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A Jézus Szíve Plébánia 
által megszervezett 
ünnep programja pén-

tek este a dr. Berkes László 
pápai prelátus által celebrált 
szentmisével és lelki elő-
készülettel kezdődött. Ezt 
követően a hívek kivonultak 
a Kavicsos-tó és Szabadidő-
park stégjére, ahol egy gyer-
tyákból kirakott keresztet és 
szívet körbeállva énekeltek 
és közösen imádkoztak 
minden mezőkövesdi csalá-
dért és a városért. A búcsú 
előestéjén dr. Katona István 
püspök tartott szentmisét a 
híveknek. 

Vasárnap reggel hagyomá-
nyosan a hívek által felaján-
lott virágokból készített 
Hétvirágos Keresztekkel 
díszítették a körmenet 
útvonalát. Az elkészített 
virágkereszteket dr. Ber-
kes László pápai prelátus 
áldotta meg. A 10 órától 
megtartott szent liturgiára 
már több ezren kilátogattak 
a templom előtti térre és 
vettek részt a szertartáson, 
amelyet dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök celebrált. 
A vallási szertartás elején 
dr. Fekete Zoltán, városunk 
polgármestere köszöntöt-
te az egyházi méltóságot, 
valamint a megjelenteket és 
a zarándokokat. A megyés-
püspök prédikációjában 
a szeretet fontosságáról 
beszélt, egyebek mellett el-
mondta, hogy minden Isten 
által létezik, mindenben 

ott van, de Őt senki sem 
láthatja, mindig titok marad 
a számunkra. Jézus szemé-
lyében mutatta meg magát 
és megértette velünk, hogy 
Ő maga a szeretet.

A szentmise után elindult 
a körmenet a Kavicsos-tó 
körül. Nem csak városunk-
ból, hanem az ország több 
településéről, például Ajakról 
is érkeztek hívők az ünnepre, 
továbbá felvonultak a Szent 
István Katolikus Iskola tanu-
lói, a plébánia papjai, a város 
képviselő-testületének tagjai, 
őket pedig a hívők csoportjai 
követték a menetben, végig-
kísérve az Oltári Szentséget. 

– Először vettem részt 
itt Mezőkövesden ezen a 
gyönyörű ünnepen. Sokat 
hallottam már róla, de 
megtapasztalni ezt, minden 
várakozásomat felülmúlta. 
Nagyon boldog vagyok, hogy 
láthattam ezeket a kedves 
embereket, akik eljöttek, a 
szép környezetet, a tó terü-
letét, amit bejártak a hívek 
és a teli templom látványa is 
nagy örömöt okozott. Haza-
viszem az egyházmegyémbe 
a hírét ennek a búcsúnak és 
elmondom mindenütt, hogy 
Mezőkövesd népe ilyen hű-
séges az egyházhoz és ehhez 
az ünnephez – mondta el dr. 
Beer Miklós.

A búcsút követően délután 
Vízi János káplán tartott 
litániát a templomban, majd 
megáldotta a hívek kegytár-
gyait.

Egyházi 
áhítat

95. alkalommal tartották meg 
Mezőkövesd legnagyobb vallási ünnepét, 

a Jézus Szíve Búcsút és Körmenetet 
június 25-én.

Dori Anett

Gyertyákból kirakott kereszt a Kavicsos-tó stégjén 

Tóth József karnagy 

Dr. Berkes László megáldotta
a virágkereszteket

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 
celebrálta az ünnepi misét

Körmenet kísérte az Oltári Szentséget a Kavicsos-tó körül
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Színes virágok, 
hangulatos terek

A Kavicsos-tó és Szabadidőpark és a 
Mátyás király út mentén 38 ezer tő 
egynyári virágot ültettek el. A növények 
egy részét, mintegy ötezer tövet a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőben kialakított 
kertészetben termeltek meg, de az a cél, 
hogy az összes palántát a város biztosít-
hassa. Dr. Fekete Zoltán elmondta, hogy 
a lakosok is egyre inkább hozzájárulnak 
Mezőkövesd szépítéséhez.

– Jó tapasztalataink vannak: egyre több 
lakó érzi fontosnak, hogy a saját ingatlanja 
környékét is rendben tartsa – emelte ki a 
városvezető.

A virágok többsége celósia, salvia, 
hamvaska, a begónia különböző fajtái, 
cseppecske és kakastaréj. A kandelábe-
reken, virágládákban és virágoszlopok-
ban ezen kívül 850 tő muskátlit ültettek 
ki. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
üdülőterületén is további kétezer tő 
egynyári virág díszeleg.

Idén is színes 
virágkompo-

zíciók díszítik 
városunkat. Az 
önkormányzat 

több mint 11 hek-
tár zöldterület 

intenzív gon-
dozását végzi, a 

város virágosítá-
sa is folyamatos 
munkát igényel.

D. A.
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VÁROSHÁZA

Díjazták 
a fiatal írókat

A március 15-ei szónokverseny részt-
vevőinek dr. Fekete Zoltán, városunk 
polgármestere adta át az elismerése-
ket június 15-én. 

A tanév utolsó napján osztották ki a díjakat a Mező-
kövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B épületének 
Tanácskozótermében. Immár hagyománnyá vált, 
hogy a nemzeti ünnep előtt szónokversenyt hir-
det Mezőkövesd Város Önkormányzata, Mit jelent 
számomra március 15-e? címmel. Idén 7. alkalommal 
fogalmazhatták meg gondolataikat középiskolás diá-
kok tanáraik segítségével. Dr. Fekete Zoltán nyitóbe-
szédében megköszönte a tanulók munkáját, valamint 
a felkészítő tanároknak a segítséget, hogy támogatták 
a fiatalokat gondolataik szavakba öntésében. 

Idén 25 diák pályázott, mindannyian kaptak 
emléklapot, valamint egy 16 GB-os pendrive-ot. 
A verseny helyezettjei: 1. Pethe Ákos, 2. Gonda 
Levente, 3. Puporka Ramóna és Szél Kristóf. Az 
önkormányzat lehetőséget biztosít minden résztve-
vőnek, valamint felkészítő tanáraiknak, hogy jövőre 
Kézdivásárhelyen együtt ünnepeljenek az ott élő 
magyarokkal március 15-én. 

Az idei szónokverseny sikeres résztvevői között 
szerepelt Fügedi Csaba 11. A osztályos tanuló, a 
Széchenyi Katolikus Középiskola diákja, Bálintné 
Tóth Éva tanárnő felkészítésében. A szónoklatából 
választott idézetet most közöljük:

„1848. március 15., 2017. március 15. A két dátum 
óta eltelt 169 év, s az ünnep tartalma, mondanivalója 
ma is érvényes. Mi lehet ennek az oka?

Tisztelt hallgatóság! Mindannyian ismerjük a 
reformkor történelmi eseményeit, hőseit, a márciusi 
ifjakat, de vajon tudunk-e azonosulni törekvéseikkel, 
gondolataikkal és cselekedeteikkel? Lehetnek-e aktuáli-
sak azok az eszmék, amelyeket ők képviseltek? Tudjuk-e 
azt a moralitást megélni, amit ők a pesti utcákon ta-
núsítottak a forradalom idején? Vajon képesek lennénk 
ugyanezt megcselekedni a hazáért, esetleg életünket is 
áldozni érte?

Családjuk, valamint dr. Fekete 
Zoltán, városunk polgármestere 
köszöntötte az irigylésre méltóan 
szép kort megélt Mária és Bori 
nénit. A városvezető először 
Orbán Viktor miniszterelnök 
levelét olvasta fel, majd az önkor-
mányzat nevében kívánt boldog 
születésnapot az ünnepelteknek. 

Kriston Józsefné, lánykori 
nevén Bán Mária 1927. június 12-én 
született Mezőkövesden földmű-
ves családba, 1951-ben ment férj-
hez és 1978-ban kezdett dolgozni 
a kollégium mosodájában, majd a 
Közösségi Házban takarított. Ezt 
a munkahelyet annyira szerette, 
hogy még nyugdíj után is maradt. 
Még ma is nagyon aktív, sokat 
kertészkedik, szeret rádiót hall-
gatni, szívesen nótázik – az egyik 
saját szerzeményét el is énekelte 
a városvezetőnek, aki otthonában 

látogatta meg az ünnepeltet. Mária 
néninek két gyereke, öt unokája 
és egy dédunokája született, akik 
sokszor meglátogatják, de az egye-
düllétet is élvezi.

Farkas Mártonné, lánykori 
nevén Bogdán Borbála 1917. június 
3-án született Mezőkövesden. 
Szépkorú lakosunk hajdanán 
summás volt, később a Matyó 
Népművészeti és Háziipari 
Szövetkezetben hímzett 15 évig, 
majd a Matyó TSZ-ben dolgozott 
mintegy 12 évig mezőgazdasági 
munkásként. Két fia, két lánya és 
tíz unokája született, valamint 
tizenhét dédunokával is büszkél-
kedhet. Bori néni korához képest 
jó egészségi és szellemi állapotnak 
örvend, szabadidejében szívesen 
néz TV-t. A polgármesteri köszön-
tő után családi körben ünnepelte 
születésnapját.

Két mezőkövesdi lakost is köszöntöt-
tek június 12-én városunkban: Kriston 
Józsefnét 90., Farkas Mártonnét pe-
dig 100. születésnapja alkalmából.

Szépkorúak 
köszöntése

Dori A.

Dori A.

Kriston Józsefné idén töltötte a 90. életévét

100 éves lett idén Farkas Mártonné (jobbra) R.F.V.
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AKTUÁLIS

Keresztállítás 
városunkban

A Szőlő és Barack utca között elhelyezkedő zöld-
területen épül fel Mezőkövesd első görögkatolikus 
temploma. Idén megkezdődnek az építkezések a 4545 
négyzetméteres telken, amelyet az önkormányzat 
ingyen biztosít az egyházmegyének. A beruházás a ke-
reszt felállításával, majd megáldásával veheti kezde-
tét, várhatóan 2018-ban fejeződnek be a munkálatok. 
A kivitelező kiválasztása folyamatban van, a terveket 
Viszoki Csaba mérnök készíti.

– A kérésem az volt, hogy egy centrális terű kis kupo-
lával, elöl toronnyal görög stílusú templomot építsünk, 
míg a kereszt inkább szláv stílusú. A görög templomok 
sajátosságai szerint a kupola fogja meghatározni az 
épület küllemét – mondta el dr. Orosz Atanáz.

A hívekkel közös imádság után a megyéspüspök meg-
áldotta a keresztet, majd azt az időkapszulát is, amely 
korhű dokumentumokat, napi keresztény hírlapokat és 
az alapítás rögzített szándékát rejti el az alapkő alatt. To-
vábbá egy követ raktak le mellé, amely majd a templomba 
beépítve jelzi a keresztnek és az épülő templomnak a 
kapcsolatát. A tölgyfából készült jelkép a mezőkövesdi 
Brunczel András munkája. 

A megyéspüspök beszédében elmondta, nagy öröm 
számára, hogy felépülhet a templom Mezőkövesden, 
ahol híres az emberek lelkisége. Továbbá megköszönte 
Magyarország kormányának és a városvezetésnek a 
támogatást, valamint kifejezte háláját azoknak, akik a 
telek előkészítésében szerepet vállaltak.

A leendő görögkatolikus templom terü-
letén áldotta meg a keresztet dr. Orosz 
Atanáz, a Miskolci Egyházmegye megyés-
püspöke június 18-án. Az eseményen jelen 
volt Tállai András, térségünk országgyűlési 
képviselője, valamint dr. Fekete Zoltán 
polgármester is.

Fáklyafutás Mezőkövesden
Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángjával futottak helyi 
sportolók a rendezvényt népszerűsítő országjáró körút mező-
kövesdi állomásán június 17-én.

A résztvevő gyerekek, köztük a Mezőkövesd 
Zsóry SE szakosztályainak sportolói a Szent 
László templom előtt gyülekeztek, majd 
megérkeztek a szervezők az olimpiai lánggal, 
valamint a fesztivál kabalaállatával, Hugooval, 
a kakassal. Pap Csilla helyi sportolónk vehette 
kezébe a fáklyát, majd elindult a csapat a 
város főutcáján. 

A kövesdi végállomáson, a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban dr. Fekete Zoltán polgár-
mester beszédében egyebek mellett megkö-
szönte a gyerekeknek a futáson való részvételt 
és sok sikert kívánt a sportolóknak.

Július 23-án a megnyitó ünnepséggel veszi 
kezdetét a sportesemény és egészen 29-ig 
tartanak a versenyek. Mintegy 3000 14-18 év 
közötti sportoló vesz részt a rendezvényen, amely 
méreteiben a felnőtt téli olimpiához hasonlít-
ható. A láng Rómából érkezett Győrbe május 
24-én, erről gyújtották meg a fáklyát, amely most 
Mezőkövesdre is eljutott. 

A Városi Könyvtárban a mezőkövesdi származású Sugár Mátyás 
Csodavilággyökerek – A mezőkövesdi ifjúkor 1944-1959 című könyvét ismer-
hette meg az olvasóközönség a programsorozat nyitányaként. A szerzővel 
dr. Hajdu András beszélgetett június 8-án, az érdeklődők a helyszínen meg is 
vásárolhatták a kötetet. 
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által szervezett ren-
dezvényhez 2001-ben kapcsolták a Gyermekkönyvnapokat, amelynek fő célja, 
hogy a kicsik megszeressék az olvasást. Ebből kifolyólag a könyvhét második 
napján interaktív mesejátékot szerveztek. A meghívott vendég Hajós Erika 
volt, aki Illem Kata és a tizenkét testvér és más történetek című könyvéből 
tartott a gyerekek közreműködésével zenés interaktív előadást a Gyermek-
könyvtárban. A hét lezárásaként Halmos Mónika gasztrobotanikus Virág-
konyha – az ehető virágok varázslatos világa címmel tartott előadást június 
13-án a Városi Könyvtárban, amelynek során a nem mindennapi alapanyagok 
gasztronómiában történő felhasználásáról beszélt. A közönségnek lehető-
sége volt megkóstolni különböző virágokat, levendulás kekszet, kandírozott 
árvácskát, valamint az írónő szakácskönyveit is megvásárolhatták.

Az olvasás népszerűsítése
Könyvbemutató, mese-
játék és ehető virágok 
– ezek voltak az idén 88. 
alkalommal megren-
dezett országos Ünnepi 
Könyvhét és 16. Gyermek-
könyvnapok mezőköves-
di programjai.

Dori A.
Pap Csilla 
az olimpiai fáklyával

Sugár Mátyás

D. A.

Dori A.

Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök megáldotta a keresztet
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AKTUÁLIS

Búcsúztak 
az alma matertől

Két osztályból összesen 29 diák búcsúzott a Mező 
Ferenc Tagiskolából. A Városi Sportcsarnokban 
megtartott eseményen a tanulók műsora után 
Takács Józsefné tagintézmény-vezető köszön-
tötte az egybegyűlteket, ezt követően Gál János, 
a MÁIAMI igazgatója szólt a végzősökhöz. A 
búcsúztató műsor és a beszédek után díjátadás 
következett. Az iskola nevelőtestülete minden 
tanévben Mező Ferenc-díjjal jutalmazza a ki-
emelkedő tanulmányi, közösségi és sport munkát 
végzett tanulókat. A diákok dr. Fekete Zoltántól, 
városunk polgármesterétől vehették át a díjakat. 
A 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt elisme-
rő okleveleket Bozsikné Vig Marianna, tankerüle-
ti igazgató adta át. 

A Szent Imre Tagiskola ballagási ünnepségét az 
intézmény udvarán tartották meg, ahol az alsóbb 
évfolyamos tanulók búcsúztatták el rövid műsor-
ral és dallal a 13 végzős diáktársaikat. Boldizsár 
Bertalan tagintézmény-vezető köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Gál János igazgató tartott 
beszédet. Az ünnepség végén a ballagók válluk-
ra vették a tarisznyát, majd a tanulókat kivéte-
les munkájukért elismerésben részesítették. A 8 
éven át kitűnő eredményéért járó oklevelet Gál 
János igazgató, a Szent Imre-díjat városunk pol-
gármestere nyújtotta át a végzősöknek.

Elköszöntek az intézménytől a Bárdos Lajos 
Tagiskola nyolcadikos diákjai is. A 19 ballagó a 
Közösségi Házban búcsúzott el tanáraitól és tár-
saitól, a műsor után felkötötték a 2017-es évfo-
lyam szalagját az iskolai zászlóra. Lázár Zoltán 
tagintézmény-vezető mondott beszédet, ezt kö-
vetően elismerték a kivételes teljesítményt nyúj-
tó tanulókat. A Bárdos Lajos-díjat dr. Fekete Zol-
tán adta át a díjazottnak. Az ünnepség végén Gál 
János igazgató szólt a végzősökhöz. 

40 tanuló búcsúzott a Szent István Katolikus 
Általános Iskolától június 17-én. A ballagási ün-
nepség szentmisével kezdődött a Jézus szíve 
templomban dr. Berkes László pápai prelátus ce-
lebrálásában. A tanulók rövid műsora után Nyes-
te István igazgató köszönt el a végzősöktől, va-
lamint átadta az okleveleket, könyvjutalmakat az 
arra érdemes diákoknak. 

A Mezőkövesdi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tagin-
tézményeiből 61, a Szent István 
Katolikus Általános Iskolából pe-
dig 40 tanuló ballagott el június 
16-án és 17-én.

Lezárult a tanév, 
kezdődhet a vakáció!
Az összevont évzáró ünnepségét tartották 
meg a MÁIAMI tagiskoláinak a Városi Sport-
csarnokban június 21-én.

A tanulók rövid műsorral készültek 
a tanév utolsó hivatalos eseményé-
re, ezt követően Gál János igazga-
tó köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd röviden értékelte az elmúlt 
évet. Az iskola vezetője elmondta, 
hogy a hat tagintézmény 44 osztá-
lyában összesen 831 tanuló végzett 
az elmúlt évben. Az összesített ta-
nulmányi átlag 3,75 lett, 183 diák 
kitűnő bizonyítványt kapott, 3 tan-
tárgyból pedig 30 főnek javítóvizs-
gát kell tennie augusztusban. 

Az évzárón a kiemelkedően telje-
sítő diákok elismerésben részesül-
tek. Oklevelet kaptak a négy éven át 
kitűnő alsó tagozatos gyerekek, va-
lamint az idén kitűnő bizonyítvány-
nyal végző felső tagozatos diákok. 
Emellett jutalmazták az országos 
tanulmányi és sportversenyeken 

kiemelkedően szereplő tanulókat 
is. Utóbbi elismeréseket dr. Feke-
te Zoltán, városunk polgármestere 
adta át a gyerekeknek. A tanévzáró 
ünnepséget a Szent Imre Tagiskola 
diákjainak hip-hop műsora színesí-
tette. A rendezvényen megkértük 
Gál János igazgatót, hogy értékelje 
az elmúlt évet.

– Egy nyugodt, kiegyensúlyozott 
tanév volt, ami kemény munkával 
telt el, mind tanulmányi, mind a 
versenyek tekintetében. Nagyon jó 
átlaggal zárult az év, versenyeken is 
jól szerepeltek a tanulók, hiszen az 
atlétika- és a lány kézilabda csapat is 
országos döntőben ért el szép helye-
zéseket  – foglalta össze az igazgató.

Az ünnepség lezárásaként a ta-
nulók átvehették bizonyítványai-
kat tanáraiktól. 

A műsor után Mozerné Horga Ste-
fánia tagintézmény-vezető beszé-
dében elmondta, hogy a Művészeti 
Iskola a Mezőkövesdi járás összes 
intézménye közül egyedüliként ré-
szesült rendkívüli tankerületi igaz-
gatói kitüntetésben. Emellett beje-
lentette, hogy további két telephely 
kezdi meg működését a következő 
tanévben: Szomolyán és Mezőke-
resztesen is részt vehetnek a gye-
rekek zenei- és képzőművészeti 
képzésben. A tagintézmény-vezető 
összefoglalta a tanév rendezvé-
nyeit, ezek közül kiemelkedő volt 
a Tavaszköszöntő Gála, a Családi 
Nap és a Disney-dalokból össze-

állított koncert. Az iskola számos 
versenyen elért szép eredménnyel 
büszkélkedhet, ezek mellett 15 isko-
lai és 21 városi felkérésnek tett ele-
get az intézmény. 429 növendékkel 
nyitott a tanév, ebből 278 zenei, 131 
képzőművészeti, 20 néptánc és 26 
tanuló két szakos képzésben vett 
részt. Alapvizsgát tett 15 zenész és 
6 képzőművészet szakos tanuló, va-
lamint 1 zenei és 1 képzőművészeti 
szakos diák záróvizsgázott. 

Az évzáró végén a színpadra 
szólították a különböző versenye-
ken részt vett tanulókat és okle-
véllel, ajándékokkal jutalmazták 
munkájukat. 

Sikeres évet zárt
a Művészeti Iskola
Az intézmény évzáró rendezvényén a zeneiskola tanu-
lói adtak koncertet tanáraikkal karöltve a Közösségi 
Házban június 13-án.

Dori Anett

D. A.

D. A.
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AKTUÁLIS

Bárdos Lajos Tagiskola:
Dicsérő oklevél: Dobsi István
Művészeti munkáért járó díj: 
Rácz Enikő
Bárdos Lajos-díj: Galambos Petra
4 éven át kitűnő tanulók: 4. B osz-
tályból: Csirmaz Csanád, Csörgő 
Csaba, Molnár Kíra, Pap Dorina, 
Takács Benjamin, Tóth László 
Kitűnő tanulók 5. évfolyamon: 
5. B osztályból: Bíró Lilla, Pető 
Alexandra, Seres Milán 
Kitűnő tanuló 6. évfolyamon: 
Gacsó Viktória (6. B)
Kitűnő tanulók 7. évfolyamon: 
7. B osztályból: Dudás Norina, 
Bódi Márton Csaba

Mező Ferenc Tagiskola:
Mező Ferenc-díj: Rajna Fanni, 
Szabó Tekla
8 éven át kitűnő tanulmányi ered-
ményt elismerő oklevél: Szabó Tekla, 
Kerékgyártó Csaba
Nevelőtestületi dicséretben 
részesült: Dohány Vanda, Mátyus 
Diána, Rajna Fanni, Szabó Tekla, 
Takács Virág
Kiemelkedő közösségi munkáju-
kért oklevelet kapott: Czufor Lili, 
Dohány Vanda, Hegedűs Zoltán, 
Kerékgyártó Csaba, Kovács Petra, 
Kovács Tímea, Mátyus Diána, 
Takács Virág, Vinter Kristóf 
4 éven át kitűnő tanulók: 4. A 
osztályból: Csató Zita, Takács Petra, 
Tóth Barbara. 4. B osztályból: Csu-
hai Hunor, Halmai Zsombor, Orosz 
Dominik, Prókai Áron, Vincze Péter
Kitűnő tanuló 5. évfolyamon: 
Besenyei Milán (5.A)
Kitűnő tanulók 6. évfolyamon: 
6. A osztályból: Halmai Luca, 
Marczis Rebeka
Kitűnő tanuló 7. évfolyamon: 
Csörgő Kristóf (7.A)
Nevelőtestületi dicséretben 
részesült: diákolimpia, atlétika, or-
szágos 6. hely: 4. A osztályból: Csikó 
Martin Justin, Fogas Márton, Orosz 
Dominik, Vincze Péter. Diákolimpia, 
kézilabda, országos 3. hely: 6. A osz-
tályból: Camara Cintia, Szabó Aida

Szent Imre Tagiskola:
8 éven át kitűnő eredményéért 
járó oklevél: Karkus Vivien 
Sport teljesítményért járó oklevél: 
Bozi Dominik

Rajz teljesítményért járó oklevél: 
Markó Réka
Közösségi munkáért: Fónagy 
Levente, Markó Anna, Pázmándi 
Edit, Mizser Dániel 
Szent Imre-díj: Karkus Vivien
4 éven át kitűnő tanulók: 4. A 
osztályból: Antal Péter, Fügedi 
Zsizsa, Kis Anna, Nyeste Dóra, 
Pázmándi Emma, Pelyhe Fanni, 
Tóth Boglárka, Tóth Evelin, Ulrich 
Réka Diána, Valkó Evelin. 4. B osz-
tályból: Hatvani Jázmin, Lakatos 
Flóra, Pruskóczki Kristóf, Vámos 
Eszter, Vasas Ádám
Kitűnő tanulók 5. évfolyamon: 
5. A osztályból: Csattos Blanka, 
Gyenes Luca, Lukács Zsombor, 
Kriston Kira, Murányi Dániel, 
Sebők-Darmos Hédi, Újvári Éva, 
Varga Gréta, Varga Judit. 5. B 
osztályból: Nemcsik Emília
Kitűnő tanulók 7. évfolyamon: 7. 
A osztályból: Sebők-Darmos Han-
na. 7. B osztályból: Lázár Laura 
Sára, Lázár Lora, Nyeste Anna, 
Radványi Zita, Varga Boglárka
Nevelőtestületi dicséretben 
részesült: országos atlétika csa-
patdöntő 6. hely: 5. A osztályból: 
Kis Benjámin, Lukács Zsombor 
(egyéni 10. hely)
Országos kézilabda elődöntő 3. 
hely: 7. A osztályból: Balog Zsófia, 
Horváth Zsuzsanna Vivien, Loj 
Tímea, Szabó Alexandra, Szabó 
Anna Gréta
Országos uszonyos úszóverseny 
döntő: 9. hely: Újvári Éva Kata 
(5.A)

Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola:
Szent István-díj: Boldizsár Lilla, 
Kaló Kristóf 
További dicséretben részesültek 
az alábbi tanulók: Boldizsár 
Lilla, Horváth Fanni, Juhász 
Mónika, Lénárt Eszter, Molnár 
Zsuzsanna, Nagy Márton, Nyeste 
Viktória, Nyitrai Boglárka, Sáth 
Kata, Szabó Viktor, Szilágyi 
Nikolett, Agócs Ágoston, Császár 
Csaba, Dobos Anna, Dorogi Eni-
kő, Fodor Balázs, Ignácz Botond, 
Karuczka Andrea, Kiss Laura, 
Máté Hanna, Rajna Eszter, Széll 
Gábor, Nemes Zoltán, Mirkóczki 
Máté és Kaló Kristóf

Országos Gyöngyössy Zoltán fuvolaver-
seny – Rabi Zsófia növendékei: Patai Dóra 
– bronz minősítés, Melczer Nóra – ezüst 
minősítés, Lukács Albert Loránd – arany 
minősítés, Panyi Anett – arany minősítés
Térségi rézfúvós minősítő verseny,  Cserépfalu 
– Panyi Zoltán növendékei: trombita 3 arany mi-
nősítés, 2 ezüst minősítés; kürt 2 arany minősítés, 
2 ezüst minősítés, 1 bronz minősítés; tenorkürt 
1 arany minősítés; Mozer Atilla növendékei: 
Kovács Luca Anna – trombita arany minősítés, 
Korpa István – trombita ezüst minősítés, Lázár 
Barnabás – harsona arany minősítés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hegedű 
verseny – Varró Petra növendéke: Kardos 
Zsófia – kiemelt nívó díj
Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Zeneisko-
lások IX. Furulyás Találkozója – Csiki Lilla 
növendékei: Halmai Luca – 3. helyezés, 
Juhász Flóra Sára – 3. helyezés
Papp Lajos III. Megyei Zongoraverseny 
Kazincbarcika – Tamási Jolán növendéke: 
Lanszki Márton – 2. helyezés
VII. Regionális Gordonkás Találkozó Kisvárda 
– Csécsi Hajnalka növendékei: Titkó Flóra – 
nívó díj, Guba Kata – kiemelt nívódíj
Észak- magyarországi Gombás Ferenc Gor-
donkás Találkozó, Miskolc – Csécsi Hajnalka 
növendéke: Guba Kata – nívódíj 
Magánénekesek 19. Balassagyarmati 
Találkozója – Mozerné Horga Stefánia 
növendéke: Panyi Evelin – műdal kategória 
3. díj, opera kategória dicsérő oklevél
I. Megyei Kodály Zoltán Tehetségkutató 
Énekverseny Miskolc – Mozerné Horga 
Stefánia növendékei: Csőke Luca – dicsérő 
oklevél, Panyi Márton – nívó díj, Panyi 
Evelin – kiemelt nívó díj
Országos Bach Fesztivál Hatvan – Mozerné 
Horga Stefánia növendéke: Panyi Evelin: 
szóló kategória – ezüst minősítés
Mozerné Horga Stefánia, Rabi Zsófia, Csécsi 
Hajnalka növendékei
La Passione Trió: Panyi Evelin, Melczer Nóra, Titkó 
Flóra – kamara kategória – bronz minősítés

46. pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályá-
zat (TIARA, Japán) – bronzdiploma: Tóth 
Evelin, Lukács Zsombor, Gárpár Zsófia Anna
„Álomút” gyermekrajzpályázat 2016. 
(országos rajzpályázat 2600 pályamű) 
(Magyar Közút) – díjazott: Radványi Zita, 
Pázmándi Emnna
„Egri Csillagok” vizuális tehetségkutató rajzver-
seny (Eventus Művészeti Középiskola, országos 
verseny) – III. helyezés: Markó Réka
„Forradalmaink” (Mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium, területi verseny) – II. hely: 
Lukács Zsombor, II. hely: Markó Réka

„Nőnek lenni jó” országos gyermekrajz pályázat 
(Mályvavirág Alapítvány) – II. hely: Kriston 
Júlia, Különdjías: Gál Panna, Lukács Villő
Tehetségkutató Képzőművészeti verseny 
8. osztályosok számára (Eszterházy Károly 
Egyetem Gyakorló Islájálának országos 
versenye) – festészeti különdíj: Markó Réka
„Rajzolj, fuss, nyerj!” (Veresegyházi 
Futófeszt Egyesület orzságos rajzpályá-
zata) – elismerő oklevél , tárgyjutalom: 
Sebe Dorka, Tóth Bianka, Bánhegyi Emese 
Kriston Júlia
„Mi leszek, ha nagy leszek?” kreatív 
országos rajzpályázat (HRCV Kft.) – A 
legjobb 10 alkotás közé került Illés Evelin 
(K3) munkája
„II. Mesterecset” pályázat (Magyar Állam-
kincstár országos pályázata) – elismerő 
oklevél: Gáspár Dóra,  Fügedi Zsuzsa, 
Dohány Olivér 
IX. Országos Lovas rajzpályázat (1600 pályá-
zat) (Szedresi Lovas Udvarház) – Díjazottak: 
Gál Panna, Kriston Kíra, Loj Tímea
„Az én bohóc doktorom” (Karitáció 
országos rajzversenye) – II. helyezés: Varga 
Gréta Petra
„Mézescsupor” (Magyar Méhész Egyesület 
országos pályázata) – Kiállításon szerepel: 
Lukács Villő Dóra
„Állatok a ház körül” fotópályázat – 
(Holocén Egyesület Mezőkövesd, területi 
verseny) – I. helyezés: Gál Panna, 
III. helyezés: Nagy Anikó
Tavaszébresztő Országos Rajzpályázat Álta-
lános Iskolásoknak (Lurkó Dekor) Kiemelt 
dicséret: Gál Panna
Észak-Magyarországi népi kézműves pályá-
zat (Magyarországi Kézműves Egyesület) – 
Kiállított munkáinkkal szereplünk, alsósok: 
Csiribi, felsősök: Fancsik csoportban
„Mindenünk e zászló” (nemzetközi gyermek-
rajzpályázat (1300 pályamű) (Hondvédség 
Szervezete Nagyváradi Tanoda Egyesület) – 
Elismerő oklevél az iskolának. Ezüstceruza-
díjas: Kaló Kristóf Különdíjas: Markó Réka
E & K rajzpályázat (Borsod Chem Zrt. országos 
versenye) – Szabó Szonja Szófia díjazott
BAZ. Megyei Általános Iskolai Rajzverseny 
(Oktatási Hivatal Miskolc) – területi fordulóból 
a döntőbe jutottak: Markó Réka, Kaló Kristóf, 
Varga Gréta Petra, Gyenes Luca, Loj Tünde
Felhők című gyermekrajzpályázat (Országos 
Meteorlógiai Szolgálat) – 16 db emléklap
Építünk egy jobb világot! (Út a boldogság-
hoz nonprofit szervezet) – „Jó helyezés” 
díja - Tóth Lilien, Czufor Lili Aida, Nagy 
Anikó, Gáspár Dóra, Pázmándi Emma, 
Ulrich Réka Diána, Sebők-Darmos Nimród, 
„Legjobbak a jók között” díj: Tóth Bianka

Iskolai díjazott tanulók névsora Művészetis elismerések
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Bánatos képek, nyártalan évek
Tűnnek, eloszlanak múltba veszőn…
Régi emléket visszaidézek;
Séta a nyárban a Vén-legelőn.
Rétnek virága, méhike szárnya…
Sárgul a nyárban a búzavetés,
szép zeneszóra, száz pici csókra
Tágul a számon a víg nevetés.

Bárhova nézek, nyárszagot érzek,
Lázas, szerelmetes szívdobogást,
Lányok, legények bízva remélnek
Ámoros, mámoros fészekrakást…
Boldog időszak, fényteli évszak! 
Bánatos szívnek itt nincs maradás,
Ám kik hurráznak nap sugarának,
Díjuk a béke, a boldogulás.

A Németországi Hilter város fogyatékkal élők intézményéből látogatott el 
hozzánk egy kis csapat 2017. május 29-én. Mezőkövesden töltöttek el egy hetet. 
Ez a kapcsolat közel 10 évre nyúlik vissza, egyik évben ők jönnek, a következő 
évben pedig mi látogatjuk meg őket.

A program az „Add a kezed Lakóotthon, Napközi Otthon látogatásával kezdő-
dött. Lakóink kis műsorral kedveskedtek nekik. Utána a mezőkövesdi stadiont néz-
tük meg. Vendégeink, lakóink nagyon örültek, hogy az épületet belül is megnézhet-
ték. László István köszöntötte vendégeinket, ő vezetett minket végig a stadionon. 
Május 31-én egy egész napos program keretében a Hortobágyi Nemzeti Parkot, ami 
a világörökség része, látogattuk meg. Megnéztük a Pásztormúzeumot, a Hortobágy 
Galériát, délután a Mátai Ménest. Lovas kocsikkal mentünk ki a pusztára, ahol 
természetes környezetben találkozhattunk magyar szürkével, bivaly gulyával, racka-
nyájjal, csikósokkal, pásztorokkal. Lakóink lovagolhattak is egy kicsit.

A következő napokban Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrumot néztük meg, 
majd Egerben voltunk egy kis városnézésen. Május 2-án a Zsóry fürdőben 
voltunk, ami nagyon tetszett vendégeinknek. Majd a Hadas városrészt, a Matyó 
Múzeumot, Gépmúzeumot látogattuk meg. Mindezeket ingyen látogathattuk 
meg, melyet ezúton is köszönünk. Külön köszönjük Varga Tamás munkáját, aki a 
tolmácsolásban és a programok levezetésében segítségünkre volt. Mozgalmas és 
tartalmas hét volt számunkra, de nagyon örömteli. Hiszen újra találkozhattunk 
német barátainkkal. A programokon fogyatékkal élő társaink között új barátságok 
szövődtek.  Nagyon fontosak az ilyen és hasonló programok, rendezvények, hi-
szen mint ahogy azt már sokszor elmondtuk, a fogyatékkal élő emberek számára 
is ugyanazokat az életfeltételeket kell biztosítani, melyek a társadalom többi tagja 
számára is biztosítottak. A fogyatékkal élő emberek is úgy éljenek, hogy minél 
több élményhez jussanak, és örömet szerezzünk nekik a szürke hétköznapokban. 
A sérült emberek is a társadalom többi tagjához hasonló életet tudjanak élni.

Vargáné Lukács Andrea
intézményvezető

Németországi vendégek 
az „Add a kezed Lakóotthonban”

A Katolikus Pedagógiai Intézet országos pályá-
zatot írt ki több kategóriában a „Szent László 
év” alkalmából. Iskolánk többek között „Szent 
László intelmei a mai ifjúsághoz” témakörben 
pályázott, ahol első helyezést ért el.

 A kiírás szerint a diákoknak törvénykönyvet 
kellett írniuk, amely üzenet az utánuk követ-
kező tanulók számára, valamint mestermunkát 
kellett készíteniük. 

Barta Judit igazgatóhelyettes vezetésével 
beneveztünk a pályázatra. Igazi csapatmunka 
volt a diákok és a tanárok részéről is.

Bágyi Tamás irányításával iskolánk három 
tanulója, Bana István,Tóth Dávid és Filkor 
Andrea készítette el a törvénykönyvet falapra 
és pirográffal.

A mestermunka egy Szent László báb elkészítése 
volt. Marton Ferencné segítségével Farkas Borbála 
tanulónk készítette el iskolánk tanműhelyében a 
bábot és ruháit. A zsűri külön kiemelte a mellvértet, 
amely a Szent László templom előtti szobor alapján 
készült, Szűz anya a kisdeddel van belehímezve. 
A báb fegyverzetét a tanműhelyünkben tanulók 
készítették Murányi János és Gál Bertalan valamint 
Fügedi László szakoktatók irányításával. Kardot, 
bárdot, koronát és pajzsot kovácsoltak. A fegyverzet 
készítése előtt cad-cam tervezővel készítették el a 
rajzokat Kiss Gábor igazgatóhelyettes irányításával, 
amelyet a zsűri külön kiemelt.

 A díjat 2017. május 29-én a Nemzeti Múze-
umban Alberto Bottari de Castello, Magyaror-
szág apostoli nunciusa adta át. A díjátadásról 
bővebben a kurir.hu oldalon találhatók 
információk.

Országos első helyezést 
értek el 
a Széchenyi diákjai

Demeter László
Szomolyai nyár

Szomolya, 2010. július
(A szerző Apevák, avepák, homokórák című verseskötetét 
az Ünnepi Könyvhét alkalmából juttatta el a Városi Könyvtárban.)

A résztvevő pedagógusok
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Erasmus+ Strategies21 pályázat 
projekttalálkozója Szófiában
Az Erasmus+ Strategies21 pályázat 
újabb projekttalálkozóján vettünk 
részt Szófiában. A 2016/2017-es 
tanévben a portugáliai Aveiro és a 
franciaországi Mont de Marsan után 
a harmadik találkozó Bulgária fővá-
rosában, Szófiában került megren-
dezésre 2017. május 29. és június 2. 
között. Ezen a találkozón iskolánkat 
a Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma és Közgazdasági 
Szakgimnáziumát két tanár, Fügedi 
Dóra és Nagyné Szalmási Ildikó, va-
lamint két diák, Bacsi Alexandra 12. 
E és Juhász Veronika 10. E osztályos 
tanulók képviselték. 

A projekttalálkozó témája a digitális 
kommunikáció előnyei és veszélyei. A 
diákoknak egy prezentációval kellett 
készülniük arról, hogy mit gondolnak 
a témáról, miben látják veszélyeit, 
milyen javaslataik vannak az internet-
használattal kapcsolatban. 

A témára való felkészülés-
ként 2017. április 27-én Digitális 
Detoxikálás néven egy progra-
mot szervezett a Közgazdasági 

Munkaközösség. Ezen a napon 
egy pár órára lekapcsoltuk az 
internetet az iskolában, sőt a 
diákokat is megkértük, hogy ne 
használják a mobiltelefonjaikat. 
Az internet helyett a szünetekben 
programokat szerveztünk, mint 
például kosárra dobás, kötélhúzás, 
beszélgető kör, rajzoló fal. „Kapcso-
lat füzet”-et osztottunk, melybe 
gyűjteni lehetet bárkitől aláíráso-
kat, idézeteket, rajzokat, a lényeg 
a személyes kapcsolatteremtés 
volt. Szófiában a kiválasztott két 
diák erről a rendezvényről számolt 
be egy prezentációban, mely nagy 
sikert aratott.

A hivatalos programokon túl a 
vendégül látó iskola többek között 
bolgár táncházzal, csapatépítő 
játékokkal, a várost felfedező túrá-
val, plovdivi kirándulással készült. 
Az Erasmus+ Strategies21 pályázat 
portugál, francia és most a bolgár 
találkozóra történő utazás meg-
szervezésekor törekedtünk arra, 
hogy lehetőség szerint eltöltsünk 

egy pár órát, esetleg egy napot az 
útba eső városokban. Ez nagyon 
fontos a diákjaink és az utazó 
kollégák számára is, hiszen kevés 
lehetőség adódik Európa távolabbi 
városaiba történő utazásra. Így 
jutottunk el Portóba, Lisszabonba, 
Párizsba, Bordeauxba, most pedig 
Isztambulba, mivel török légitársa-
sággal utaztunk. A tartalmas és él-
ményekkel teli szófiai egy hét után 
Isztambul a kelet kapuja, Európa és 

Ázsia határa, az Arany Szarv Öböl 
és Kék Mecset igazán felejthetetlen 
élményt nyújtott mindnyájunknak. 

A pályázat következő találkozó-
ja 2017 novemberében itt Mezőkö-
vesden lesz. Európa 6 országából 
fogjuk fogadni a tanárokat és 
diákokat. Izgatottan várjuk és 
már megtettük a szervezés első, 
előkészületi lépéseit. 

Nagyné Szalmási Ildikó
projektért felelős tanár

Karatesiker
 7. SKDUN EUROPEAN KOHAI 
INVITATIONAL CUP SZERBIA-
SZABADKA KOHAI6B KATA 

INDIVIDUAL CHILDREN BOYS 10-
11YRS 5th-4th KYU 

2017. május 4-7.

Nagyon büszkén írom-e sorokat, 
mert Bodzási Tamás városunk 
sportolója!

Bebizonyította, hogy egyszer-
re akár két sportágban is lehet 
eredményes, Tamás igen becsületes  
edzés munkával, nagyon jó eredmé-
nyeket tudhat magáénak a karate 
sportban, és mellette még az úszás 
is vissza került a heti beosztásába.

Véletlenül tudtam meg hogy a 
fent nevezett Európa Bajnokságon 
ez a szerény kisfiú első helyezett! 
Korosztályában Európa Bajnok!

Polgár Sipeki Éva

Június 10-én negyvenegyedik alkalommal rendezte meg a Mezőkövesd Zsóry 
SE Sakk Szakosztálya a Matyó Kupa villámsakk csapatversenyt. A 18 csapatos, 
svájci rendszerű, kilencfordulós viadalon először diadalmaskodott a Miskolci 
Kisbocsok csapata, amelynek tagjai összesen 28,5 pontot gyűjtöttek, őket a 
Kazincbarcika első gárdája követte 25,5 ponttal, míg a bronzérmet a buda-
pesti Sirály együttese szerezte meg 24,5 ponttal. A házigazda Mezőkövesd 
Zsóry hat csapatot indított, közülük a legjobb, harmadik számú gárda 19 
ponttal a nyolcadik helyen végzett. A Mezőkövesdi Regionális Sakkiskola a 
tizenhatodik helyen zárt.

A versenyen számos tábladíjat és különdíjat is kiosztottak. A mezőny 
legjobbja 8,5 ponttal a miskolci színekben játszó Szurovszky Elek lett. A 
kövesdiek közül is többen kaptak valamilyen díjat. A Mezőkövesdi Regionális 
Sakkiskola játékosai közül a második táblán harmadik díjat kapott Éberth 
Zoltán, a legjobb női játékos, Gáspár Muriel Aranka, a legjobb kövesdi felnőtt 
pedig Nagy Miklós lett. A Mezőkövesd Zsóry játékosai közül került ki a leg-
jobb ifi, Csontos Dominik és a legjobb kövesdi ifi is, Farkas Dávid.

Tizennyolc csapat vett részt az idei sakk Matyó Kupán, ame-
lyen először diadalmaskodott a Miskolci Kisbocsok csapata.

Miskolci siker 
a 41. Matyó Kupán

Szófia jelképe az Alekszander Nyevszkij Katedrális

Bodzási Tamás T. B.
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Bizonyára sokan ismerik azt a népdalt, hogy „Alig várom, hogy a nap lenyugodjék, 
hogy az égen páros csillag ragyogjék.” Hát még, ha csillagmiriád díszíti az égboltot! 
Ez a gyönyörű látvány akkor válik keserűvé, ha rátalálok a Göncölszekérre, mely szá-
momra azokat az országos matyó hírességeket jelképezi, akik a cikkíráskor már ott 
fentről, az égi szekér fényes, ragyogó csillagaként tekintettek ránk, drukkolva kedves 
városunk sikerességéért tett munkánkhoz.

A Göncölszekér első utasa 
Márton József, aki novem-
berben töltötte volna be 
kilencvenedik évét, s aki nagy 
türelemmel viselte hosszú, 
gyógyíthatatlan betegségét, 
melynek ismeretében is mind-
végig megmaradt nyugodt, 
nagyon barátságos, kedves 
embernek. 10 nappal halála 
előtt is beszélgettem Józsi 
bácsival, nyoma sem volt a 
közeli halál jelének, bekövet-
kezte teljes lelki döbbenetet 
okozott számomra. Temeté-
sére 2017. június 16-án került 
sor a Budafoki Temetőben. 
A MAME képviseletében és 
mindazon kövesdiek nevében 
mondtam ravatalánál rövid 
búcsúbeszédet, kik ismer-
ték és szerették a Márton 
családot, mely család 300 éves 
múltra tekint vissza a matyó 

főváros történetében.                                                                       
Egyikünk sem gondolta volna 
– találkozván, beszélgetvén 
ezzel a szerény, barátságos, 
segítőkész emberrel – hogy ez 
a nagy tudású, Eötvös Lóránd-
díjas gépészmérnök, gazda-
sági mérnök, családfakutató 
milyen rendkívüli műszaki tu-
dással rendelkezik, akiről már 
az 1986-ban kiadott Termé-
szettudományos és Műszaki 
Ki kicsoda? is, egészen részle-
tes adathalmazzal tájékoztat 
érdemeiről. Az általa kifejlesz-
tett TDK-B kondenzvíz levá-
lasztó 1977-ben BNV vásári 
díjat, 1982-ben vásári nagydíjat 
kapott. 1982-2001 között mint 
energiagazdálkodási szakértő 
– az Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság megbízása 
alapján – a textiliparban lévő 
gőzrendszerek energiatakaré-

kosságának vizsgálatát végezte 
el mintegy 1000 üzemben, 
intézményben. Pályafutása 
során 38 szócikke jelent meg 
és 3 könyv társszerzője volt, 
több mint 90 előadást tartott 
különböző üzemi, egyesületi 
rendezvényeken és egyeteme-
ken. Közben egyre ismertebb 
lett, végül a KIPSZER Vállalat 
textilipari gyárrészleg vezető-
jeként ment nyugdíjba 1988. 
január 31-én.

Példás családapa volt, 
nagy lokálpatrióta, aki még 
80 év felett is rendszeresen 
részt vett a matyó főváros 
kulturális rendezvényein, s 
széleskörű kövesdi isme-
retséggel rendelkezett. Idős 
korára élhetett hobbijának, 
a családfakutatásnak, mely-
nek művelésében profi-szin-
tet ért el, s szívesen segített 

a hozzá fordulóknak.
Életelvei közül a felsorol-

takból legjobban hatott rám, 
melyet példaként állítok a 
mai generáció elé: „ha az 
állam lehetőséget adott a 
tanulásra, ezt nekünk ellen-
súlyozni kell!”

Márton Józsi bácsi nem 
bort ivott és vizet prédikált, 
egész életével példát muta-
tott számunkra!

Hálásan gondolunk kiváló 
matyónkra, azt remélve, 
hogy élete, példája maradan-
dó emlékként él közöttünk, 
s őszintén kívánjuk, hogy a 
Matyó Göncölszekér többi 
csillagával együtt hosszú tá-
von világítsa meg számunkra 
a követendő, helyes utat, s 
az Égi Birodalomban megta-
lálja örök nyugodalmát.

A Matyó Göncölszekér első UTASA

A Társaság 2017-ben ünnepli centenáriumát, ebből az 
alkalomból hirdette meg a pályázatot három témában, 
mezőkövesdi résztvevőnk mindegyikhez küldött be posztert. 
A II. helyezést elért pályamunka címe: Régen és ma, Pilla-
natképek a Zsóry-fürdő történetéből, amely archív képeket 
is tartalmaz: Zsóry Lajosnak, a fürdő alapítójának arcképe, 
Fúrókút 1939-ből, Fürdőélet az 1940-es évekből, A régi bejá-
rat 1940-44-ből. A képek másik csoportja a fürdő újabb kori 
értékeit mutatja be: Az új bejárat avatása (2005), A legújabb 
fúrótorony (2016). Szlovák Sándorné a második poszterrel a 
műszaki területet mutatatja be (Hőcserélő központ épülete 
és belseje, Gázleválasztók, Hévízkút, Fúrótorony), a harmadik 
pedig vizeink élővilágát (madarak, halak) ábrázolja. Mindkét 
munkáért oklevéllel tüntették ki az alkotót. 

Díjnyertes pályamunka
A mezőkövesdi Szlovák Sándorné II. helye-
zést ért el a Magyar Hidrológiai Társaság 
által meghirdetett fotóposzter-pályázaton.

Szedresi István

A szép eredményt elért mezőkövesdi fotósnak a 34. MAFOSZ (Magyar Fotóművészek Orszá-
gos Szövetsége) SZALONRA beküldött Őszi álom című képét is kiállításra érdemesnek tar-
tották, a tárlat megnyitója várhatóan 2017. július 22-én lesz Cegléden. Ezen a pályázaton 
a Heves Megyei Fotóklub tagjaként vett részt. Továbbá a Mezőkövesdi Fotóklub Hatvanban 
megrendezett kiállítására is küldött képeket, valamint a Bükkaljai Kőkultúra fotópályázat-
ra 5 képpel készült, ennek a pályázatnak még nem lehet tudni a végeredményét.

A díjnyertes mű a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán lesz kiállítva, 
valamint a 2017-es és a korábbi poszterek is a hidrotanszek.hu oldalon láthatóak

Dori A.
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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 
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 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): július 2-án (vasárnap) 
11 órától, július 30-án (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 (hétköz-

nap 7.30 óráig) 

június 11–17-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.) 

június 18–24-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

június 25 – július 1-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

június 17.
Dr. Roszkos László, Gr. Zichy u. 10/A 

június 24.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

július 1.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Harangszó

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban június 6. és 19. között 
4 házasságkötést és 8 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátarto-
zóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Limp András – Kis Zita,

Biró László – Zakar Szilvia
Haláleset:

Sándor Miklósné 73 éves,
Bajzáth Péter 66 éves 
mezőkövesdi lakos.

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, színes programok, hivatalos ügyek intézé-

sének segítsége, egészségügyi ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvatartás: 7–15 óráig (munkanapokon)

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

Helyreigazítás
A Mezőkövesdi Újság 12. számában leközölt két 
Jókai Annától származó vendégkönyvi beírás 
azt sugallja, mintha a kiváló írónő látogatása 
ezzel lezárult volna.

A valóság az, hogy az 1975-76-os éveket köve-
tően rendszeres vendége volt a városunknak és 
a környékünkön lévő községeknek /a volt járás 
községeinek/.

Az ügyetlen tájékoztatásért elnézést kérek.
Laboda Kálmán 

nyugd. Könyvtáros

(Jókai Anna 1932-ben született, Mezőkövesden 
először 1975-ben járt. A szerk.)
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Hívogató
július 1-2. 
szombat-vasárnap
IV. Tour de Race futam HOT Weekend DRAG OB & DRIFT verseny a 
Repülőtéren
július 2., 9., 16.  vasárnap
10.30-tól Orgonamuzsika a Szent László templomban
július 5. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Közösségi Házban. Témák: a 
Kiegyezés irodalmi vonatkozásai, Devecseri Gábor költészete
július 15. szombat
Zsóry-fesztivál a Zsóry-fürdőben

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

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

Fresh AquA
Frissüljön munkA közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

Moziajánló Július 12. szerda, 
Közösségi Ház

17 órától: 
Gru 3 – 3D
magyarul beszélő, amerikai 
animációs kalandfilm, 2017

19 órától: 
Pókember: Hazatérés – 3D
magyarul beszélő, amerikai 
sci-fi akciófilm, 2017

KERÉKPÁRTULAJDONOSOK FIGYELEM!
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében éves szinten pár száz, országosan mintegy 10.000 
db kerékpárlopás történik. Nagyrészük azonosítatlan, ezért ritkán kerül vissza tulaj-
donosához.  Néhány lopott kerékpár minden évben megkerül, de nyilvántartás nél-
kül nem lehet tudni ki a gazdája, így nincs kinek visszaadni.

A kerékpárlopások megelőzése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság kerékpár-regisztrációs bűnmegelőzési progra-
mot hirdetett meg.
A program célja: a Rendőr-főkapitányságok közreműködésével a lakosság számára 
biztosít védelmet, és lehetőséget elveszett/ellopott kerékpárjaik megtalálására és 
visszaszerzésére egy biztonságos rendszerben történő adatnyilvántartással. A prog-
ram során a rendőrség díjmentesen regisztrálja a tulajdonos kerékpárját, melyről 
fotók készülnek, és jelzéssel látnak el, ily módon azonosításra alkalmassá válik. 

Éljen Ön is a lehetőséggel!
A regisztráció menete:
– Minden egyes kerékpárról adatlap kiállítására kerül sor az egyedi azonosító elemek 
rögzítésével (márka, modell, szín, évjárat, vázszám, stb.).
– A regisztráció során max. 10 db fénykép készül a kerékpárról.
– A tulajdonos részére kerékpár-regisztrációs kártya kiállítására kerül sor.

A rögzített adatok az országos BIKESAFE digitális rendszerbe kerülnek feltöltésre, 
ami valamennyi rendőri szerv számára elérhető.

A rendőrség szakemberei sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a következő me-
zőkövesdi helyszínen, ahol keressék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főka-
pitányság kerékpár-regisztrációs sátrát! 

Helyszín: Mezőkövesd, Jezsuiták tere
(„VÁROS NAPJA” program keretén belül)

Időpont: 2017. július 1. 9–14.00 óráig
B-A-Z MRFK Bűnmegelőzési Osztály
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Készülnek a következő szezonra 
LABDARÚGÁS Június 15-én megkezdte a felké-
szülést az OTP Bank 2017/2018-as szezonjára 
a Mezőkövesd Zsóry felnőtt együttese. 

Radványi Miklós együttese 
az első napokban felméréssel 
kezdett, a következő hetet 
pedig bentlakásos mezőkö-
vesdi edzőtáborban töltötte, 
napi két edzéssel. Elárulta, 
azt szeretné, hogy az utolsó 
négy-öt mérkőzésen már 
ne azzal kelljen foglalkozni, 
hogy kell még szerezni négy 
pontot, hogy bennmaradjon a 
csapat. Ha jobban állnak majd 
a bajnokságnak abban a sza-
kaszában, az már előrelépést 
jelent. Bízik abban, hogy lesz 
olyan kerete, amivel az első 
hétben tud végezni a csapat.

A keret kialakításáról kifejtet-
te, normális, hogy páran jönnek 
és páran mennek az együt-
testől. Szereti, ha a csapata 
szervezetten futballozik, jövőre 

is ez a cél. Nem hátul állnak 
majd és elrugdalják a labdát, 
hanem zárt védekezésből gyors 
kontrákra helyezik a hangsúlyt. 
A keretet is ennek megfelelően 
igyekszik kialakítani.

Az egyesület Jakub 
Brasenen túl három évre 
leigazolta a volt szlovák U21-
es válogatott Pillár Róbertet 
Szenicéről, a belső védő 26 
esztendős. A Vasastól érke-
zett a támadó Novák Csanád, 
a 22 éves csatár legutóbb 
Gyirmóton futballozott 
kölcsönben, s három évre írt 
alá. Szenegáli volt utánpótlás 
válogatott érkezett a közép-
pályára Paul Keita személyé-
ben, ő felnőtt pályafutását 
Görögországban töltötte. A 
25 éves játékossal szintén 

három éves szerződést kötött 
a klub. Jobbhátvéd posztra a 
korábbi válogatott Lázár Pál 
érkezett, ő legutóbb Diós-
győrben játszott, de az elmúlt 
fél évet kihagyta, civil életére 
koncentrált. A 29 esztendős 
labdarúgóval két évre szóló 
megállapodást kötött a klub.

Távozott Mezőkövesdről 
a kölcsönjátékosokon kívül 
Marko Dinjar, Balogh Béla, 
Tarmo Kink, Orosz Márk, 
Ulysse Diallo (Felcsút), Mol-
nár Gábor (Felcsút). 

A Mezőkövesd Zsóry Buda-
pesten játszotta első felkészü-
lési mérkőzését, amelyen 4-1-re 
legyőzte a tavalyi kieső Gyir-
mótot. A gólszerzők Novák, 
Veszelinovics, Köböl, Heffler, 
ill. Simon voltak.

MEGVAN A SORSOLÁS, ÁRUL-
JÁK A BÉRLETEKET Sorsoltak 
az OTP Bank Ligában, eldőlt, 
milyen sorrendben játszik 
ellenfeleivel a Mezőkövesd 
Zsóry. Az első fordulóban, 
július 15-én Debrecenben 
lép pályára a csapat, majd a 
július 22-i hétvégén fogadja 
a Paksot, július utolsó hét-
végéjén pedig a Ferencváros 
otthonába látogat. Pontos 
kezdési időpontok a televíziós 
közvetítésről szóló megálla-
podásokat követően lesznek. 
A következő szezonra a klub 
elkezdte a bérletek árusítá-
sát, az őszre, illetve az egész 
szezonra szóló tikettek árai 
nem emelkedtek tavalyhoz 
képest.

KÉZILABDA A következő szezonban az NB I/B Keleti csoportjában induló 
Mezőkövesdi KC megkezdte a következő évi csapatának kialakítását. 
A tavalyi keretből egyelőre csak néhány fiatal maradt: Kovács Bence, 
Horváth Loránd, Hangyel Norbert, Fábián Roland és Bartók Levente. 
Hozzájuk csatlakozik majd az egri Zelei Botond, a 19 esztendős játékos 
tavaly a PLER-ben szerepelt. Visszatér az MKC-hoz Tóth Koppány, aki az 
elmúlt években Ózdon védett. Az elnökség szerint a 29 éves hálóőr az 
eltelt években komoly rutinra tett szert, s mind teljesítményével, mind 
meccsrutinjával nagy hasznára lehet a csapatnak.

KÉZILABDA Kárpát-medencei iskolás csapatoknak szervezett kézilabda 
tornát a mezőkövesdi Charpatia Sportegyesület. A tornára a magyar 
tannyelvű iskolába járó hetedik és nyolcadik osztályos tanulókat várták 
a szervezők. A fiúk mezőnyében három csapat indult Beregszászról, 
Adáról és Mezőkövesdről. A két külföldi együttes csatáját a vajdaságiak 
nyerték 7-5-re, míg a házigazda a kárpátaljaiakat 31-1-re, az adaiakat 
29-2-re győzte le.

A lányoknál a partiumi szatmárnémeti csapata és a házigazda kövesdiek 
is nagy különbséggel nyertek az elődöntőben, a szatmáriak a Vajdaság 
csapatát 28-4-re győzték le, a kövesdiek a beregszásziakat pedig 36-3-ra 
múlták felül. A bronzmérkőzést az adaiak nyerték 69-6-ra, míg a döntőben 
a Mezőkövesd 27-10-re győzött az Erdélyt képviselő Szatmárnémeti fölött. A 
torna kövesdi gólkirályai Sárosi Gábor és Szabó Aida lettek.

Alakul az MKC kerete

Hazai sikerek 
a Charpatia Kupán

T. B.

T. B.

T. B.
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Kevés csapat, mindössze 4, kis létszámú 
úszója, 74 fő vett részt a megmérettetésen! 
Tartottunk egy igazi fő próbát: mi az, amit 

elbír az uszoda, most már látjuk és tudunk tervezni 
a jövőre nézve. A hazai úszók voltak többségben, 
ami annak is köszönhető, hogy nagyon rövid volt az 
idő, ami a szervezésre rendelkezésünkre állt, illetve 
még az utolsó pillanatban is volt visszalépő csapat, 
versenyzők is nem kevesen.

A versenyt Tállai András, országgyűlési képvise-
lőnk, az MSE Zsóry elnöke nyitotta meg.

Ezután bemutatkoztak a „Jövő reménységei”, 
akik már itt, ebben az uszodában kerültek először 
kapcsolatba a vízzel, és most megmutathatták, 
ezen rövid idő alatt mennyit tanultak meg, egy 
hossz erejéig! Következett az igazi mutatvány!

Azt hiszem, minden szónál többet mond el, ha 
felsorolom, miből mennyi érmet szereztek a gyere-
keink, Polgár-Sipeki Éváé, Kaló Lacié, Köteles Zo-
lié, összesen 43 fő hazai úszó!

Arany érem egyéni számokban: 40 db
Leány 4x50 m. Gyors váltó 2004-2006. Tagjai: Kis-
Csabai Nóra, Marczis Rebeka, Fügedi Janka, Guba 
Lilla.                         
Leány 4x50 m. Gyors váltó 2000-2003. Tagjai: Né-
meth Anna, Takács Virág, Prókai Blanka, Udud Haj-
nalka.                                            
Fiú 4x50 m. Gyors váltó 2004-2006. Tagjai: Németh 
Bálint, Szalóki Máté, Bodzási Tamás, Seres Milán. 
Ezüst érem egyéni számokban: 21 db
Bronz érem egyéni számokban: 17 db
Leány 4x50 m. Gyors váltó 2004-2006. Tagjai: 
Szajcz Kata, Dudás Gabika, Németh Zsófia, Fügedi 
Emese.

Drága úszóim, nagyon szépen köszönöm azt a nagy 
boldogságot, a lelkiismeretes munkát, a kitartást, 
amit ezen a versenyen, a többi versenyen, és a min-
dennapokban kapok tőletek! 
Külön szeretném megköszönni a segítséget, amivel 
támogattak bennünket abban, hogy ez a verseny 
megrendeződhessen! Köszönjük! Jacsó Kft., Kiss & 
Társa Kft., Smoe & Drink Bt.

Tiszta szívemből hálás vagyok minden segítőmnek, 
szülőnek, aki részt vett a verseny zökkenőmentes 
lebonyolításában! Köszönöm!

XV. Matyó
 – Pünkösd Kupa

A városi tanuszodát avattuk 
fel június 10-én ezzel a más-
fél évtizedre visszatekintő 
versenyhagyománnyal.

Polgár Sipeki Éva

Az úszóverseny hazai egyéni eredményei: 
Prókai Blanka 5 arany, Takács Virág 5 arany, Németh Anna 5 arany, Udud Haj-
nalka 5 ezüst, Kovács Réka 4 bronz, Marczis Rebeka 5 arany, Guba Lilla 3 ezüst, 
1 bronz, Fügedi Janka 2 arany, 3ezüst, Seres Milán 4 arany, 1 ezüst, Nagy Máté 2 
arany, 1 bronz, Bálint Benedek 3 arany, Kovács Nóra 2 bronz, Németh Zsófia 2 
bronz, Lanczki Veronika 1 ezüst, Kastyánszki Veronika 2 bronz, Fügedi Emese 2 
ezüst, 1 bronz, Szalóki Máté 3arany, Pap Zsombor 2 bronz, Lukács Máté, 1 arany, 1 
ezüst, Ali Richárd 1 ezüst, Nyeste Roland 1 ezüst, 1 bronz, Bodzási Tamás 1 arany, 
1 ezüst, Korpa István 1 bronz, Janka Boáz 2 ezüst, Lanczki Péter 1 arany, Németh 
Bálint 1 ezüst, Demeter Barnabás 2 arany, Bálint Márton 1 arany

A SuliMoped program keretében idén városunkban 3. alkalommal vehettek részt 
ingyenes képzésben a diákok, a sikeres vizsga eredményeként segédmotor-kerékpár 
vezetői engedély tulajdonosaként élvezhetik a nyarat. A tanfolyam decemberben 
indult, dr. Lovassyné Németh Mária r. alezredes volt a program megyei koordiná-
tora. A Belügyminisztérium támogatásával megvalósult SuliMoped projektet az 
Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága indította 
el a 2012/2013-as tanévben 5 megyére kiterjedően. A hátrányos helyzetű gyere-
keken kívül helyet kaptak a programban a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel 
rendelkező diákok is, akik legfeljebb 50 köbcenti méteres segédmotor-kerékpár és 
moped autó vezetésére jogosító vezetői engedélyüket szerezhették meg a képzés 
elvégzésével. A 24 fiatal sikeresen teljesítette az összes vizsgakövetelményt, a 
program zárásaként pedig a tanulók átvehették életük első jogosítványát. A záró 
ünnepségen Szerencsi Árpád r. alezredes, a Mezőkövesd Rendőrkapitányság vezetője 
köszöntötte a gyerekeket, továbbá felhívta a figyelmet a balesetmentes közlekedés-
re, a szabályok betartására, valamint kiemelte a motorozás szépségeit és veszélyeit 
is. Majd dr. Lovassyné Németh Mária a program megyei koordinátora és Varga János 
r. alezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának 
vezetője adta át a frissen megszerzett okmányokat a diákoknak. 

Huszonnégy 
8. osztá-
lyos tanuló 
vette át AM 
kategóriás 
jogosítvá-
nyát június 
21-én.Immár robogóval 

közlekedhetnek a diákok

D. A.

Tállai András beszédében 
a sportolás 
fontosságát hangsúlyozta

Kiválóan teljesítettek 
a mezőkövesdi úszók
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Fizetett hirdetés

Az ország számos településén helyi szolgáltatóként jelen-
lévő Invitel számára régóta kiemelkedő fontosságú törek-
vés, hogy folyamatosan fejlessze hálózatát és termékeit, 
amely egyszerre jelent technológia-váltást és a helyben 
élők mindennapjainak megkönnyítését. A cég hálózat-
fejlesztéseinek köszönhetően most már Mezőkövesden is 
megtapasztalhatják a nagysebességű internet nyújtotta 
előnyöket és a digitális, akár HD minőségű televíziózás 
élményét otthonukban és akár a munkahelyükön is. 

A hagyományos televíziózással szemben a HD részletekben 
gazdag, szabad szemmel is nagy felbontású képminőséget 
biztosít, így a családi, éjszakába nyúló filmezések és a nyári, 
felejthetetlen baráti szurkolások is emlékezetesebbek lesz-
nek. Ahhoz azonban, hogy ki tudjuk használni a HD vagy 
full HD televízió nyújtotta lehetőségeket, HD csatornákat is 
tartalmazó tévécsomagokra is szükség van.

GYORSABB INTERNET, TÖBB LEHETŐSÉG
A fejlesztéseknek köszönhetően most már a mezőköves-
diek számára is elérhetővé válik az Invitel nagysebességű 
internetszolgáltatása és a digitális televíziózás 88 TV és 
rádió csatornával, valamint 27 HD adással. A csomagkínálat-
ban olyan népszerű csatornák is szerepelnek, mint a Travel 
Channel, a Food Network, a Mozi+ vagy a természetfilmekben 
és ismeretterjesztő programokban bővelkedő Nat Geo Wild és 
BBC Earth, így az egész család megtalálhatja a kedvenceit. 

Emellett minicsomagban számos további csatorna érhető el, 
például a Cartoon Network, a Fishing & Hunting, és a díjnyer-
tes sorozatokat sugárzó AXN White csatorna is, ez utóbbi töb-
bek között az Outlander – Az idegen vagy a Hogyan ússzunk 
meg egy gyilkosságot? című sikerszériákkal. 

NYELVTANULÁS OTTHON, A KANAPÉN ÜLVE
Sokunknál előfordul, hogy a filmeket eredeti nyelven, ma-
gyar felirattal szeretnénk megtekinteni, amely amellett, 
hogy újszerű élményt nyújthat, a nyelvtanulást is elősegít-
heti. A digitális kábeltévé szolgáltatás bizonyos csatornákon 
lehetőséget biztosít erre, így amellett, hogy igény szerint 
megismerhetjük a szereplők eredeti hangját, a nyelvtudá-
sunk is fejlődik. Ha pedig bővíteni szeretnénk az elérthető 
műsorok számát, az Invitel Mixer kiegészítő csomagja plusz 
5 csatorna választását teszi lehetővé egy 30-as listából.

Otthonunk mellett az Invitelre a munkánk során is számít-
hatunk. A fejlesztéseknek köszönhetően a vállalkozások is 
élvezhetik a nagyobb sávszélesség előnyeit, sőt, akiknek 
a napi üzletmenetben a feltöltési sebesség is fontos, azok 
számára kedvező alternatívát nyújt az Invitel szimmetrikus 
internet szolgáltatása.

„Az Invitel folyamatosan keresi a fejlesztési lehetőségeket, le-
gyen szó saját, vagy akár pályázati források bevonásáról. Örü-
lünk annak, hogy már a Mezőkövesden élők is élvezhetik a gyors 

internet és a minőségi, HD televíziózás előnyeit. Hálózatfejlesz-
tési törekvéseinket a jövőben is folytatjuk és bízunk abban, hogy 
még több települést segíthetünk hozzá a modern és jövőálló 
technológiához” – mondta Horváth Csaba, az Invitel regionális 
menedzsere.

Az Invitel szolgáltatásairól személyesen 
a mezőkövesdi Invitel Napon érdeklődhet a 
Mátyás u. 2. (NTX Computer Számítástechnikai 
Üzlet) alatt, minden hónap első és harmadik 
szerdáján 9.00-16.00 óra között. A lakossági 
ajánlatokról a 1288-as telefonszámon, a kisválla-
latiakról a 06 80 881 881-es zöld számon kérhet 
felvilágosítást. www.invitel.hu 

Nagysebességű internet és HD televíziózás 
Mezőkövesden is fejlesztett az Invitel 
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