakon kezdi meg 
tanulmányait. Az iskolában mindig 
a zongora számított a legnépesebb 
szaknak, de ebben az évben a gitár 
átvette a helyét, amelyre idén túlje-
lentkezés volt. Az évnyitó keretében 
Mozerné Horga Stefánia megragadta 
az alkalmat és a közelgő rendezvénye-
ikről is tájékoztatta a hallgatóságot. 
Szeptember 23-án templomi koncer-
tet adnak, valamint tehetségnapot 
szerveznek a cselló tanszak közremű-
ködésével. A zene világnapja alkalmá-
ból szeptember 29-én hangversenyt 
tartanak a zeneiskolában, október 
2-án pedig flashmob koncerteket ter-
veznek a város különböző pontjaira. 

Gál János, a MÁIAMI intézmény 
vezetője minden diáknak kellemes 
tanévet kívánt és elmondta, azt 
szeretné, ha örömmel térnének haza a 
zenei és művészeti órákról.

Zenés 
évkezdés
Kinyitotta kapuit az új tanévre az 

Alapfokú Művészeti Iskola. 
Az évnyitó szeptember 5-én zaj-

lott a Közösségi Házban. 

Július 17-én Gyöngyösön rendezték meg a Klenovics 
Ferenc-emlékversenyt. Az utánpótlás tornán a Me-
zőkövesd Zsóry SE ökölvívó szakosztályát négyen 
képviselték. Közülük Berki Armand és Burai Ádám 
győzött, míg Burai Dezső és Mezei Dániel vereséget 
szenvedett. 

Salgótarjánban, szabadtéren rendezték meg a IX. 
Berkes Gálát augusztus 26-án. A mezőkövesdi ököl-
vívók közül Berki Armand győzelmet, Berki Ferenc 
döntetlent ért el, míg Burai Ádám ás Paczók Bálint 
vereséggel fejezte be szereplését.

– A gyöngyösi gála nyúlfarknyira sikerült, úgy gon-
dolom, nem volt méltó „Klenovics papa” emlékéhez. 
A salgótarjáni megméretés összességében jó verseny 
volt, a szervezők nagyon kitettek magukért – össze-
gezte a két versenyt Tóth József edző.

Két ökölvívó versenyen
 indultak a Mezőkövesd Zsóry SE 

sportolói a nyáron.

Két 
tornán 
vettek 
részt

D. Anett

bokri
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A közönségszavazatok alapján rangsoroló 
vetélkedés három kategóriájában majdnem 
kétszáz fürdő versenyzett a helyezésekért, 
összesen 167 ezren voksoltak. Az Év Fürdője 
2017 verseny győzteseit szeptember elején hir-
dették ki: a Zsóry remekül teljesített, hiszen az 
előző évekhez képest 2 hellyel feljebb lépett, 
így bekerült az ország 10 legjobbja közé. A 8 
Borsod megyei fürdő mezőnyében pedig az 
első helyen végzett.

„Büszke vagyok rá, hogy a mezőkövesdi gyógy-
víz lelőhelyén kialakított egykori medence 
sokrétű, versenyképes fürdőkomplexummá 
nőtte ki magát. 2017-ben elmondhatjuk, hogy 
a kisgyermekes családok, a fiatal felnőttek és 
az idősebb vendégek is találnak igényeiknek 
megfelelő medencét a Zsóryban, emellett az 
aktívan vakációzók is hódolhatnak itt kedvenc 
időtöltésüknek: legyen szó a különféle vizes 
élményelemekről, fociról, strandröplabdáról, 
játszótérről, vagy a legújabb lehetőségről, az 
egyedülálló attrakciókkal kialakított csúsz-
daparkról” – mondta el Tállai András, aki 
hozzátette, a gyógyvíz jótékony hatása mellett 
a masszázs-, a szaunavilág és a wellnessrészleg 
is egyre több egészségturistát vonz.

A fejlesztések tovább folytatódnak: több 
mint 920 millió forintos pályázati forrásból 
újul meg a fürdő bejáratának környezete; a 
közműfejlesztések és az új csúszdapark pedig 
kormányzati támogatásból épülnek.

ZSÓRY: 
folyamatos 
fejlődés

Mintegy 3 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg az elmúlt 
években a Zsóryban. A komplexum egyre több elismerést tudhat 

magáénak: idén 9. helyen végzett egy országos versenyen, tavaly 
pedig az új részleg elnyerte Az Év Medencéje díjat.

A város és a fürdő vezetői a helyszínen 
mondtak köszönetet Tállai András 

országgyűlési képviselőnek folyamatos 
támogatásáért, a honatya pedig gratulált 

a Zsóry dolgozóinak, akik munkájukkal 
hozzájárulnak, hogy a fürdő minél 
magasabb színvonalon működjön. Sz.B.Á.
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A fenntartóváltás több szervezeti 
változást hozott, az intézmény 
immár a MSZC Mezőkövesdi 
Gimnáziuma, Közgazdasági Szak-
gimnáziuma és Kollégium néven 
a gimnázium telephelyeként mű-
ködik tovább, szakmai önállóságát 
megtartva. A kollégium vezetője 
továbbra is Hegyiné Szél Zsuzsan-
na marad. 

Az új tanévben 104 főt szállá-
soltak el az intézményben, ez a 
létszám sokkal több, mint az elmúlt 
négy évben. A kollégisták 80%-a a 
gimnázium valamelyik osztályába 
jár, a többiek pedig a szakképző 
iskolában tanulnak, valamint jelen-
leg 40 fociakadémista diák lakik az 
intézményben.

– Fokozatos létszámemelkedés 
figyelhető meg az eltelt időszakban, 
de idén ugrásszerű volt a növekedés, 
a tavalyi év végét 86 fővel zártuk, s 
köztük alig volt végzős, tehát tanév 
végén nagyon kevesen távoztak. 
Szép számmal érkeztek kilencedi-
kesek a tanév elején, összesen 37 fő. 
Örömünkre szolgál, hogy határon 
túli diákok is beiratkoztak ebben a 
tanévben intézményünkbe – mondta 
el Hegyiné Szél Zsuzsanna, a kollégi-
um vezetője.

A jelenleg telt házzal működő 
kollégiumban a diákok 3-4 ágyas 
szobákban laknak, négy jól elkülö-
níthető szárnyra osztható az épület, 
két szinten szárnyanként 8-10 szoba 
található egy-egy vizesblokkal. A 
nyár folyamán elvégezték a helyi 
karbantartók a legszükségesebb 
munkákat, javítást, tisztasági festést, 
így a tanulókat kellemes környezet 
várta tanévkezdéskor.

Új fenntartó
Augusztus 1-jétől az in-
tézmény a MSZC Mezőkö-
vesdi Szent László Gim-
náziuma és Közgazdasági 
Szakgimnáziumához tar-
tozik, az összevonás 
eredményeként egyszerű-
södik a feladatszervezés, 
mely eddig két fenntartó 
között zajlott.

Vendégül látták a nyugdíjasokat
Idén is megvendégelte az Idősügyi Tanácshoz tartozó klubok tagjait 
városunk önkormányzata.

A szeptember 5-ei program fürdőzéssel kezdődött a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben, majd 
városunk önkormányzatának üdülőjében folytatódott, ahol gulyáslevessel várták a résztve-
vőket. Az ebéd elfogyasztása után elsőként Csirmazné Cservenyák Ilona, az Idősügyi Tanács 
elnöke, majd dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte a nyugdíjasokat, aki beszámolt a 
közelmúltban elnyert pályázatokról és a hamarosan megkezdődő beruházásokról. A vendég-
látás költségeit, a főzéshez szükséges alapanyagokat, valamint a nyugdíjasok utaztatását 
ebben az évben is városunk önkormányzata biztosította.

Kovács Gáspár 1927. szeptember 
5-én született. Már fiatalon bele-
kóstolt a munka világába, hiszen 
az iskola befejezését követően az 
Asztalos KTSZ-ben dolgozott. A 
munka mellett több tanfolyamot 
is elvégzett és 1967-ben le is 
érettségizett, valamint a szö-
vetkezetek országos központja 
szervezésében üzemmérnöki 
diplomát szerzett. Gazsi bácsi 
1986-ban vonult nyugdíjba, 
de ezután még másfél évig az 
Asztalos KTSZ-ben dolgozott. 
Nyugdíjas éveit is aktívan tölti, 
hiszen sokat kertészkedik és ol-
vasni is szeret. Az ünnepelt 1959-
ben nősült meg, két gyermeke és 
négy unokája született.

Jubileumi születésnap
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte a mezőkövesdi Kovács 
Gáspár. Városunk szépkorú lakosát dr. Fekete Zoltán polgármester is 
felköszöntötte a jeles alkalomból.

KÖSZÖNTÉS Gazsi bácsit dr. Fekete Zoltán polgármester 
is felköszöntötte a jeles ünnep alkalmából, szeptember 
7-én. Városunk vezetője először Orbán Viktor miniszterel-
nök köszöntő levelét olvasta fel, majd a város oklevelével 
együtt átadta az ünnepeltnek. Ezen felül egy csokor 
virággal és tortával kedveskedett neki. 

VÁROSHÁZA

Dori A.

Gyönyörű napsü-
tésben, jó han-
gulatban telt a 
délelőtt: fürdőztek 
és sokat beszélget-
tek a klubtagok

Dr. Fekete Zoltán és az ünnepelt, Kovács Gáspár

B. K.

Bódi K.
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Vendégül látták a nyugdíjasokat

– Nagy erőkkel zajlik a 
Mátyás király utca rekonst-
rukciója, és további munkák 
várhatók a városban. Mikorra 
készül el az új útfelület? – 
kérdeztem Tállai Andrást 
szeptember második hétvé-
géjén, mikor Mezőkövesden 
utcáról utcára járva tájékozó-
dott a város jelenlegi állapo-
táról és a kezdődő fejleszté-
sek részleteiről. 

– A tervek szerint december 
közepére már az új úton 
közlekedhetünk, melyet már 
mindannyian nagyon vártunk.
Korábban türelmet kértem a 
kövesdiektől és bizalmat ab-
ban, hogy mindent meg fogok 
tenni a megoldás érdekében, 
ezúttal pedig már eredmé-
nyekről tudok beszámolni: a 
főutca felújításán túl további 
fejlesztések is megvalósulnak: 
nyertes pályázatok segítségé-
vel körforgalom épül a ren-
delőintézet előtti keresztező-
désnél és megújul a belváros 
szíve, a Hadas városrész  
– mondta az országgyűlési 
képviselő.

KORMÁNYTÁMOGATÁS A 
Mátyás király út Mindszenty 
József és Bogácsi utak közöt-
ti része – beleértve az Egri 
úti csomópontot is – felújítá-
sa abból a 700 millió forintos 
támogatásból valósul meg, 
melyről tavaly decemberben 
döntött Magyarország Kor-
mánya. Teljes útszélességben 
új kopóréteg kerül az útra, az 
Ady Endre úttól az Egri útig 
pedig új, térköves járda épül. 

A támogatás másik részéből 
(mintegy 200 millió forint-
ból) újult meg a Szomolyai 
út Mezőkövesd közigazgatási 
területére eső 4 km-es sza-
kasza, illetve a Zsóry fürdő 
területén terveznek közmű-
fejlesztéseket.

MÁTYÁS KIRÁLY ÚT FELÚJÍTÁSA
Költség: 310.549.731 Ft
Az útszakasz hossza: 1760 m
Új aszfaltfelület: 19.034 m2

Térköves járdafelújítás: 1404 m2

Szükséges helyeken új 
kiemeltszegély-építés: 873 m

TOP-PÁLYÁZAT A Mezőkövesd-
Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc 
közötti kerékpárút építéséhez 
nyert 100%-os támogatású 
pályázat tartalmazza a rende-
lőintézet előtti körforgalom 
kialakítását: olyan korszerű, 
biztonságos csomópontot épí-
tenek, melyben a kerékpárosok 
számára külön sávot jelölnek ki.

A kerékpárút kialakítását 
jövőre kezdik, két ütem-
ben: elsőként a Bogácsig, 
majd a Bükkzsércig tartó 
szakaszon. Az új kerékpárút 
csatlakozik a Mezőkövesden 
már meglévő belterületi, 
valamint a Miskolc–Eger 
között a tervek szerint 
megépülő biciklis úthoz is. 
A négy önkormányzat kon-
zorciumban nyertes Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Programon nyert 
pályázatának teljes költsége 

1,7 milliárd forint, melynek 
keretében változik a helyi 
buszközlekedés: a pályaud-
var a vasútállomás mellé 
kerül, ahol egy modern, 
fedett forgalmi közpon-
tot alakítanak ki. A tervek 
szerint a tömegközlekedés 
további ésszerűsítéseként – 
mintajellegűen – a MÁV-val 
közös információs rendszert 
alakítanának ki. A Mátyás 
király úton továbbra is 
megállnak majd a járművek, 
több helyen pedig nagyobb 
kapacitású buszöblöket 
hoznak létre. A buszállo-
máshoz vezető, önkormány-
zati tulajdonú Dohány utcát 
kiszélesítik majd a növekvő 
forgalom miatt. A központ 
áthelyezésével jelentősen 
csökken a belváros zaj- és 
levegőszennyezettsége is.

Jelenleg a projekt műszaki 
tervezése zajlik, ezt követi a 
közbeszerzési eljárás, majd 
ütemezetten a tényleges kivi-
telezés; a pályázat befejezése 
pedig 2020-ra várható.

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
Teljes hossz: 20.627 méter
Ebből: 6190 méter belterületi 
kétoldali kerékpáros nyom
4540 méter kerékpáros közle-
kedésre épített, 3 méter széles 
mezőgazdasági út
8632 méter közúttól elválasz-
tott, önálló 2x1 forgalmi sávos 
kerékpárút
141 méter különálló elválasztás 
nélküli gyalog- és kétirányú 
kerékpárút
1124 méter önálló kerékpárút 2x1 
forgalmi sávval, kiemelt szegéllyel 
elválasztva

HADAS-UTCÁK A terü-
let kulturális-turisztikai 
fejlesztésére nyert pályázat 
a közlekedés javítását is tar-
talmazza: az utcákban faltól 
falig szintkülönbség nélkül 
(megszüntetik a járdákat, 
aszfaltos utakat) egységes 
kőburkolatot kap a teljes 
városrész.

Az egyetlen állandó a változás maga – 
mondta Hérakleitosz. A változás újat hoz, 
az újítás pedig fejlődést jelent. Mezőkövesd 
belvárosának közlekedésfejlesztése 
komoly mérföldkőhöz érkezett.

Változásban

Decemberre elkészül az új útfelület 

Korszerű, biztonságos körforgalom épül 

Sz.B.Á.

AKTUÁLIS
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SZIRÉNA

A január és augusztus közötti 
időszakban 450 esethez, a 
nyár folyamán pedig mintegy 
44 káreseményhez vonultak 
ki a Mezőkövesdi Hivatá-
sos Tűzoltó Parancsnokság 
munkatársai – ez utóbbi szám 
valamivel több, mint a tavalyi. 
A nyár júniusban egy viharral 
indított Bogácson, ott kellett 
fákat kivágni. Június 27-én 
kigyulladt a mezőkövesdi 
Rózsa Étterem, az esethez 21 
órakor már hármas fokozatú 
riasztást rendeltek el, éjfél 
után sikerült megfékezni a 
tüzet. Az erős szél júliusban 
is problémákat okozott, 
10-én Mezőkövesden a Kis 
István úton egy faág vezeté-
kekre dőlt, a Hóvirág úton 
villámcsapás következtében 
kigyulladt egy tető, másnap 
faágak, fák okoztak gondot 
Mezőnagymihályon. Július 12-
én a szomolyai úti csirketelep 
tetőszerkezete gyulladt ki, 
vélhetően elektromos meghi-
básodást követően. 

– Július 24-én ismét egy 
vihar csapott le a környéken, 
amely Mezőkövesden, Szent-
istvánon, Mezőkeresztesen és 
Egerlövőn okozott kárt. Éjsza-
ka egy tucatnyi káresetnél kel-
lett beavatkozni, a 3-as úton is 
két nagy fa volt kidőlve, illetve 
Egerlövő és Mezőkövesd kö-
zött 12 nagyméretű fát kellett 
eltávolítani az útról. Ez az 
esemény még napokig munkát 
adott a kollégáknak – tájé-
koztatott az esetről Koroknai 
Péter alezredes, a Mezőköves-
di Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság tűzoltóparancsnoka.

Ebben a hónapban a száraz-
ság és a hőség miatti gaz- és 
tarlótüzekhez szintén többször 
mozgósították a tűzoltókat, jú-
lius 3-án Egerlövőre, július 21-
én pedig Sályba és városunkba 
vonultak ki a szakemberek. 

– Mezőkövesden a Barack 
utca mögött tarló égett, 
valamint 13 körbála kapott 
lángra, itt komoly kár ke-
letkezett, este pedig gaz-
tűz volt a Varga Pál útnál. 
Másnap az M3-as mellett is 
tarló égett a 120-as kilomé-
terszelvénynél, 31-én ismét 
tarlótüzek voltak, szintén 
az M3-as mentén, kb. 2000 
négyzetméteren – foglalta 
össze a tűzoltóparancsnok.

Augusztus 3-án Horto-
bágyon több mint 5000 
hektáron égett a gaz, ennél az 
esetnél több napon keresz-
tül segítettek tűzoltóink. A 
viharok miatt Szentistvánon, 
Mezőkövesden, Egerlövőn, 
valamint Bükkábrány és Kács 
területén voltak még fakivá-
gások. Augusztus 25-én Sály-
ban ismét tűzeset történt, 3 
hektáron égett az aljnövény-
zet az erdőben.

BALESETEK A nyári időszak-
ban a közúti balesetek nagy 
része az M3-as autópályán 
történt, tűzoltóink több olyan 
esetnél is segédeztek, amikor 
a járműbe, vagy az alá szorul-
tak be a sérültek. Továbbá a 
kiömlött olajat takarították el 
és megszüntették a forgalmi 
akadályt. Július 24-én szintén 
az M3-ason két autó ütközött, 
a sérültek kiszabadítása után 

az autósok figyelmetlensé-
ge miatt egy újabb baleset 
alakult ki, de személyi sérülés 
szerencsére nem történt. 
Augusztus 1-jén az M3-ason 
egy személygépkocsi árokba 
hajtott, 5-en sérültek meg, 
majd 30-án a mezőszemerei 
felüljárónál egy személygép-
kocsi felborult, egy 13 éves 
lányt súlyos sérülésekkel 
szállítottak kórházba. 

A lánglovagok 
nyáron 
sem 
pihentek

Elsősorban a szárazság 
és a hőség miatti avar-, 
gaz- és tarlótüzekhez, 

valamint a viharok okoz-
ta károkhoz riasztották 

a szakembereket. 

Koroknai Péter tűzoltópa-
rancsnok elmondta, hogy az 
elmúlt évek tendenciáját kö-
veti a nyári káresetek száma, 
a hőhullámos időszakokat 
általában gyors lefolyású 
viharok zárták le, a legtöbb 
munkát ez adta a lánglova-
goknak. Bízik benne, hogy 
az elkövetkezendő időszak-
ban valamivel nyugodtabb 
lesz az időjárás.

Infoblokk:

A B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alá tartozó Me-
zőkövesdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 69 munkatárssal mű-
ködik. Vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívószámot kell tárcsázni, 
a miskolci hívásfogadó központ operátorai nyújtanak segítséget a 
felmerülő probléma esetén.

Elérhetőségek: 
Tűzoltóparancsnok: Koroknai Péter alezredes
Cím: Szent László tér 12.
Tel.: 49/505-120

Tűzoltók 
munkában: 
folyamatos 
segítség-
nyújtás és 
állandó 
készenlét

Dori Anett
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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, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra
Október 1-jétől az esti misék 17 órakor 
kezdődnek. 
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 
templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától Ifjúsági hittan
Szent László Kórus: Szombatonként és/
vagy vasárnap kóruspróba 
Minden hónap második vasárnapján és 
ünnepek alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo

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

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 
csütörtökén, 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 GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
Szent Liturgia a mezőkövesdi görögkatolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közösségi 
Ház mögött):  
szeptember 24-én (vasárnap) 17 órától.

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl 
ügyeleti készenléti rend:

ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) 
hétköznap és szombaton: 20–22 óráig,  
vasárnap: 18–22 óráig, ünnepnapokon: 

8–22 óráig. 

KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra) 
csak sürgős esetben: 22–8 óráig 

(hétköznap 7.30 óráig) 

szeptember 17–23-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.) 

szeptember 24–30-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

október 1–7-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

szeptember 23.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1. 

szeptember 30.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

október 7.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

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!

Harangszó

Anyakönyvi 
Hírek 

Városunkban augusztus 29. és szep-
tember 9. között 10 házasságkötést és 
4 halálesetet anyakönyveztek. Az alábbi-
ak, illetve hozzátartozóik járultak hozzá 
a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Mészáros Zsolt – Varga Erzsébet Tünde

Pongrácz Gábor – Elek Ágnes
Spisák József – Himer Erika Erzsébet

Kertész Tamás – Halmai Szandra Zsuzsanna
Benedek Bálint – Ferenczi Judit

Halmai Zsolt Csaba – Nagy Anikó Alexandra
Pető György – Buda Anikó

Vitéz Zoltán – Domján Anita
Haláleset:

Pázmándi Pál 75 éves,
Pozsa Istvánné 61 éves,

Mezei Pál 63 éves,
Fügedi Józsefné 91 éves

mezőkövesdi lakos.

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

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a nagyarányú 
érdeklődésre való tekintettel a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság munkatársai továbbra is várják  megrendelésüket 
elektronikus ajtóék és személyi riasztó beszerzésére.  

Elektronikus ajtóék beszerzési ára: 1.300 Ft/db
Személyi riasztó beszerzési ára: 300 Ft/db

Bővebb információ, illetve a termékek állampolgárok 
részére való biztosítása érdekében kérem, keresse a Me-
zőkövesdi Rendőrkapitányságon Zelei Istvánné, illetve 
Durbák Korinna kolléganőnket a 06-49/505440-es 
telefonszám 5842-es vagy 5881-es mellékén!

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
elektronikus ajtóék és személyi riasztó beszerzése
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Szeptember 16. szombat – október 2. hétfő
Életmódváltó Hetek – több helyszínen 
szeptember 21. csütörtök
18 órától Mágnás Miska – a Turay Ida Színház előadásában 
a Közösségi Házban
szeptember 22. péntek
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Házban
szeptember 23. szombat
Tehetségnap a zeneiskolában, majd 17.30-tól hangverseny 
a Szent László templomban
szeptember 29. péntek 
17 órától Bokor Ildikó (zongora) és Fábián Tímea (fuvola) hangverse-
nye a zene világnapja alkalmából a zeneiskolában
október 4. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház a Közösségi Házban. Téma: Vajda János
október 7. szombat
18 órától A vád tanúja – a MASZK Egyesület előadása a Közösségi Házban

szeptember 23. szombat
18.15-től Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban
szeptember 30. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – FKSE-Algyő NBI/B férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban
október 8. vasárnap
Mezőkövesd Zsóry SE – Hajdúböszörmény sakk mérkőzés 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

Stopper

PALETTA

Hívogató

17 órától: 
A Lego Ninjago Film – 3D
magyarul beszélő, amerikai-dán 
családi animációs film, 2017

19 órától: 
Kingsman: Az aranykör – 3D
magyarul beszélő, angol-amerikai 
akció-vígjáték, 141 perc, 2017

Moziajánló október 4. szerda, 
Közösségi Ház

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg

a Mezőkövesd, Mátyás király út 143-145. 1/4. szám alatti, 
30 m2 alapterületű, 1 szobás komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 5. (csütörtök)
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátyás király út 112.
Polgármesteri titkárság

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató megtekinthető a Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal földszinti hirdetőtábláján, a városi honlapon – www.mezokovesd.hu 
–, illetve átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátyás király út 112. sz. 
em. 28. sz. irodahelyiségében ügyfélfogadási időben (tel.: 49/ 511-536).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt mezőkövesdi lakosok!
Magyarország Kormánya 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozatával Mezőkövesd 
városát 700 millió Ft-os támogatásban részesítette, ebből valósul meg többek közt a 
Mátyás király út felújítása, a Mindszenty József –Bogácsi utak között. 

A felújítási munkák megkezdődtek, melyek szakaszos forgalomkorlátozással járnak. 
A burkolatfelújítási munkák miatt időszakosan lezárásra kerül a félpálya, ez idő alatt 
a forgalom, egy rövid szakaszon, egy forgalmi sávon haladhat. A szegélyátépítések 
miatt, az útszéli kerékpáros közlekedés nehézkessé válik. 

A kiemelt szegélyek között, új aszfaltburkolat terítésére kerül sor, az Ady E. 
úttól az Egri útig új, térköves járda épül. 

A forgalomkorlátozás ideje alatt az arra közlekedők torlódásra számíthat-
nak, ezért kérjük, hogy lehetőség szerint kerüljék ezeket az útszakaszokat! A 
munkálatok befejezése decemberre várható, addig is szíves megértésüket és 
türelmüket kérjük! Dr. Fekete Zoltán

polgármester

Lomtalanítás 
2017. szeptember 21–29.

Szeptember 21. csütörtök: Liliom út, Tulipán út, Pipacs út, Viola út, Berkenye köz, 
Mák út, Muskátli út, Sárkány út, Bajcsy Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, dr. 
Papp Z. út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, Fűzfa tér, Orgona köz, Arany 
J. út, Martos F. út, Rezeda út, Alkotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa út.
Szeptember 22. péntek: Budai N. A. út, Erzsébet királyné út, Szemere B. út, 
Kossuth L. út, Akácfa út, László K. út, Kőrisfa út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán 
köz, József A. út, Bükkfa köz, gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, Platán köz, Kovács köz, 
Szilfa út, Tölgyfa út, Honvéd út, Eötvös út, Mikszáth K. út (vasút feletti oldal), Kö-
kény köz, Kis J. B. út, Mogyoró köz, Patkó köz.
Szeptember 25. hétfő: Köszméte út, Lövői út, Eper út, Szamóca út, Meggy út, 
Széchenyi út, Kertész út, Asztalos út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, 
Cseresznye út, Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő út, Dinnye út, Barack út, Ri-
bizli út, Alma út, Körte út, Mikszáth K. út (vasút alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út.
Szeptember 26. kedd: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin út, Rozmaring út, 
Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág út, Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály 
Z. út, Erkel F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Petőfi S. út, Gárdonyi G. út, 
Felszabadulás út (Klementina).
Szeptember 27. szerda: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, Gólya út, Sas út, Varjú út, 
Pacsirta út, Gém út, Hattyú út, Sirály út, Dohány út, Sólyom út, Fecske út, Galamb 
út, Állomás út, Seregély út, Jókai M. út, Gábor Á. út, Veronika út, Kölcsey út.
Szeptember 28. csütörtök: Egri út, Dorottya út, Mária út, Eszter út, Emese 
út, Emma út, Katalin út, Vilma út, Erzsébet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, 
Gizella út, Aranka út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út.
Szeptember 29. péntek: Szent L. tér, Juharfa út, Mindszenty József út, Ifjúság út, 
Építők útja, Sport út, Batthyányi út, Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász Gy. 
út, Balassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út, Vajda J. út, Móricz Zs. út, Kosztolá-
nyi út, Berzsenyi D. út, Bogácsi, Móra F. úti, gróf Zichy úti lakótelep, Madách, Lukács G., 
Harsányi úti lakótelep, Mátyás király út, Mátyás kir. úti lakótelep, Hadnagy úti lakótelep.

A Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő nyitvatartása 

szeptember 4–28-ig
minden nap: 7.30-tól 18 óráig
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. 
(III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 
2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan, összhangban 

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
– a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.)
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

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

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőokta-
tásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kor-
mányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok sze-

mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, 
amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának fel-
tétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott 
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

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

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra 
kell pályázni.

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

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

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelej-
tették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki 
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyúj-
taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok 
a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának 

határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a la-
kóhely (a lakcímigazolványban lakóhelyként sze-
repel) szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál ügyfélfogadási időben 
(Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 3400 
Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.) kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 
hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév 
első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak 
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel 
elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási in-
tézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett 
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illet-
ve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami 
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
– jövedelemnyilatkozat
– vagyonnyilatkozat

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

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti la-
kásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó 
- megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jöve-
delemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is, és
– azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 
szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájáru-
lásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a ma-
gánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a 
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
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szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek 
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak 
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

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

Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támoga-
tás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások 
viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot fel-
halmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támoga-
tás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 
díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok sze-
mélyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, 
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munka-
végzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzés-
nek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövet-
kezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az élet-
vitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog át-
ruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni 
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy át-
ruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy 
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját 
szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, 
ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszű-
nésére a természetes személyek adósságrendezési eljárá-

sában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve 
pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyez-
tető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi fele-
lősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben 
rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa 
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékle-
teiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, 
úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával
a)     hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkor-
mányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei ön-
kormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösz-
töndíj időtartama alatt maga kezelje;
b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támoga-
tásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje;
c)  hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsá-
tott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztön-
díjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2017. december 7-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szó-
líthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkor-
mányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határ-
idejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentu-
mokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. 
A hiánypótlási határidő: 2017. november 17. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon 
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a 
rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fe-
lekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi 

eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye 
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem 
lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az 
nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

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

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és an-
nak indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák ér-
keztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az ön-
kormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az in-
tézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018. 
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti 
a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről 
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

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

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósí-
tásra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója 
a felsőoktatási intézménynek. 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott fél-
évben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati 
kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás végha-
táridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév: 
a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 
2018/2019. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy ösz-
szegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica 
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati 
támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett ön-
kormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőokta-



Mezőkövesdi Újság 2017/19            11

PALETTA

tási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult 
hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intéz-
ményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény 
a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormány-
zat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási 
összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

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

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézmé-
nyi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a 
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés ter-
hére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató 
egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogvi-
szonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogvi-
szonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik 
szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében 
a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósít-
ja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2018. március.

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

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve ok-
tóber hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azo-
nos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban 
az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész 
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az 
intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőokta-
tási intézményben folyósított támogatástól.

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

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósí-
tásának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő 
változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írás-
ban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támo-
gatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, 
Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változá-
sakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új fel-
sőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, 
finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus 
levelezési cím) változása.

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

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

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, 
amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan 
letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, aján-
lott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet 
be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyer-
tes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről 
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályá-
zatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta 
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, tá-
mogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha 
az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

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

A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418

Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a módosított 
1/2001. (I.18.) sz. ÖK. Rendelete 8. §-a alapján: 
Hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek 
havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők 
a pályázat benyújtását megelőző három hónap egy 
főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a másfélszeresét – 2017. évben 42.750.- fo-
rintot, és vagyonuk nincs. 
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. b.) pontja alapján:
az a hasznosítható ingatlan-jármű, továbbá vagyoni érté-
kű jog, amelynek 
– külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg össze-
ge az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a harmincszorosát – 2017. évben 855 eFt-ot, vagy,
– együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát – 2017. évben 
2.280 eFt-ot - meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek 
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amely-
ben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni 
értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá 
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, 
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 
 ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára, összhangban 
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
– a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.)
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű 
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támo-
gatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és 
a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és me-
gyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

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

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányren-
delet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) ren-
delkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” 
fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának felel-
tethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
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Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszony-
ban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek fel-
vételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

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

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

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak 
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rög-
zítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A sze-
mélyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott 
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának

határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a la-
kóhely (a lakcímigazolványban lakóhelyként sze-
repel) szerint illetékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál ügyfélfogadási időben 

(Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 3400 
Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.) kell benyújtani.

 A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
– jövedelemnyilatkozat
– vagyonnyilatkozat

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

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

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert 
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 
megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 
szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájáru-
lásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a ma-
gánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a 
bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek 
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak 
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelem-
adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhe-
lő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosí-
tási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénz-
tári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási 
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 

gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyúj-
tott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támoga-
tás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)  az anyasági támogatás,
d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 
díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok sze-
mélyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, 
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munka-
végzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzés-
nek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozá-
sért kapott tiszteletdíj,
i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövet-
kezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az élet-
vitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog át-
ruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni 
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy át-
ruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy 
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját 
szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a 
tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a termé-
szetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi 
szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós 
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

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

A pályázó pályázata benyújtásával 
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített szemé-
lyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilván-
tartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támoga-
táskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása 
és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
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b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait 
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogo-
sultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő 
felvételi jelentkezése eredményéről a felsőoktatási információs 
rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, 
illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsá-
tott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztön-
díjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, 
hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intéz-
ménybe még nem nyertek felvételt. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2017. december 7-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szó-
líthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkor-
mányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határ-
idejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentu-
mokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. 
A hiánypótlási határidő: 2017. november 17. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon 
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rend-
szerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl 
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, fele-
kezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi ered-
ményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rá-
szorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye 
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem 
lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az 
nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az ön-
kormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. 
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja 
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az 
együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ön-
kormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűn-

tét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A telepü-
lési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik 
a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt 
támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben 
is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat terüle-
téről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban 
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meg-
hozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és an-
nak indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák ér-
keztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az ön-
kormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az in-
tézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018. 
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pá-
lyázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az 
ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntés-
ről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási 
határozata másolatának megküldésével köteles 2018. 
augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelente-
ni, hogy a 2018/2019. tanévben melyik felsőoktatási 
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a 
pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2018-as fel-
vételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási 
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az 
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

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

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév 
első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. 
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogvi-
szonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támo-
gatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósí-
tásra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója 
a felsőoktatási intézménynek. 

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

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallga-
tói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati 
kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) 

az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének 
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév: 
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2018/2019. tan-
év első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a tá-
mogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. 
A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket 
a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsopor-
tosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető fel-
sőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási 
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkor-
mányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási 
összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

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

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézmé-
nyi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a 
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés ter-
hére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató 
egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogvi-
szonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára 
az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogvi-
szonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik 
szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében 
a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósít-
ja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a 
hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2018. október.

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

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

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

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösz-
töndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladékta-
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lanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító 
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest 
Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezde-
ményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intéz-
mény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésé-
vel);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozá-
si forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési 
cím) változása.

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

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztön-
díjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-
Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatko-
zatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő 
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyer-
tes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj 
további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a való-
ságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyéb-
ként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben 
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

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

Hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek havi jövedelme, 
vagy a vele egy háztartásban élők a pályázat benyújtását megelőző 
három hónap egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfél-
szeresét – 2017. évben 42.750.- forintot, és vagyonuk nincs. 
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv. 4. § (1) bek. b.) pontja alapján:
az a hasznosítható ingatlan-jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 
– külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a harmincszorosát – 2017. évben 855 eFt-ot, vagy,
– együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek a nyolcvanszorosát – 2017. évben 2.280 eFt-ot - meghaladja, azzal, hogy a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizs-
gálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy 
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon 
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Ha részt veszel az Életmódváltó Hetek 
rendezvényein, a szerzett pontokért tombo-
laszelvényt kapsz, amellyel az október 2-ai 

ZÁRÓ rendezvényen 
TOMBOLA sorsoláson vehetsz részt!

5 pont = 1 tombolaszelvény
Fődíj: 2 személyes, 3 nap – 2 éjszaka félpanzióval 

welness hotelben (60.000 Ft értékben)
További nyeremények: vacsorautalványok, 

ajándékutalványok, fodrász-, kozmetikai utalvá-
nyok, bérletek, egészséges tanfolyamok stb.

EGYÉNILEG, AKÁR MINDEN NAP!
– 17.30! GYALOGLÁS Kavicsos-tó és Szabadidő-

park – Rózsa Étterem és vissza (1 pont) 
– Pontszerző kerékpáros túrák Cserépfaluba, 

Poroszlóra, Síkfőkútra (3-3-3 pont) 
(A településeken bevont partnerek igazolhatják le 
a Teljesítmény füzetbe, maximum 3 kerékpártúrát 

számítunk be a pontokba)
  
További, pontokat érő SZERVEZETT 
rendezvényeink:

Szeptember 21. (csütörtök)
18.00 óra Sebestény Tamás (MD, Phd, Dtsc) 
INGYENES egyéni tanácsadása – Időpontfoglalás: 
Pótáné Lázár Mária: 30/ 9055458 

Szeptember 22. (péntek)
18.00 óra A természet tökéletességének tükörké-
pe bennünk rejlik
Sebestény Tamás (MD, Phd, Dtsc) előadása – 
Közösségi Ház, Mezőkövesd (2 pont)

Szeptember 23. (szombat)
Gyalogtúra: Tátra túra Chopok (5 pont) 
Gyülekező: Busz indulása: 5.00 óra – Hazaérkezés 
kb. 22 óra (5 pont) 
Túravezető: Benyus Tamás. Jelentkezés: 
PROGRESSIO BT. – Pótáné Lázár Mária: 
30/9055458, ÓDOR KERÉKVÁR – Kis Gábor: 
30/7081195

Szeptember 24. (vasárnap)
9.00 óra Tisza-tó kerülő kerékpáros túra – 
Gyülekező Ódor Kerékvár udvarában (3 pont) – 
Túravezető: Kis Gábor
18.00 óra Lukács Krisztián (kék öves) Shotokan 
karate bemutatója (igen, lesz cseréptörés is) – 
Kavicsos-tó és Szabadidőpark ( 2 pont)

Szeptember 27. (szerda) 
17.00 óra Ipartestület Mezőkövesd
Gymstick edzés bemutató: Ajánljuk derék- és 
hátfájósoknak, ülő munkát végzőknek, feszes 

izomzatot akaróknak... hozz 
magaddal edzőruhát, 
polifoamot és vizet is! (2 pont)
Bejelentkezni: Pótáné Lázár 
Mária 30/ 90055458

Szeptember 28. (csütörtök)
10.00–17.00 óra Ingyenes egyéni természet-
gyógyász tanácsadás
Bokrossy Zoltán és Starosta János több évtizede 
praktizáló és oktató természetgyógyászok ingye-
nes egyéni tanácsadása Mezőkövesden
Időpontfoglalás: Pótáné Lázár Mária: 30/ 9055458
18.00 óra Házi patika esszenciális illóolajokból- 
előadás és illóolaj-kóstoló Mezőkövesd Kispipa 
Étterem (2 pont) 
Előadók Bokrossy Zoltán és Starosta János 
természetgyógyászok

Szeptember 29. (péntek)  
18.00 óra Kedves Pöttyös Kávézó Mezőkövesd 
Természetes házipatika a kertből avagy szépítő – gyó-
gyító szerek házilag gyakorlati bemutatóval (2 pont)
Előadó: Szilvásiné Zupkó Anett, a Kertünk ízei 
blog szerzője

Szeptember 30. (szombat)- 
Gyalogtúra: Medveszurdok túra (Ausztria) 5 pont 
Busz indulása: 4.00 óra – Hazaérkezés kb. 22 óra 
Túravezető: Benyus Tamás. Jelentkezés: Pótáné 
Lázár Mária: 30/9055458

Október 2. (hétfő)
10.00–16.00-ig Teljesítmény füzetek leadása a 
PROGRESSIO BT.-nél (Mezőkövesd Gróf Zichy János út 17.) 
vagy 17.00–17.45-ig Közösségi Ház Ifjúsági termébe
18.00 óra Életmódváltó Hetek ZÁRÁS! TOM-
BOLASORSOLÁS! – Közösségi Ház - Mezőkövesd

A tombolasorsolásra MINDENKIT VÁRUNK, 
aki rendelkezik legalább egy 

tombolára összegyűjtött pontszámmal!
1 tombola szelvény= 5 pont.

Szervezők: PROGRESSIO BT., Ódor Kerékvár, 
Mezőkövesd Város Önkormányzata, Rendőrkapi-
tányság Mezőkövesd, Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft.

Információ:
www.tourdemezokovesd.hu
www.eletmodvaltok.hu
www.facebook.com/TourDeMezokovesd
www.mezokovesd.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ÉLETMÓDVÁLTÓ HETEK
2017. szeptember 16.–2017. október 2.
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Mezőkövesd Zsóry FC 
– Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2 (0-1)
Mozgalmasan kezdődött a 8. fordulóban leját-
szott presztízsrangadó, a 6. percben Strestík 
lőtt ígéretes helyzetben a keresztléc fölé, míg 
két perccel később a túloldalon Andrics bombá-
zott a kapu fölé. Ezt követően a vendégek ját-
szottak veszélyesebben és a 35. percben veze-
tést szereztek, miután Zsiga lövését még a felső 
lécre tornázta Tujvel, de a kipattanót Arabuli a 
gólvonal mögé fejelte. 

Fordulás után nagyobb elánnal futballozott 
együttesünk és ennek az 58. percben meg is lett az 
eredménye: egy szép támadás végén Tóth passzolt 
remek ütemben Lázárhoz, aki kapásból lőtt a kapu 
közepébe. A jó iramú összecsapás 70. percében 
megfordította az eredményt a Mezőkövesd, egy 
villámgyors akció végén Lázár lapos lövését védte 
Horváth, de a kipattanót Lázár Strestíkhez továb-
bította, aki közelről nem hibázta el a ziccert. A 88. 
percben egyenlített a hajdúsági gárda, egy bal ol-
dali sarokrúgás után Arabuli tüzelt a kapuba. A 91. 
percben Cseri iramodott meg a bal szélen, pontos 
beadása után Veszelinovics bombázott a ketrec 
fölé nagy helyzetben. 

– Az első félidőt odaajándékoztuk az ellen-
félnek, agresszíven akartunk kezdeni, ehelyett a 
vendégek úgy mentek át a középpályán, ahogy 
akartak. A szünetben cseréltünk, Veszelinoviccsal 
a támadójátékunk jobb lett, megvoltak a helyze-
teink is, de aztán jött egy hiba és rögzített hely-
zetből egyenlített az ellenfél – mondta a lefújás 
után Radványi Miklós vezetőedző.

Puskás Akadémia FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (0-0)
A bajnokság 9. fordulójában, szeptember 16-án 
lejátszott találkozó első félideje kiegyenlített 
küzdelmet hozott. Az első kaput eltaláló lö-
vésre a 42. percig kellett várni, ekkor Strestík 
20 méteres lövését védte elvetődve Hegedűs, 
a hazaiak kapusa. Fordulás után egy perccel 
Knezevics életerős távoli kísérletét ütötte ki 
szép mozdulattal Tujvel. Az 59. percben előny-
höz jutott a Puskás Akadémia, miután egy gyor-
san elvégzett szabadrúgást követően Knezevics  
beadása a kapufáról kifelé pattant, a játékszert 
Diallo juttatta közelről a hálóba. Együttesünk a 
folytatásban mindent megtett az egyenlítésért, 
de a 77. percben Hudák fejesét, majd a 84. perc-
ben Veszelinovics lövését is kivédte Hegedűs. A 

ráadásban Baracskai előtt adódott még egyen-
lítési lehetőség, viszont a támadó próbálkozása 
centikkel elsuhant a keresztléc fölött, így az 
eredmény nem változott a lefújásig.

Együttesünk jelenleg a 11. helyen áll a tabel-
lán 8 ponttal. Labdarúgóink legközelebb szep-
tember 23-án, 18 óra 15-kor lépnek pályára ha-
zai környezetben, az Újpest FC ellen.

UTÁNPÓTLÁS Két értékes győzelmet aratott a 
magyar U21-es válogatott. Nemzeti együtte-
sünk szeptember 1-jén felkészülési mérkőzésen, 
az EB címvédő Németország vendégeként nyert 
2-1-re, míg szeptember 5-én Máltát múlta felül 
szintén 2-1 arányban EB selejtezőn. A mezőkö-
vesdi kerettagok közül Szalai Attila Németor-
szág ellen 45, míg Málta ellen 78 percet játszott, 
Koszta Márk a németek ellen 30, Málta ellen pe-
dig 10 percet töltött a pályán.

A KECSKEMÉT ELLEN Elkészítették a Magyar 
Labdarúgó Szövetségben az OTP Bank Liga 
idei menetrendjét, valamint sorsoltak a Ma-
gyar Kupában.

Együttesünk a Magyar Kupa főtáblájának első 
fordulójában a megyei I. osztályú Kecskeméti LC 
csapatával találkozott – lapzártánk után – szept-
ember 20-án.

Az OTP Bank Liga 
12–19. fordulójának menetrendje:
Október 14. (szombat) 15.30: 
Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC

Október 21. (szombat) 15.30: 
Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC
Október 28. (szombat) 15.30: 
Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC

November 4. (szombat) 15.30: 
Videoton FC – Mezőkövesd Zsóry FC
November 18. (szombat) 15.30: 
Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC

November 25. (szombat) 15.30: 
Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC
December 2. (szombat) 15.30: 
Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK

December 9. (szombat) 15.30: 
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Mezőkövesd Zsóry FC 

Mezőkövesdi KC 
– Mizse KC 26-26 (14-14)
A bajnokság első játéknapján az Avar 
György által vezetett Lajosmizsét látta 
vendégül az MKC szeptember 17-én. A 
mérkőzés döcögősen indult, ugyanis 
csapatunk három hétméterest is elhi-
bázott, míg a vendégek többször is be-
találtak gyors indításokból, így 4 góllal 
elléptek. Együttesünk ezt követően fel-
javult védekezésben és támadásban is, 
de a vendégek egészen a játékrész hajrá-
jáig megtartották a különbséget. A fél-
idő záró periódusa az MKC-nak sikerült 
jobban, kéziseink ekkor zsinórban négy 
gólt lőttek és ledolgozták hátrányukat.

A második félidő elején ismét a ven-
dégek játszottak pontosabban, ennek 
eredményeként 19-16-os előnyhöz 
jutottak. Csapatunk a folytatásban 
főként Menyhárt és Sándor góljaival 
tartotta a lépést a vendégekkel. A haj-
rában az MKC a maga javára fordította 
az eredményt és az utolsó percekben 
25-23-as előnyt harcolt ki, viszont a 
látogatók a lefújás előtt néhány má-
sodperccel kiegyenlítettek.

TOVÁBBJUTÁS Háromgólos győzelmet 
aratott a Mezőkövesdi KC Kisvárdán, 
ennek köszönhetően kézilabdázóink be-
jutottak a Magyar Kupa 2. fordulójába. 
A szeptember 6-ai találkozó első fél-
idejében együtt haladtak a csapatok, a 
szünetben 11-11 állt az eredményjelzőn. 
Fordulás után állandósította előnyét az 
MKC, a játékrész felénél már 23-17 volt az 
állás csapatunk javára. A végeredmény: 
Kisvárdai KC – Mezőkövesdi KC 24-27.

EDZŐMECCS Együttesünk szeptember 
9-én, Fehérgyarmaton lépett parkettre 
két edzőmérkőzésen. Kézilabdázóink az 
első összecsapáson 40-14-es győzelmet 
arattak az NB II-es csapat ellen. A délutáni 
találkozón a Fehérgyarmat 32-31-re nyert 
az MKC vegyes csapata ellen. 

Döntetlent játszott a Mezőkö-
vesdi KC az NB I/B-s kézilabda 
bajnokság idénynyitóján a 
Mizse KC ellen. Kézilabdá-
zóink a Magyar Kupában 
győztek Kisvárdán és tovább-
jutottak a 2. fordulóba.

Egy pont 
az idénynyitón

Pontszerzés 
a presztízsrangadón

Bódi Krisztián

Gólzáporos mérkőzésen döntetlent játszott a Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt 
csapata a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő gárdájával az OTP Bank Ligában 
szeptember 9-én. Csapatunk egy héttel később vereséget szenvedett a 
Puskás Akadémia ellen.

bokri
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A 2004-ben indult rendezvény évről évre színesebb programokat kínál a sport 
szerelmeseinek, így mindenki, kicsik és nagyok is megtalálhatták a megfelelő 
mozgásformát szeptember 16-án. 

MARATON A sportesemény a II. Mezőkövesd Félmaratonnal kezdődött, előtte a 
futók Pap Csilla mezőkövesdi sportolóval közösen bemelegítették izmaikat. A ver-
seny egyéni indulói két táv közül választhattak: 21 vagy 7 km-es szakaszt kellett tel-
jesíteniük az elszánt futóknak, akik a Kavicsos út-Mindszenty József utca-Mátyás 
király út-városon kívüli kerékpárút-Mátyás király út-Széchenyi István út-Kavicsos 
út útvonalon futottak végig. A rövid távon a nők között Dósa Ildikó végzett az élen, 
Mezei Zita és Sándor Anita előtt, míg a férfiaknál Gyenes Donát szerezte meg az 
aranyérmet, Kapitány Zoltánt és Bóta Ármint megelőzve. A félmaratont abszolút-
ban Pap Csilla nyerte meg, aki eredményével a legjobb férfi indulót is megverte. A 
nők között az ezüstérmet Nyitrai Katalin, míg a bronzérmet Kósa Jolán érdemelte 
ki. A férfiaknál Marczis Dávid teljesítette a leggyorsabban a távot, mögötte Pap De-
zső és Sasvári Gyula ért célba.

VERSENYSZÁMOK Idén is nagy volt az érdeklődés az úgynevezett plank, vagy-
is a hídtartásverseny iránt, amit többször is megrendeztek a nap folyamán. 
Mintegy 100 fő mérte össze erejét, a győztes apa-fia páros Sipeki László és 
fia, Lacika 8 percet bírt, megdöntve a tavalyi rekordot. A délutáni programok 
az Ódor Kerékvár Kritérium Versennyel startoltak el, a 13 profi kerékpáros 
indulónak 8 kört kellett teljesítenie egy 1,3 km-es szakaszon. Az első három 
helyen Magicz Dávid, Csajbók Tamás és Gáspár Viktor diadalmaskodott. A 
nap egyik fő programja a kerékpáros kör volt, mintegy 600 fő tekerte végig 
a 7 km-es távot, amely előtt megtartották a Tour de Mezőkövesd hivatalos 
megnyitóját. Tállai András államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője 
beszédében egyebek mellett kiemelte a sport és a rendszeres testmozgás, va-
lamint az akaraterő fontosságát, amely segít átlendülni a holtpontokon. A 4 
és 8 km-es gyalogló körök is sok embert vonzottak, a 300 induló döntő része 
a hosszabb sétát választotta. Az utolsó versenyszámot a gyermekek teljesítet-
ték biciklivel, a 36 apróság a Kavicsos-tó úton tekert végig.

– Úgy gondolom, hogy az idén is sikeres volt a Tour de Mezőkövesd, a 
félmaratonon szinte dupla annyian vettek részt, mint tavaly. Összesen 150-
en futottak, közülük 50-en a hosszabb távon; a legtöbben Borsod megyéből 
érkeztek, de volt olyan sportoló, aki Karcagról és Budapestről utazott ide a 
futóversenyre – mondta el Pótáné Lázár Mária főszervező.

A sporteseményre kitelepültek a rendőrség szakemberei is, akik kerékpár-
regisztrációs sátorral várták az érdeklődőket. A Bikesafe akció célja a a bicik-
lilopások megelőzése: a járművek adatait ugyanis az országos Bikesafe digi-
tális rendszerbe töltik fel, mely valamennyi rendőri szerv számára elérhető. 

A napot tombolahúzás zárta, melynek fődíjaként egy 100 000 Ft értékű 
utalványt sorsoltak ki. A rendezvényt a Progresszió Bt., az Ódor Kerékvár, 
városunk önkormányzata, a Rendőrkapitányság, valamint a Mezőkövesdi 
Közkincs-TÁR Nonprofit Kft. szervezte.

Egy nap, mely 

Több mint ezren futottak, gyalo-
goltak és bicikliztek idén a 13. al-
kalommal megrendezett Tour de 
Mezőkövesden. Változatos sportolási 
lehetőségekkel és számos program-
mal várták az atlétákat a Kavicsos-tó 
és Szabadidőpark területén.

A TESTMOZGÁSÉ
A 7 km-es táv női győztesei: Mezei Zita (2.), Dósa Ildikó (1.), 

Sándor Anita (3.). Férfi érmesek: Bóta Ármin (3.) és Gyenes Donát (1.)

A sportrendezvényt 
Tállai András

országgyűlési kép-
viselő nyitotta meg, 
Pótáné Lázár Mária 

főszervező pedig sok 
sikert kívánt 

a résztvevőknek

Nyitrai Katalin (2.), Pap Csilla (1.), Kósa Jolán (3.), Sasvári Gyula (3.), 
Marczis Dávid (1.) és Pap Dezső (2.)  – a félmaraton 

érmesei és Csiger Lajos (jobbra), a futóversenyek védnöke 

A plankversenyt 8 percen túli idővel 
Sipeki László és fia, Lacika nyerte

Kerékpáros futamok: a profik és a legkisebbek

Dori Anett


