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ezőcsáti nyár...
Ez a nyár sem telik el munkálatok nélkül. Idén is cél,
hogy városunk szépüljön, épüljön, rendeződjön.
Emellett Mezőcsát épületei a magasba emelkednek és
újulnak, hogy minél komfortosabban érezzék magukat a falai közt lévő dolgozók, látogatók. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott lapunknak Mezőcsát város polgármestere, Siposné Horváth Anita.
- Elsősorban szeretném megemlíteni, hogy önkormányzatunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőcsáti Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályánál benyújtott kérelemre a nyári diákmunka
program 2 turnusban indult idén, mégpedig 2019. július
01. napjától 2019. július 31. napjáig 31 fő, 2019. július
8. napjától 2019. augusztus 9. napjáig 16 fő diák
foglalkoztatására kapott támogatást, 6.776.000,-Ft
összegben. Ez a támogatás az intézményeink számára
nyújtott segítséget. Az itt töltött egy hónap fontos a
város számára, hisz jelenlétükkel és munkájukkal
színesítették az elmúlt napokat, heteket. Ezúton is
szeretném megköszönni nekik, hogy velünk együtt
dolgoztak és munkálkodtak városunk rendezvényein,
mindennapjain. Köszönjük, várunk vissza Titeket
jövőre is! – osztotta meg velünk városunk polgármestere.

jainkat mi, Mezőcsátiak. Ennek érdekében zajlik a
virágosítás a Hősök terén, az Édes Antal Kúria udvarán,
a Művészetek Házánál, az Élelmezési Központnál, a
Bajcsy-Zsilinszky út egy részénél, a Magyar Posta
környékén, Mezőcsát Város Önkormányzata előtt,
valamint városunk központjában. Ezzel párhuzamosan
zajlik az utcanévtáblák kihelyezése is, mely nem csak az
itt lakók, hanem az ide látogatók tájékozódását is
megkönnyíti. A műhelyeinkben és a zöldségfeldolgozóban is gőzerővel munkálkodnak, hisz idén is
részt veszünk szeptember 6-7-ig a Közfoglalkoztatottak
kiállításán.

- A Hősök terei óvoda és a régi közösségi ház és
könyvtár épületének megkezdett munkálatai is lassan a
végéhez érnek. Valamint elkezdődött a Mezőcsáti

- Fontos számomra, hogy egy élhetőbb, biztonságosabb és szép, komfortos városban töltsük mindennap-

Művelődési Központ és Könyvtár épületének befejezése is, mely várhatóan ősszel átadásra kerül. A
Vásárcsarnok építésével kapcsolatban megkezdődtek
az egyeztetések, melyről hamarosan bővebb tájékoztatást is nyújtunk – zárta a beszélgetést Siposné Horváth Anita, városunk polgármester asszonya.
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nkormányzati hír
Mezőcsát Város
Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2019. (VII.29.)
önkormányzati rendelete
a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 24/2003.
(XII.23.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Mezőcsát város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek,
valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a
helyi építési szabályzatról szóló
24/2003. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Mezőcsát város Önkormányzat képviselő-testületének a
helyi építési szabályzatról szóló
többször módosított 24/2003.
(XII.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 3.§
(1) b) pontja az alábbi alponttal
egészül ki:
„Különleges beépítésre nem szánt
területek
- naperőmű

- Kb-N
- nyersanyag kitermelési terület
- Kb-B”
2.§ A HÉSZ VI. fejezete az
alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
„KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLET –
NAPERŐMŰ
45/A. §
(1) Különleges beépítésre nem
szánt terület – naperőmű a Szabályozási terven Kb-N jellel jelölt övezet, amely a naperőmű műtárgyainak elhelyezésére szolgál.
(2) Különleges beépítésre nem
szánt terület – naperőmű övezet
telkein a naperőmű megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló
műtárgyai, az ehhez kapcsolódó
egyéb műszaki létesítmények,
valamint a naperőmű kiszolgálásához szükséges szociális és egyéb
kiszolgáló épületek helyezhetők el.
(3) Kb-N övezetben az építmény
elhelyezés és a telekalakítás feltételei:
a)
legnagyobb megengedett
beépíthetőség 1%, villamosenergia
alállomás műszaki létesítményei és
kapcsolódó épületei elhelyezése
érdekében 5%
b)
legnagyobb megengedett
építménymagasság 6,5 m
c)
legkisebb kialakítható
telekméret
5000 m2
(4) Kb-N övezetben az épületnek
nem minősülő technológiai műtárgyak magassága meghaladhatja az
övezetben előírt legnagyobb megengedett építménymagasságot.
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLET –
NYERSANYAG KITERMELÉSI
TERÜLET
45/B. §
(1) Különleges beépítésre nem
szánt terület – nyersanyag kitermelési terület övezet a Szabályozási
terven Kb-B jellel jelölt övezet,
amely az ásványi nyersanyagvagyon kitermelésére feldolgozására szolgál.
(2) Különleges beépítésre nem
szánt terület – nyersanyag kiter-

melési terület övezet telkein ásványvagyon kutatása és kitermelése
végezhető, a nyersanyag kitermeléséhez és feldolgozásához
kapcsolódó műszaki létesítmények
és egyéb kiszolgáló építmények
helyezhetők el, amennyiben a bányászati tevékenységet a vonatkozó
ágazati jogszabályok lehetővé
teszik.
(3) Különleges beépítésre nem
szánt terület – nyersanyag kitermelési terület övezet telkein a megújuló energiaforrás hasznosítására
szolgáló műtárgyak (naperőmű), az
ehhez kapcsolódó egyéb műszaki
létesítmények, valamint a naperőmű kiszolgálásához szükséges szociális és egyéb kiszolgáló épületek
helyezhetők el.
(4) Kb-B övezetben az építmény
elhelyezés és a telekalakítás felté-telei:
a)
legnagyobb megengedett
beépíthetőség 1%, villamosenergia
alállomás műszaki létesítményei és
kapcsolódó épületei elhelyezése
érdekében 5%,
b)
legnagyobb megengedett
építménymagasság 6,5 m
c)
legkisebb kialakítható
telekméret
5000 m2
(5) Kb-B övezetben az épületnek
nem minősülő technológiai műtárgyak magassága meghaladhatja
az övezetben előírt legnagyobb
megengedett építménymagasságot.
3. § A HÉSZ mellékletét képző
külterületi szabályozási tervlap
SZT-M1 (Szabályozási terv módosítása) tervlappal kiegészül, s egyidejűleg a módosítással érintett területre vonatkozóan hatályát veszti.
4. § Jelen rendelet a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
Siposné Horváth Anita
polgármester
dr. Jerebák József
jegyző
A kihirdetés napja:
2019. július 29.
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lláshirdetés
Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ
a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ
Támogató Szolgálat

terápiás munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény támogató szolgálat
szakmai egységében a szakmai
vezetés és terápiás munkatárs
munkakörében tartozó feladatok,
különös tekintettel az 1993. évi III.
törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendeletben foglaltakra.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, 1/2000. (I.
7.) SZCSM rendelet 3. számú

mellékelt szerinti terápiás munkatárs részére előírt képesítés,
gyermekjóléti vagy szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Oﬃce
(irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,
támogató szolgálat területén szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, végzettséget
igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kallóné
Szilvási Zita nyújt, a 06/49-552-005
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
Postai úton, a pályázatnak a
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ címére történő
megküldésével (3450 Mezőcsát,
Hősök tere 24. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 919031/2019, valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs.
Elektronikus úton:
Kallóné Szilvási Zita részére a
human@mezocsat.hu e-mail címen
keresztül
Személyesen: Kallóné Szilvási

Zita, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere
24. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

yári tábor a
ettlement ázban
2019.06.17.-2019.08.09. között
immár második alkalommal szerveztük meg 6-13 éves korosztályú
gyermekek számára a nyári napközis tábort. A programban résztvevő
gyermekek a Mezőcsát szegregátumaiból érkeztek, naponta 20-25
fő részvételével.
A gyermekeknek minden nap
reggel 8 órától 14 óráig tartalmas
programokat kínáltak a Settlement
ház dolgozói és a szociális munkások a szabadidő hasznos eltöltése
céljából.
Reggelivel indítottuk a napot, a
nap folyamán a felügyeletet biztosító felnőttekkel közösen készíthettek a gyermekek mindenféle ﬁnomságot, amit aztán nagy örömmel
közösen elfogyasztottak. Készült
lángos, palacsinta és hamburger is.
Az ellátásban segítségünkre volt az
EFOP-1.4.2-16-2016-00022-„Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Járásban program, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni.
Ha valaki éhes maradt a sok ﬁnomság mellett, ebédre a Mezőcsáti
Élelmezési Központ várta a gyermekeket. A nap során programok és
szórakoztató tevékenységek színes
skálájából válogathattak a résztvevők. A délelőtti zenés és mozgásos játékok során az örökmozgók
sportoltak, fociztak, ping-pongoztak, trambulinoztak és ezeken túl
ügyességi- és sorversenyeken is
bizonyíthatták rátermettségüket és
gyorsaságukat. Hetente egy alkalommal ellátogathattak a Mezőcsáti
Strand- és Termálfürdőbe is
Mezőcsát Város Önkormányzatának köszönhetően, ahol önfeledten
lubickolhattak a gyermekek. Kirándulásokat is szerveztünk a környező
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intézményi formában.
A napot és a mulatságot Siposné
Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere, a Mezőcsáti Kistérségi
Többcélú Társulás elnöke nyitotta
meg beszédével.

településekre. Az Igrici Idősek
Klubjában is vendégül látták a programban résztvevőket, akik jókedvükben spontán táncra perdültek.
Nagyon szívesen vettek részt a helyi
önkéntes tűzoltók bemutatóján A
nagy melegben a vízibombák is
előkerültek, a gyerekek pedig a
Settlement ház udvarán felállított
nagy medencében hűthették le
magukat. Máskor kézműves foglalkozásokkal, csillámtetkó készítéssel, különböző társasjátékokkal,
mint csocsó, activity, malom, sakk
is elüthették a délutánokat, amelyeknek szervezésében és lebonyolításában segítségünkre voltak a
mezőcsáti diákmunkások.
Bízunk benne, hogy a programban
résztvevő gyermekek, ﬁatalok jól
érezték magukat és maradandó
élményekkel tértek haza otthonukba.
Kallóné Szilvási Zita
szakmai vezető

ubileum
Jubileumot ünnepeltek a jelenlévők 2019. július 10-én, szerdán
az Idősek Nappali Intézetének
udvarán.
2013-ban a térségünk településeinek polgármesterei fontosnak
tartották, hogy összefogva a szépkorúak számára biztosítsák a közösségben eltöltött minőségi időt, a
megérdemelt kikapcsolódást, illetve a méltóságteljes időskort. Mindezért készek voltak tenni, és áldozni
is. Meglévő épületek pályázati forrásból történő felújítása után szépen
kialakított, modern környezetben
indulhatott meg a szolgáltatásuk

„Az elmúlt 5 év rengeteg újdonságot hozott az életemben és rengeteg
helyre, intézménybe betekintést
nyerhettem. Nem volt ez másképp
az Idősek Nappali Intézetével sem.
Az elmúlt évek rengeteg rendezvényt tudnak maguk mögött, melyre
örömmel érkeztem. Az itt lévő
embereknek, időseknek mindig van
egy-két jó tanácsuk, szavuk, időnként tanításuk felénk. A szépkorúak
egyben a múltunkat is jelentik,
akikre ﬁgyelnünk kell, akikről
gondoskodnunk kell. Mindezek
ellenére sokszor még mai napig ők
azok, akik ránk vigyáznak, nyugtatnak és bíztatnak.
Hamar kiderült számunkra, hogy a
fotelban üldögélő nagymamák,
nagyapák helyett örök ifjakat találtunk, akik nem restek közösen munkálkodni, ha kell dalra fakadni, táncra perdülni. Példaképek, akik számára nincs lehetetlen feladat. Igaz,
időnként előfordul, hogy ide-oda
belehasít a fájdalom, de nem panaszkodnak, hanem már a jelenlétükkel is értékeket teremtenek, maradandót alkotnak, csodálatos dolgokat hoznak létre.” – osztotta meg
velünk gondolatait polgármester
asszony. Köszöntőt mondott Tállai
András, a Pénzügyminisztérium
miniszterhelyettese, parlamenti
államtitkár, térségünk országgyűlési
képviselője.

A rendezvény elején Kallóné Szilvási Zita, a Humánszolgáltató Központ vezetője mesélt az elmúlt évekről és a kezdetekről.
„Az induláskor a korábban működő klubokra építkezve hívogattuk, toboroztuk tagjainkat, akik nem
várt nyitottsággal, érdeklődéssel
fogadták a kezdeményezést. Az idős
nappali ellátás így a következő
évben, 2014-ben hat telephelyen
elindulhatott, s a klubokba járó
szépkorúak azóta is tagjai életünknek, fontos és kedves szereplői
hétköznapjainknak. Köszönjük a
települések vezetőinek, hogy szívügyüknek tartották, és tartják az idősek ellátását. Köszönjük a rengeteg
segítséget, amit az indulástól kezdve folyamatosan biztosítanak számunkra. A rendezvényeinken való
részvételt, a szervezésekben, megvalósításokban nyújtott támogatást,
hiszen nélkülük mindez nem valósulhatott volna meg.
Kialakult minden település klubjának a sajátos arculata, megteltek az
épületek tartalommal és élettel. Azt
gondoltuk, csendes, nyugodt kis
békesség szigetek jönnek majd létre.
De szinte mindenhol aktív közösségek alakultak, ﬁatalokat megszégyenítő lendülettel, kitartással, tenni
akarással.”– hangzott el Kallóné
Szilvási Zita beszédében.
A rendezvény folytatásaként a
különböző klubok tánccal, színészkedéssel és énekekkel szórakoztatták egymást és a jelenlévőket. Az
előadások végén jöttek a meglepetés
produkciók. Elsőként Siposné Horváth Anita (polgármester), Kallóné
Szilvási Zita (intézményvezető),
Kápolnai László (alpolgármester) és
Vaskó Ferenc (képviselő) lépett a
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színpadra és egy általuk átírt dalt énekeltek el, melyhez
tánckoreográﬁa is társult. Ezt követően a Humánszolgáltató Központ munkatársai mutatták be műsorukat,
'Kandúr Iskola Miaúú' néven. Az előadásoknál
közreműködött Juhász Tamás, zongoraművész. Délben
egy kellemes ebédet fogyasztottak el együtt, mely után

jött az ünnepi torta. A vezetőség a jelenlévőkkel együtt
énekelte a Boldog Születésnapot c. jól ismert dalt, mely
után jött a tánc. Az idősek, a ﬁatalokat megszégyenítve
ropták a táncot és énekelték a régi slágereket, melyhez a
talpalávalót Sashalmi Krisztián szolgáltatta.

olgárőrség tisztújítása
2019. július 16-án került sor a Mezőcsáti Polgárőr
Egyesület tisztújítására, melyen városunk polgármester asszonya fáradozott annak érdekében, hogy fennmaradjon ez az egyesület városunkban.

Ezt az alkalmat megtisztelte jelenlétével Siposné
Horváth Anita, városunk polgármester asszonya, aki
tájékoztatta az új vezetőségi tagokat arról, hogy továbbra is számíthatnak az önkormányzat támogatására, se-

gítségére. Az egyesülettel való teljes együttműködésről
Sipos József r. alezredes, a Mezőcsáti Rendőrőrs őrsparancsnoka biztosította a jelenlévőket, megtisztelve
ezzel az új vezetőségi tagokat, polgárőröket. A
tisztújítás törvényes lebonyolításában segítő kezet és
jogi tájékoztatás nyújtott Dr. Korondán Katalin, a
Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke.
A tisztújításon lemondott és kilépett Csótka Mihály
elnök és Farkas István vezetőségi tag. Szavazás útján
eldőlt, hogy az új elnök Kalló Krisztián, a titkár Törő
Tímea és a pénzügyi vezető Balog Julianna lett.
Dudás Péter, a Megyei Polgárőr Szövetségének a
szakmai alelnöke nyilatkozott újságunknak a Mezőcsáti Polgárőr Egyesülettel kapcsolatban.
Elsősorban rakjuk rendbe az alapokat, hogy mi is az a
polgárőrség?
- Akár egy vagyonvédelmi szakember, vagyonőr,
biztonsági őr és polgárőr nem sokban különbözik a
többi állampolgártól. Először is ki van képezve,
másodszor testületben van, de ha a polgárőr egyesület
jó kapcsolatban van az önkormányzattal és együttműködési megállapodása van a rendőrséggel, akkor plusz
jogosultságai is vannak. Nem igazoltathat még, de
mindenképpen feltartóztathat és megkérdezhet mindent, amit kell. Sőt adott szituációban a kamera
rendszert is visszanézheti. Innentől kezdve, hogy
kimennek szolgálatba, bejelentkeznek a rendőrségen,
közfeladatot ellátó személynek minősülnek egészen
addig, amíg a kijelentkezés meg nem történik.
Ki lehet polgárőr?
- Jelen pillanatban minden 18 éven felüli nem büntetett előéletű magyar állampolgár, melyet erkölcsi bizonyítvánnyal igazolhat, vagy pedig büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni róla.
Térjünk át a Mezőcsáti Polgárőr Egyesületet érintő
problémára, valamint a kimenetelére, megoldására…
- Nem olyan rég felröppent a hír, hogy talán fel fog
oszlani a mezőcsáti polgárőrség, melynek hallatán
feladatunknak tekintettük segíteni a nagy múltú
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egyesületet. Mezőcsát nem lehet közbiztonsági egység
nélkül, amit most jelenleg a polgárőrség ad meg törvényileg is. A városnak szüksége van erre a kezdeményezésre, úgy ahogy Ároktőnek és Tiszakeszinek is.
Ez a három település az, ahol nem engedhetjük, hogy
mindez megszűnjön. Szerencsére a Mezőcsáti Polgárőr
Egyesület tekintetében nem veszekedések, esetleg
megegyezések hiánya miatt merült fel a megszűnés,
hanem az emberhiány vetette fel ezt a megoldást
részükről. Sajnos országos probléma ma már az, hogy
az eddigi húzó erő kiöregszik, elköltözik, esetleg
munkája miatt nem tudja tovább folytatni ezt a
tevékenységet. Tehát kijelenthetem, hogy Mezőcsáton
nem szűnt meg, nem oszlott fel az egyesület, hanem
jelen pillanatban regnáló, de a későbbiek folyamán
működő polgárőrség lesz. Így a tisztújító taggyűlésen
minden tisztség átalakult, melyet várhatóan augusztus
31-ig a bíróság bejegyez. Az új, ﬁatal generáció
reményeink szerint még több ﬁatalt vonz majd be a
kezdeményezésbe, akik segítségével teljes erővel
működhetnek, ezzel is szubjektív biztonságot nyújtva a
környékbelieknek.

gy kis szösszenet a diákok tollából...

csáti vásárban tett látogatás
A júliusi vásárban a művelődési házhoz beosztott
diákok tettek látogatást, melynek keretében fényképekkel és élménybeszámolóval tértek vissza.

Kellemes szerdai nap volt, így kerékpárral tekertünk
ki és aztán sorról-sorra jártunk, rengeteg mindent
láttunk. Többek között láthattunk színes virágokat,
fonott kosarakat, de még héliumos luﬁkat is. Innen is
látszik, hogy milyen változatos a csáti vásári forgatag.
A második sorra ráfordulva csodás ékszereket
pillantottunk meg, illetve itt már ruhás standok is
voltak, amelyeknél szintén kedvünkre válogathattunk.
Tovább haladva, már házi zöldség és gyümölcs
árusítókkal is találkoztunk, ahol szintén színesnek
bizonyult a felhozatal, hiszen legalább annyi mindent
megtalálhatunk itt is, mint egy szupermarketben. Az
egyik nagy kedvenc a 'kajás' sor, ahol különféle ételek
és italok vártak minket és természetesen ezt mi sem

hagyhattuk ki, így a tízórait egy lángos jelentette.
Miután jól laktunk, nem maradhatott ki a vásár hátsó
része sem, ahol állatok hangját lehetett hallani, itt
mindenféle haszonállatot árultak. Emellett még végig
jártuk a 'szerszámos' sort is, ahol mindenféle
szerszámokat próbáltak ránk sózni, illetve kerthez
szükséges eszközöket is kínáltak. A hosszúra nyúlt
nézelődés közben természetesen sok ismerőssel
találkoztunk, véleményem szerint, ez is egy jellemzője
ennek a vásárnak, hogy rég nem látott barátokkal is
lehet találkozni. Mezőcsáton nagy hagyománya van a
vásározásnak és ez most is bebizonyosodott.
Molnár Réka, Tegzes Anita, Varga Dóra, Szilágyi
Zsolt, Gremsperger Péter, Farkas Márk

.

eformátus

nekkari alálkozó

2019. július 21.-én 10 órától került megrendezésre
az I. Református Énekkari Találkozó a Mezőcsáti
Református Egyházközség szervezésében. Az istentiszteleten a Marosvásárhely-Cserealjai Református
Énekkar, a Tiszaújvárosi Református Énekkar, a
Mezőkeresztesi Férﬁkórus és a Mezőcsáti Református
Énekkar szolgált.
Az alkalom zászlós bevonulással kezdődött, mely idő
alatt a Magyarország az én hazám című ének zenekari
feldolgozása volt hallható, melyet Zoller János és
Kovács Ádám Máté készített el erre az alkalomra.
Először a vendéglátó Mezőcsáti Református Énekkar
énekelt Kovács Ádám Máté vezényletével. Énekkari
indulót énekeltek, melynek szövegét a karnagy írta,
dallamát pedig Berkesi Sándor – Liszt és Kossuth díjas
zeneszerző – szerezte.
Ezután a Tiszaújvárosi Református Énekkar következett Birtalan Judit vezényletével. A gyülekezet szóbeli köszöntése után Lisznyai Kálmán – Ima a hazáért
és Birtalan József – Téged dicsér a zengő ősi zsoltár c.
énekével örvendeztették meg a gyülekezetet.
A találkozó harmadik szolgálattevője az ország legrégebbi amatőr férﬁkórusa (1856-ban alakultak), a
Mezőkeresztesi Férﬁkórus volt Zoller János vezényletével. Birtalan József – Csángó imáját, valamint
Zoller János – 345. dicséretfeldolgozását énekelték el.

Az igei szolgálatot Berekméri Melinda, a Marosvásárhely-Cserealjai Református Gyülekezet lelkipásztora végezte ezen az alkalmon a gyülekezet közös-
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ségében. Az igehirdetést követően Gazda István, a Mezőcsáti Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte a Marosvásárhelyi testvéreinket. A lelkeknek
kuriózuma volt ez a másfél óra, mely után városunk
vezetője, Siposné Horváth Anita köszöntötte az énekkarokat, kiemeltképp a Marosvásárhely-Cserealjai
Református Gyülekezet tagjait.
A köszöntést követően a Cserealjai Református
Énekkar szolgálata következett Márton Zsolt vezényletével, egy teljes egyházi ünnepkör köré építették
énekeiket, verseiket.
Végül – de nem utolsó sorban – Zoller János –
Magyarország az én hazám c. művét a zeneszerző saját
vezényletével a kórusok közösen énekelve szólaltatták
meg. 70 ember torkából szólt az erdélyi vendégeink
számára talán többet jelentő ének:
„Magyarország az én kedves szép hazám,
Oda fáj csak gyönge szívem igazán.
Vígy el, vígy el édes lovam hazámig,
Hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig.
Elindultam hosszú útra egyedül,
Mindenfelől borul az ég, nem derül,
Én felültem a világ vad lovára,
De zabolát nem tettem a szájára.

évben volt először tanulmányúton Olaszországban,
amelyet 1967-ben és 1968-ban újabb utazás követett.
A művész számos pályázatot nyert. Így jöhetett létre
1956-ban a Fészek klub bejárata feletti sárgaréz
plasztika, 1966-ban pedig a Nemzeti Színház oszlopainak vörösrézből hegesztett burkolata. Szabadidejében
sokat rajzolt és festett. Az 1960-as évek közepén
keletkeztek az Iliász-sorozat darabjai. 1969-ben fejezte
be a Budapesti Történeti Múzeum számára Schrammel
Imre keramikussal együtt készített domborműves
térképét. 1969-70-ben készített ékszerei nagy sikert
arattak a Csók galéria Ékszer'70 kiállításán és az 1971es jabloneci nemzetközi kiállításon. Kitüntető oklevelet
már nem tudta átvenni…
A Művészeti Alap ötvös szaklektora volt. 1968-ban
Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki. Koleszár Aranyat
és Ferenczy-díjat is kapott.
Budapesten 1971. november 19-én hunyt el.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen Juhász Árpád
ötvösművész (1936-1971) emlék kiállítása nyílt meg a
Ponton Galériában 2007. február 27-én. A tárlatot Kótai
József ötvösművész nyitotta meg.

Vígy el, vígy el édes lovam messzire,
Hogy ne fájjon gyönge szívem ennyire.
Vígy el, vígy el édes lovam hazámig,
Hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig.”

uhász rpád
(1936–1971)
Juhász Árpád ötvös Triesztben született 1936. június 5-én. Apja Juhász
János fodrász, aki Mezőcsáton
született, s ﬁatalon Olaszországba
ment, hogy szakmáját tökéletesítse.
Juhász Árpád

Anyja Maria Quintavalle olasz származású zongoratanárnő volt. A család 1942-ben Csátra költözött, s ﬁuk
itt töltötte gyermekkorát, ahol iskolába járt. A
gimnáziumot Miskolcon végezte. 1954-ben felvették
az Iparművészeti Főiskola ötvös tanszakára, ahol
Borsos Miklós tanítványa volt. A főiskolán ismerte meg
feleségét, a textil szakos Kürtössy Magdát. Házasságukból két gyermek született. 1956-ban betegsége
miatt meg kellett szakítani főiskolai tanulmányait, amit
csak 1958-tól folytathatott. 1959-ben kapott diplomát.
1960-ban saját műteremhez jutott, s ebben az évben
készített gyógyszertári emblémát Letenyére, 1963-ban
pedig nagyméretű sellő ﬁgurát Bélatelepre. Ebben az

Falplasztika. Juhász Árpád alkotása. (a Fészek Klub bejárata)

A kiállítás szervezői így írtak róla: „Juhász Árpád
életének harmincöt évéből csak mintegy tizenkettő főiskolai idejével együtt tizenhét - évet töltött a
szakmában, de annak mondhatni, minden perce
életigenlés, kreativitás, elmélyült igényesség. Ez a
magas, kisportolt alak, barátságos, merész arc ma is
behelyettesíthetetlen, ötvös kultúránkban elfoglalt
helye több mint harminöt év után is fájdalmas űr,
emléke fogalom.
Éppen ez a nyomasztó hiány teszi szükségszerűvé,
olyan hosszú hallgatás után, mint amilyen életének
rövidsége, hogy életműve végre megközelíthető,
körüljárható, bemutatott legyen: közkincs.”
Szecskó Károly
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Dübörög a strand- és fesztiválszezon
Visszafordíthatatlanul beköszöntött a nyár. A gyereken kívül a felnőttek is megkezdik a szabadságukat. A
felhőtlen kikapcsolódás tervezgetése során azonban
gondolniuk kell arra is, hogy a pihenésük csak akkor
lesz gondtalan, ha nem válnak bűncselekmény
áldozatává.
A folyó- és tópartok, a strandok és a különböző
fesztiválok csalogatják a rekreálódni, szórakozni
vágyókat. A nyaralók pedig gyakran megfeledkeznek
arról, hogy a vízpartokon és a fesztiválokon sincsenek
biztonságban, hiszen bűnözők a nyári időszakban sem
lazítanak.
Az elkövetők ismérvei
- Az elkövetők kinézetben, ruházkodásban és viselkedésben sem különböznek a nyaralóktól, fesztiválozóktól, így könnyen elvegyülnek a tömegben.
- Tudják, hogy a strandolók, koncertrajongók
hosszabb ideig lesznek távol a csomagjaiktól, így van
idejük tevékenykedni.
- Válogatás nélkül lopnak el bármit, ami értékesnek
tűnik (papucs, telefon, laptop, táska).
A tömeget, fesztiváli forgatagot kihasználva a
helyszínről gyorsan távoznak, nem keltenek feltűnést.
- Tisztában vannak azzal, hogy az azonosításuk
nagyon nehéz a hatóságok számára.
- Előszeretettel tulajdonítják el a gépkocsiban látható
helyen hagyott értékeket.
- A nagyobb értéket képviselő kerékpárok is a
célpontjaik között vannak.
- A nyaralás idejére üresen hagyott lakóingatlanok
kedvelt célpontjai a betörőknek.
- A szexuális erőszak elkövetői gyakran itatják le
alkoholos italokkal alkalmi nőismerősüket, illetve
kevernek drogokat (p. GHB) az italaikba. Minderre
kiváló alkalmat teremthet a fesztiválozók felszabadult
hangulata.
Mit tegyen, hogy ne váljon áldozattá?
- Mielőtt pihenni indul, zárjon be minden ablakot,
ajtót a lakásán, tegyen rendet az udvaron, ne hagyjon

kint semmi olyan tárgyat, ami a betörő bejutását
megkönnyítheti (létra, balta stb.)
- Válasszon olyan szállodát vagy vendégházat, ahol
zárt parkoló van. Ne hagyjon tolvajnak vonzó értéket
(GPS, laptop, táska, kabát, stb.) a gépkocsiban. Mindent
vigyen be a szálláshelyre. Nagyobb mennyiségű
készpénzt - amennyiben arra nincs szüksége a nyaralás
során -,nagy értékű ékszert ne vigyen magával a
nyaralásra.
- Amennyiben mégis szeretné értékeit a pihenés során
is testközelben tudni, úgy azokat és az okmányait
(útlevél, jogosítvány, stb.) zárja be a szoba széfjébe.
- A strand nem ékszerbemutató. Ne vigyen jelentős
értéket képviselő ékszert és a szükségesnél több
készpénzt a vízpartra. Ha mégis így tesz, akkor a vízben
tartózkodás idejére tegye azt be értékmegőrzőbe,
melynek bérleti díja nem több két gombóc fagyinál,
vagy egy üveg sörnél.
- A strandok többsége ingyenes Wiﬁ lehetőséggel is
csalogatja a vendégeket. Azonban gondolkozzunk el
azon, hogy ez az ingyenes lehetőség megér- e annyit,
hogy a telefonunkat, táblagépünket ellopják, miközben
mi lubickolunk.
- Jegyezze meg, hogy a törölköző nem biztonságtechnikai eszköz, így az azzal letakart értékei nincsenek
biztonságban. Az sem megoldás, hogy a vízből
ﬁgyelünk a csomagukra, hiszen a ﬁgyelmünket bármi
elvonhatja hosszabb-rövidebb időre. Egyedüli megbízható módja az értékeink megőrzésének, hogy ha felváltva „őrködünk” a csomag mellett.
- A készpénzt, fényképezőgépet, telefonját tárolja
olyan vízálló tokban, övtáskában, amiben magával
viheti azokat a vízbe. Bár ezek az eszközök nem túl
„trendik”, azonban megbízható megoldást nyújtanak
lopások ellen.
- Ha kerékpárral érkezik a fürdőhelyre, akkor azt olyan
helyen zárja le, ahol a vendéglátóhely személyzete,
biztonsági őre rálát. A kétkerekűt megbízható
eszközzel, lehetőleg ﬁx helyhez rögzítse, az értékes, de
könnyen leszerelhető kiegészítőket (kilométeróra, GPS,
stb.) távolítsa el a kerékpárról, tegye azt is
értékmegőrzőbe.
- A fesztiválozók éljenek a prepaid kártyás ﬁzetés
lehetőségével, melynek lényege, hogy az eltulajdoní-
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tása esetén csak az előre feltöltött összeget veszítik el
és nem teljes, bankszámlán tárolt vagyont. Ezek az
eszközök klasszikus kártya, karóra, karszalag, mobiltelefon alkalmazás formájában is elérhetőek és a
ﬁzetésen túl lehetővé tehetik a ki és beléptetést is.
- Ha a rendezvény végén nem akar sorban állni a
fesztiválkártyán maradt összeg visszaváltása, akkor
használjon paypass rendszerű kártyát. Azonban a
számláján található összeget úgy ossza el, hogy az
előre megnyitott – ingyenes – megtakarítási számlán
különíti el a spórolt pénze nagyobb részét, így
ténylegesen csak a szórakozásra szánt összeg marad a
kártyán, az használható fel.
- A nagy tömegeket vonzó könnyűzenei rendezvényekre is igazak a vízparti kikapcsolódásnál elmondottak. Csak azokat a vagyontárgyakat vigyék magukkal, amik feltétlenül szükségesek az időtöltéshez. A
nagyobb értékeket helyezzék el értékmegőrzőben. A
sátorban ne hagyjanak tolvajokat vonzó vagyontárgyakat, főleg ne olyan helyen, ahol azok jól
láthatóak.

- Mobiltelefonjukat ne a nadrágban farzsebében
tárolják, bármennyire is divatos ez napjainkban.
Viseljen zipzáras zsebbel ellátott ruhát és oda helyezze
el értékeit, ezzel is nehezítve a zsebtolvajok tevékenységét.
- Vigyázzunk az alkoholfogyasztással is – mert azon
túl, hogy káros az egészségre – ittasan könnyebben
válhatunk bűncselekmény áldozatává (pl.: rablás,
kifosztás, szexuális erőszak stb.).
- Ne fogadjunk el idegenektől italt a szórakozás során,
főleg olyat ne, amit nem a a szeme láttára nyitott ki a
kiszolgálóhely alkalmazottja, Ne feledje, az olyan ital,
aminek nem ismeri a származását bármilyen idegen
anyagot – akár drogot is – tartalmazhat.
- Ha külföldre megy nyaralni, vagy ott szeretne
fesztiválon részt venni, vegye ﬁgyelembe a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának
célországra szóló tanácsait, melyek a
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
internetes címen érhetőek el.

ejtvény...
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zúnyoginvázió
A SZÚNYOGOK
FEJLŐDÉSMENETE
A KÖVETKEZŐ:
- a szúnyog tojásaiból (petéiből) szúnyoglárvák
kelnek ki, ehhez állóvízre van szükség;
- a lárvák a vízben fejlődnek, növekednek, majd
bebábozódnak;
- a bábokból kikelnek a kifejlett szúnyogok, melyek
képesek szaporodni;
- a megtermékenyített nőstény a tojásait vagy a víz
felszínére, vagy a víz közelébe helyezi el (a nőstény
szúnyogok jelentősen több tojást tudnak lerakni, ha
vért szívnak);
- a nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt
kifejlődhetnek a szúnyoglárvák;
- néhány deciliter vízben több száz szúnyog
fejlődhet.
Folyók, tavak partján nyáron tömegével fordulhatnak elő a szúnyogok. Ugyanakkor a természetes vizektől távol is találkozhatunk velük. Ennek oka egyrészt az, hogy a szúnyogok terjedését a légmozgás segíti, a szél kilométerekre sodorhatja őket szaporodási
helyüktől. Másrészt számos olyan szúnyogfaj van,
melyek lárvái a különböző tárgyakban, kisebb
vízgyűjtő edényekben, de akár a keréknyomban
megülő esővízben is fejlődnek. Ezek a szúnyogok az
ország minden településén előfordulnak a tavaktól,
folyóktól, mocsaraktól függetlenül. Városi környezetben rengeteg olyan tárgy van, melyekben az
összegyűlő esővíz lehetővé teszi a szúnyogok
szaporodását.

5 tipp a szúnyogok ellen
1. Számoljuk fel a szúnyogok élőhelyét saját
házunk körül.
A szúnyogok szaporodásához
alapvetően két dolog szükséges: vizes élőhely és meleg
időjárás. Komoly előrelépés
érhető el az esővizes hordók
lefedésével, az ereszcsatornák
kitakarításával, valamint a kertben hagyott vödrök, kannák, talicskák, gyermekjátékok letakarásával, hogy az esővíz ne tudjon bennük
összegyűlni.
2. Nyírjuk gyakran a kerti füvet és tartsuk
kordában a kerti sövényt.
A hosszúra hagyott fűben sokkal jobban megmarad a
nedvesség, ami segíti a szúnyoglárvák kifejlődését,

ugyanígy a burjánzó bokrok, bozótok. Ezek is mind
kiváló búvóhelyet kínálnak a szúnyogoknak.
3. Legyen ilyen növény a kertben
Filléres trükk: a citromfű, levendula, rozmaring,
bazsalikom, körömvirág illata taszítja a szúnyogokat,
így ha több fűszernövényt tartunk a kertben, teraszokon,
nagyobb eséllyel kerülnek el bennünket a vérszívók.
4. Így világítsunk a kertben
A kertben használjunk LED izzókat, ugyanis azok
kevésbé vonzzák a szúnyogokat – ellentétben a
hagyományos izzókkal és a fénycsövekkel, amelyek
szinte mágnesként gyűjtik maguk köré a rovarokat.
5. Gyújtsunk füstölőt!
Ez lehet akár sima pálcikás, illóolajos, vagy kültéren
akár spirálos fajtájú – a füst már önmagában riasztja a
vérszívókat.
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apozz és lapozz!
2019. augusztus 1-től
a Mezőcsáti Strand-és Termálfürdőn
is elérhető a strandkönyvtár.

Csobbanj, de pihenésként olvass
egy jó könyvet!
Mezőcsáti Művelődési Központ
és Könyvtár

2019. augusztus

gy könnyű, nyári vacsora...
ecept

vágott zöldfűszereket. Elkeverjük, majd hígítjuk a
tejjel és egy kevés ásványvízzel, és beletesszük az
olajat.

GOMBÁS-CUKKINIS PALACSINTA
Hozzávalók:
2 ek cukkini (reszelt)
só
2 ek csiperke gomba (reszelt)
2 db tojás
2 ek tönkölybúza liszt
petrezselyemzöld
kapor
1 dl tej
ásványvíz
1 tk olaj (+ a sütéshez)
ELKÉSZÍTÉS
A reszelő durva fokozatán lereszeljük a cukkinit,
megsózzuk, és 5-10 percig állni hagyjuk. A gombát is
lereszeljük.
A tojásokat habosra keverjük, majd hozzáadjuk a
lisztet, és csomómentesre keverjük. Belerakjuk a kicsit
kinyomkodott cukkinit, a reszelt gombát és az apróra

Olajon a szokásos módon kisütjük a palacsintákat,
majd minden palacsintát papírtörlőre szedünk, hogy
leitassuk a felesleges olajat. Ízlés szerint sajttal,
fokhagymás tejföllel vagy körözöttel töltjük.

2019. augusztus

Őszköszöntő Ünnepség
2019. szeptember 25.
(szerda)
Mezőcsát, Művészetek Háza
(Zsinagóga épülete)

Kezdés : 14:00 órától
A belépés ingyenes!

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete
szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt!

Ben- Ross
& Barben

Együ működő
partnereink:
Mezőcsát Város
Önkormányzata

Cipőipari és
Kereskedelmi Kft.

TOP-7.1.1-16-H-010-7
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assan kezdődik a suli...
A 2019/2020-as tanévben az első tanítási nap 2019.
szeptember 2. (hétfő) és az utolsó tanítási napja 2020.
június 15. (hétfő).
A 2019/20-as tanévben a tanítási napok száma 180
nap.
A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumokban 178, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 179 nap a tanítási napok
száma.
A végzősöknek az utolsó tanítási nap 2020. április 30.
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.

A félévi értesítőket 2020. január 31-ig kapják meg a
tanulók.
Szünetek a 2019/2020-as tanévben:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október
25. (péntek), az őszi szünet utáni első tanítási nap 2019.
november 4, (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december
20. (péntek), a téli szünet utáni első tanítási nap 2020.
január 6. (hétfő)
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április
8. (szerda), a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2020.
április 15. (szerda).

ájékoztatás ruhaadomány osztásról!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók
az adományként összegyűjtött ruhákból
válogathatnak.
Az osztás időpontja:
2019. augusztus 22. (csütörtök) 8-12 óra
Az osztás helyszíne: Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ udvara
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)
Kérjük, hogy TAJ kártyáját az átvételhez
mindenképen hozza magával! A ruhák
elszállításához zsákot, szatyrot az intézmény nem
tud biztosítani.

ezőcsáti

ásár ( iss ózsef utca)
időpontjai:

- augusztus 14. szerda
- szeptember 11. szerda
- október 9. szerda
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gyházi hírek

zületések
Jónás Leila és Nagy Márk

Anna Róza
Katolikus Egyház

Gál Erika és Víg József

Szentmisék kezdete:

András József

Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00

Szajkó Nikoletta és Balogh Dezső

Csenge Margit

Hétfő, péntek: 18.00

Sepsi Anett és Kormos István

Boglárka

Vasárnap: 11.00

Váradi Szabina és Benőcs Zoltán

Benjamin Zoltán
Barna Alexandra és Seres József

Református
Egyház

Alexandra

Minden vasárnap de.
10 órakor
istentisztelet.
Augusztus 24-én
de. 10 órakor
új kenyérre
úrvacsorás hálaadó
istentisztelet

Szeptember 1-jén de. 10 órakor tanévnyitó
istentisztelet

Nagy Beáta és Mátyás Géza Gergő

Zsolt
ázasságkötés

Farkas Amanda és Botos István
Dr. Takács Zsuzsanna és Dr. Német Tamás Gergely
Kótai Krisztina és Hornyák Csaba
Barna Szilvia és Raﬀai Ferenc
Bráda Eszter és Nyitrai Krisztián

lhalálozás
Szemán Miklósné szül. Nagy Margit 91 évet élt
Tóth Zoltánné szül. Szeghő Ilona 89 évet élt
Kovács József 70 évet élt.
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SZENT ISTVÁN
KIRÁLY
ÜNNEPE
Augusztus 17-én, SZOMBATON,
A HŐSÖK TERÉN:
19.30: Ünnepi dalcsokor
a Lila Akác Nyugdíjas Klub kórusa előadásában
Ünnepi beszédet mond: Siposné Horváth Anita,
Mezőcsát város polgármestere és
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
B-A-Z megyei elnöke.

20.00:

Charlie nénje – zenés vígjáték

a budapesti Pódium

kb. 22.00: Ünnepi

Színház előadásában

tűzijáték

Augusztus 20-án, hétfőn, 11 órakor
a Római Katolikus Szent István Király
Ünnepi Szentmise, Körmenet

