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lismerés a nehéz úton

2018. május 1-jén tartotta az éves közgyűlését a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség,
ahol Csóra György, a megyei szövetség elnöke, az
OPSZ alelnöke kitüntetésben részesítette Mezőcsát
városunk polgármester asszonyát, Siposné Horváth
Anitát.
Minden út nehéz, főleg az, amelyiken minél több
ember elismerését szeretnénk kivívni. Tudjuk, hogy
lehetetlen mindenki kedvére tenni, mégis összeszorul a
szívünk, ha negatív szavak érnek minket. Ilyenkor, ha
elismerik a munkánkat újra hisszük, hogy bár nehéz az
út, de megéri. Ezután is azon leszek, hogy amennyire
tehetem, támogassam és segítsem a városban működő
civil szervezeteket. Ezúton köszönöm meg a Mezőcsáti
Polgárőr Egyesület munkáját és támogatását. Még
egyszer szeretném megköszönni a kitüntetést a megyei
szövetség elnökének, Csóra Györgynek úrnak nyilatkozta újságunknak Siposné Horváth Anita,
városunk polgármester asszonya.

teszünk fel, lesz a talajterhelésről, a hulladékgyűjtő
edényzetekről, az elhanyagolt porták felméréséig
minden ezen a kérdőíven.
Utcáink, épületeink...
- Természetesen a környezetünkről sem feledkezünk
meg. Belső energetikai beruházások várhatók a két
óvodában, a hivatalban, valamint a városgondokságon.
Emellett a vásártéren, tavaly megvásárolt ingatlant
szeretnénk átalakítani és már a régvárt igényeknek
megfelelően mosdók- és a vásári ügyek intézésére
alkalmas irodai helyiség kialakítását tervezzük az
épületben.
Dolgozunk az Árucsarnok közbeszerzésének előkészületein, hogy még a nyáron el tudjuk indítani a
beruházást.
Az új Művelődési Központ és Könyvtár emeleti
részének további beruházása is közbeszerzés előtt áll.
Terveink között szerepel a teljes főút és a Kiss József
utcából nyíló utak utcanévtáblával való ellátása. A
közmunkaprogram keretein belül a Kossuth utcán,
pontosabban a Lottózó előtti járdaszakasztól egészen a
Vörösmarty utca kereszteződéséig új járda kerül
kialakításra.
Az üdülőövezetünkben előre láthatóan feltöltésre
kerülnek a kikátyúsodott utak és elhelyezésre kerülnek
az utcanévtáblák. Valamint biztosítjuk a kint élőket
arról, hogy a rendezvényeink híre hozzájuk is eljusson.
Így tehát ez a nyár sem telik el munka nélkül, s
reményeink szerint lassan, de biztosan haladunk kitűzött
céljaink felé.

yáron is újul és szépül városunk
A város vezetősége folyamatosan azon fáradozik,
hogy minél élhetőbb és szerethetőbb legyen a lakhelyünk, a városunk.
Erről bővebben polgármester asszonyunk nyilatkozott.
- A nyár sem telik munka nélkül, hisz rengeteg
megvalósításra váró tervünk van erre az időszakra.
Először is a diákmunkát emelném ki, amivel az elmúlt
napokban foglalkoztam, hisz fontosnak tartom, hogy az
ifjúság megismerje a munka világát és azon belül a helyi
munkahelyeket és közösségeket. Ennek apropóján közel
60 diákot szeretnénk foglalkoztatni, akikkel az
intézményeinkben és a város lakosságát felkeresve,
találkozhatnak a szünidő alatt, csak úgy, mint az előző
években. Ezúton is szeretném megkérni a lakosságot,
hogy amennyire idejük engedi, álljanak rendelkezésükre
diákjainknak. Hiszen lakosainkat segítő kérdéseket

Forrás: https://www.facebook.com/tallaiandrasﬁdesz/

2018. május 20-án
Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője
átvette kinevezését.
Innentől kezdve a Pénzügyminisztérium
Államtitkáraként látja el feladatait a magyar nemzet
javára gyakorolva.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő-testülete 2018. május 28-án tartotta munkaterv szerinti rendes ülését, melyen az
alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta.
dr. Jerebák József jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet dr. Domján László István 2018. május 1-jei
hatállyal történő önkormányzati
képviselő lemondásáról. A megüresedett képviselői mandátumot a
következő legtöbb szavazatot szerző
jelölt dr. Pallay Gergely úr tölti be.
Erőssné Király Ildikó a Helyi Választási Bizottság elnöke dr. Pallay
Gergely önkormányzati képviselő
részére a megbízólevelet átadta,
valamint önkormányzati képviselői
esküjét kivette.
A Képviselő-testület elfogadta a
2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását, valamint Mezőcsát Város Önkormányzata közép-és
hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét 2018-2022. évekre vonatkozóan.
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
2017. évre vonatkozó beszámolót a
Testület megismerte és elfogadta.
A Mezőcsáti Általános Művelődési
Központ átszervezésével kapcsolatban a Mezőcsáti Napocska Óvoda
Alapító okirat módosítását és a
Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár Alapító Okiratát a Testület
jóváhagyta.
A Képviselő-testület a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetői pályázati kiírását
megszavazta. A pályázat benyújtási
határideje: 2018. július 2.
A 2018/2019. nevelési évben 6
óvodai csoport indítását szavazta
meg a Képviselő-testület, valamint
hozzájárult a csoportlétszám 10 %-os
emeléséhez.
A Testület a Mezőcsáti ÁMK
Óvoda intézményegysége és a Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtár
nyári zárva tartása mellett döntött. A
nyári szünet idején mindkét óvoda
2018. június 11.-2018. augusztus 17ig csökkentett létszámmal működik.
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Az Árpád úti óvoda 2018. június 11.2018. július 15-ig, a Hősök terei
óvoda 2018. július 18-tól 2018.
augusztus 17-ig ügyeletet tart.
Mindkét óvoda 2018. augusztus 21től augusztus 24-ig zárva tart. 2018.
augusztus 27-től mindkét óvoda
teljes nyitva tartással működik majd.
A Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár 2018. július 16-től július
28-ig zárva tart.
Elfogadásra került a Mezőcsáti
Közös Önkormányzati Hivatal nyáriés téli igazgatási szünete, mely
szerint a nyári igazgatási szünet
időtartama: 2018. július 16.-2018.
augusztus 3., a téli igazgatási szünet
ideje: 2018. december 17.-2018.
december 31. A hivatalban az igazgatási szünet időtartama alatt ügyelet
működik.
Módosításra került Mezőcsát Város
Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzata.
A Képviselő-testület jóváhagyta a
Településképi Arculati Kézikönyvet
és az ezzel szorosan összefüggésben
lévő Településkép védelméről szóló
rendeletet, valamint Mezőcsát Helyi
Építési Szabályzatának módosítását.
Megszavazta a Testület az EFOP3.9.2-16 azonosítószámú – Humán
kapacitások fejlesztése Mezőcsáton
és térségében – elnevezésű pályázat
keretében 2018/2019. tanévre kiírható tanulmányi ösztöndíj pályázati
kiírását. A pályázat benyújtási
határideje: 2018. augusztus 24.
A Testület támogatta a Dél-borsodi
LEADER Egyesület által kiírt VP619.2.1-20-1-17. azonosítószámú
„Civil szervezetek feladatellátáshoz
szükséges eszközök beszerzése és
kisebb volumenű beruházások támogatása” című pályázat, a VP6-19.2.120-7.17 azonosítószámú „Települési
és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító ifjúsági táborok megrendezésének támogatása” elnevezésű pályázat, valamint a KEHOP1.2.1-16 azonosítószámú „Helyi
klímastratégiák kidolgozás, valamint
a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázat benyújtását.

A Testület utolsó napirendi pontban
tárgyalta a Termálfürdő-Mezőcsát
Kft. 2017. évi beszámolóját.

ÁLYÁZATI
ELHÍVÁS
Mezőcsát Város Önkormányzata
Tanulmányi ösztöndíj pályázatot
hirdet az EFOP-3.9.2-16 - Humán
kapacitások fejlesztése
Mezőcsáton és térségében - című
pályázat keretében
1. A pályázat célja
Az EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer
célja a mezőcsáti gyermekek és ﬁatalok iskolarendszerben folytatott tanulmányainak anyagi támogatása,
ezen keresztül tanulmányi eredményeik javításának ösztönzése. Mezőcsát város ﬁataljai helyben való boldogulásának elősegítése, a település
népességének megtartása.
2. A pályázattal kapcsolatos
általános feltételek
A pályázatra mezőcsáti lakóhellyel
rendelkező általános iskolai felső
tagozatos és középiskolai tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek. Jelentkezésüket szüleik vagy
más törvényes képviselőik által
nyújthatják be a támogató szervezet
felé.
3. Ösztöndíjra jogosultak köre
Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló vagy halmozottan hátrányos helyzetű nevelésbe vett gyermek, aki általános iskolába jár, és az iskola első négy osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat. A jogosultság feltétele
továbbá, hogy a tanuló előző tanévi
tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2 vagy a
fölött van, valamint a települési
önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkezik, előző tanévben nem volt
igazolatlan hiányzása és egyéb
ösztöndíj programban nem részesül.
Egyéb előnyt jelentő szempont:
- iskolán kívüli tevékenységekben
való részvétel igazolása (kulturális-,
sport-, társadalmi tevékenység)
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4. Az ösztöndíj összege 10 000Ft/
hó
5. Az ösztöndíj megállapításához
szükséges igazolások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság igazolása
- nevelésbe vételről szóló határozat,
- iskolalátogatási igazolás,
- a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített
másolat
- lakcímkártya másolata
- nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül
Az ösztöndíj a 2018/2019. tanévben
szeptember hónaptól augusztus
hónap végéig kerül folyósításra, a
pályázó bankszámlájára.
Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért új pályázat benyújtása szükséges.
6. A pályázat benyújtásának
módja, határideje
Az ösztöndíj megállapítására pályázatot – az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon a szükséges
mellékletek csatolásával, a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő,
törvényes képviselő 2018.07.23-tól
2018.08.24-ig nyújthatja be. A nyomtatvány Mezőcsát Város Önkormányzatán (Mezőcsát Hősök tere 1.), hivatali ügyfélfogadási időben Gáborné
Tátrai Tímeánál kérhető.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen Mezőcsát Város Önkormányzatánál kell benyújtani.
Postai úton történő benyújtás esetén
a postázási cím: Mezőcsát Város
Önkormányzata, 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 1. A borítékra kérjük
ráírni: EFOP 3.9.2 - ösztöndíj
Személyesen, Mezőcsát Város
Önkormányzata, Mezőcsát, Hősök
tere 1. szám alatt Gáborné Tátrai
Tímeánál nyújthatják be.
A pályázatot legkésőbb 2018. 08.
24-ig kérjük postára adni vagy
személyesen a fenti címen leadni.
7. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával
büntetőjogi felelősséget vállal azért,
hogy a pályázati adatlapon és
mellékleteiben az általa feltüntetett
adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a

pályázati adatlapon és mellékleteiben
nem a valóságnak megfelelő adatokat
tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama
alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő
kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából történő továbbításához.
8. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat szakmai
bizottság bírálja el 2018. augusztus
31-ig:
a) az elbíráló bizottság a pályázókat
hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázatok ellenőrzése és elbírálása során,
a bizottság által meghatározott
határidőben, amely azonban nem
lépheti túl a pályázatok elbírálási
határidejét. A bizottság hiánypótlást
csak olyan dokumentumokra kérhet
be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő:
8 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása a 3. pontba
foglalt feltételek alapján történik. Az
elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a
formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;

c) a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) csak az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező pályázókat
részesítheti támogatásban;
e) ha a támogatásra jogosult pályázatok száma a 2018/2019. tanévben
meghaladja a 16 db-ot, az Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben
részesíthető pályázatok:
elsősorban, ha a pályázó tanuló
tanulmányi átlaga 4,2 felett van;
másodsorban, ha a pályázó tanuló
hátrányos(HH)- vagy halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH);
továbbá, ha a tanuló iskolán kívüli
tevékenységekben való részvételt
igazol.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről.
9. Értesítés a pályázati döntésről
A bíráló bizottság a meghozott
döntéséről és annak indokáról 2018.
szeptember 3-ig, elektronikus
levélben értesíti a pályázókat.
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
A pályázó köteles az ösztöndíj
folyósításának időszaka alatt minden,
az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb
15 napon belül) írásban értesíteni az
önkormányzatot az alábbi adatok
változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása;
- tanulmányi státusz változása;
- személyes adatainak változása.
(Levelezési cím: Mezőcsát Város
Önkormányzata, 3450 Mezőcsát
Hősök tere 1.)
A pályázó 30 napon belül köteles a
jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a
folyósító önkormányzat részére
visszaﬁzetni.
A pályázó lemondhat a megítélt
támogatásról, amit kezdeményezhet
lemondó nyilatkozat benyújtásával,
postai úton, ajánlott levélként megküldi Mezőcsát Város Önkormányzatának címére. A lemondó nyilat-
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kozat beküldésével a pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot megszünteti.
Amennyiben megállapítást nyer,
hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban
az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
Mezőcsát 2018. május 15.
Mezőcsát Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőcsát Város Önkormányzata
Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A
vezetői megbízás határozott időre,
2023.07.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezőcsát, Szent István utca 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Tervezi, szervezi és irányítja az
intézményben folyó közművelődési
és könyvtári szolgáltatási tevékenységet, szervezi a települési kulturális
programokat. Magasabb vezetői
megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását,
irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, a
munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések
végrehajtását. Egyszemélyi felelős
vezetőként felel az intézmény működéséért, a tevékenységek megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.
Illetmény és juttatások:

5
Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, a 150/1992. (XI.20.)
Korm. rendelet 6/A. §-ában és a
416/2017. (XII.18.) Korm. rendelet
1. mellékletében foglaltak szerint,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. §-ában foglalt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
képzést igazoló okirat megléte, vagy
jogász/közgazdász szakképzettség
Legalább 5 éves szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
Hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz,
mely igazolja az előírt 5 éves szakmai gyakorlat meglétét
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
A pályázó intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó elképzelései,
programja
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatását
Nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő
tárgyalását kéri
A szükséges képesítés, végzettség meglétét igazoló okmányok
másolata
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör legkorábban 2018.
augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Siposné Horváth

Anita nyújt, a 49/552-046 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a
Mezőcsát Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (3450
Mezőcsát, Hősök tere 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító
számot: ***/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
Elektronikus úton Siposné Horváth Anita részére:
polgarmester@mezocsat.hu e-mail
címen keresztül
Személyesen: Siposné Horváth
Anita, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázatokat az 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-ának 6)
pontja alapján meghatározott
személyekből álló bizottság véleményezi. A bizottság a pályázót a
határidő lejártát követően meghallgatja, majd a pályázatokról a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.mezocsat.hu -2018. május 29.
Mezőcsát
település egy részén kötelező
adatszolgáltatáson alapuló
mezőgazdasági adatfelvételt hajt
végre, a korábbi
évek gyakorlata szerint.
Az összeírók május 23-a és június
15-e között keresik fel a
háztartásokat.
A felvétel Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási száma és
neve:
2218 Egyéni gazdaságok júniusi
összeírása, 2018
Az összeírási munkát a Központi
Statisztikai Hivatal megbízásából
igazolvánnyal ellátott
kérdezőbiztosok
végzik, az Önök településén név
szerint: Rublinszkiné Gál Roberta
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ajális
A többi évtől eltérően idén április 28-án, szombaton
került megrendezésre a „Mezőcsáti Majális”.
A hagyományokhoz híven idén is volt főzőverseny,
melyre 5 csapat nevezett. A reggeli órákban már
ﬁnomabbnál ﬁnomabb illatok terjengtek a levegőben.
Ezzel párhuzamosan a Mezőcsáti Motoros és Veterán

hisz a Lila Akác Nyugdíjas Klub fellépése után a
fergeteges hangulatért a V-Tech, valamint a Jam
Republic Band zenekar felelt. Zárásként pedig a
Parasztolimpia versenyzőiért szoríthattunk, melyet
Bodnár János az MVTSE elnöke vezetett le.
A nap folyamán megtekinthették a Csáti Alkotók
kiállítását, valamint a különböző bazárok portékáját. A
meleg ellen fagylalttal és hideg üdítőkkel védekezhettünk, de az édes szájúaknak is kedveztek a kürtös
kaláccsal és a vattacukorral. A gyermekek számára
lehetőség nyílt az óriás csúszda használatára, valamint a
kézműves foglalkozásra és az arcfestésre.
Főzőverseny eredményei:
I. helyezett: Makó család
II. helyezett: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
III. helyezett: Szabó család
Nemzetközi Önkéntes Tűzoltóverseny eredmények:
1. helyezett: Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Vése
(időeredmény: 1,15,82)
2. helyezett:Vulkán Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Erdély - Lázárfalva (időeredmény: 1,16,88)
3. helyezett: Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(1,27,64)
4. helyezett: Reste II. csapata (Felvidék) (időeredmény: 1,37,41)
Gratulálunk a helyezetteknek, valamint a balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság és a tiszadobi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak is a tisztes
helytállásért.

Klubban szereplők vonultak fel, a tűzoltókkal karöltve.
A klub tagjai között sok új arcot fedezhettünk fel, hisz
ettől az évtől elkezdődött az utánpótlás, melynek
örömére rengeteg ﬁatal is részt vett az eseményen.
Délelőtt 10 órától a tűzoltókért szurkolhattak a nézők, a
Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltóverseny keretein
belül. Az ebéd befejeztével kezdetét vette a szórakozás,
A Parasztolimpián első helyezést ért el és egyben a
vándorserleg tulajdonosa lett a Lázárfalva Önkéntes
Tűzoltó Egyesület csapata. Jövőre találkozunk!
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VIII. ünkösdi emzetközi
yermek- és fjúsági éptánc
esztivál
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Mezőcsát Népi Együttesnek és a Pipás Zenekarnak.
A rendezvény Mezőcsát Város Önkormányzatának, a

Az előző évekhez hasonlóan, idén is a pörgő szoknyák
hosszú hétvégéje volt a pünkösdi mulatság.
A három napos fesztivál keretein belül először május
19-én, szombaton 17 órától a Tiszakeszi Közösségi
Házban láthatták a néptáncosokat. Ezt követően május
20-án, vasárnap 14 órától a Mezőcsáti ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár parkolójában felállított
színpadán, majd 17 órától a szentistváni Közösségi
Házban adtak műsort a táncosok.
Tiszakeszi Község Önkormányzatának, a Szentistván
Község Önkormányzatának támogatásával és a
SZKULTINFO Könyvtár és Kulturális Információs
Nonproﬁt Kft és Közösségfejlesztés a családokért a
Mezőcsáti Kistérségben című pályázat, a Mezőcsát
Népművészeti Egyesület társﬁnanszírozásában került
megrendezésre.

Mindhárom nap teltháznak örvendhettek a fellépők,
mely egy nagy löketet adott számukra az előttük álló
munkához. Ezt a fergeteges mulatságot a következő
csoportoknak köszönhetjük: a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tagozatos növendékeinek, a Botorka
Néptáncegyüttesnek (Tiszakeszi), a
Bükkábrányi
Gyermektánccsoportnak,a Sárospataki Művészeti
Iskola növendékeinek, a Kákvirág
Néptáncegyüttesnek (Románia), a
Karitó Néptánc
Együttesnek
(Szentistván), a
Kiskaritó Gyermek
Néptáncegyüttesnek (Szentistván), a Pampucka Ovis Néptánccsoportnak
(Szentistván), a Szinvavölgyi Néptáncműhelynek
(Miskolc), a Nyugdíjas Klub tagjainak (Tiszakeszi), a

A hagyomány szerint május 21-én a Fesztiválzáró
Gálának ismételten a mezőcsáti közösségi ház és
könyvtár biztosított helyszínt. Ez alkalomból Siposné
Horváth Anita, városunk polgármester asszonya
köszöntő beszédében kitért arra, hogy büszke a
Mezőcsát Népművészeti
Egyesület munkájára és az
összetartásra, mely jellemzi
a tagokat és a vendég táncosokat. Minden évben öröm,
hogy Mezőcsát kiemelkedő helyszíne a 3 napos
rendezvénynek, amit nagy
ﬁgyelemmel kísér az itt élő
lakosság. A fesztivál lezárásaként egy ﬁnom vacsorát
fogyasztottak el a táncosok
abban a tudatban, hogy
jövőre ugyanitt találkoznak.
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irágzik a lilaakác…

előadást láthatták. Ezt követően a tibolddaróci Ezüst-

2018. május 26-án, szombaton került megrendezésre
a Nyugdíjas Népdalkörök Mezőcsáti Találkozója,
melyre idén is színesebbnél színesebb műsorokkal
készültek a vendégek.

fenyő Nyugdíjas Klub énekkarának, a sajószentpéteri
Sajóvölgye Népdalkörének és a Bódvavendégi Hagyományörző csoportjának műsorát élvezhettük. A fellépők
sorát a Lila Akác Nyugdíjas Klub zárta, melyet egy ﬁnom
A rendezvény résztvevőit Siposné Horváth Anita, városunk polgármester asszonya köszöntötte. Beszédében
kitért arra, hogy a települések szépkorújai között szoros
barátságok alakultak ki és évről évre szívvel-lélekkel
készülnek erre a napra, mely róluk szól. Köszönetet
mondott Pénzes Jánosnak, a Lila Akác Nyugdíjas Klub
vezetőjének, amiért a közösségét nagy szeretettel és
odaadással vezeti. Végezetül egy idézettel nyitotta meg a
programok sorozatát:
„Nevetésed vidámmá tesz,
Bánatod megkönnyeztet,
Haragodat csitítanám,
Fájdalmadat simítanám,
Ha akarod meghallgatlak,
Ha akarod békén hagylak.”

A fellépők között elsőként a Lila Akác Nyugdíjas Klub
énekkara mutatta be dalcsokrát, őket a sajóbábonyi
Rezeda Népdalkör, majd a bodollói Búzakalász
Asszonykórus követte a színpadon. Negyedik
fellépőként a mezőkövesdi Matyó Népi Együttes és a
Matyó Nagymama Klub Egyesület Pávaköre című

ebéd követett. A délutáni talpalávalót Balatoni Endre
szolgáltatta.
Köszönjük minden résztvevőnek a rengeteg energiával,
munkával járó eredményes felkészülést, a nagyszerű
előadásokat. Jövőre ismét találkozunk!
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edagógiai zakszolgálat
bemutatja…
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Mezőcsáti Tagintézménye 2018. május
30-án, szerdán szakmai egyeztető konferenciát tartott
„A Pedagógiai Szakszolgálat bemutatja…” címmel,
melynek a Művészetek Háza adott otthont.
Az eseményt Medvés Bálint, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat mezőcsáti tagintézmény vezetője nyitotta meg, majd átadta a szót Mezőcsát
városunk polgármester asszonyának és a rendezvény

fővédnökének, Siposné Horváth Anitának. Ezt követően
Bódor Andrea a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató asszonya köszöntötte az előadókat.
Elsőként Medvés Bálint igazgató úr mutatta be a

megjelenteknek az intézményt, majd Fekete Magdolna
gyógypedagógus számolt be a korai fejlesztésről és
gondozásról a gyógypedagógiai tanácsadás keretei
között. A továbbiakban Potyka Attiláné gyógypedagógus
a szakértői tevékenységekről, Baranyiné Nemes Ágnes a
nevelési tanácsadásról és Kinczel Brigitta logopédus a
logopédiai ellátással kapcsolatosan osztotta meg velünk
gondolatait. A nap végén Kottáné Murányi Erzsébet
fejlesztő pedagógust hallhattuk, aki a kiemelten

tehetséges gyermekek, tanulók gondozásáról tartott egy
kisebb előadást.
Befejezésként Medvés Bálint, a tagintézmény igazgatója összegezte az elhangzottakat és lezárta a konferenciát.

yereknap az FNI-ben
„Itt élünk a világban,
Jelen vagyunk a tegnapban és a holnapban.
Mi elfogadjuk embertársainkat egészségben.
Legyünk együtt ebben a másságban, megértésben.
A jövőben is jelen leszünk, kérünk, fogadd el a
létünket,
És barátságoddal, megértéssel
segítsd életünket.” /Nagy Angéla/
A Lila Akác Nyugdíjas Klub gyermeknap tiszteletére
nagy szeretettel köszöntötte a Fogyatékkal Élők Nappali
Intézetében a felnőtt gyermekeket.
Ezek a fogyatékos emberek tele vannak szeretettel.
Öröm is ért bennünket, hogy boldog perceket szereztünk
nekik, de fájdalom látni és megtapasztalni a kis
lelkivilágukat.
Köszönet az ott dolgozóknak, akik oly szeretettel
gondozzák őket és megpróbálják szebbé, értékesebbé
tenni a mindennapjaikat. Megtanítják őket beszélni,
énekelni, táncolni nagy türelemmel és szeretettel.
Pénzes János klub vezetője megható szavakkal , a
küórus pedig dallal köszöntötte ezeket az értékes
gyerekeket.
Ajándékot és csokoládét kaptak, majd a gondozók
segítségével közös vetélkedő részesei lehettünk.
A Lila Akác Nyugdíjas Klub csodálatos ajándékot kapott, amit ezek a gyerekek készítettek el: "Lila Akácot".

Gere Lajosné Icus gondoskodott a ﬁnom ebédről, amit
együtt fogyasztottunk el.
A napot közös énekléssel és tánccal fejeztük be: kell
ennél meghatóbb nap!?
Byron szavait idézem:
"Mi is az öröm? Örömet szerezni egymásnak!"
Köszönet Komjáti Józsefné Irénkének, hogy megszer-
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vezte ezt a csodálatos napot és a Lila Akác Nyugdíjas módon megvalósuló prevenció fontos része az intézKlub tagjainak a szervezésben való részvételükért, a sok mény szakmai munkájának. Ezen keresztül nyújtunk
ﬁnom süteményekért.
olyan jellegű közvetlen szolgáltatást a gyermekeknek,
ami által a szülőkkel való együttműködés is jobban
előmozdítható.
A gyermeknap alkalmából a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2/a és 2/b
osztályos tanulóit hívtuk meg egy önfeledt kézműves
délutánra.
A gyerekek háromféle tevékenység közül választhattak, melyeken a kézügyességüket és a kreativitásukat
kihasználva készíthettek ajándékokat (festett kerámia
nyaklánc, díszített telefontartó tok, díszített kézitáska).
A kézműves foglalkozás közben a gyerekek számára
házi készítésű linzert pogácsát, valamint gyümölcsteát
kínáltak a szervezők. Távozáskor a gyerekek megjegyezKöszönet a támogatóknak, Magyari Tamás Mezőcsáti ték, hogy nagyon jól érezték magukat és szeretnének
vállalkozónak, Oláh Györgynek (Tiszapalkonyai máskor is jönni. Örülünk, hogy sikerült maradandó
gázszerelőnek) és Vályi Lajos Mezőcsáti vállalkozónak, élményt biztosítani a számukra, a pedagógusoknak pedig
hogy hozzájárultak ennek a csodálatos napnak a köszönjük, hogy elkísérték őket és segítettek a
költségeihez.
rendezvény időtartama alatt.
Mint a Dél-Borsodi Idősügyi Tanács elnöke büszke
vagyok a Lila Akác Nyugdíjas Klub tagjaira, hogy egy
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Mezőcsáti
örömteli napot szereztek a fogyatékkal élőknek.
Gyerekesély Iroda munkatársai
Vida Lászlóné
Klubtag

„ gyütt lenni, együtt tenni jó” –
yereknap
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
Család-és Gyermekjóléti Szolgálata, illetve a Mezőcsáti
Gyerekesély Iroda munkatársai gyereknapi játszóházat
szervezett 2018. 05. 24-én 14 órakor a Humánszolgáltató Központ nagytermében.

A mindennapokban komoly feladatot ellátó, a
gyermekvédelem területén tevékenykedő szakemberek
fontos feladatuknak tartják azt is, hogy a munkájuk során
érintett családokkal és gyermekekkel bizalmi viszony
alakulhasson ki. Ez csak úgy lehetséges, ha szórakoztató,
kötetlen alkalmak kerülnek megszervezésre, amelyet
mindig az éppen aktuális ünnephez igazítanak. Az ilyen

nyáknapja a
argaréta dősek
lubjában

Ünnepi hangulat kerítette hatalmába a Bacsó Béla
úton található Idős klub tagjait, amikor a zuhogó eső
ellenére, ünneplő ruhába öltözött kicsi óvodások
érkeztek hozzájuk, hogy anyák napja alkalmából
előadják verseiket, dalocskáikat az ott jelenlévő
nagymamáknak, időseknek.
A rendezvény elején a klub munkatársai közül Sepsi
Dezsőné, Pannika köszöntötte a megjelent vendégeket,
kollégáit, és az ÁMK Árpád úti Óvoda pöttöm
óvodásainak kis csapatát. Az apróságok a kinti rossz idő
ellenére kellemes, szeretetteljes légkört varázsoltak
műsorukkal, saját készítésű ajándékaikkal.
Ez a nap is ékes bizonyítéka az egymás megbecsülésének, a kölcsönös tiszteletadásnak, az önzetlen, gyermeki
szeretetnek. A vendégek köszöntésében hangsúlyt
kapott, hogy milyen fontos az, hogy az egymás mellett
élő generációk képviselői tisztelettel és megbecsüléssel
forduljanak egymás felé. Mai világunkban különösen is
meg kell becsülnünk emberi kapcsolatainkat, meg kell
őriznünk a személyes találkozások örömét és varázsát.
Fontos, hogy az idősebb generáció átadhassa a magával
hordozott értékeket, tapasztalatokat az utána következő
nemzedéknek.
A rendezvény végén, a jelenlévő felnőttek és gyermekek közösen kóstolhatták meg a ﬁnom házi süteményeket, és kötetlen formában beszélgethettek, kártyázhattak az asztalok mellett.
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allagás 2018
Az idő múlásának mérföldköveit sorsunk jelentősebb
eseményei jelzik. Mindannyiunk életének a legemlékezetesebb mérföldkövei közé tartoznak a ballagások.
Ballagás. Milyen kifejező ez a szó: egy helyet,
helyzetet, amelyben egy ideig éltünk sorszerűen magunk
mögött hagyunk, kivonulunk belőle, tétován,
rezignáltan, bánatos örömmel.
Ez történt iskolánkban, a Miskolci Szakképzési
Centrum Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző
Iskolájában május negyedik napjának délutánján a
végzős 12.b és 12. c osztályos tanulókkal is.
Azon a nyári hőséget idéző délutánon a díszbe
öltöztetett épületek ölelésében várakozott az ünneplő
tömeg arra, hogy láthassa a folyosókon vonuló és éneklő
ballagókat, akik miután megtették utolsó és talán
egyetlen közös sétájukat a kedves termeken és ismert
tereken keresztül, kivonultak és elfoglalták helyeiket
várva a ballagás legünnepibb részét, a búcsúztatást és a
búcsúzást.
A ballagóktól az iskola nevében Pásztor Éva megbízott
tagintézmény-vezető köszönt el.
A 11. évfolyamos diákok képviseletében Zsóﬁ Péter
adott elő egy dalt a Légy jó mindhalálig című musicalből.
A ballagók nevében Szeghő Krisztina ünnepi beszéddel, Tóth Réka egy költeménnyel köszönt el a tanáraiktól, diáktársaiktól.
Az ünnep meghittségét hétfőn az izgalom váltotta fel.
Az első igazán nagy próbatétel a diákok életében, az
érettségi vizsga elkezdődött.
Minden diáknak sikeres akadályvételt és boldog életet
kívánunk!
B. M.
Akik búcsúznak:
12. B osztály: Simon Gábor osztályfőnök, Barna Kevin
Kornél, Dely Barbara, Fodor Barbara, Gyuricskó András, Hadari Ádám, Rontó Krisztián, Seres Csaba

12.C osztály: Hornyák Péter István osztályfőnök,
Mester Éva volt osztályfőnök, Baba Vanessza, Horváth
Dávid Martin, Kazai Petra, Kiss Norbert, Kovács Judit,
Kovács Krisztián, Kovács Nikolett, Lakatos Dávid,
Lengyel Bence, Molnár Andrea, Nemes Cintia, Nemes
Petra, Rádai Leonóra, Szajkó Beatrix, Szeghő Krisztina,
Terbócs Vivien , Tóth Judit Vanessza, Tóth Réka, Végh
Nikolett

ezőcsáti gressy éni ltalános
skola és lapfokú
űvészeti skola estvériskolai találkozó
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„ hopin és a magyarok”
Június 2-án került megrendezésre a Művészetek
Házában a zenés est, „Chopin és a magyarok” címmel.

Juhász Tamás zongoraművész és Flach Antal művésztanár kápráztatta el a közönséget a komolyzene és a
történelem világával. A Chopin daraboké volt a főszerep,
melyek között kisebb történeteket hallhattak a vendégek
a művész életéből, munkásságából. Közreműködtek a
Miskolci Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium
tanárai és növendékei: Vámosi Viktória és Szabó Eszter
(hegedű), Magyar Ágnes (brácsa), Miklós Andrea Dóra
(cselló), Flach Antal (nagybőgő), Ladányi Tamás (kürt).
Valamint Erőss Erika és Koczka Ferenc Csaba prózával.

kipróbálja. Ezeket a próbatételeket mind megálltuk és ennek köszönhető,
hogy „annyi balszerencse
közt, oly sok viszály után,
megfogyva bár, de törve
nem, él nemzet e hazán”.
Milyen aktuális a szózat…
sok nép elveszett a történelemben, de mi megmaradtunk.
Mi, mezőcsátiak ezen a
fülledt szombati napon
emlékeztünk a legfájóbb
magyar pontunkra. A
Himnusz után Koczka
Ferenc Csabától Juhász Gyula egyik versrészletét
hallhattuk. Ezt követően Gazda István képviselő úr
megtisztelő és megható szavai gondolkodtatták el az

összegyűlt közösséget. Az emlékműnél a FIDESZ
Mezőcsáti Alapszervezete nevében koszorút helyezett el
Kápolnai László elnök, Lőrincz András alelnök és Vaskó
Ferenc tag. Továbbá egy szál virággal emlékeztek a Lila

A koncert egy kellemes beszélgetéssel és megvendégeléssel zárult, melyet Juhász Lászlónénak köszönhetünk.

emzeti

sszetartozás

apja

Június 2-án, szombaton 18 órakor a Trianoni
emlékműnél a számunkra a legszentebbről, a
nemzetünkről gondolkodni jöttünk össze.
1920. június 4-én írták, íratták alá az úgynevezett
békeszerződést. Máig fájó seb az egész magyar
nemzetnek Trianon. 98 évvel a békediktátum aláírása
után még mindig összeszorul a szívünk a hazánkat ért
példátlan igazságtalanság láttán. Akit szeret az Úr, azt

Akác Nyugdíjas Klub tagjai és az emlékező lakosság,
majd végezetül a szózat hangjai csendültek fel.
Köszönjük, hogy tiszteletüket tették megemlékezésünkön.
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étköznapi gondolatok

mire....hiszen TE irányítod az életed,
TE vagy az, aki bebörtönzöd és TE
Mi az amitől igazán félünk? Mi a vagy az, aki kiszabadíthatod magad!
legrosszabb ami történhet?
Zarándiné Keresztúri Ilona

oghurtos, ribizlis kevert
süti

Könyvsarok...

Általában minden dolog amit
félünk megtenni és amit csak
halogatunk, csak is azt jelenti, hogy
előre levetítesz magadban egy
negatív képet, és elhiszed azt, hogy
képtelen vagy rá, mert ez és ez fog
történni. Saját magad korlátozod a
negatív, berögzült gondolataiddal és
érzéseiddel és a képpel amit előre
negatív irányba kivetítesz... de amint
kipróbálod azt, hogy többet gondolsz
a pozitív megvalósulásra, és átérzed(előre) azt az örömet, boldogságot amit akkor éreznél amikor a
célodat eléred és amitől féltél,
sikeresen legyőzöd. Ha képes vagy
előre érezni és hinni abban, hogy le
tudod győzni a félelmedet, akkor a
korábban kialakított negatív berögzülések és gátak felszabadulnak és
hirtelen új szemszögből látsz rá, és
végre szabadnak, és bátornak érzed
magad....mert képes voltál hinni és
bízni magadban.
Innentől már egy új világ mutatkozik meg számodra, ahol már elhiszed azt, hogy képes vagy bár-

Robert Langdon, a szimbolika és a
vallási ikonológia harvardi professzora a bilbaói Guggenheim
Múzeumba érkezik, hogy részt
vegyen egy felfedezés bemutatásán,
amely ,,mindörökre megváltoztatja a
tudományokat". Az esemény házigazdája Langdon barátja és egykori
tanítványa, Edmond Kirsch, a negyvenéves tech-mágnás, akit káprázatos
találmányai és merész előrejelzései
az egész világon vitatott ﬁgurává
tettek. A mai este sem kivétel: azt
állítja, hogy egy megdöbbentő áttörést jelent be, amelynek messzeható
következményei lesznek.
Ám Langdon és a több száz vendég
legnagyobb döbbenetére, az esemény
még azelőtt tragikus véget ér, hogy
igazán elkezdődhetne. Langdon
kétségbeesett menekülésre kényszerül a múzeum igazgatónőjével,
Ambra Vidallal. Barcelonába szöknek, és veszélyes kutatásba kezdenek
egy jelszó után, amely megnyitja
Kirsch titkát...
Forrás: www.bookline.hu

Hozzávalók:
16 dkg vaj
16 dkg cukor
2 db tojás
1 db citrom
1 kis pohár natúr joghurt
3/4 tk sütőpor
20 dkg ﬁnomliszt
30 dkg ribizli
Elkészítés:
Kézi robotgéppel felhabosítjuk a
feldarabolt, puha vajat a cukorral és
a tojásokkal. Hozzáadjuk a citrom
kifacsart levét, valamint a joghurtot
is, és további 1-2 percig keverjük.
Végül adagonként beleforgatjuk a
sütőporos lisztet, majd óvatosan a
ribizlit.
A masszát sütőpapírral bélelt vagy
kivajazott, kilisztezett püspökkenyérformába simítjuk, és előmelegített sütőben, 180 fokon világosbarnára sütjük 45-50 perc alatt.
Tálaláskor ízlés szerint díszíthetjük
friss ribizlivel, és megszórhatjuk
porcukorral.

Pistike felel történelemből.
Kérdi a tanárnő:
- Hol írták alá a függetlenségi
nyilatkozatot?
- Hát szerintem biztos a lap
alján!

avi vicc...

2018. június

14

uhász yula: iszai csönd
Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.
Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.
Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.
Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.
Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!
Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!

öszönetnyilvánítás
Nincsen olyan titok, melyről a lepel le ne hullna,
Nincsen olyan hosszú kéz, mely az egekig nyúlna.
Ne törj pálcát senki felett,
Egyszer mindenkit utol ér a sorsa,
Akkor emlékezz vissza a fájó múltra.
Mielőtt végleg elmegyek,
Utoljára szeretnék elköszönni emberek:
Áldás, békesség, Isten veletek!

Árokásás, szintezés.

mlékezés
„Hiányzik egy érzés, egy szó, egy élet,
Hiányzik minden, mi körülölel téged.
Kedves melegséged, ölelő karjaid,
Szemed fénye, mosolygó ajkaid.
Az égre nézünk, hol egy csillag ragyog,
Tudjuk, őriznek Téged az angyalok.”
Megtört szívvel emlékezünk drága szerettünk
GYURICSKÓ ANDRÁSNÉ
sz. Eördögh Erzsébet
halálának 4. évfordulójára.
„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit Tőlünk soha senki el nem vehet.”
Szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett gyermekem,

erékgyártó stván
temetésén részt vettek, s ott létükkel fájdalmunkat
egyhítették.

desanyja és a gyászoló
család
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Egyházi hírek

Születések

Református Egyház

Gyurkó Anita Renáta és Farkas Csaba

Minden hétfőn-kedden
Szebasztián
7 óra 40 perctől
diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak,
minden vasárnap de. 10 Farkas Vivien és Abalaesei Calin Mihai
Noel
órakor istentisztelet.
Június 10-én vasárnap
du. 15 órakor
istentisztelet, református óvodásaink
ballagása alkalmából.
Csótka Gabriella és Mátyus István
Június 17-én vasárnap de. 10 órakor
Ella
Református Általános Iskolánk 8.
osztályos tanulóinak ballagása.
Június 24-én de. 10 órakor tanévzáró
Balogh Bernadett és Lakatos Ferenc
istentisztelet.

Zara Mia

Katolikus Egyház

Balogh Regina és Rontó Róbert

Regina
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Házasságkötések

Kiss Mónika és Kupcsik Péter
Karanyicz Katalin Renáta és Molnár Gábor
Tóth Andrásné és Gyergyószegi Miklós

Elhalálozás

Simon Gyula 86 évet élt
Kerékgyártó István 56 évet élt
özv. Sipos Lászlóné szül.: Ésik Juliánna 75 évet élt
Nagy Jánosné szül.: Gremsperger Katalin 89 évet élt
Becsei Lajos 79 évet élt
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