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Anyák napja alkalmából három gondolat az, ami eszembe jut. 
Az első a tisztelet, a második a hála és harmadik a szeretet. 

Amikor kimondom a szót: „Édesanya”, azt azzal a tisztelet-
tel teszem, ami nem csak a sajátunkét, de a Föld valamennyi 
Édesanyját megilleti. Az emberiség fejlődésének több ezer 
éve alatt ez a kötelék lényegét tekintve semmit nem változott. 
Legfontosabb küldetése ahogy akkor, úgy ma is az élet átadása, 
az új nemzedék nevelése. 

Amikor a „hála” szót említjük, eszünkbe jutnak saját Édes-
anyánk tettei, erőfeszítései. Az az önzetlenség, amivel saját 
gondjait, sokszor egyéni céljait félre téve értünk élte és éli az 
életét. Ezt az odaadást meghálálhatjuk tettekkel, szavakkal, de 
van, hogy számára igazán az jelenti a legfőbb jutalmat, ha gyer-
mekét boldognak láthatja. 

És végül, de nem utolsó sorban a „szeretet”. A szeretet csírája 
már születésünk óta ott lapul bennünk, de az, hogy miként 
tudjuk azt kifejezni, mennyit tudunk ebből másoknak adni, függ 
attól is, hogy mi magunk milyen mintát is kaptunk. Az Édesanya 
az, aki kisgyermekét nem pusztán a világban való önálló boldo-
gulásra, hanem a szeretetre is megtanítja. 

Anyák napja alkalmából azt kívánom mindenkinek, hogy a 
kapott mintát továbbadva, a szeretetet pedig viszonozva tudja 
kifejezni háláját édesanyjának!

Isten éltessen minden Édesanyát 
és Nagymamát!

Tállai András 
országgyűlési képviselő

A világ legősibb és legkiforrottabb nyelvén egyetlen szóval fejezzük 
ki a kifejezhetetlent: Édesanya! Ő az az egyetlen elvehetetlen és 
pótolhatatlan kincs, amiből mindenkinek csak egy van. Lehet 

valaki a világ leggazdagabb embere, mégsincs neki több édesanyja, mint 
a legszegényebbnek. Mert Isten úgy rendelte, amíg ember él a földön, 
egy ember csak egy édesanyától születhet. A világ bolondabbik részén 
vannak, akik ezt ma már elfelejtik, de ha tiszta pillanatukban felesz-
mélnek, rájönnek, ők is voltak kisbabák, ők is tanultak járni és ők is első 
szavakkal az édesanyjukat hívták. Magyarországon a legszebb hónap 
első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. Őt, aki mióta megszü-
lettünk, mindig velünk van. Még akkor is, ha az élet távol sodort tőle, 
mert az édesanyából kiáradó szeretet mindenhol velünk van. Élhetünk 
bárhol a világon, körbe vehet csillogás, világi hívság, lehetünk gazdagok, 
lehetünk szegények, lehetünk híresek és lehetünk magányosak, amíg 
él Édesanyánk, mindig van, akinek megfoghatjuk a kezét. Adjon hálát 
mindenki, aki ezt megteheti. A kisgyermek sokszor megpuszilja Édes-
anyját, mi is tegyünk így, ha csak egy pillanatra is, de mindennap fogjuk 
meg ráncos kezét és fejezzük ki hálánkat azért, hogy vagyunk. Ha pedig 
már Édesanyánk elköltözött, nézzünk fel az esti égre és keressük meg a 
legfényesebb csillagot, mert abban a csillagban az egyetlen és szerető 
Édesanyánk szeme csillog, miközben ránk vigyáz. 

Adjon az Isten minden mezőkövesdi Édesanyának, 
Nagymamának és Dédnagymamának sok-sok szeretetet 
és hosszú, egészséges életet. Nemzetünknek pedig adjon 

az Isten nagyon sok magyar Édesanyát!

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Anyák napi
köszöntő

Kedves 
Édesanyák!

„Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!”

Dsida Jenő: Hálaadás (részlet)
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A Kiskunhalasi ÚGYE színeiben ver-
senyző mezőkövesdi sportoló négy 
számban állt rajthoz a 2017. április 21-
23. között rendezett viadalon. Az utó-
lag minden idők legerősebb bajnok-
ságának nevezett OB-n. 200 méter 
pillangóúszásban az előfutamokban 
éppen lemaradt a fináléról, a kilence-
dik lett 2:15,93-as idővel, a B döntőben 
2:16,44-gyel pedig harmadik lett, ösz-
szesítésben tehát a tizenegyedik he-
lyen zárt.

200 méter vegyesúszásban a nyol-
cadik idővel (2:20,34) került a leg-
jobbak közé, ahol szintén a nyolca-
dik helyen zárt, bár idején egy picit 
rontott. Ezt a számot egyébként 
Hosszú Katinka nyerte Jakabos Zsu-
zsanna és Verrasztó Evelyn előtt. 
Tavaly ebben a számban Jakabos 
mögött ezüstérmet tudott szerezni, 

de idén a nyári, magyarországi világ-
bajnokság miatt még erősebb volt a 
mezőny.

A harmadik napon megszerezte 
újabb aranyérmét a felnőtt bajnoksá-
gok történetében, hiszen a 4*200 mé-
teres gyorsváltóval megvédték tavalyi 
bajnoki címüket a kiskunhalasiak. A 
Juhász Janka, Szilvási Gréta, Vas Luca, 
Juhász Adél összetételű váltó 8:14,19 
perces idővel ért célba, megelőzve a 
Kőbánya SC és az egri ÚK négyesét.

Szilvási Gréta az utolsó napon érte 
el egyéni legjobbját az idei bajnoksá-
gon, 800 méteres gyorsúszásban az 
ötödik helyet szerezte meg 8:53,35 per-
ces idővel, majdnem három másod-
perccel megelőzve az ebben a számban 
hatodik – összességében azonban hat 
bajnoki címet begyűjtő – Hosszú Ka-
tinkát. 

Szilvásiék 
megvédték címüket 
Debrecenben

Váltóban aranyér-
met, egyéniben pedig 
ötödik helyet ért el a 
mezőkövesdi Szilvási 
Gréta a CXIX. Úszó 
Országos Bajnoksá-
gon, Debrecenben.

Tóth B.
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Bajzát Melinda  települési képviselő (VII. körzet) 

Tisztelt Lakóközösség!

Elsősorban köszönetemet szeretném kifejezni Önöknek, lakótársaknak a közös mun-
káért, melynek eredményeként az elmúlt esztendőben az alábbiakban felsorolt 
munkálatok valósultak meg körzetünkben:

– közvilágítás bővítése a Vashíd utcában,
– teljes útkarbantartás a Körte utcában,
– közvilágítás bővítése a Lövői u. – Meggy u. sarkán,
– járdafelújítás a Cseresznye utcában,
– járdafelújítás a Vasút utcában,
– nagyszelvényű ároktakarítás a vasút mellett húzódó „lápos, mocsaras” területen a 
Legelő u. és Vashíd u. közötti szakaszon.

A felsoroltakon kívül több kisebb-nagyobb lakossági bejelentést is sikerrel orvosoltunk 
városunk hivatalainak, az ott dolgozók kitartó és emberséges munkájának köszönhetően.

Kérem Önöket, hogy továbbra is forduljanak hozzám bizalommal, tájékoztassa-
nak a lakosság igényeiről, a felmerült problémákról. A lehetőségekhez mérten, az 
igények fontosságának figyelembevételével, igyekszünk minden bejelentést kezelni.

A későbbiekben is azon leszek, hogy folyamatosan fejlődő, szépülő városunkban 
közösségünk érdekeit mind nagyobb látószögben szemmel tartsam, és az elkövetke-
zendő időszakban is célom marad a járdák és utak helyreállítása.

Kívánok Mindenkinek jó egészséget!

Malatinszky Károly települési képviselő (VIII. körzet)

Városunk kényelmesebbé, lakhatóbbá, biztonságosabbá tételére tett minden 
szándékot, lépést teljes mértékben támogattam és támogatni fogom, illetve 
szorgalmazni fogom.

A múlt évben is – mint minden évben – kerületünkben is felújítások, bőví-
tések történtek.
     így a Sólyom utcában,
     a Pacsirta utcában,
     az Ifjúság-úti (KISZ) lakótelepen részleges, vagy teljes járdafelújítás történt.

Közvilágítás bővítése volt a Veréb utcában, a Nárcisz utcában, illetve a Nap-
fürdő úton.

Az utcanévtáblákat kicserélték, felhelyezték.
Az ez évi terveimben első helyen szerepel a kerületünkben lévő nyitott csa-

padékvíz-elvezető árokrendszer rendbetétele, amelynek terveit elkészítettük. A 
több mint 300 MFt-os kivitelezéshez szükséges pénz megszerzésére pályázatot 
nyújtottunk be.

További járdafelújítást szorgalmazok a Fecske utcában, az Ifjúság-úti (KISZ) 
lakótelepen.

Szükségesnek tartom a Sirály utca végén lévő rövid útszakasz felújítását.
A Kavicsos-úti szabadidőparkban néhány kis közösségi teret szeretnék kiala-

kíttatni.
Szükségesnek tartom a közvilágítás bővítését az Ostoros úton, a Veréb, a Do-

hány és Gém utcákban.
Lakótársaim segítségét, javaslatát továbbra is szívesen fogadom, és megkö-

szönöm.

Csirmaz Zsolt települési képviselő (V. körzet)

A 2016-os év is a költségvetés elfogadásával kezdődött, amit szavazatommal támo-
gattam. 

Ez a költségvetés városunkban stabil pénzügyi helyzetet teremtett, ami lehető-
vé tette Mezőkövesd további fejlesztését, fejlődését, illetve működését. Zsóry-
fejlesztés, uszodaépítés, utak, járdák építése, felújítása, sporttámogatás, szociális 
támogatások. 

Körzetemben, amit a Jázmin út-Erzsébet királyné út-Mátyás király-Rezeda út hatá-
rol, 2016-ban járdát javítottunk a Rezeda, Alkotmány-Erzsébet királyné-Liliom utcá-
ban. A Liliom úton útburkolat-, illetve árokfelújítására is sor került. A Sárkány úton a 
közvilágítás bővítése történt. 

Városunk egész területén, így körzetünkben új utcanévtáblák kerültek kihelyezésre.

Az idei évben tovább szeretném folytatni körzetünk szebbé, lakhatóbbá tételét.

Terveimben szerepel a Berkenye-köz parkosítása, a Hór-patak és a Vashíd környéké-
nek rendbetétele, szépítése virágosítással. 

Lámpatestek telepítése a még hiányzó területekre. A rossz állapotú járdák felújítása. 
Ahol lehetőség van, vízelvezető árok kialakítása, takarítása. 

Kérném a körzetemben lakókat, jelezzék észrevételeiket és segítsék munkámat, 
hogy közösen tudjuk szebbé, élhetőbbé tenni környezetünket!

Képviselői munka (2. rész)
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendszerint minden hónap utolsó szerdáján ülésezik, melyet bizottsági ülések 
előznek meg. Munkájuk persze nemcsak az ilyenkor napirendre tűzött előterjesztések megtárgyalásából áll, így a tavalyihoz hasonlóan 
arra kértük a városatyákat, röviden foglalják össze az elmúlt évben végzett tevékenységüket. A képviselői beszámolók  második részét 
olvashatják az alábbiakban.

Takács József települési képviselő (VI. körzet)
Körzetem a Széchenyi út, Mátyás király út, Vasút és a Hór-patak által lezárt terület.
Az önkormányzat állami normatívából gazdálkodó költségvetési szervezet. Tehát a költségvetés, a 
város mindenkori igényeihez mért elosztása határozza meg az utak, járdák, közművek, óvodák, és 
az egészségügy fejlődését (az anyagiakhoz mérten). Ezért fontos nekem mint bizottsági elnöknek 
a költségvetés elfogadása, levezetése, valamint az építő jellegű javaslatok, vélemények beépítése.

Sikeres évet zártunk városi szinten, hiszen jelentős fejlesztések valósultak meg. Ilyen például a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő komplex fejlesztése, ahol kívül-belül megújult az uszoda, számos új 
lehetőséggel: csúszdák, csészefürdő, sodrófolyosó, hidromasszázs. A beruházás bekerülési költ-
sége 1,8 milliárd Ft. Elkészült a Városi Tanuszoda, ezzel is bővült a fiatalok sportolási lehetősége, 
és megvalósíthatóvá vált az iskolákban az úszásoktatás. A készítmény 511 millió Ft-ból épült fel.  

Választókerületünkben a 2016-os évben tovább folytattuk az előző években megkezdett jár-
dafelújításokat.
• Járdalapos felújítás történt a Gróf Bethlen István út végén, az Orgona köz 18. előtti ív-

ben, aszfaltborítást kapott az Akácfa út 2-26. előtti járda, melyet 2017-ben folytatunk.
• Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, karbantartása történt a Fűzfa, Eötvös, Kőrisfa 

és Széchenyi úton.
• Közvilágítási lámpatest felszerelésére került sor: a Martos Ferenc úton 2 db, az Eötvös 

úton 2 db, a Kőrisfa úton 2 db.
• Minden utcában új, esztétikus és egységes utcanévtáblák kerültek elhelyezésre.
• Kezdeményeztem a Hársfa út 26. sz. alatti romos, életveszélyes épület elbontását, ez 

jelenleg folyamatban van.

2017-ben folytatni szeretném a megkezdett járdafelújításokat az Akácfa úton, az Eötvös út 
elején. A Kisjankó Bori úton a járda és út felújítását. A József Attila úti orvosi rendelő előtt a 
járda felújítását, a csapadékvíz-elvezetést.
Remélem, hogy terveimet minél gyorsabban meg tudom valósítani, ehhez kérem 
türelmüket és bizalmukat.



Mezőkövesdi Újság 2017/9            5

VÁROSHÁZA

Fügedi Richárd települési képviselő
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban az alábbi problémák kapcsán intézkedtem:
• Ismét feljelentést tettem a Matyótáj előtti, újból vandál mód összetört padok ügyében. 
• A Muskátli utca páratlan oldalában az útra kivezető járdák hiánya kapcsán interpelláltam, 

ezt a városvezetés sajnos nem támogatta. 
• Intézkedtem, hogy az Arany János út 29. előtt lévő és a Martos Ferenc utca 4-es és 6-os szám 

közötti villanyoszlopra közvilágítás kerüljön,
• Intézkedtem a Fűzfa utca 14. előtti kátyú javítása kapcsán, Az Akácfa úton lévő járda hibái 

miatt is adtam be kérdést.
• Bejelentést tettem áramlopás miatt, amit a kiilleszkedett személyek a közösségünkkel 

fizettetnek ki, úgy gondolom ez tűrhetetlen.
• A Hársfa és a Fűzfa út elején lévő árok beomlott, ezt a problémát ismét jeleztem, és kértem a 

helyrehozatalát. Az árkot kijavították.
• Az Arany János út és a Fűzfa út kereszteződésében ismét jeleztem az úttesten jelen levő 

nagymennyiségű kőzet felhalmozódást, amit már korábban is megszüntettek a jel-
zésem hatására.

• A Hársfa út 26. szám alatti életveszélyes, romos épület mihamarabbi lebontása ügyé-
ben intézkedtem.

• A Rezeda utca végén lévő közbe zsákutcát jelző tábla kihelyezés ügyében is intézkedtem.
• Intézkedtem a hó mihamarabbi eltakaríttatásáról.
• Többször is fatolvajokat fogtam, akik mázsa számra hordták szét a Mezőkövesd körüli erdőket.
• Többször jártam a mezőkövesdi szegregátumokban, ahol a magyarság és a cigányság építő és be-

illeszkedni akaró rétege az ott lakó romboló rétegtől szenved (szemetelés, drog, agresszió, lopás). 
Elhatároztam, hogy harcolni fogok ezen romboló réteggel, amíg meg nem változnak. Volt 
olyan eset, hogy rám is támadtak kiilleszkedett személyek, azon ügyeket már a rendőrség vizsgál-
ja. Mindent megteszek, hogy településünk minden része élhetővé váljék.

Keressenek továbbra is bizalommal!

Jámbor Márk települési képviselő
Egy képviselő akkor tud eredményes lenni, ha a lakosság érdekeit képviseli. Köszönöm 
a lakosságnak azt a megtisztelő bizalmat, amellyel a tavalyi évben is kitüntettek. Így 
az egyik legtöbbet interpelláló, és a lakossági problémákat az önkormányzat elé vivő 
képviselő lehetek. 

Ez mindenképpen közös munka. Kérem, hogy a továbbiakban is keressenek észrevétele-
ikkel, meglátásaikkal, előremutató kritikáikkal, problémáikkal vagy csak egy konstruktív 
beszélgetés igényével. (Elérhetőségem: 06 70/3724843)

Az egyre szaporodó társadalmi problémák jelzik, hogy a felszín alatt rettentő nagy szo-
ciális, gazdasági és társadalmi problémák tornyosulnak. A 2016-os évben közel tucatnyi 
esetben fordultak hozzám valamilyen formában önhibáján kívül, kisebb-nagyobb nehéz-
ségek elé vagy kilátástalan helyzetbe került honfitársaim. Örülök, hogy mindegyik esetben 
sikerült megoldást találnunk a problémákra vagy lépéseket tenni annak felszámolásában. 

Sajnos a rendelkezésre álló karakterszám miatt csak a teljesség igénye nélkül tudok be-
számolni tevékenységemről. Felszólaltam: közalkalmazottak érdekében, oktatási kérdés-
ben, közbiztonság és a lomtalanítási problémák miatt. Lakó-pihenő övezetek kialakítása és 
a környezetvédelem, valamint új parkolók és garázsok létesítésének szükségessége érde-
kében. Forgalomtechnikai tükrök elhelyezését indítványoztam a Rozmaring és Jázmin utak 
elejére. Kezdeményezésemre megvalósultak: járdák, utak felújítása, kátyúzása, lámpates-
tek és padok kihelyezése, majd festése, árkok tisztíttatása, korlátok festetése stb.

Támogattam óvodai, uszodai és a Zsóry fürdőt érintő fejlesztéseket, civil szervezetek 
pályázatainak célkitűzéseit, új kerékpárok beszerzését a polgárőrség számára. Támogat-
tam továbbá a csapadékvíz rendezésre, idősek otthona korszerűsítésére és a dohány utca 
felújítására szolgáló pályázatokat, a rendelőintézet számára új szív ultrahang vizsgáló fej 
beszerzését stb.

Minden olyan kezdeményezést a továbbiakban is támogatni fogok, amely a lakosságot 
és városunk érdekeit szolgálja. Tevékenységemről több kiadvány készült, tavalyi évben fél 
tucat fogadóórát tartottam. 

A tanács negyedévente meg-
tartott ülésein az időseket 
érintő témákat, problémákat 
a jelenlévő mezőkövesdi 
klubok képviselői tárgyalják 
meg, majd tájékoztatják a 
saját klubtagjaikat. A mosta-
ni értekezleten Csirmazné 
Cservenyák Ilona, a tanács 
elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, majd a 2017. évi 
munkatervet vitatták meg.

– Minden évben két 
klub vezetői számolnak be 
arról, hogy az elmúlt évben 
milyen munkát végeztek, 
illetve az utolsó beszámoló 
óta melyek voltak azok a 
feladatok, amikkel a saját 
klubjuk foglalkozott, merre 
jártak, mivel ismerkedtek 
meg. Ezt évenként folya-
matosan meghallgatjuk, 
emellett kibővítettük az 

üléseket meghívott vendé-
gek előadásaival – foglalta 
össze az elnök.

Az ülésen több olyan kirándu-
lási és szórakozási lehetőség fel-
vetése, javaslatok, indítványok 
elfogadása volt a téma, amelyek 
az időseket érintik. Tájékozód-
tak a klubok vezetői, képviselői, 
hogy milyen programok lesznek 
a városban a következő ne-
gyedévben. Megvitatták, hova 
érdemes elmenni, illetve mi 
az, amit ők maguk meg tudnak 
szervezni, például egy színházi 
előadás vagy film megtekintése. 
Így a klubok ötleteket vehetnek 
át egymástól, ezáltal színesíthe-
tik a saját programjukat.

– Máshol működő idősügyi 
tanácsok munkájával is már 
többször megismerkedtünk, 
a múlt évben a mezőcsáti 
járásk a tanácsának elnöke 

jött el beszámolni, hogy az ő 
körzetünkben milyen progra-
mokat, vetélkedőket szervez-
nek és hogyan valósítják meg 
azokat. A mai ülésen a klubok 
vezetőivel megbeszéljük a 
lehetséges programokat és 
megvitatjuk, hogy ezek közül 
melyiket vegyük fel az ez évi 
tervezetbe – összegezte Csir-
mazné Cservenyák Ilona.

Mezőkövesden a Halló, 
még itt vagyok! elnevezésű 
megyei nyugdíjas klubok 
találkozóját évről évre meg-
rendezik, mely egy kulturá-
lis fórum az idősek számá-
ra. A zenés-táncos műsorral 
készülő klubtagok minden 
alkalommal kellemes élmé-
nyekkel tértek haza ezekről 
a találkozókról.

Idősügyi Tanács
Április 13-án ülésezett a szervezet a Közös Önkormányzati Hivatal B-épületének 
tanácskozó termében.

Klubvezetők egyeztettek a tanács tavaszi ülésén

D. A.
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Az ünnep nagyszombati szertar-
tással és feltámadási körmenettel 
kezdődött április 15-én este a 
Szent László templomban, melyet 
dr. Medvegy János c. apát-plébá-
nos celebrált. Vasárnap kezdetét 
vette a programsorozat a Hadas 
városrészben, délelőtt a Táncpajtá-
ban a gyerekek a Kecskegidák és a 
farkas című bábelőadást láthatták 
a Galagonya Bábszínház előadásá-
ban. Ezt követően a színpadon a 
Kiss Kata Zenekar szórakoztatta a 
közönséget, az énekesnő a kicsiket 
közös táncra és énekre kérte fel, 
majd a Mezőcsát Népi Együttes 
lépett színpadra. A Mezőköves-
di Hang-Stúdió operettműsora 
után egymást váltották a helyi és 
környékbeli néptánccsoportok. A 
látogatók megnézhették a mező-
kövesdi Százrózsás, Rozmaring és 
Eszterlánc Néptáncegyütteseket, 
valamint fellépett a szentistváni 
Karító Néptáncegyüttes, a szihalmi 
Tobán Népművészeti Egyesület, a 
tardi Gyöngykaláris Néptáncegyüt-
tes és meghallgathattuk Magyar 
Gyula tárogatóművész műsorát is. 
Este 20 órától pedig a Zsóryban 
családi fürdőzést szerveztek: az új 
fedett részlegben kapcsolódhattak 
ki a családok.

Mindkét nap a Hadas utcá-
in kézműves és gasztronómiai 
termékek vásári forgataga fogadta 
az érkezőket, a hagyományokhoz 
híven volt tojásfestés, népviselet-
be-öltöztetés, pípicssütés, továbbá 
népi játékudvar és kézműves 
foglalkozás színesítette a kínálatot. 
A gépmúzeumban a húsvéti állat-
udvar, a tájházakban és a Matyó 
Múzeumban pedig ünnepi dísz- és 
gipszfigura-készítés várta a legki-
sebbeket. A családok tojáskereső 

játékban is részt vehettek értékes 
nyereményekért. 

Hétfőn húsvéti ételek megál-
dásával kezdődött a program, 
majd a Matyó Nagymama Klub 
fellépése után a tagok körbekínál-
ták a közönséget. Ezt követően 
színpadra lépett az egri Lajtha 
László Néptáncegyüttes és a 
Matyó Néptáncegyüttes. 13 órától 
traktorról locsolták meg edzővíz-
zel a Kovácstalálkozó résztvevői 
a jelenlévőket az Eötvös utcán. 
13:30-kor kezdetét vette a sztárfel-
lépő, Bereczki Zoltán koncertje, 
aki saját slágerei mellett népszerű 
musical- és popdalokat is elénekelt 
a közönség legnagyobb örömére. A 
koncert után a Matyó Népi Együt-
tes és Hagyományőrző Együttes 
bemutatóját nézhettük meg, majd 
késő délutánig a Matyó Nép-
táncegyüttes és az Lajtha László 
Néptáncegyüttes felváltva lépett 
színpadra. A bemutatók közötti 
szünetben kisorsolták a felfedező, 
tojáskereső játék nyertesét is, az 
ajándékcsomag gazdája a hejőkürti 
Görömbelyi Norbert lett. 

Hétfőn zajlott a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeum 
udvarán a VIII. Kovácstalálkozó és 
Verseny, ahol csatornatartó vasa-
kat készítettek, amelyek a múzeum 
tervezett új épületét fogják díszí-
teni. A Hadasban a nap folyamán 
4 alkalommal is megtekinthették a 
hagyományos vödrös locsolkodást 
az érdeklődők, ahol a népviseletbe 
öltözött fiatal lányokat öntözték 
meg a matyó legények. 

A Zsóry-fürdő és a Hadas között 
idén is kisvonat közlekedett az 
ünnep ideje alatt, amellyel a várost 
is felfedezhették a városunkba 
látogató vendégek.

Húsvéti locsolkodás Mezőkövesden
A 16. Matyó Húsvéton kora délelőttől késő délutánig 
várták a programok a Mezőkövesdre látogatókat ápri-
lis 16-17-én. A kétnapos rendezvénynek a Hadas város-
rész adott otthont, továbbá a gépmúzeumban a VIII. 
Kovácstalálkozó és Verseny, a Matyó Portán népvise-
letbe öltöztetés és pípicssütés, a Matyó Múzeumban 
pedig kézműves foglalkozás fogadta a vendégeket.

Nagyszombati szertartással 
és feltámadási körmenettel kezdődött az ünnep

A Kiss Kata Zenekar közös táncra 
és énekre hívta a kicsiket

A sztárvendég, 
Bereczki Zoltán

A kétnapos rendezvényen 
a színpadon egymást váltották 
a helyi és környékbeli 
néptáncegyüttesek

Tállai András és dr. Fekete Zoltán 
is locsolkodott a Matyó HúsvétonD. A.



Mezőkövesdi Újság 2017/9            7

AKTUÁLIS

Szakmai nap 
a fuvola tanszakon

Először tartottak fuvola szakmai napot pénteken a zeneiskolában. 
Mozerné Horga Stefánia tagintézmény-vezető köszöntőjében kiemelte, 
a fuvola tanszak mozgalmas életet él és egyre kiemelkedőbben teljesít. 
Az intézmény már tehetségpontnak számít, ősszel szeretnének akkre-
ditált tehetségponttá válni.

Az igazgató szavai után a zene vette át a főszerepet. Panyi Anett és 
Rabi Zsófia duettjét követően Fábián Tímea és Bokor Ildikó mutattak 
be új módszereket a tanulóknak, elméleti és gyakorlati tudást is átadva 
a kamarazenélés és az órák közben.

– Az ilyen rendezvények a közép- és felsőoktatásban rendszeresen 
jelen vannak, az alapfokú oktatásban még nincsenek elterjedve, ezért 
próbálkoztunk a megszervezésével. Elsőre megyei rendezvényben 
gondolkodtunk, de végül házi szakmai nap lett belőle – mondta el 
Rabi Zsófia fuvolatanár.

A tanszakon most 24 növendék van, akik több megyei és országos verse-
nyen voltak az elmúlt időszakban, és szép helyezéseket értek el.

Az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutathatták be 
tudásukat az április 25-én megrendezett hangversenyen.

A gyerekeket Bodnár Balázs, az 
ütő tanszak vezetője készítette 
fel, valamint zongorán ő kísérte 
a diákokat. A tanulók egyénileg 
és csoportokban is játszottak 
különböző zeneműveket. Az él 
a köztudatban, hogy az ütős 
hangszereket leginkább fiúk 
választják, ám ezt a lány fellé-
pők most megcáfolták. Köztük 
a vibrafon nevű hangszer a 
népszerű, de volt olyan kislány 
is, aki dobon játszott. Klasz-
szikus művek, például Haydn 
Dal című szerzeménye mellett 
a nebulók populárisabb, sokak 

által ismerős ritmusokat és 
dallamokat is megszólaltattak, 
felcsendült a Jurassic Park, A 
csillagok háborúja és a Harry 
Potter filmzenéiből is egy-egy 
részlet. A délutáni koncert 
különlegessége volt, amikor 4 
tanuló egy csoportja nem hang-
szeren játszott, hanem csipszes 
zacskókkal szólaltattak meg 
egy darabot Quartet for Paper 
Bags címmel.

A koncert az izgalom ellenére 
nagyon jól sikerült, a közönség és a 
szülők hatalmas tapssal jutalmaz-
ták a produkciókat.

Az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutathatták be 
tudásukat az április 25-én megrendezett hangversenyen.

Ütős délután

PROGRAMOK A GÉPMÚZEUMBAN A korábbi 
évek szokásaihoz híven a gépmúzeumban is 
várták a kikapcsolódni vágyókat. A gyerekek 
állatokat simogathattak, megnézhették a 
gépészeti remekeket. Hétfőn pedig megren-
dezték a hagyományos kovácsversenyt is, a 
résztvevőknek azonban arra is volt idejük, 
hogy figyeljék és megpatkolják a közönség 
soraiba tévedő „boszorkányokat”.

– Az idei versenyfeladat díszített csator-
natartó vas készítése volt, mert tudomá-
sunkra jutott, hogy a múzeum szeretne 
majd egy épületet felhúzni. Második éve 
úgy csináljuk, hogy valami hasznos dolgot 
készítünk a versenyen, ami itt marad a 
múzeumnak és utána ezt beépítik vala-
hová. Tavaly ajtópántokat készítettünk, 
amelyek az új színnél megtalálhatók, ezek 
a csatornavasak majd valamikor fölke-
rülnek az új épületre – mondta Lengyel 
László szentistváni kovács.

A boszorkányokkal kapcsolatban elárulta, 
kettőt is találtak, sok szaladgál a világ-
ban, de nehéz kiszúrni közülük, ki az 
igazi boszorkány. A tréfával kapcsolatban 
megjegyezte, ez szokás a kovácsoknál, 
de egyre veszélyesebb akció, mert nem 
mindenki veszi a poénokat. Igyekeznek 
olyanokat keresni, akik értékelik.

A kovácsok hétfőn kora délután 
traktorról locsolták az edzővizet az utcán 
szembejövő hölgyekre.

A kovácstalálkozó idei díjazottjai:
I. helyezett: Varga János, Grédicspuszta
II. helyezett: Szilasi Horváth Tamás, 
Orosháza
III: helyezett: Gácsi Gergő, Szentistván
Közönségszavazás díjazottja: Molnár 
Péter, Debrecen
Tiszteletbeli kovács: Iván Dávid, Mályi

Boszorkánypatkolás a kovácstalálkozón T. B.

D. A.T. B.

Húsvéti állatudvar
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1. Ha az adózó levélben 
megkapta az adóbevallási 
tervezetet, és egyetért annak 
tartalmával, van-e teendője?
Ha egyetért az adóbevallási terve-
zettel, amit a NAV készített, akkor 
nem kell tennie semmit. Ebben 
az esetben 2017. május 22-én a 
tervezet lesz az adózó hivatalos 
adóbevallása.

A személyi jövedelemadó 
1+1 százalékának felajánlásá-
ról rendelkezhet a bevallástól 
elkülönülten is 2017. május 
22-ig, a 16EGYSZA nyomtatványon 
(ügyfélkapun keresztül elektro-
nikusan, postai úton, vagy a NAV 
ügyfélszolgálatain személyesen, 
lezárt, adóazonosító jellel ellátott 
borítékban).

2. A magánszemély őstermelő 
munkaviszony mellett, de 
2016-ban nem volt ősterme-
lésből származó bevétele. 
Van ügyfélkapuja, de nem 
találja a NAV által elkészített 
adóbevallási tervezetet. Mi 
lehet az oka?
A jogszabályi előírások alapján a 
NAV nem készített adóbevallási 
tervezetet többek között annak, 
aki a 2016 bármely napján mező-
gazdasági őstermelőnek minősült, 
vagy rendelkezett a családi gaz-
daságok nyilvántartási számával. 
E tény független az őstermelőként 
elért bevétel nagyságától. A 2016-
ra vonatkozó bevallási kötele-
zettségét önadózóként a 16SZJA 
bevallás benyújtásával teljesítheti.

3. Hogyan módosítható az 
adóbevallási tervezet, hogy 
az adózó a családi adóked-
vezményt visszakapja a két 
gyermeke után? A tervezet-
ben ugyanis nem szerepel 
semmi erről.
Amennyiben a magánszemély a 
munkáltatónak év közben nem 
tett adóelőleg-nyilatkozatot a 
családi kedvezmény érvényesí-

téséről, akkor a kedvezménnyel 
kapcsolatos adatok nem szerepel-
nek a bevallási tervezetben. 
Ha ügyfélkapuval rendelkezik, 
akkor az elkészített bevallási ter-
vezetet az elektronikus felületen 
módosíthatja a kedvezményre 
tekintettel. Amennyiben pedig a 
bevallási tervezetet postai úton 
kapta meg, akkor egy 16SZJA 
bevallást kell benyújtania 2017. 
május 22-ig.

4. Tavaly a magánszemély 
eladta a lakását. Kell-e ezt a 
jövedelmet a bevallási terve-
zetben szerepeltetni?
Az ingatlan értékesítésnél 
akkor kell a bevallásban ada-
tot szerepeltetni, ha abból a 
magánszemélynek bevallásadási 
kötelezettség alá eső jövedelme 
származott (bevétel, költségek, 
tulajdonban tartás időszakának 
figyelembevételével). 

Az adóbevallási tervezet – 
adatszolgáltatás hiányában – az 
ingatlan értékesítésre vonatkozó 
adatot nem tartalmazhat, így 
erre tekintettel a tervezetet a ma-
gánszemélynek kell módosítania, 
kiegészítenie.

5. A magánszemély Németor-
szágban él és dolgozik, csak 
ebben az országban szerzett 
2016-ban munkabérből 
származó jövedelmet, illetve 
tavaly eladta magyarországi 
ingatlanát, amiből adókö-
teles jövedelme keletkezett. 
A külföldi jövedelmet hol 
kell szerepeltetni az adóbe-
vallásban? Kell-e egyáltalán 
szerepeltetni?
Ha a belföldi illetőségű magán-
személy az adóévben szerzett 
Magyarországon adóköteles 
jövedelmet is, akkor bevallás 
benyújtására kötelezett, és a teljes 
körű adókötelezettség alapján a 
külföldön adóköteles, Magyaror-
szágon az adó alól mentesített 

jövedelmét tájékoztató adatként 
szerepeltetni kell a 16SZJA beval-
lásban („B” lap 57. sor).

6. Hogyan lehet érvényesíte-
ni a bevallási tervezetben a 
személyi kedvezményt?
Amennyiben a magánszemély a 
munkáltatónak év közben nem 
tett adóelőleg-nyilatkozatot a 
személyi kedvezmény érvényesí-
téséről, akkor a kedvezménnyel 
kapcsolatos adatok nem szerepel-
nek a bevallási tervezetben. 

Ha ügyfélkapuval rendelkezik, 
akkor az elkészített bevallási ter-
vezetet az elektronikus felületen 
módosíthatja a kedvezményre 
tekintettel. Amennyiben pedig a 
bevallási tervezetet postán kapta 
meg, akkor 16SZJA bevallást kell 
benyújtania 2017. május 22-ig.

7. Van ügyfélkapum, de a regiszt-
rációkor megadott e-mail cím 
már nem él. Hogyan fogom tudni 
megnézni az adóbevallásomat?
Az elektronikus levélcím módosí-
tására az ügyfélkapun belépve a 
„Saját adatok” menüpontban van 
lehetőség.

8. Érvényesíthető a családi 
kedvezmény azokra a hó-
napokra, amikor nem volt 
jövedelmem? 
A családi kedvezmény azokra 
a hónapokra érvényesíthető, 
amelyben a szülő családi pótlékra 
jogosult volt, függetlenül attól, 
hogy az adott hónapban volt-e 
adóköteles jövedelme.

9. A magánszemély befizeten-
dő adót tartalmazó bevallási 
tervezetét postán megkapta, de 
a tervezet mellett nem kapott 
csekket. Hogyan juthat hozzá?
A magánszemély egyéni levélben, 
postai úton kérheti a kötelezett-
ségének teljesítéséhez szükséges 
csekk postázását, illetve személye-
sen a lakóhelyéhez legközelebb eső 

ügyfélszolgálaton is rendelkezésére 
állnak. Az igénylés megkönnyí-
téséhez a NAV nyomtatványt is 
rendszeresített, CSEKK elnevezés-
sel. Lehetősége van arra is, hogy 
a befizetést átutalással teljesítse, 
a kapcsolódó számlaszámokról a 
NAV honlapján (www.nav.gov.hu) 
tájékozódhat, ahonnan az említett 
nyomtatvány is letölthető.

10. Megkaptam az adóbevallá-
si tervezetet, amely mellett 
• adóbevallási tervezetet 

kiegészítő nyilatkozat is 
található (vagy)

• a tájékoztatólevélben 
a bevallás hiányossá-
gára vonatkozó jelzés 
szerepelt.

Mi ezzel a teendőm?
A kiegészítő nyilatkozatot 2017. 
május 22-ig kell visszaküldeni a 
NAV-nak, a tervezetet csak így le-
het véglegesíteni. A nyilatkozatot 
ki kell tölteni és alá kell írni.

Amennyiben a tájékoztató 
levélben hiányosságra, eltérésre 
vonatkozó üzenet szerepel, annak 
elfogadása nem lehetséges, a 
rendezés érdekében önálló 16SZJA 
bevallást szükséges benyújtani, 
melyhez a megkapott adóbevallá-
si tervezet jó alapot nyújt. 

11. Akiknek a bevallás kitöltése 
kapcsán bármilyen kérdésük 
van, hova fordulhatnak?
A bevallás kitöltésével kapcsolat-
ban bővebb tájékoztatás kérhető 
telefonon a NAV Általános Tájé-
koztató Rendszeren (06/40/42-42-
42) keresztül, illetve személyesen a 
NAV ügyfélszolgálatain ügyfélfo-
gadási időben az ügyintézőktől 
szakszerű segítséget kaphatnak az 
adózók, valamint számos tájékoz-
tató olvasható a NAV honlapján 
(www.nav.gov.hu), ahol lehetőség 
van e-mailben is kérdést feltenni. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Adó- és Vámigazgatósága

Gyakori kérdések 
az szja-bevallással kapcsolatban
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A Miskolci Szakképzési Centrum 
Mezőkövesdi Szent László Gimnáziu-
ma és Közgazdasági Szakgimnáziuma, 
valamint a Széchenyi István Katolikus 
Középiskola szakképzéseit ismerhet-
ték meg a tanulók a 18 és 22 óra között 
megtartott rendezvényen. A gimnázi-
um 4 szakmacsoportja – közgazdaság, 
ügyvitel, rendészet és logisztika – játé-
kos bemutatóval, programmal várta a 
tanulókat. Az általános iskolások meg-
tanulhatták a gyors- és gépírás alapjait, 
volt szállítmányozási feladat, valamint a 
diákok részt vehettek tőzsdejátékon is, 
amelynek során részvényekkel keres-
kedtek és megvizsgálták, hogy milyen 
hatása van a különböző gazdasági ese-
ményeknek a részvények árfolyamára.

– A program célja, hogy felhívja a 
figyelmet arra, hogy a különböző in-
tézményekben milyen típusú képzések 
folynak, milyen szakmák közül választ-
hatnak a diákok. A korábbi években is 
rendszeresen bemutatkoztak már az 
iskolák pályaválasztási bemutatókon, 
kiállításokon, a mostani rendezvény 
különlegessége a késői időpont. Szeret-
nénk, ha a tanulók és szüleik is tájéko-
zódnának arról, hogy a képzések tartal-
mukban mennyit változtak, mennyiben 
újultak meg – mondta el Juhász Jánosné, 
az intézmény igazgatója.

A Széchenyi István Katolikus Kö-
zépiskola is bemutatkozott, a tanu-
lók tájékozódhattak arról, hogy az 
iskola milyen képzésekkel várja őket. 
A rendezvényen a gépi forgácsoló, 
villanyszerelő, valamint az autószerelő 
szakmákat ismerhették meg a diákok.

– Az iskolánk a térségi szakkép-
zés egyik fő bázisa, 14-15 szakmában 
folyamatosan képezzük a környék 
piacigényeinek megfelelő szakmunká-
sokat. Fontos számunkra, hogy a diákok 
duál-képzésben vegyenek részt, ezáltal 
már a tanulmányaik alatt juttatásokat 
kapnak és emellett szocializálódnak, 
megismerik a vállalat igényeit és ez 
nagyban segíti a későbbi elhelyezke-
dést. Felnőttképzés keretében pedig 
megpróbáljuk a környező gazdálkodók 
piaci igényeit is kielégíteni – összegezte 
Bene Imre műszaki igazgató-helyettes.

A diákok örömmel próbálták ki a 
különböző eszközöket és részt vettek a 
játékos feladatokban, így megismerhet-
ték az őket érdeklő szakmát. 

Az országos rendezvénysorozatot 
tavaly szervezték meg első alkalommal, 
és idén már nem csak a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által fenntartott 
szakképző intézmények nyitották meg 
kapuikat, hanem egyéb iskolák és vál-
lalkozások is csatlakoztak. 

A Szakmák éjszakája elnevezésű országos programsorozat 
keretén belül általános iskolások tájékozódhattak a váro-
sunkban működő két középiskola képzéseiről április 21-én a 
Közösségi Házban.

Szakmák bemutatója Széchenyi István Katolikus 
Középiskola képzései:

Iskolarendszerű nappali képzések:
Szakgimnázium (9–12. évf.): infor-
matika, gépészet, kereskedelem-
marketing, turisztika
Szakközépiskola (9–11.évf.): asz-
talos, eladó, gépi forgácsoló, 
ipari gépész, mezőgazdasági gé-
pész, női szabó, kőműves és hi-
degburkoló, villanyszerelő, szer-
számkészítő

Érettségi utáni szakképzések:
Gépgyártástechnológiai technikus 
szakképesítés, kereskedő, CAD-
CAM informatikus, autószerelő

Miskolci Szakképzési Centrum
Szent László Gimnáziuma és 
Közgazdasági Szakgimnáziumá-
nak szakképzései:

Szakgimnáziumi képzések:
pénzügy-számvitel, ügyvitel, ren-
dészet

Felnőttképzések: 
Kis- és középvállalkozások ügyve-
zetője I., pénzügyi és számviteli 
ügyintéző

A Magyar Vöröskereszt ismét véradást 
szervezett városunkban április 21-én. Ez 
alkalommal 51-en voltak, az átlagosan 
várt 70 véradónál egy kicsit kevesebben. A 
programnak ez alkalommal is a Közösségi 
Ház D-épülete adott otthont. A középko-
rúak mellett egyre több fiatal is megjele-
nik, Mezőkövesden vannak olyan családok, 
akik minden alkalmat megragadnak, hogy 
ilyen módon segítsenek másokon. Amit 
mindig hangsúlyoznak a szervezők: a vér-
adás előtt fontos az étkezés és a bőséges 
folyadékfogyasztás. Aki már volt vért adni, 
az folyamatosan kap értesítést a következő 
lehetőségről. Városunkban legközelebb 
május 19-én adhatunk vért 10:30 és 17:30 
között, a szokott helyen.

Mezőkövesdi 
véradás

A közszolgálati ügyintéző képzést népszerűsítő önvédelmi bemutató során támadások esetén 
elhárító mozdulatsorokat, különböző fogásokból való szabadulást mutattak be a tanulók

Dori Anett

D. A.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Határtalanul program 2017
Székelyföldön jártunk
Erdélyt méltán nevezik Tün-
dérországnak: havas hegy-
csúcsok, sűrű, sötét erdők és 
szelíden kanyargó patakok fo-
gadták csapatunkat. A dimbes-
dombos tájak mélyén megbúvó 
falvakon keresztül utazva úgy 
érezhettük, a parányi házak-
ban valóban jóságos lények 
laknak: csakhogy nem mesebeli 
teremtményekre kell gondolni, 
hanem székelyekre, határon 
túli maroknyi társunkra. Kirán-
dulásunk alatt végig érezhettük 
az erdélyiek vendégszerete-
tét, mindenki mosolyogva 
üdvözölt minket, „magyaror-
szágiakat”. Mikor betértünk 
egy boltba, az eladók sokszor 
kedvesen érdeklődtek: „Hol 
jártatok, mit láttatok eddig 
Székelyföldből?” Erre nehéz 
volt röviden válaszolni, ugyanis 
olyan sok nevezetességnél 
megfordultunk, hogy felsorolni 
is alig tudtuk: többek között 
megcsodáltuk a Király-hágót, 
barangoltunk Torockón, láttuk 
a híres Székelykőt, Kolozsváron 

pedig jutott időnk városnézés 
mellett egy kis szabadidőre is. 
Segesváron kívül jártunk még 
a székelyderzsi erődtemplom-
ban, a csíksomlyói kegytemp-
lomban, voltunk Nyergestetőn, 
és láttuk a míves szelykefürdői 
székelykapukat is. Ellátogat-
tunk Kőrösfőre, Gelencére és 
Korondra, legfőbb úticélunk 
azonban Kézdivásárhely volt, a 
bájos kisváros, amely megannyi 
új baráttal, megannyi feledhe-
tetlen élménnyel ajándékozott 
meg mindannyiunkat. Életünk 
legfelemelőbb március 15-i ün-
nepségével gazdagított minket 
a város. Nemzeti színbe öltö-
zött ezen a napon egész Erdély. 
Kicsik-nagyok, idősek-fiatalok 
együtt énekeltük a székely him-
nuszt és a Gábor Áron rézágyú-
ját, ahogy a torkunkon csak 
kifért. Már-már szívbemarkoló 
élmény volt látni a népviselet-
be öltözött felvonulókat és az 
óriási nemzetiszín zászlókat 
lengető lovas huszárokat. Nem 
kényszerből, vagy puszta meg-

szokásból ünnepeltünk ezúttal, 
hanem teljes szívből. Ekkor 
tudatosult bennünk igazán, 
hogy ők nem románok, hanem 
ugyanolyan magyar emberek, 
mint mi. Nem kímélte őket 
a történelem, de mindvégig 
megmaradtak büszke magya-
roknak, mindvégig megőriz-
ték a magyar nyelvet. Nem 
számított az idő vasfoga, ők 
mind magyar szívvel, magyar 
lélekkel születtek, még ha 
olyan messze is sodorta őket 
a szél. Többszáz kilométerre 

voltunk Mezőkövesdtől, mégis 
úgy éreztük, mintha itthon 
lennénk. Erdélyt örökre a 
szívünkbe zártuk. Szeretném 
ezúton is minden résztvevő 
nevében hálásan megköszönni 
a lehetőséget, hogy a program 
által megtapasztalhattuk, mit 
is jelent a nemzeti összetarto-
zás, s megérthettük e pár sor 
üzenetét: 
„Hogy történjen bármi,
amíg élünk, s meghalunk,
mi egy vérből valók vagyunk.”

Lengyel Lilla, 10. A

Április 21-én, a tavalyi forgató-
könyv alapján rendeztük meg 
az idei diáknapot iskolánkban. 
Több hónapos előkészítő 
munka része volt a támogatók 
gyűjtése, a programok előké-
szítése, a diáktánc betanulása, 
a bevonulás megszervezése. 

Diáktanítással indult a 
nap, majd a 11. A és 11. B által 
szervezett programokon 
vehettek részt az érdeklődők. 
Az osztályfőnökök koordinálá-
sával történt a vidám progra-
mok lebonyolítása, Juhász Éva 
és Lakatos Etelka tanárnők 
lelkesen támogatták diákja-

ikat.  Széles volt a választék: 
traktoros bevonulás, diák-
tánc előadása, focibajnokság, 
fitness  verseny, BMX bemuta-
tó, 1000 méteres futóverseny, 
szépségszalon (egyedi hajfo-
nás, sminkelés, hennafestés), 
számítógépes játékbajnokság. 
Az iskola földszinti aulájában, 
a 2-es teremben, a tornate-
remben és a sportudvaron 
zajlottak a programok. Hatal-
mas mennyiségű szendvicset 
készítettek a tanulók, és sok 
üdítővel, süteménnyel kedves-
kedtek az iskola tanárainak, 
dolgozóinak, diákjainak.

A nap zárásaként dr. Radványiné Fodor Valéria diákmozgal-
mat segítő tanár és Csirmaz István igazgató értékelésében 
elismeréssel és dicsérettel nyilatkozott a szervező osztályok 
aktív, lelkes tevékenységéről és emléklappal, valamint tortával 
jutalmazta őket.

Diáknap 
a Széchenyi Katolikus Középiskolában

Erdélybe kirándultak a gimnázium tagjai

Lelkes csapat szervezte a programokat

Dr. Radványiné Fodor Valéria
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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 
Májusban az esti szentmisék 19 órakor 
kezdődnek.
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek 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 GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közössé-
gi Ház mögött) minden hónap negyedik 
vasárnapján 17 órai kezdettel. A hétköznapi 
ünnepek időpontjai és további információk a 
www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: május 28. 

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) hét-
köznap 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) 

április 30 – május 6-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

május 7–13-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
május 14–20-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

május 6.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

május 13. 
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a.

május 20.
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

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

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban március 28. és április 11. között 7 
házasságkötést és 14 halálesetet anyakönyveztek. 
Az alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak hozzá 
a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Guba Gábor – dr. Varga Fruzsina,

dr. Smajda Gábor – Daragó Vanda,
Szűcs Ádám – Kriston Klaudia.

Haláleset:
Tóth István 86 éves,

Tóth István József 69 éves,
Gyenes Istvánné 83 éves

mezőkövesdi lakos.

Álláshirdetés
A Mezőkövesdi VG Zrt. azonnali kezdéssel 

keres a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe 
vízforgató gépész, villanyszerelő, 

csőszerelő, pénztáros, úszómester, 
takarító, gyógymasszőr és kertészeti 

dolgozó munkakörökbe jelentkezőket.

Elvárások: 
Úszómester: 37/1996. (X. 18.) NM rende-
let szerint: Középfokú iskolai végzett-
ség és úszómesteri vagy uszodamesteri 
vizsga
Hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat előnyt jelent.

Bérezés megegyezés szerint.

Az önéletrajzokat az info@zsory-furdo.
hu e-mail címre várjuk. További infor-
máció tel.: 30/456-6604

Mezőkövesdi VG Zrt.

Az 1000 éves Egri Főegyházmegyére 
emlékező 

„Dicsérjétek az Urat!” 
XIV. (Esperesi kerületi) Ünnepi 

Kórustalálkozó 2017. május 20-án 
(szombaton) 16 órakor 

a Szent László templomban kerül 
megrendezésre. 

Az eseményt az egri érsek is megtiszteli 
jelenlétével.
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Stopper
május 6. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Honvéd 
FC NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

május 20. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Paksi FC NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Hívogató
május 7. vasárnap
17 órától Anyák napi orgonakoncert 
a Szent László templomban

május 9. kedd
10 órától Hangszerbemutató Disney 
mesezenékből a Közösségi Házban

május 10. szerda
Irodalmi Kávéház a Közösségi Házban. 
Téma: Tompa Mihály

május 11. csütörtök
10–13 óráig Zenés teherautós városjárás

május 11. csütörtök
18 órától Dumaszínház – Aranyosi Péter 
önálló estje: Borsodi homályos - 
a Közösségi Házban

május 13. szombat
9–22 óráig Táncverseny – Moderntánc 
Kupasorozat V. forduló a Sportcsarnokban

május 16. kedd
16 óra 30-tól Mindennapi életünk 
a holisztikus szemléletmód szerint 
előadássorozat a Közösségi Házban. 
VI. téma: Igaz – Hamis

május 18. csütörtök
Múzeumi Világnap a Matyó Múzeumban
10 órától Rendhagyó múzeumi óra
15 órától Fotóklub
17 órától „Múzeumi szalon 
– beszélgetések a kultúráról” 
Korbely Attila természetfotós előadása 
Egész nap ingyenes belépés. 
(Részletek a 13. oldalon)

május 19. péntek
10.30-tól 17.30-ig Véradás 
a Közösségi Házban

május 20. szombat
9 órától Varga Lovasiskola nyílt napja – 
Cseresznye u. 94.

május 20. szombat
10–13 óráig Hangszerválasztó Családi 
Nap és nyílt órák a zeneiskolában

május 20. szombat
16 órától „Dicsérjétek az Urat!” 
14. Esperesi Kerületi Kórustalálkozó 
a Szent László templomban

Moziajánló
május 17. szerda, Közösségi Ház

17 órától: A Galaxis őrzői 2. – 3D
magyarul beszélő, amerikai 
sci-fi akciófilm, 2017
Miközben szól a Király Válogatáskazi #2, a 
Marvel produkciójában készült A galaxis 
őrzői vol. 2.-ben folytatódnak a csapat 
kalandjai, melyek a kozmosz távolabbi szeg-
leteibe vezetik őket. Az őrzőknek sokat kell 
tenniük azért, hogy összetartsák újdonsült 
családjukat, miközben kiderítenek egyet s 
mást Peter Quill igazi szüleiről is.

19 óra 15-től: Arthur király: 
A kard legendája – 3D
magyarul beszélő, amerikai-ausztrál 
kalandfilm, 2017

(port.hu)

Matyó Múzeum Szent László tér 8.
49/311-824

IV. 1.–X. 31.
K–V.: 9–17 óráig, H.: zárva

Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeum

Eötvös u. 32.
49/312-820

IV. 1.–X. 31.
K–V.: 9–17 óráig, H.: zárva

Takács István Életmű Kiállítás 
(Városi Galéria)

Szent László tér 23.
49/500-024

IV. 1.–V. 31.
K–Szo.: 9–17 óráig, V–H.: zárva

Kisjankó Bori Emlékház Kisjankó Bori u. 22.
49/312-759

IV. 1.–VI. 30. 
K–V.: 10–16 óráig, H.: zárva

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő Napfürdő u. 2.
49/412-844 naponta 7.30-tól 18 óráig

Múzeumok és a Zsóry fürdő 
nyitvatartása 

(port.hu)

A Matyóföldi Idegenforgalmi 
Egyesület 
köszönetet mond a MATYÓ HÚSVÉT 
rendezvényhez nyújtott anyagi támo-
gatásukért a következőknek:
MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 
Almási Sándor Fémmegmunkálás, Kiss 
és Társa Vas és Fémipari Kft., Kovács Kft., 
Mezőkövesdi Ker-Coop Zrt.

a szervezéshez és lebonyolításához 
nyújtott segítségükért az alábbiaknak:
Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft., 
Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft., Matyó 
Népművészeti Egyesület, Mezőkövesdi 
VG Zrt., Gráf Állványzat Kft., Mezőgazda-
sági Gépmúzeum, Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesület, Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, 
Szent László Plébánia, Varga Tamás, Vargáné 
Pap Edina, Bajzáth Jánosné tojásfestő, 
Matyóföldi Foltvarró Klub, Hadas városrész 
alkotóházainak üzemeltetői, Agrár-Coop Kft., 
Rozmaring Cukrászda, Cifra Fagyizó, Kedves 
Pöttyös Kávézó, Agness Design, Pandora Zsóry 
Apartmanok, Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, az 
egyesület minden tagjának és segítőjének, 

valamint a fellépő csoportoknak a 
színvonalas műsor biztosításáért:
Matyó Néptáncegyüttes, Lajtha László 
Néptáncegyüttes (Eger), Mezőcsát Népi 
Együttes, Százrózsás Néptáncegyüttes, 
Matyó Népi Együttes, Matyó Nagymama 
Egyesület, Rozmaring Néptáncegyüttes, 
Tobán Hagyományőrző Népművészeti 
Egyesület (Szihalom), Karító Néptánc-
együttes (Szentistván), Magyar Gyula tá-
rogatóművész, Mezőkövesdi Hang-Stúdió.

A rendezvény által érintett terüle-
tek lakóinak türelmét, megértését 
köszönjük.
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PALETTA

MEGHÍVÓ
Meghívjuk Önt a 2017. május 10-én 
délután 14 órakor tartandó 
Küldöttgyűlésünkre.
Az ülés helye: 
Közösségi Ház emeleti klubterme
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.

Napirendi pontok:
Az elnök tájékoztatója.
2016. évi beszámoló megvitatása, 
elfogadása.
2017. évi tervek megvitatása, elfogadása.
Egyebek.
Határozatképtelenség esetén, válto-
zatlan napirend mellett, azonos helyen 
2017. május 10-én 14 óra 30 percre a 
küldöttgyűlést ismételten összehí-
vom, amely a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes. (1995. évi 
vízgazdálkodásról szóló LVII. törvény 42 
§ 7 bekezdésben foglaltak alapján.)

Tisztelettel:
Vámos Zoltán elnök

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük 
ki mindazon személyek-
nek, akik 2015. évi sze-
mélyi jövedelem-adójuk 
1 %-ával támogatták 
a „Mezőkövesd és 
Környéke Lakossá-
gának Egészségéért” 
Alapítványt. A befolyt 
91.214 Ft összeget a 
sebészeti szakrendelés 
kötszerbeszerzésére 
fogjuk fordítani.

Kérjük, hogy az egész-
ségügy műszerezettségé-
nek fejlesztése és szakmai 
anyagok beszerzése céljá-
ból a 2016. évi személyi 
jövedelemadójuk 1%-ával 
is támogassák Alapítvá-
nyunkat!

Adószámunk: 
18426272-1-05

Köszönettel:
Alapítvány Kuratóriuma

A Matyó Kertbarát Egyesület 
2017. évben is meghirdeti a 

„Matyóföld Legszebb Kertjei” 

programot

Tisztelt Mezőkövesdi, Szentistváni, Tardi Kertbarátok!

2016. évben sikeres programot folytatjuk ebben az évben is.

Gyűjtsünk ötleteket egymástól, hogy még egészségesebb gyümöl-
csöket, zöldségeket fogyasszunk! Gyűjtsünk ötleteket egymástól, 

hogy még szebbé tegyük kertünket, környezetünket!

Jelentkezzen Ön is!

Nevezni lehet a következő 
kategóriákban:
– Matyóföld legszebb díszkertjei
– Matyóföld legszebb konyhakertjei
– Matyóföld legszebb gyümölcsös kertjei
– Matyóföld legszebb vegyes kertjei (díszkert, konyhakert, gyümölcsös)
– Matyóföld legszebb balkonkertjei
– Matyóföld legszebb matyó portái
– Keressük Matyóföld nagyszüleinktől örökölt öreg, termő gyümölcsfáit

Nevezési feltételek, díjazások:
A nevezett kerteket két alkalommal tekinti meg a zsűri, május 
második felében és szeptember első felében. Mindkét alkalommal 
fotó készül a kertekről.

A zsűriben kertészmérnök és kerttervező is részt vesz.

A legszebb, legötletesebb, legtermészetközelibb kerteket díjazás-
ban részesítjük.

A kertek bemutatása, díjazása a Matyó Őszi Gyümölcs-Zöldség 
Kiállításon lesz, szeptember 15-én Mezőkövesden.

A nevező kertbarát hozzájárulásával, a fotók alapján internetes 
közönségszavazásra kerül sor.

Nevezési határidő: 2017. május 20.
E-mail:  matyokertklub@gmail.com
Telefonon: +36 70/6984183
  +36 30/9365078
  +36 20/2658059
Honlapunk: www.matyokertklub.5mp.eu

Zeneiskolai programok
Május 11. csütörtök: Teherautós zenés, táncos városi körút 10-13 óráig.

Május 20. szombat 10–13 óráig a Zeneiskolában: CSALÁDI 
HANGSZERVÁLASZTÓ NAP: koncert, hangszer-kipróbálás, nyílt órák, 
felvételi és beiratkozási lehetőség.

Május 25. csütörtök 17 óra: A Művészeti Iskola Képzőművészeti 
tanszakának vizsgakiállítás-megnyitója a Közösségi Házban.

MEZŐKÖVESDI VÍZIKÖZMŰ 
– TÁRSULAT

3400 MEZŐKÖVESD MÁT YÁS  KIRÁLY ÚT 112.
TELEFON: 49/500–358
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SPORTKALAUZ

Három vereség zsinórban

Nem sikerült jól az elmúlt két 
hét labdarúgóinknak. Csapa-
tunk bajnokin az Újpesttől és 
a Ferencvárostól is vereséget 
szenvedett, valamint a Ma-
gyar Kupában a Vasas ellen is 
hátrányba került.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Újpest FC 1-3 (0-2)
Gólszerzők: Bacselics-Grgics 
(90+1.), ill. Andrics (32.), 
Bardhi (35.), Balázs B. (72.).
Kiállítva: Pauljevics (85., 
második sárga lap)

Az Újpest ellen 3-1-re kapott 
ki hazai pályán a gárda. Az első 
játékrészben csak a vendégek-
nek volt komoly helyzete és két 
jól eltalált távoli lövés révén 
megnyugtató vezetésre tettek 
szert Andricsnak és Bardhinak 
köszönhetően. A második félidő 
elején jobban játszottunk, de a 
játékrész közepén átvette az irá-
nyítást az Újpest, majd Balázs 

révén belőtte harmadik gólját is. 
Tujvelnek voltak bravúrjai, így 
nem lett nagyobb a különbség, a 
végén Pauljevics kapta meg má-
sodik sárgáját, ezzel a pirosat, a 
hosszabbításban pedig Diallo és 
Bacselics-Grgics hozta össze a 
szépítő találatot.

Vasas 
– Mezőkövesd Zsóry 2-0 (1-0)
Gólok: Berecz (45. perc), 
Kulcsár (49. perc)

A Magyar Kupa elődöntőjé-
nek első mérkőzésén jól játszott 
csapatunk, de az első félidőben 
Sóstól egy gólt vettek el, majd 
egy nagy helyzetet is kihagyott, 
a Vasas pedig Gaál révén rúgott 
kapufát. A hazaiak a félidő 
végén egy véleményes büntető-
ből megszerezték a vezetést. A 
második félidő elején egy szép 
akcióból növelték előnyüket, 
Remili és Saglik pedig több 
helyzetet hozott össze. A 

ráadásban Molnár üres kapura 
szerezhetett volna gólt, de a 
kapufára passzolt. A visszavágót 
május 17-én 20 órakor rendezik 
a mezőkövesdi stadionban.

Ferencvárosi TC 
– Mezőkövesd Zsóry 3-1 (3-1)
Gólszerző: Böde (19., 28.), Gera 
(23.), illetve Molnár G. (38.)

A Ferencváros otthonában 
hamar eldőlt a mérkőzés, és 
Tujvel védéseinek köszönhető, 
hogy nem született több hazai 
gól. Böde több kísérletből előbb 
lőtt, majd egy szögletet követő-
en fejelt gólt, s szerepet vállalt 
Gera találatában is, ő készítet-

te le neki lövésre a labdát. A 
játékrész hajrájában Molnár Sós 
beadása után volt eredményes. 
A második félidőben csapatunk 
átvette a játék irányítását, de 
Molnár és Sós próbálkozásait 
követően csak egy tizenegyes-
gyanús szituációnk volt, komoly 
helyzetet nem sikerült kialakí-
tani. A meccs végén még a Fe-
rencvárosnak voltak gólszerzési 
lehetőségei.

Csapatunk 35 ponttal nyolca-
dik, de csak egy pont az előnye 
a kieső helyen álló Debrecen 
előtt. A Diósgyőr elleni bajnokit 
Debrecenben játsszák május 
13-án 18 órakor.

LABDARÚGÁS Két bajnokiján és a kupa 
elődöntőjének első mérkőzésén is kika-
pott a Mezőkövesd Zsóry

Az utolsó helyen fejezték be a szezont

Komlón és Budakalászon játszotta 
utolsó két mérkőzését a K&H Ligában 
a Mezőkövesdi KC. Komlón pedig 
meg is szerezték idei első (és egyben 
utolsó) idegenbeli győzelmüket is. Az 
idént a CYEB Budakalász otthonában 
zárta csapatunk, s öt góllal kikapott 
a meglepetésre negyedik helyen záró 
újonctól. Az MKC kilenc góllal az 
utolsó helyen zárta a bajnokságot.

Sport36 Komló 
– Mezőkövesdi KC 20-23 (9-12)
MKC: Holló B., Kovács J. (kapu-
sok), Gulás 4, Kovács B., Pordán, 
Szepesi 5 (1), Kiss R. 3 (1), Nagy N. 
1 (1), Lókodi, Grünfelder, Radnics 
1, Vukics 1, Trivkovics, Grigorjev 3, 

Szelvaszjuk 5. Vezetőedző: Janó Pál
Hetesek: 5/4, ill. 4/3
Kiállítás: 4-4 perc

Baranyában a hazaiak vezettek 
is az első negyedórában, de aztán 
a jó védekezésnek és Holló Balázs 
védéseinek köszönhetően felzárkó-
zott csapatunk, a hajrában pedig 
Szelviaszjuk vezérletével, kontrák-
ból át is vette a vezetést az MKC.

A második félidő elején Vukics, 
Szepesi és Grigorjev góljaival 
tartotta három-négygólos előnyét 
a Kövesd, de Szkokán és Obradovics 
találataival egy gólra közelített a 
Komló. A hajrában jó volt a véde-
kezés és a támadások befejezése is, 
így három góllal nyert csapatunk. 

CYEB Budakalász 
– Mezőkövesdi KC 35–30 (17–14)
MKC: Holló – Nagy N. 2, Lókodi 5, 
Trivkovics 1, Vukics 2, Grünfelder 
1, Szepesi 4 (3). Csere: Kovács J. 
(kapus), SZELVIASZJUK 6, Grigorjev 
4, Pordán 2, Kovács B. 1, Gulás 2, 
Kiss R. 1, Hangyel. Edző: Janó Pál
Kiállítások: 6 perc, ill. 8 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 5/3

A hazaiak számára a negyedik 
hely megszerzését jelenthette a 
győzelem, míg a mieink sikere 
esetén esély maradt volna arra, 
hogy a csapat az utolsó előtti he-
lyen zárjon. Csapatunk védekezése 
azonban ezen a mérkőzésen nem 
működött jól, s hiába volt jobb 

a támadójáték, ha egy-két hibát 
gólokkal büntetett az ellenfél. A 
második félidőben 4-5 gólra ellé-
pett a hazai csapat, a különbséget 
sikerült csökkenteni, de a holt-
ponton nem sikerült túllendülni, 
így a kalásziak örülhettek a két 
pontnak.

KÉZILABDA Utolsó két mérkőzéséből egyet megnyert 
a Mezőkövesdi KC.

T. B.

T. B.

A Vasas ellen nem sikerült 
gólt szerezni 
(Fotó: vasasfc.hu)

Grünfelder Péter 
a Budakalász elleni meccsen



Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Az elmúlt időszakban egymást követték  
a terrortámadások Európában. 

Ennek ellenére Brüsszel kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális

bevándorlókat engedjük be.

Ön szerint mit tegyen 
Magyarország? 

2.
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Fizetett hirdetés
Fizetett hirdetés

KERÜLJE EL A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTRÁLJON
AZ ÜGYFÉLKAPURA!

         , adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.

UGYFELKAPU.MAGYARORSZAG.HU
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Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. 
Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel 
technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. 
A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: (06 49) 887 031 

Invitel nap: Mezőkövesd, Mátyás u. 2. (NTX Computer Számítástechnikai Üzlet) 
Minden hónap első és harmadik szerdáján 9.00-16.00 óra között. 
Tel.: +36 20 220 1184

Mifelénk a neten is horogra 

akadhat különlegesség

HAVI

4 890
FORINTÉRT

INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON 
EGYÜTT, TRIPLA CSOMAGBAN

Fizetett hirdetés


