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yermeknapi rendezvény
2020. május 31-én került megrendezésre az
első, facebookon, élőben közvetített rendezvény,
melyet délelőtt 10 órától egészen délután fél 3-ig,
minden egész és fél órában láthattak az érdeklődők az internet világának segítségével.
Első blokkunkban a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szélike Néptáncegyüttesét láthatták, valamint
Zelei Ferenc, az együttes vezetője válaszolt pár
kérdésünkre. A nap folyamán még a Művelődési
Központ színpadára szólítottuk a Galiba Társulatot mókás jeleneteikkel, Fehér Sándort a
gyermekdalokkal, Üveges Sándornét mesekönyveivel, Vizsolyi Andreát a babakiállításával,
a Kalamajka Bábszínházat, valamint a Mezőcsát
Népi Együttest, melynek keretében Simon
Lillával, az együttes művészeti vezetőjével
beszélgettünk a Pünkösdi Néptáncfesztiválról. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Siposné
Horváth Anita Ágnes, Mezőcsát város polgármestere, aki Vizsolyi Andreával beszélgetett Mariska
babájáról és az ő csodakonyhájáról. Délután fél 3kor a Család Nemzetközi Napja alkalmából
meghirdetett rajzverseny eredményeinek közlésével zárult a műsorok hosszú sora.
Sajnos, a rossz időjárási viszonyok miatt a
gyermeknapi fagylalt terasz nem valósulhatott
meg, de reméljük, hogy hamarosan személyesen
találkozhatunk Önökkel egy rendezvény keretein
belül.
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ezőcsát áros nkormányzatának
épviselő-testülete és jómagam nevében
szeretettel köszöntöm tanárainkat,
óvónőinket, tanítóinkat
és a munkájukat segítőket
pedagógus nap alkalmából!

“Jó oktató, aki virgács nélkül oktat!
Választott, hű barát, ki sohase zaklat,
de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat.”
/Babits Mihály/

Szeretettel:
Siposné Horváth Anita Ágnes
Mezőcsát város polgármestere

A CSALÁD NEMZETKÖZI NAPJA
alkalmából hirdetett rajzverseny eredménye

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

FARKAS BIANKA
(6. osztályos tanuló)
ÉRSOK FANNI
(5 éves)

FARKAS DZSENIFER
(13 éves)
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő-testülete az egészségügyi
veszélyhelyzet miatt május hónapban sem ülésezett.
Mezőcsát Város Polgármestere a Képviselő-testület
jogköreit gyakorolva 2020. május hónapban az alábbi
döntéseket hozta:
Polgármester Asszony elfogadta az önkormányzat
2020. évi költségvetésének módosítását. A 2019. évre
vonatkozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról készített beszámoló is elfogadásra került. A
Közös Önkormányzati hivatalban az elmúlt évekhez
hasonlóan közigazgatási szünet elrendeléséről született
döntés, melynek időtartama a nyári időszakban 2020.
július 20-tól – július 31-ig (10 munkanap), a téli
időszakban 2020. december 21-től – december 31-ig (7
munkanap).
A Mezőcsáti Napocska Óvoda csökkentett létszámmal
működik a 2020. június 15-től- 2020. augusztus 19-ig.
Ez idő alatt az Árpád úti óvoda tart ügyeletet. 2020.
augusztus 24-től 2020. augusztus 28-ig mindkét óvoda
zárva tart. 2020. augusztus 31-től mindkét óvoda teljes
nyitva tartással működik.
A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár 2020.
július 20-tól augusztus 2-ig tartó időszakban végzi el az
intézmény működtetésével összefüggő kisebb
karbantartási munkálatokat, ezért ezen időszak alatt
zárva tart.
Polgármester Asszony jóváhagyta a Mezőcsáti Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évben végzett munkájáról
előterjesztett beszámolót, valamint a TermálfürdőMezőcsát Kft. 2019. évi beszámolóját.
Szükségessé vált a Mezőcsát Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 24/2003. (XII. 23.) számú
rendelettel elfogadott szabályozási terv módosítása,
valamint a Mezőcsáti Napocska Óvoda székhelyén, és
telephelyén a gyermek-,tanulólétszám 75-75 főben
történő meghatározása.

MEZŐCSÁT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
6/2020. (V. 22.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 26.)
rendelet módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Polgármestere a
Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet tartama, a Katasztófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdése alapján a 2019. évi költségvetésről alkotott

2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A 2020. JANUÁR 1. és MÁRCIUS 31. között
pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
államháztartáson belüli működési célú támogatások,
működési bevételek növelése, valamint a közhatalmi
bevételek és előző évi maradvány csökkenése miatt a
költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét10.875.579.- Ft-tal
Költségvetési kiadását10.875.579.- Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2020. évi
költségvetési bevételét
költségvetési kiadását
ﬁnanszírozási bevételét
ﬁnanszírozási kiadását
összes bevételét
összes kiadását

1.166.184.029.- Ft-ban
3.056.339.665.- Ft-ban
1.916.678.435.- Ft-ban
26.522.799.- Ft-ban
3.082.862.464.- Ft-ban
3.082.862.464.- Ft-ban

állapítja meg.
2. §
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a ﬁnanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza
meg a polgármester.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja
meg a polgármester.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő
beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a
polgármester.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő
felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4.
melléklet szerint részletezi.
(7) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek
és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri
(közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti
megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
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szervenként, feladatonként és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási
feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.,
6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.4.,
6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.5., 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3,
mellékletek szerint határozzák meg.

Továbbá ruhaadományt szállíthattunk a Hejőbábai
Pszichiátriai Otthonba és a Girincsen található lakásotthonokba, mivel sajnos ezekben az intézményekben,
otthonokban is laknak Mezőcsátról származó felnőtt és
gyermek ellátottak.

4. §
(1)
(2)

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Siposné Horváth Anita
polgármester

Karakas Sándorné
pénzügyi osztályvezető

Kihirdetés napja: 2020. május 22.

aritász adományosztások a
veszélyhelyzet idején
A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport és a
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ az
Egri Főegyházmegyei Karitász folyamatos támogatásának köszönhetően a veszélyhelyzet alatt eddig több,
mint 350 családnak juttathatott el élelmiszer, ruha és
bútor adományokat, valamint 160 családnak tisztítószercsomagot a mezőcsáti kistérségben.

Az élelmiszercsomagok szinte teljes hányada a Tesco
által felajánlott pékáruból állt, a ruhák egy része még
bontatlan csomagolásban volt. A tisztítószer csomagokba hipó, wc papír, kéztörlő, mosogatószer és folyékony
szappan is került. Így a két hónap alatt Mezőcsát szinte
összes utcáját sikerült már végigjárnunk, hogy valamilyen adományt adjunk át a rászorulóknak. Összességében elmondható, hogy a lakosok örültek az adományoknak és hálásan fogadták a segítséget.
Kallóné Szilvási Zita

ezőcsáti

ásár időpontjai
(Kiss József utca):

2020. 06. 10. - szerda
2020. 07. 08. - szerda
2020. 08. 12. - szerda
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. június 2-tól a megszokott rendben
folytatódik tovább.
Ügyfélfogadási idő:
Hetfő: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 12.00
A veszélyhelyzet fennállás miatt az ügyintézés
még az épületen kívül történik, kérjük, hogy az
ablakon keresztül jelezzék milyen ügyben
fordultak hivatalunkhoz!
Kérjük továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeljenek a járványügyi szabályok és a társadalmi távolságtartás leőírásainak a betartására!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS
pályázati felhívás
(KIVONAT)
1.
A pályázat célja
Mezőcsát Város Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tekinti a ﬁatalok helyben tartását. Annál is
inkább, mert a település jövőjének alakításában a
ﬁataloknak kiemelkedő szerepe van. Fontos, hogy a
Mezőcsáton élő ﬁatalok otthon érezzék magukat, és
magukénak érezzék a várost, annak élhetővé tételét,
fejlődését, fejlesztését.
2. A pályázók köre, ösztöndíj összege
a.) A pályázókkal kapcsolatos követelmények:
· 18-35 év
· támogatásban részesített ﬁatalok számára kötelező
közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen, évi minimum 20 óra,
· más ösztönző forrásokkal együtt is igénybe vehető.
· a felhívás ideje alatt egy személy egyszer részesülhet
támogatásban
· részvétel a projekt ESZA elemeiben
b.) Az ösztönző összege:
bruttó 120.000Ft/hó/fő, az ösztönző havonta kerül
folyósításra,
Támogatás intervalluma: 6 hónap,
Az ösztönző támogatására 2020.07.01-től folyamatosan, de legkésőbb 2020.07.15-ig lehet pályázni.
Támogatásban összesen 20 fő részesülhet a támogatás
megítélésétől számított 24 hónapig. Ha a pályázatok
száma eléri a 40 főt, a bírálati szakasz felfüggesztésre
kerül.
c.) előnyben részesül az a pályázó, aki munkaerő-piaci

hátrány kompenzálása céljából, a település közössége
számára fontos, hiányzó tevékenységet, foglalkozást
folytató szakember pótlását szolgáló, az I. sz. mellékletben szereplő hiányszakmákban elhelyezkedő,
d.) egy családból egy fő részesülhet támogatásban;
e.) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
Mezőcsát Város Önkormányzata és költségvetési szervei, és 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társasága
vezető tisztségviselője,
az önkormányzati képviselőtestület tagja,
valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója.
3.) A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatot az előírt formanyomtatványon lehet
benyújtani, a szükséges mellékletekkel. A formanyomtatvány, a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető ügyfélfogadási időben vagy letölthető a
www.mezocsat.hu weboldalról.
A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020.07.01-től folyamatosan, de legkésőbb
2020.07.15-ig lehet pályázni.
Postai úton: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
vagy személyesen Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatal, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. szám alatt.
A borítékon kérjük feltüntetni a felhíváson is olvasható
pontos projekt azonosítót!
4.) A pályázat kötelező mellékletei:
· Személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas
érvényes okirat másolata
· Kitöltött pályázati adatlap
· Nyilatkozat mezőcsáti lakcímlétesítéséről
· Önéletrajz
·Végzettséget igazoló okirat másolata
1.
sz. Melléklet
HIÁNYSZAKMÁK, HIÁNYTERÜLETEK:
ÓVÓNŐ
ÓVODAI DAJKA
KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ
VÉDŐNŐ
PEDAGÓGUS
ORVOS
SZAKÁCS
SZOCIÁLIS SZAKEMBER
KERESKEDELEMBEN FOGLALKOZTATOTT

egítségnyújtás…
A jelenlegi helyzetben a mezőcsátiak is megérezték a
koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet hátrányait.
Igaz, hogy ez az időszak alatt városunkban nem
diagnosztizáltak fertőzötteket, de ennek ellenére sokan
munka nélkül maradtak azok közül, akik eljártak
Mezőcsátról másfelé dolgozni.
Ezen személyek, akik elvesztették munkájukat, külön
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támogatásban részesültek a közmunka keretein belül.
Pontosabban indult egy 1 hónapos és egy 2 hónapos
időtartamú közmunka program abból a célból, hogy ne
maradjanak bevétel nélkül ebben a nehéz helyzetben.
Nagyon sokat segítenek a városnak, hisz a jelenleg
felújítás alatt álló bérlakások udvarait tették rendben,
valamint gyógynövényeket gyűjtenek abból a célból,
hogy ezekből az idő előrehaladtával gyógytea, illetve
szörp készülhessen. Jelenleg az üvegházban bodza,
hársfa, kamilla gyógynövényeket szárítanak. Termékeiket Miskolcon a Közfoglalkoztatási kiállításon és
vásáron fogják bemutatni.
Egy csapatot kovácsolt belőlük a helyzet, de reméljük
és szívből kívánjuk, hogy életük rendeződjön és visszaálljon a régi kerékvágásba.

fényképek beküldésével bárki részt vehet a versenyen,
két különböző kategóriában.
A pályázatról:
A pályaműveket – kizárólag online regisztrációt követően – elektronikus úton lehet feltölteni a
palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalra. Pályázni
2020. május 15. napján, vagy azt követően készült, a
dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket,
gyümölcstermő növényeket kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató balkonkerti/előkerti fotókkal és egy
maximum 400 karakteres leírással lehet 2 kategóriában:
• Legvirágosabb balkon
• Legvirágosabb előkert
A pályázatokat 2020. május 15. és 2020. július 1.
között várjuk. Egy szakmai zsűri döntése alapján
mindkét kategóriában nyertes pályaműveket hirdetünk,
amelyek beküldői díjazásban részesülnek.
Közönségdíj
amerarendszer bővítése
A Facebookon 2020. július 13. és 26. között külön versenyt indítunk a pályaműveknek, ahol mindkét katevárosunkban
góriában 1-1 hétig lehet majd szavazni a legszebbekre. A
Városunk védelmének érdekében a városvezetőség szavazatok alapján 3-3 győztest hirdetünk ki.
Jelentkezni a www. palyazat.viragosmagyarorszag.hu
úgy döntött, hogy a kihelyezett kamerarendszert
oldalon
lehetséges!
kibővítik.
Fontos a térﬁgyelő kamerák megléte, hisz csökkentik a
bűnözés lehetőségét, illetve az illegális szemétlerakást
azon területeken, ahol tudják, megﬁgyelő rendszer
árosunk szintén szépül és épül...
működik. Értékeink, tulajdonunk, valamint a város
tulajdonának megőrzését és az illegális szemétlerakás
virágosítás és a város környezetének szépítése minmegszüntetését tűzték ki célul ezen eszközök felszereden
évben
ilyenkor tavasszal és nyáron kulcsfontossálésével. Így a Jókai úton és a temetőben 3 db, az Alkotgú,
hisz
jelentős
szerepe van az életünkben annak, hogy
mány út végén 1 db, a KRESZ-park, Ipari Park
megﬁgyelésére 1 db, a Gárdonyi Géza úton, a volt mi vesz minket körül.
Idén a virágosítás halasztásra került, hisz épül a bicikli
piactérnél 1 db, a város központjában lévő játszótérnél 1
út,
melyről a májusi újságunkban be is számoltunk.
db és a Szabadság út végén 1 db kamera kerül
Természetesen egy ilyen beruházás ásással és a nehézfelhelyezésre.
gépek
mozgásával, munkájával telik, mely tevékenyReméljük, hogy mindenki számára segítség lesz majd
ség alatt nem biztos, hogy virágainkra vigyázni tudnak a
az új megﬁgyelő kamerák kihelyezése.
szakemberek. Ennek következtében ez még egy kicsit
várat magára, de azokon a helyeken, ahol nincs kitéve
veszélynek a növényzet, már elkezdtük. A főtér, illetve a
irágos balkonok, virágos kertek
virágládák színekbe, virágokba burkolóztak, valamint a
házasságkötő terem mögötti részen is virágosításra
irágos
agyarország verseny a
került sor, hisz a fényképeket, a pár boldog pillanatait
lakosság részére
szeretnénk a virágok illatával, a tündöklő színek
varázsával feldobni.
2020-ban sem maradhat el hazánk sokéves hagyomáTermészetesen nem mehetünk el amellett sem, hogy a
nyokkal rendelkező környezetszépítő versenye, amely- KRESZ-parknál épülő szabadidőpark is 30 db tündöklő
ben idén a virágos balkonok és előkertek mérik össze díszfát kap, melynek árnyékában a későbbiekben
szépségüket. Ebben az évben a megszokottól eltérően meghúzódhatnak majd kicsik és nagyok. Mi is lesz
nem települések és önkormányzatok, hanem magán- pontosabban a szabadidőparkban? – Foci,- és kosárszemélyek pályázatait várjuk. A megmérettetés célja, pálya, ping-pong asztal, kültéri játékok helyezkednek
hogy megmutassuk, milyen szépek az ország balkonjai majd el a talapzaton, mely a testmozgást, a kiés előkertjei, és milyen sokan tesznek azért, hogy saját kapcsolódást segíti elő.
környezetük szebb és vonzóbb legyen. Saját készítésű
Tehát beindul a munka, virágosítunk, zöldségek
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növekednek kertjeinkben és épülünk, még ebben az nek rá. A Hősök terei óvodásaink vetítésen megnézik,
időszakban is.
hogyan cseperedtek három évig nálunk. Óvodánk jelképét, a napocskát, kitűző formájában ajándékként kapják az intézménytől. Mindkét ovinkban zsúron ﬁnomallag már a vén diák…
ságokkal vendégeljük meg őket. A gyermekek és szülők
számára fényképen örökítjük meg a jeles eseményt.
Teli tarisznyával a vállukon, remélhetőleg sok-sok
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
tudással,
ismerettel, és főleg szép emlékek sorával a
Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója engedélyezte a
tarsolyukban,
fájó szívvel, de nagyon büszkén engedjük
felső osztályos gyermekek elbúcsúztatását, ballagását,
útjukra
nagycsoportosainkat.
Mindig szeretettel várjuk
melyre 2020. június 19-én kerül sor szigorú szabályok
vissza őket látogatóba!
betartása mellett.
Bubenkóné Hudák Erika
Vitéz Gábor Miklós, az intézmény igazgatója kifejtette, hogy egy nagyon jó és tehetséges ﬁatalokból álló
végzős osztályról van szó, akik igazán megérdemlik a
búcsúztatást, a ballagást szeretett iskolájukból. Mindfutball fellendülése
ezőcsáton
ezek természetesen csak a szigorú szabályok betartása
mellett valósulhatnak meg, mely alapján gyermeÚj lendülettel és elszántsággal vág neki az idei
kenként csak 2 fő kísérő a megengedett a csoportosulás
idénynek a futball szakosztály Mezőcsáton. Kemény
elkerülése érdekében, valamint a 7. osztályosoknál csak
Tamással beszélgettünk.
két fő vehet majd részt rajta, akik a zászlót átveszik
A 2018/19-es idény nem sikerült a legfényesebbre a
felsőbb éves, végzős diáktársaiktól. A műsor lerövimezőcsáti focistáknak. Idén új célok, lehetőségek
dítése is a védekezés alapvető szabályait tükrözi. Az
fogalmazódtak meg. Ez év áprilisától vezeti Kemény
ünnepség elején Himnusz, majd végén Szózat, mely köTamás a labdarúgó szakosztályt. A cél a stabil és
zött csak a zászlóátadás, az igazgatói beszéd, valamint
kiegyensúlyozott működés megteremtése. Elmondta,
egy-két vers szerepel majd.
hogy minden korosztályban indítanak csapatot,
Lehet, hogy egyszerűsített módon ballag már a vén
amellyel ismét megteremtődik a lehetőség egy sikeres és
diák… mégis lehetőségük nyílik arra, hogy hivatalosan
eredeményes szakosztály fenntartására. Természetesen
és egyben a lelkükben is lezárják ezt a korszakot, mely
ehhez szükség van egy egységes arculatra és eszközökre
nevelte, képezte, szárnyakat adott az iskola falain belül
is, amely segíti az edzési és felkészülési tevékenységet.
számukra.
Folyamatban vannak a szükséges sportruházati és
tárgyi kellékek (különböző bólyák, kapuk) beszerzése.
A felnőtt labdarúgó csapat a megye II-es bajnokságban
jra gyermekzsivaj a falak között... fog indulni, ahol megadatik az esély arra, hogy
bizonyítsanak és ezáltal folyamatosan fejlődjenek.
Az elképzelés tehát az, hogy minden korosztály
A veszélyhelyzet enyhülésével a Mezőcsáti Napocska
Óvoda falai közé visszatért az élet. Újra gyermekzsivaj képviselje magát a mezőcsáti futballban, a gyermekek is
tölti meg a csoportok termeit, a játszóudvarokat. A régi, versenyszerűen tudják űzni kedvenc sportjukat, továbbá
jó pajtások találkozhattak, újra egymás társaságában, egy stabil lábakon álló felnőtt csapat kovácsolódjon
össze, akik ezáltal sikeresek is tudnak lenni.
vidám játékkal, mókával telik az idő.
A hagyományaink szerinti programok megtartására
idén tavasszal nem volt lehetőségünk, most mégis
jelentős eseményre készülődünk. Nagycsoportosaink
felkészültek az iskolára, így szárnyaikra bocsájtjuk őket.
A ballagási ünnepség rendhagyó lesz, hiszen vendégeket nem várunk, mégis emlékezetessé kívánjuk tenni
óvodásaink számára. Mindkét telephelyünkön a helyi
szokásoknak megfelelően készülődünk. Az Árpád úton
2020. 06. 11-én, a Hősök terén 06. 12-én tartjuk a búcsúztatást. Az alkalomhoz illően ünnepi díszbe öltöztetjük óvodánkat és udvarát. Gyermekeink még egyszer
énekelve körbejárnak. Verssel, dallal búcsúznak. A
kisebb ovisaink képviselői elköszönnek tőlük. Az Árpád
úti óvodában a kicsik jelképesen átveszik az óvoda
zászlaját, a ballagók névsorukkal ellátott szalagot köt-
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árosunk, képekben

A „Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a
Dél-Borsodi térségben” pályázatnak köszönhetően
Vásárcsarnok épült városunkban, melynek munkálatai
hamarosan a végéhez közelednek. Az épületben 4 db 12
m2-es, 1 db 10 m2-es és 2 db 24 m2-es üzlethelyiség,
valamint mosdóhelyiség került kialakításra.
A város Ipari Parkjának munkálatai a szakemberek
segítségével haladnak előre, hisz aki arra jár, már
láthatja az épületek formáját. A terület infrastruktúrájának megfelelően egy 138 m2 –es szolgáltatóház,
egy 673 m2 termelői csarnok és hűtőház biztosít arra
lehetőséget, hogy az ide érkező vállalkozók igényeinek
eleget tegyen.

A város Bölcsődéjének alapjai állnak, a tető készül, a
munkálatok az leendő bölcsődés gyermekek és szülők
mindennapi igényeit készül kielégíteni. Annak érdekében, hogy a foglalkoztatást erősíthessük, szükség van a
családok támogatására, családbarát fejlesztések megvalósítására. Ennek érdekében készül a 24 férőhelyes
bölcsőde kialakítása. A TOP-1.4.1-15-BO1-201600077 azonosítószámú pályázat biztosított erre lehetőséget. Az új intézmény a Hősök tere 17. szám alatt
építik.

Városunk Termálfürdőjét jelenleg is bontják a szakemberek annak érdekében, hogy újranyitáskor egy modernebb, letisztultabb, időtöltésre alkalmas helyen fogadják a fürdőzni vágyókat. Mindemellett egy részen
megmarad az igazi, régi időket idéző fürdőzési élmény
annak érdekében, hogy mindenki számára megfeleljen
Mezőcsát városi strandja.
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yógyszerkiváltási segédlet

Gumikesztyű használata ajánlott.

Vényköteles gyógyszereket továbbra is csak érvényes
Telefonon TAJ számra, betegadatokra információkat a
vény ellenében lehet kiváltani.
hatályos adatvédelmi szabályokat ﬁgyelembe véve nem
A szokásos gyógyszerekről az orvos telefonos adhatunk.
megkeresés alapján e-receptet állít ki. Kivételt képeznek
egyes gyógyászati segédeszközök, ezeket továbbra is
Telefonon ( 06-49-552-164) nyitva tartási időben
csak papírvényen tudja rendelni az orvos.
H-P: 8-18 óráig és Szo: 8-14 óráig
Az EESZT-be („felhőbe”) írt e-recepteket bármelyik
és csak a legszükségesebb esetben érdeklődjenek.
gyógyszertárban kiválthatja.
A gyógyszer kiváltásához közölni kell annak a
Gyors információ kérés:
személynek a TAJ számát, akinek a gyógyszert felírták,
e-mailben (primuspatika@gmail.com) vagy a
valamint a gyógyszert kiváltó személynek be kell
gyógyszertárnak messenger üzenetben célszerű.
mutatni saját személyazonosító dokumentumát (szeHasznos információkat teszünk közzé folyamatosan a
mélyi igazolvány/jogosítvány/útlevél).
gyógyszertár Facebook oldalán is.
Célszerű előre átgondolni és egy listára leírni, hogy
pontosan mely gyógyszereket akarják kiváltani, majd
Szíves megértésüket köszönjük.
ezt a listát a gyógyszertárban kiváltáskor átadni.
Puhlné Dr. Csepregi Edit
gyógyszertárvezető
Tisztelt Betegeink!
Primus Gyógyszertár
Kérjük Önöket, hogy kiváltás előtt ellenőrizzék
elektronikus vényeiket, (www.eeszt.gov.hu weboldalon
keresztül), felírási igazolásaikat, receptjeiket, valamint
vény nélküli készítmény vásárlása esetén – amennyiben
szükséges – kollégáinktól kérjenek információt.
A 3/2015. (I.14.) EMMI rendelet és a 44/4404. (IV.28)
ESZCSM rendelet 21/b. pontja értelmében:
GYÓGYSZERT NEM ÁLL MÓDUNKBAN
VISSZAVENNI!
Csak tévesen kiadott vagy minőségi hibás gyógyszert,
a gyógyszertár a kiadást követő 5. nap nyitvatartásának
végéig köteles visszavenni, a vásárlást igazoló nyugta
alapján.
Az orvos által hibásan felírt, de a vény alapján
pontosan kiadott gyógyszert NEM TARTOZIK a
tévesen kiszolgáltatott gyógyszer kategóriájába!
A Kormány 71/2020. (III.27.) Korm. rendelete
értelmében:
A gyógyszertárban 9:00-12:00 óra között csak 65
éven felüli személy tartózkodhat!
A 65 évnél ﬁatalabbak gyógyszereiket 9:00 óráig és
12:00 órától válthatják ki.
Kérjük, hogy a gyógyszertár előtti várakozás során,
egymástól legalább 1,5 méter távolságot tartsanak, a
gyógszertárban pedig csak az tartózkodjon, akit éppen
kiszolgálnak.
Egy családból csak egy fő jöjjön!
A gyerekeket, babakocsit és csomagokat lehetőleg ne
hozzák be!
Kerüljük a zsúfoltságot!
Szájmaszk vagy arcot és orrot takaró kendő
használata kötelező, amit tüsszentéskor se vegyenek
le!
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gészségfejlesztő

özpont hírei...

Tisztelt Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiadott, érvényben lévő rendelet
értelmében az egészségügyi ellátás új rendje a
következő:
A betegek fogadása telefonon egyeztetett időpontban
zajlik. A rendelőbe való belépéskor hőmérséklet mérés
történik, mindezek mellett a betegek között legalább 1.5
m távolságot kell biztosítani. Intézményünkben való
tartózkodás idején SZÁJMASZK viselése kötelező!
FONTOS! Lakhely alapján a területileg hozzánk
tartozó betegek előjegyzését tudjuk biztosítani !
Jelenleg szakrendelőnk egyes szakterületeken
távkonzultációt biztosít a személyes megjelenések
kiváltására, tekintettel arra, hogy a járványügyi
helyzetben személyes találkozáson alapuló rendelésre
korlátozott mértékben van lehetőségünk. Vannak olyan
szakterületek, melyek esetében a személyes találkozás
nélkülözhetetlen, ezen szakterületek a előírásoknak
megfelelően fogadják betegeiket (óránként 4 beteg,
negyedórás elosztásban).
Távkonzultációt, szükség esetén orvos - beteg
találkozót a következő szakterületeken tudunk
biztosítani (mely szakterületek a jogszabály változásnak
megfelelően folyamatosan bővülnek):
Belgyógyászat
Angiológia
Kardiológia
Sebészet
Nőgyógyászat
Bőrgyógyászat
Laboratórium
Pszichiátria
Reumatológia
Ultrahang ,RTG
Ortopédia
Gyógytorna

Neurológia
Fizioterápia
Gyógymasszázs
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Tüdőgyógyászat
Bejelentkezés és információ az alábbi telefonszámon
kérhető:
TEL:06/49-553-010 110-es mellék .
Ha a szakrendelésen nem jelenik meg időben, új
időpont kérésére kötelezett, mert szigorú betegfogadási
rend áll fenn!
Fentiek értelmében, kérjük Tisztelt Betegeinket, hogy
intézményünket csak a fenn megjelölt rendszabályok
betartása mellett látogassák!
Szíves türelmüket, megértésüket köszönjük!

römhírek az

nyedyben
A Miskolc Szirmai Református Általános Iskola által meghirdetett
Környezetismeret, környezetvédelem országos
csapatverseny 3 levelezős fordulója után
döntőjébe jutott iskolánk három csapata.

4. osztályosok között: a Bóta Dániel, Keresztesi
Krisztián, Simon Dénes alkotta „Környezettudósok”
csapata. Felkészítőjük: Horváth Lászlóné. Ők
címvédőként jutottak a döntőbe, hiszen tavaly
megnyerték a vetélkedést a 3. osztályosok között.
5. osztályban a „Zöldikék” csapata: Halas Dalma, Kuli
Viktória, Szabó Anna.
6.a osztály Észlelők csapata: Gyöngyösi Flóra, Hunkó
Hanna, Szolga Noémi.
Mindkét felső tagozatos csapat felkészítője Sándor
Tibor.
Köszönöm kollégáim felkészítő munkáját!
Szeretettel gratulálok a döntőbe jutott gyerekeknek és
felkészítő kollégáimnak!
Néhány pont hiányzott csak a döntőbe jutáshoz a 2.
osztály „Felfedezők” csapatának és a 3. osztályos
„Törpokosok” csapatának. Gratulálok a felkészüléshez
a gyerekeknek, Oláh Sándorné és Takácsné Arany Csilla
kolléganőmnek!
Hálásan köszönöm a szülők támogatását, segítségét!
Bízom abban, hogy az október elején megrendezésre
kerülő döntőben is sikeresen szerepelnek tanítványaink!
Horváth László
igazgató
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ünkösd…
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn
tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a
Szentlélek kiáradását ünnepli meg.

szeti Iskola néptánc tagozatos növendékei mutatták meg
tehetségüket. Az este már a Néptánc Gála címszavakat
viselte, hiszen igazi népi hangulat kerekedett. Vendégszerepelt az erdélyi Kákvirág Néptánc Együttes, illetve
a szentistváni Karitó Néptánccsoport, természetesen a
Mezőcsáti Népi Együttessel karöltve, akik szintén hozták a már tőlük megszokott magas színvonalat
táncukkal. Erre az alkalomra összeállt a régi Mezőcsáti
Citerazenekar, Juhász Tamás zongoraművész közreműködésével egy közös örömzenéléssel szórakoztatták a
nagyérdemű közönséget. Reméljük, hogy a jövő évben
semmilyen akadály nem gördül elénk és újra meg tudjuk
rendezni, az immár jubileumi 10. Pünkösdi Néptáncfesztivált.

Visszatekintő... Sajnos a 2020. évi pünkösd nem olyan
volt, mint az eddigiek. A már hagyományosnak
mondható Pünkösdi Néptáncfesztivál, a koronavírus,
illetve az emiatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem

kerülhetett megrendezésre. A tavalyi évben már a 9.
alkalommal léptek színpadra szebbnél szebb népi
viseletben a néptáncosok. Talán ez volt az elmúlt évek
közül az, amelyet a legnagyobb érdeklődés kísért. A
Szent István út benépesült árusokkal, kiállítókkal, egyfajta pünkösdi kirakodóvásárban érezhették magukat a
kilátogatók az utcán sétálva. A Művelődési Központ és
Könyvtár előtt felállított színpadon pedig jobbnál jobb
programok sorakoztak fel. Sztárvendégünk volt
Szinetár Dóra, aki elvarázsolta a közönséget, előtte
pedig az Egressy Béni Ált. Iskola és Alapfokú Művé-

Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. A
Szentlélek, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének
végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a
napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és
ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények
számára.
Számos népszokás tartozik a pünkösd ünnepéhez.
Többek között a pünkösdi királyválasztás, amikor
ügyességi versenyek alkalmával kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, illetve
ezáltal minden lakodalomra, mulatságra, ünnepségre
hivatalos volt. A magyarság számára a legfontosabb
talán a csíksomlyói búcsú. Hagyományáról már a 15.
századból is maradt fenn írásos emlék, amely beszámol
a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a két Somlyóhegy közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a
csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

2020. június

isztelt kutyatulajdonos!
Tájékoztatom, hogy a COVID-19 járványhelyzet miatt elhalasztásra került,
2020. évi összevezetett eboltások
Mezőcsáton az alábbi időpontok és helyszínek szerint lesznek megrendezve:
2020.06.20.
2020.06.20.
2020.06.20.
2020.06.27.
Pótoltás: 2020.07.11.

szombat
szombat
szombat
szombat
szombat

09:00-11:00
14:00-15:00
16:00-17:00
11:00-12:00
10:00-11:00

Sándor úti volt játszótér
Piactér
Vásártér
KRESZ-park
Polgármesteri Hivatal hátsó udvara

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII.20) FVM rendelet
és a Magyar Állatorvosi Kamara EVEV szabályzata alapján:
Az összevezetett eboltás alkalmával veszettség elleni védőoltásban részesíthető a 3 hónaposnál idősebb,
mikrochippel rendelkező egészséges eb; ha 14 napon belül embert nem harapott meg és nem áll hatósági
megﬁgyelés alatt.
Az összevezetett eboltás alkalmával nem részesíthető veszettség elleni védőoltásban a 3 hónaposnál ﬁatalabb, a
mikrochippel nem rendelkező, a betegség tüneteit mutató (rossz kondíció, étvágytalanság, hasmenés, láz stb.) és a
14 napon belül embert harapott, vagy hatósági megﬁgyelés alatt álló eb.
Felhívom az ebtartók ﬁgyelmét, hogy a 164/2008 (VII.20) FVM rendelet szerint a kötelező védőoltás
elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, mely esetén a pénzbírság kiszabható összege 50.000 Ft-ig
terjedhet.
Kérem a dokumentáció megkönnyítése érdekében a lapon lévő táblázatba az eb/ebek és gazdája adatait beírni
szíveskedjen és ezt a lapot az eboltásra hozza magával!
Természetesen az eb „kisállat egészségügyi könyvét” is el kell hozni; az oltás igazolása továbbra is abba fog
bekerülni. Az elveszített „kisállat egészségügyi könyv” pótlása 500 Ft.

A kutya / kutyák tulajdonosának adatai:
Név

Település

Utca

Házszám

A kutya / kutyák adatai:
Mikrochip szám

Oltási
könyv
sorszáma

Név

Fajta

Ivar

Szín

Szül. év

Az oltás díja: 4000 Ft/kutya, mely magában foglalja az eboltási illetéket.
Kötelező féreghajtó ára: 200 Ft/tabletta 10 kilogrammonként.
Ha valakinek az összevezetett oltások helyszíne vagy időpontja nem megfelelő, természetesen háznál oltást is
kérhet, melynek egyeztetéséhez hívjon a 30/206-61-80-as telefonszámon.
dr. Fedák András György
állatorvos

2020. június

egemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem
arra a szomorú napra,
amikor 2018. 06. 22-én szeretett édesapám

id. Szabó Károly
a messzi távolban gyógyulását várva
itt hagyott minket.
„Fogtam a kezed, úgy zokogtam Érted,
Hittem, hogy erőm visszatart Téged.
Nem leszel magányos, odafenn már várnak,
Adj Uram nyugalmat Édesapámnak.”

lérkezett a búcsúzás ideje...
"

halállal csak
az élet ér véget,
a szeretet nem.”

Emlékeznek rá; Lányod Éva és családja
Drága halottunkat,
„Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét,
Legyőzni a betegséget,
Legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett mennem,
őrizlek a szívemben.”

özv. Kormos Ferencnét
2020. június 27. napján 11 órakor kísérjük utolsó útjára
a mezőcsáti temetőben.
Végakaratának megfelelően egy szál virággal
búcsúzzunk.
A gyászoló család

14

2020. június

Az Árpád úti gumis júniusi akciói:

Acélfelni szerelés centírozás 1500ft helyett 1000ft per db. TPMS (Tire
Pressure Monitor System) érzékelő javítás, hibakód törlés, csere. Tágas,
panorámás udvaron.

2020. június

gyházi hírek
Katolikus
Egyház

zületések
Borza Péter és Lakatos Kitti

Péter
Csillik Tamás és Mózes Petra

Szentmisék
kezdete:

Flóra

Kedd-szerdacsütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek:
18.00
Vasárnap: 11.00

Filipkó Kristóf és Botos Bettina

Kristóf Rafael
Horváth Béla és Lakatos Erzsébet

Noel
Ferencsik József és Takács Tímea

Léna

ázasságkötés
Református
Egyház
Vasárnaponként
rendes templomban
tartott istentisztelet,
amit online is
közvetítünk.

Veres Viktória és Horváth Ferenc
Kovács Andrea Judit és Károlyi Tibor
Vass Viktória Evelin és Székely Krisztián
Lukács Tímea és Dombi Ákos Géza
Juszkó Viola és Dr. Almádi Tamás
Szűcs Nóra és Gondos Gergely

lhalálozás
Tóth András 70 évet élt

2020. június
A mezőcsáti templomok harangzúgását és a Himnusz
hangjait követően Mezőcsát város és a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár megemlékezésén
beszédet mondott Siposné Horváth Anita asszony,
Mezőcsát város polgármestere. "Isten ujja megérintett"
címmel a Kormorán együttes dalát hallhattuk Cselepák
Balázs énekművész, a Győri Nemzeti Színház tagja

egemlékezés
A TRIANONI TRAGÉDIA
100. ÉVFORDULÓJÁN, Mezőcsáton
Este nyolc órakkor harangzúgás és mécsesek lángja
borította be városunkat... emlékeztünk.

előadásában, majd 1918-1920 közötti naplórészletek,
levelek, újságcikkek hangzottak el Tolvaj Szekeres
Hajnalka és Czirkus Babett tolmácsolásában. Felkavaró
részletet idéztünk fel Wass Albert '"Adjátok vissza a
hegyeimet!" című regényéből, majd az Ismerős Arcok
zenekar "Nélküled" c. dalát Cselepák Balázs adta elő.
Juhász Gyula: Trianon című versével, koszorúzással,
mécsesek elhelyezésével és a Szózattal zárult a program.
A nemzeti összetartozás napján zászlótartóként közreműködött a Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Csáti Újság
Mezőcsát Város havi lapja
2400 példányban jelenik meg havonta, illetve a www.mezocsat.hu oldalon is olvasható
Kiadja: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
3450 Mezőcsát, Szent István út 17-19.
E-mail: czirkusbabett@gmail.hu
Felelős kiadó: dr. Sikter Péter Szerkesztő: Czirkus Babett
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