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Nemzeti összetartozás napja
2021. június 4-én, este 8 órakor harangzúgás, fáklyák és gyertyák lángja ragyogta be a Trianoni emlékmű
előtti teret, majd a magyar Himnusz hangjai csendültek fel a Trianoni tragédia 101. évfordulója alkalmából.
Kápolnai László, Mezőcsát város alpolgármestere ünnepi gondolataival nyitotta meg a magyar hősök
emlékezetére és a magyar összetartozás napja alkalmából rendezett városi megemlékezést. Ünnepélyes
megemlékezésünkben közreműködött Kövesdi Szabó Mária, a kassai Thália Színház Jászai Mari-díjas és Magyar
Örökség-díjas színművésze, Jancsó Dóra színész, előadóművész, Mészáros Lili és Pénzes János, a Mezőcsáti
Színtársulat tagjai, valamint Boncsér Gábor és a Számadó zenekar. Az est folyamán felcsendült a Kormorán
együttes Harangok dala, Ki szívét osztja szét, valamint Demjén Ferenc Honfoglalás című szerzeménye. Kövesdi
Szabó Mária és Pénzes János költemények segítségével érzékeltették a hallgatósággal a nemzeti összetartozás
erejét.
Műsorunk ünnepi koszorúzással és a Szózat hangjaival zárult. A Számadó zenekar kíséretében átvonultunk az I.
világháborús emlékműhöz, ahol halk zeneszó mellett mindenki egyénileg helyezte el a megemlékezés mécseseit,
virágait.

2021. június

yermeknap

ezőcsáton

2021. május 29-én megtelt a Többcélú Közösségi Tér
nevető gyermekekkel...
A nap indításaként gyermeknek és felnőttnek egyaránt
vidám perceket szerzett a Galiba Társulat, akik a
színpadra varázsolták a jól ismert ﬁgurákat: Ludas
Matyit, Galibát, a libát, Döbrögit és az Ispánt. Ezt követte
a Terülj-Terülj asztalka! című bábszínházi előadás,
kedves mesejáték a Kalamajka Bábszínház előadásában.
A nap folyamán ugrálóvár, arcfestés, zsákbamacska,
kézműves foglalkozás, vattacukor, játékbazár várta a
kilátogatókat. Köszönjük a Mezőcsáti Gyerekesély Iroda
közreműködését.
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lyen volt és ilyen lett rovatunk...
Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
épületének külső felújítása
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nkormányzati hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat
Képviselő-testülete nem működik, feladatait a
polgármester látja el.
Ennek megfelelően a Képviselő-testület a szokásos
hóvégi ülését május hónapban nem tartotta meg. A
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal folyamatos
munkarendben, azonban az ügyfelekkel való személyes
találkozások számát a minimumra csökkentve működik.
A kérelmeket e-mail, telefon, ügyfélkapu vagy e-papír
igénybevételével lehet benyújtani. Ez a működési rend a
Képviselő-testület és a Hivatal részéről a veszélyhelyzet
végéig megmarad, melynek időpontját jelenleg nem
ismerjük.
Mezőcsát Város Polgármestere a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörét gyakorolva elfogadta a 2020. évre
vonatkozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról készített beszámolót, visszavonta a 130/2020.
(XII. 18.) határozatot.
Döntés született a Mezőcsáti Napocska Óvoda
2021/2022. évben indítandó csoportjairól. A határozat
értelmében az önkormányzati fenntartású óvodában
továbbra is 6 csoportban látják el az óvodáskorú
gyermekek nevelését.
A Közös Önkormányzati Hivatalban az elmúlt évekhez
hasonlóan közigazgatási szünet elrendeléséről született
döntés, melynek időtartama a nyári időszakban 2021.
július 19-től 2021. augusztus 22. napjáig, a téli
időszakban 2021. december 20-tól 2022. január 2.
napjáig tart. Az igazgatási szünet ideje alatt olyan
ügyeleti rendet alakítunk ki, amelyben biztosított a
zavartalan ügymenet és feladatellátás.
A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár 2021.
július végén nyitva tart, ügyeleti rendszerben az
intézmény a látogatók rendelkezésére áll.
Döntés született a Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár részére a biztonságtechnikai kamerarendszer
kiépítéséhez szükséges költségvetési forrásról.
Polgármester Asszony hozzájárult az EFOP-3.9.2-16
azonosítószámú Humán kapacitások fejlesztése
Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében
kiírható tanulmányi ösztöndíjról szóló pályázati felhívás
kiírásához és az újabb pályázati kör lebonyolításához.
Határozat született a Mezőcsát, 0380 helyrajzi számú,
állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról, mely alapján az ingatlant az
Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
településfejlesztés, településrendezés feladatainak
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az
ingatlan mellett lévő út szélesítésére, az út mellett
szikkasztó árok kiépítésére, valamint elkerülő út
kialakítására, a meglévő ipari park bővítésére használja
fel.
Polgármester asszony a Mezőcsát, Bacsó Béla u. 17.

szám alatti önkormányzati tulajdonú Szolgáltatóház
felújításához hozzájárult, továbbá döntés született a
vásárcsarnokban üzlet bérleti jogviszony létesítéséről.
Határozat született a Mezőcsát, Kiss József utca 6. I/3.
szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének
kijelöléséről.
Jóváhagyásra került a Termálfürdő-Mezőcsát Kft.
2020. évi működéséről készített beszámoló, valamint
elfogadta az ügyvezető kérését a nyitás előtti
készletfeltöltés ﬁnanszírozásáról és saját tőkét érintő
pótbeﬁzetéséről, továbbá támogatta a fogadópultrendszer beszerzését.

Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 10/2021. (V. 26.)
önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályairól
Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
ﬁgyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
környezet védelemének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében, valamint
(4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és
az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv – a
környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti –
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az ember
egészséghez, egészséges környezethez való jogának
védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat.
(2) A rendelet célja különösen a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) hatálya alá nem tartozó
a) közterületi rendezvényeken műsor- és zeneszolgáltatásra, azok hangosítására szolgáló berendezések
használata,
b) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő
tevékenységre vonatkozó helyi zajvédelmi szabályok
előírása.
II. Fejezet
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Mezőcsát város közigazgatási
területén a természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet által állandó
vagy ideiglenes jelleggel, zajkibocsátással járó:
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a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő
tevékenységre,
b) kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos
tevékenységre,
c) magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó
rendezvényre,
d) vendéglátó egység területén hangosító berendezés
üzemeltetésére,
e) közterületen hangosító berendezés üzemeltetésével
járó rendezvény tartására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) Mezőcsát Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) és a tulajdonában lévő szervezetei által
megrendezett közterületi rendezvényekre,
b) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási
feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység
által keltett zajra és rezgésre,
c) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó
rendezvényekre, a választási eljárásról szóló törvény
hatálya alá tartozó gyűlések során végzett
tevékenységekre,
d) a vallási tevékenység végzésére.
III. Fejezet
Értelmező rendelkezések
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában a Korm. rendeletben,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott
fogalmakat kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) Hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy
műsorforrás, beleértve az élőzene, élő műsor
szolgáltatására alkalmas eszközt, berendezést.
b) Közterületi rendezvény: hangosítást igénylő, előre
meghatározott célból, helyen és időben szervezett
formában tartandó összejövetel (művészeti,
tudományos, közművelődési, politikai, stb.).
c) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő
tevékenység: olyan zajhatással járó, háztartáson belüli
tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának
megzavarására (így különösen lakásfelújítással,
építkezéssel, kertgondozással kapcsolatos
tevékenységek; zenélés, zenehallgatás; motoros gép
üzemeltetése; favágás, fűrészelés, fűnyírás, stb.).
IV. Fejezet
A lakosság háztartási igényeit kielégítő
tevékenységre vonatkozó szabályok
4. §
(1) Magánszemélyek, a településen tartózkodók
nyugalmának biztosítása érdekében zajos, illetve
zajkibocsátással járó háztartási tevékenységet az alábbi
időpontokban végezhetnek:
a) munkanapokon 07.00 és 20.00 óra között,
b) szabadnapokon 09.00 és 19.00 óra között,
c) munkaszüneti napokon 09.00 és 18.00 óra között.
(2) Házirenddel rendelkező társasházak esetén a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
időhatárokat kell ﬁgyelembe venni, azonban minden
esetben szükséges a közös képviselőt, ennek hiányában a
többi lakót előzetesen értesíteni a tevékenység
végzéséről.

(3) A csendet 22.00 órától 08.00 óráig a szabadban vagy
nyitott ajtajú, ablakú helyiségben hangos énekléssel,
zenével, hangszerrel, vagy egyéb módon megzavarni
tilos.
(4) Tilos indokolatlanul a nehézgépjárművek,
gépkocsik, motorkerékpárok, quadok motorjának
túráztatása, feltúráztatott motorral való járatása,
kürtjelzés.
(5) Építési, bontási munkálatok kizárólag az (1)
bekezdés a) és b) pontjai szerinti időpontokban
végezhetők. Ezen időszakon kívül, továbbá a
munkaszüneti napokon ilyen tevékenységet végezni
tilos.
(6) Kertműveléshez, zöldfelület fenntartásához
kapcsolódó zajkibocsátó tevékenység (fűnyírás, favágás,
motoros fűrészelés, kerti traktor, stb.), valamint egyéb
gépi berendezések (csiszoló, ﬂex, fúró, stb.)
működtetése kizárólag az (1) bekezdés a) és b) pontjai
szerinti időpontokban végezhető. Ezen időszakon kívül,
továbbá munkaszüneti napokon e tevékenységeket
végezni tilos.
(7) Az ablakklíma berendezés és klímaberendezések
kültéri egységei oldalhatáron álló és zártsorú beépítési
mód esetén kizárólag a hátsókert felőli, valamint a 2,5
méternél szélesebb oldalkert felőli homlokzaton
helyezhetők el. A keletkező meleg levegőt és
kondenzvizet a szomszédos épületek, rendeltetési
egységek zavarása nélkül kell elvezetni.
V. Fejezet
Vendéglátó egységek területén üzemeltetett
hangosító berendezésre vonatkozó szabályok
5. §
(1) Vendéglátó egység területén hangosító berendezést
a) munkanapokon 07.00 és 22.00 óra között,
b) szabadnapokon és munkaszüneti napokon 08.00 és
24.00 óra között üzemeltethet a Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdésének ﬁgyelembevételével.
(2) Hangosító berendezést alkalmazó rendezvény
vendéglátó egység területén az (1) bekezdés a) és b)
pontjain kívüli időszakokban az 1. mellékletben található
formanyomtatvány alapján, a vendéglátó egység 50
méteres körzetében lévő szomszédos lakóingatlanok
tulajdonosainak, bérlőinek legalább 80 %-ának
beleegyező nyilatkozatával kerülhet megrendezésre,
amennyiben a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
szerinti nyilvántartásba vétel során erről nyilatkozott. A
bejelentést a rendezvény tervezett időpontja előtt
legalább 8 nappal kell a Mezőcsáti Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (a továbbiakban:
Jegyző) benyújtani.
(3) A bejelentésről a Jegyző igazolást állít ki. Hiányos
kérelem esetén az igazolás kiállítása megtagadható.
VI. Fejezet
Magáningatlanon hangosító berendezést
alkalmazó rendezvény tartására vonatkozó
szabályok
6. §
(1) Magáningatlan épületen kívüli területén
(kerthelyiség, terasz stb.) hangosító berendezést
alkalmazó, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű
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rendezvény
a) hétfőtől csütörtökig 08.00 és 22.00 óra között,
b) pénteken és szombaton, valamint szabadnapokon
10.00 és 24.00 óra között
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 10.00 és 22.00
óra között tartható.
(2) Magáningatlan épületen kívüli területén
(kerthelyiség, terasz stb.) hangosító berendezést
alkalmazó, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű
rendezvény az (1) bekezdésen kívüli időszakokban az 1.
mellékletben található kitöltött formanyomtatvány
alapján, és az ingatlan 50 méteres körzetében lévő
szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, bérlőinek
legalább 80 %-ának beleegyező nyilatkozatával kerülhet
megrendezésre. A bejelentést a rendezvény tervezett
időpontja előtt legalább 8 nappal kell a Jegyzőhöz
benyújtani.
(3) A bejelentésről a Jegyző igazolást állít ki. Hiányos
kérelem esetén az igazolás kiállítása megtagadható.
VII. Fejezet
Közterületi rendezvények során üzemeltetett
zajforrásokra vonatkozó rendelkezések
7. §
(1) Mezőcsát Város közigazgatási területén a napi egy
óra időtartamot meg nem haladó közterületi
rendezvényt, nappali viszonylatban (06.00 – 22.00 óra
között) a Jegyzőnél kell bejelenteni a rendezvény
tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal a 2.
mellékletben található formanyomtatványon.
(2) A bejelentésről a Jegyző igazolást állít ki. Hiányos
kérelem esetén az igazolás kiállítása megtagadható.
(3) A napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi
rendezvény nappali viszonylatban, illetve időtartamtól
függetlenül éjszakai viszonylatban (22.00 – 06.00 óra
között) engedélyköteles. Az engedély iránti kérelmet a 3.
mellékletben található formanyomtatványon kell
benyújtani a Jegyzőnél a rendezvény tervezett
időtartama előtt legalább 15 nappal.
(4) A közterületi rendezvények helyszínét úgy kell
megválasztani, hogy annak zajhatása a lehető legkisebb
mértékben zavarja a helyszín környezetében élők, a
szálláshelyek, irodaépületek, az egészségügyi, oktatási
és szociális intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmények, vallásgyakorlásra szolgáló intézmények és
közigazgatási szervek tevékenységét.
(5) A kérelem elbírálásáról, átruházott hatáskörben a
Jegyző az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) alapján
határozattal dönt.
(6) A Jegyző az engedély kiadását megtagadja, ha a
kérelemből és annak mellékletéből a zajvédelmi
felelősség nem állapítható meg, vagy a várható
zajkibocsátás meghaladja az előírt határértékeket, illetve
amennyiben a kérelmező a 7. § (3) bekezdésben
foglaltakat nem teljesíti.
(7) A Jegyző a közterületi rendezvények igazolásait és
zajkibocsátási engedélyeket tájékoztatásul megküldi a
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságnak.
(8) A közterületi rendezvény igazolásában vagy
zajkibocsátási engedélyben foglaltakat a Jegyző
ellenőrizheti.

(9) A rendezvény helyszíni kapcsolattartója a igazolást,
illetve a zajkibocsátási engedélyt köteles a rendezvény
helyszínén tartani és a Hatóságok felhívására azt
bemutatni.
VIII. Fejezet
A rendeletben előírt határértékek betartásának
ellenőrzése
8. §
(1) Lakossági panaszok kivizsgálását (a határérték
betartását és az üzemelés rendjét) a Jegyző jogosult
ellenőrizni.
(2) A lakossági panasz, vagy közérdekű bejelentés
esetében az engedélyezett, vagy működő helyhez kötött
hangosító berendezés által okozott zajterhelés
ellenőrzése érdekében műszeres zajmérés, zajvizsgálat
rendelhető el, amelyet a vonatkozó szabvány előírásai
szerint kell végezni.
(3) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés
esetén – eredménytelen egyeztetések után – az
üzemeltető köteles saját költségére zajvizsgálatot és
szakértői véleményt készíttetni a hatósági felszólítást
követő 30 napon belül.
(4) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását
ellenőrző – zajvizsgálat költségeit a zajos tevékenység
okozója köteles viselni abban az esetben, ha részéről a
határérték túllépés megállapítható.
(5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan
műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni,
amelyek biztosítják a határérték betartását. Az
üzemeltetőnek a zajcsökkentő intézkedések elvégzését
követően a határérték betartását zajvizsgálaton alapuló
szakvélemény benyújtásával kell igazolni.
IX. Fejezet
Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
9. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati
hatósági ügyek elsőfokú elbírálása a Jegyző hatáskörébe
tartoznak.
(2) A rendeletben foglaltak betartását a Jegyző, vagy az
általa megbízott személy ellenőrzi. Az ellenőrzésre
hivatalból vagy bejelentés alapján kerül sor.
(3) Ha a Jegyző a zajvédelmi szakvélemény alapján
megállapítja, hogy a zajforrás a külön jogszabályban
meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajt okoz, –
a külön jogszabályban meghatározott
jogkövetkezményeken túl – a zajforrás jellegének
megfelelően az üzemeltetőt:
a) a vonatkozó határérték teljesítésére kötelezheti,
b) a veszélyes mértékű zaj megszüntetésére alkalmas
intézkedési terv benyújtására és végrehajtására
kötelezheti.
c) a határérték vagy a hatósági határozatban foglaltak
be nem tartása esetén 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni
bírsággal, illetve természetes személy esetén 200.000.Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000.- Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújthatja,
d) a zajforrás működését megtilthatja.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott közigazgatási
bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban a Jegyző jár
el.
(5) A közigazgatási bírság kiszabására a közigazgatási
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szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. 16 - Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és
törvény, végrehajtási rendjére az Ákr. megfelelő térségében - című pályázat keretében
rendelkezései vonatkoznak.
1.
A pályázat célja
10. §
Az EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer célja a mezőcsáti
Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
gyermekek és ﬁatalok iskolarendszerben folytatott
tanulmányainak anyagi támogatása, ezen keresztül
Siposné Horváth Anita
Kovács Zsuzsanna
tanulmányi eredményeik javításának ösztönzése.
polgármester
jegyző
Mezőcsát város ﬁataljai helyben való boldogulásának
elősegítése, a település népességének megtartása.
A kihirdetés napja: 2021. május 26.
2.
A pályázattal kapcsolatos általános feltételek
(A mellékletek megtalálhatóak és letölthetőek a A pályázatra mezőcsáti lakóhellyel rendelkező
www.mezocsat.hu oldalon)
általános iskolai felső tagozatos és középiskolai
tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek.
Jelentkezésüket szüleik vagy más törvényes képviselőik
által
nyújthatják be a támogató szervezet felé.
FELHÍVÁS
3.
Ösztöndíjra jogosultak köre
Mezőcsát Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-15- Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a halmozottan
BO1-2016-00012 azonosítószámú „Helyi termékek hátrányos helyzetű nevelésbe vett, rendszeres
piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy
térségben” pályázat keretében támogatást nyert nagycsaládban nevelkedő vagy egyedülálló szülő által
nevelt vagy tartósan beteg gyermek, aki általános
Vásárcsarnok építésére.
A Kossuth utca 10 szám alatt található épületbe bérlők iskolába jár, és az iskola negyedik osztályát elvégezte,
vagy valamely középiskola nappali tagozatán
jelentkezését várjuk.
Az épületben 1 db 10 m2-es üzlethelyiség bérlésére van tanulmányokat folytat. A jogosultság feltétele továbbá,
hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés
még lehetőség.
A részletekkel kapcsolatban tájékoztatás a +36 20 371 szabályainak alkalmazása nélkül 4,20 vagy a fölött van,
valamint a települési önkormányzat területén lakóhellyel
36 72 és a +36 20 371 3663-as telefonszámon kérhető!
rendelkezik, előző tanévben nem volt igazolatlan
hiányzása és egyéb ösztöndíj programban nem részesül.
Egyéb előnyt jelentő szempont:
Mezőcsát Város Önkormányzata
iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel
Elidegenítésre meghirdeti
igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység)
az alábbi önkormányzati tulajdonú Mezőcsáti 4.
Az ösztöndíj összege 120 000Ft/ év
társasházi lakásokat:
5.
Az ösztöndíj megállapításához szükséges
1.
Kiss József út 2/a I. emelet/1
igazolások:
71 m2 alapterületű lakás, 3 szoba+kiszolgáló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
helyiségek.
jogosultság igazolása vagy
1/1 tulajdoni hányad, rendeltetésszerű használatra nevelésbe vételről szóló határozat vagy
alkalmas.
nagycsaládos nyilatkozat vagy
2.
Kiss József út 4. I. emelet/4
nyilatkozat egyedülállóságról vagy
66 m2 alapterületű lakás, 2 +1/2 szoba+kiszolgáló orvosi igazolás tartós betegségről és
helyiségek.
iskolalátogatási igazolás,
1/1 tulajdoni hányad, rendeltetésszerű használatra a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az
alkalmas.
iskola által hitelesített másolat
Az ingatlanok, és az ingatlan forgalmi értékbecslések, a lakcímkártya másolata
+36 20 371 20 79 telefonszámon munkaidőben történő nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem
előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.
részesül.
A lakások műszaki állapotáról, felszereltségéről az Az ösztöndíj a 2021/2022. tanévben szeptember
Önkormányzat műszaki osztályvezetőjénél a +36 20/371 hónapban kerül folyósításra a pályázó által megadott
36 63 telefonszámon munkaidőben előre kérhet bankszámlára.
tájékoztatást.
Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért
A vételi ajánlatokat a phmcsat@mezocsat.hu email új pályázat benyújtása szükséges.
címre, postán vagy személyesen írásban a 3450 6.
A pályázat benyújtásának módja, határideje
Mezőcsát Hősök tere 1. címre várjuk, 2021. 06. 15-től Az ösztöndíj megállapítására pályázatot – az erre a
2021. 06. 30-ig.
célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges
mellékletek csatolásával, a gyermekét saját
háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2021.07.19-től 2021.08.10-ig nyújthatja be. A
Mezőcsát Város Önkormányzata nyomtatvány Mezőcsát Város Önkormányzatán
(Mezőcsát Hősök tere 1.), hivatali ügyfélfogadási időben
Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2- Tóthné Keresztesi Évánál kérhető.
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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 Tóthné Keresztesi
Évánál nyújthatják be.
A pályázatot legkésőbb 2021.08.10-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
2021. augusztus 15-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: 5 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

2021/2022. tanévben meghaladja a 15-öt, az
Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető
pályázatok:
elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,20
felett van;
másodsorban, ha a pályázó tanuló rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesül,
hátrányos(HH)- vagy halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) vagy nagycsaládban nevelkedik vagy
egyedülálló szülő neveli vagy tartósan beteg.
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 2021. augusztus 20-ig, elektronikus levélben
értesíti a pályázókat.
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
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 nyilatkozat
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.
(A szükség mellékletek, nyilatkozatok Mezőcsát Város
Önkormányzatán kérhetőek, vagy a mezocsat.hu oldalon
letölthetőek.)
Mezőcsát, 2021. 05. 18.
Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 7/2012. (III.31.)
önkormányzati rendelete
Az élelmezési térítési díjak
megállapításáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
ﬁgyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét gyakorolva, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (1a) és 147. § (1) bekezdésében,
valamint a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2)
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bekezdésében és 115. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
E rendelet hatálya kiterjed Mezőcsát Város
Önkormányzata vagy intézménye által biztosított
napközbeni ellátások térítési díjára.
2. §
(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés 1 napi élelmiszer
normája (1-3 éves korcsoport négyszeri étkezés): 450,Ft
(2) Az óvodai ellátás esetében (3-6 éves korcsoport
háromszori étkezés) egy napra jutó térítési díja 275,- Ft +
ÁFA
(3) Az általános iskolai ellátás esetében (6-14 éves
korcsoport) egy napra jutó térítési díja
a) háromszori étkezés 350,- Ft + ÁFA
b) tízórai + ebéd 280,- Ft +ÁFA
c) ebéd 315,- Ft + ÁFA
(4) A középiskolai ellátás esetében (15-19 éves
korcsoport) egy napra jutó térítési díja
a) háromszori étkezés 520,- Ft + ÁFA
b) tízórai + ebéd 415,- Ft + ÁFA
c) ebéd 315,- Ft + ÁFA
3.§
(1) Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális
étkezésért az ellátottak számára az alábbi intézményi
térítési díjakat állapítja meg:
a) elvitellel 320,- Ft + ÁFA
b) kiszállítással 320,- Ft + ÁFA, szállítás 108,- Ft +
ÁFA
(2) Az igénybe vevő jövedelmi helyzetétől függően a
Képviselő-testület az alábbi kedvezményeket biztosítja
a) szociális étkezés során
aa) 0,- Ft – 28.500,- Ft 320 Ft + ÁFA
ab) 28.501,- Ft – 70.000,- Ft 80,- Ft + ÁFA
ac) 70.000,- Ft – 100.000,- Ft 60,- Ft + ÁFA
ad) 100.001,- Ft – 150.000,- Ft 40,- Ft + ÁFA
ae) 150.001,- Ft – 200.000,- Ft 20,- Ft + ÁFA
af) 200.001,- Ft – 0,- Ft + ÁFA
b) a kiszállítási díj során:
ba) 0,- Ft – 28.500,- Ft 108,- Ft + ÁFA
bb) 28.501,- Ft – 70.000,- Ft 78,- Ft + ÁFA
bc) 70.000,- Ft – 100.000,- Ft 58,- Ft + ÁFA
bd) 100.001,- Ft – 150.000,- Ft 38,- Ft + ÁFA
be) 150.001,- Ft – 200.000,- Ft 18,- Ft + ÁFA
bf) 200.001,- Ft – 0,- Ft + ÁFA
4. §
(1) Az önkormányzat intézményeinek és költségvetési
szerveinek alkalmazottai részére az egyszeri étkezés
(ebéd) egy napra jutó kedvezményes térítési díja 330,- Ft
+ ÁFA.
(2) A szabad ételszolgáló kapacitás, külső értékesítés
(ebéd) egy napra jutó térítési díja 530,- Ft + ÁFA.
5. §
(1) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát

veszti az élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló
18/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
6.§
Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.
Siposné Horváth Anita
Kovács Zsuzsanna
polgármester
jegyző
A kihirdetés napja: 2021. március 31.

egetációtüzek megelőzésének
szabályai
Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2020. január
22-ei hatályba lépésével tilossá vált a belterületi
ingatlanok használata során keletkező hulladék
szabadtéri égetése, melyre csak ott van lehetőség, ahol
azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és
feltételekkel megengedik.
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi
hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet
lehetővé teszi, bármilyen más kommunális, ipari
eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék
égetése tilos.
A szabályzás továbbra se érinti a kerti grillezést és a
tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden
égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell
tartani a tűzgyújtás általános szabályait.
A tűzgyújtás általános szabályai, amire a lakosság teljes
körének a ﬁgyelmét szükséges rendszeresen visszatérő
tájékoztatással felhívni:
· Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem
hűlt parazsat, hamut!
· Gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas
anyag, eszköz – víz, homok, kerti csapra szerelt
locsolótömlő, tűz oltására alkalmas kéziszerszám –
készenlétben tartásáról!
· Az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el,
győződjünk meg arról, hogy valóban kialudt!
A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve
a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék szabadtéri égetését minden esetben előzetesen
be kell jelenteni a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Az ezzel kapcsolatos
bejelentést, a tevékenységet megelőzően legalább öt
nappal kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell
tartalmaznia: az irányított égetés végzésének időpontját,
az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi
számmal megadott helyét.
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor
sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más
jogszabály megengedi.
Jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély
hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi
bírságot von maga után!
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet
az éghető hulladéktól és további hasznosításra nem
kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Ennek
elmulasztása esetén 40-200.000 Ft-ig terjedő bírság
szabható ki.
A tűzvédelmi előírás megszegése miatt, ha az tüzet
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idézett elő, 10 000-től 1 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi Ami tegnap és ma érvényes, az holnap már nem biztos,
bírság szabható ki. Abban az esetben, ha az oltási mégis szükséges gyermekeinknek olyan feltételeket
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, biztosítani, ami ebben a helyzetben is lehetővé teszi az
a tűzvédelmi bírság 20 000-től 3 000 000 Ft-ig terjedhet. élményszerű tevékenykedtetést, alkalmakat teremt
olyan programok megvalósulására, tapasztalatok
szerzésére, amely személyiségfejlődésükhöz, növekeírek az nyedy életéből
désükhöz elengedhetetlenül fontos. Az országosan
elrendelt óvodai rendkívüli szünetet követően fokozaA most zajló középfokú felvételi eljárásban, iskolánk- tosan visszatértek gyermekeink az óvodánkba, ahol
ban a következő eredmények születtek:
maximális odaﬁgyeléssel teremtettünk számukra bizton8. osztályos tanulóink 94,5%-át az általuk első helyen ságos, higiénikus és szeretetteljes nyugodt légkört.
választott középfokú oktatási intézménybe vették fel!
Kiemelt alkalmaink, programjaink gazdagítják óvodai
Szeptembertől érettségit adó iskolában tanulhat tovább életünket, melyekről egy rövid összefoglalást kívánok
végzős diákjaink 89%-a.
adni a Csáti Újság olvasóinak.
25. alkalommal rendezte meg iskolánk a „Törd a Május első kiemelt programja a Madarak és fák napja
fejed!” Országos Tehetséggondozó Matematika alkalmából szervezett projektünk volt. A hagyomáVersenyét. Idén online keretek között 24 intézmény 570 nyaink szerinti ilyenkor szokásos, óvodán kívüli
tanulója versenyzett.
program most nem valósulhatott meg. Ezért az óvoda
Iskolánk tanulóinak eredményei:
udvarán, közvetlen környezetében, a Parókia udvarán
III. helyezett: Szalkó Réka 3.o; Gyöngyösi Flóra 7.a
szervezett tevékenységek, séták alkalmával szerezhettek
IV. helyezett: Czifra Edvin Norbert 5. o.; Varga Donát élményszerű tapasztalatokat ebben a témakörben
8.b
gyermekeink. Madárbarát óvoda vagyunk hat éve, így a
VI. helyezett: Gombos Kristóf 1.a; Karikó Emőke 4.o; visszatért fecskéink (öt fészek), a hársfánkra kihelyezett
Morák Ildikó 4. o.
madárodúba fészket rakó cinkepár költése, a
Papp Julianna 5.o; Nagy Jázmin Andrea 8.a;
templomkertben fészket rakó feketerigópár közvetlen és
VII. helyezett: Barta Ágota Sára 5. o.
folyamatos megﬁgyelése a környezet megismerési
VIII. helyezett: Farkas Balázs 3.a. Vályi Péter 3.a. Bóta folyamatainak szerves részén túl, a gyermekek
Dániel 5.o.; Baka Erik 7.b.; Herperger Nikolett 7.b.; környezettudatos nevelésének indirekt lehetősége,
Nemes Zsolt 8.a.
eszköze. Ily módon nem csak új és érdekes ismeretek
IX.helyezett: Simon Dóra 2.o. Keresztesi Krisztián 5.o. befogadására lesznek nyitottak, de Isten teremtett
X. helyezett: Bóta Noémi 2.o.; Tóth Sára Luca 7.b.
világának szeretete és védelme is belsővé válik
XI. helyezett: Simon Dénes 5. o. Kuli Viktória 6. o.
észrevétlenül, természetes és életkori sajátosságaiknak
A Tiszaújvárosi Kazinczy Ferenc Református Általá- megfelelő módon.
nos Iskola Református Nyelvelők versenyén III. helye- Május 15-én került megrendezésre a Református
zett Pabar Emese Viktória 3.b osztály tanuló.
Szeretetszolgálat kezdeményezése nyomán évek óta
Az Ibrányi Református Általános Iskola „Én vagyok a országosan meghirdetett SZERETHÍD programunk a
feltámadás és az élet” rajzpályázatán
Mezőcsáti Református Egyházközség Presbitériumának
III. helyezett: Molnár Szabolcs 6. osztályos tanuló.
szervezésében. Óvodánk udvarának és közvetlen
Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen a környezetének megszépítésén dolgoztunk munkatársak,
megyei fordulóban III. helyezett: Kovács Ágnes Panna szülők és gyermekek közösen. Az idei évben a
6.o. tanuló, aki az Országos döntőben IV. helyen végzett. résztvevők számát a járványügyi korlátok behatárolták.
A Miskolc Szirmai Református Általános Iskola által Az önkéntesen végzett munka a kis közösségben, mint:
meghirdetett Országos Környezet és Természetvédelmi fűnyírás, sövénynyírás, hátsó parkoló fűkaszálása
Csapatversenyen:
mentén a szorgos kezeknek köszönhetően megszépült
III. helyezést ért el a Bóta Noémi, Simon Dóra, Hajdu óvodánk külső környezete. Köszönet az ide és az erre
Balázs Martin alkotta 2. osztályos csapat.
alkalomra szánt szolgálatért a programban részt
I. helyen végzett az 5. évfolyamosok vetélkedésében vevőknek. Az idei Gyermeknapot a járványhelyzet adta
iskolánk Bóta Dániel, Keresztesi Krisztián, Simon lehetőségek ﬁgyelembe vételével sikerült megtartanunk,
Dénes alkotta csapata.
mely 2021. 05. 27-én, hagyományainktól eltérően,
Köszönöm a szülők segítő támogatását és kollégáim zártkörűen, csak a gyermekek részvételével történt. Az
felkészítő munkáját! Soli Deo Gloria!
óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő
Horváth László, igazgató munkatársak ezen a napon vonzó és élményszerű
tevékenységeket szerveztek a gyermekeknek. A reggeli
zenés tornát követően olyan programok várták a
ájusi és júniusi események és programok gyermekeket, amelyek biztosították az önfeledt és
örömteli játékot, szórakozást számukra.
a
ezőcsáti eformátus vodában
A Mezőcsáti Gyerekesély Irodától kértünk és kaptunk
már hónapok óta tartó járványhelyzet miatt segítséget a gyermeknap egyik, a gyermekek körében
megnehezült életünkben az ves
unkatervünkben igen kedvelt tevékenységéhez, az ugrálóvár birtokba
betervezett programjaink folyamatos módosítása vételéhez. Köszönjük, hogy az EFOP-1.4.2-16-00022"Legyen jobb a gyermekeknek" a Mezőcsáti Járásban
elkerülhetetlen volt az óvodánkban is.
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elnevezésű pályázat keretében rendelkezésünkre álltak
és színesítették, biztosították gyermekink örömteli
tevékenységéhez a feltételeket. Zenés-interaktív műsorral folytatódott a gyermeknapi programunk. A kis kakas
gyémánt félkrajcárja mese zenés feldolgozását tekinthették meg, majd dalok, ügyességi játékok, gyermektáncok következtek a Diridongó-együttes műsorában a
gyermekek nagy örömére. Az együttes jó hangulatot,
jókedvet, vidámságot, az önfeledt játék lehetőségét adta
gyermekeinknek. A szülők közössége, bár nem lehettek
jelen személyesen, mégis velünk voltak, hiszen a műsor
részesei az ő jóvoltukból lehettünk. Köszönjük, hogy a
szülők közössége fedezte a műsor költségét és jótékony
adományuknak köszönhetően a gyermekcsoportok
jétékkészlete is bővülhetett. A Magyar Vöröskereszt
Mezőcsáti Szervezete a Gyermeknap alkalmából csokoládé csomaggal ajándékozta meg óvodásainkat, melyet e
helyről is köszönünk. Tomi Tünde és Molnár Tibor
segítségével, közreműködésével jutott el az adomány
óvodánkba. Fenntartónk és az intézményvezetés jóvoltából a gyermekcsoportok berendezése újul meg új
asztalokkal és székekkel. Ezen felül és túl hamarosan két
új udvari játék (fészekhinta, lengőhinta) letelepítésére is
sor kerül.
A járványhelyzetre tekintettel évzáró ajándékműsort
nem tudunk ez évben sem tartani. Az online tér segítségével azonban igyekszünk kárpótolni a szülőket oly
módon, hogy heti tématerveink, tevékenységeink
megvalósulásairól a csoportok zárt facebook csoportjaiban képes és videó beszámolót teszünk közzé rendszeresen részükre. A nagycsoportosok Ballagását viszont
szervezzük, melynek időpontja 2021. 06. 04. (péntek) 16

óra lesz. Helyszíne az Óvoda udvara. A ballagási műsort
követő búcsúzó szeretetvendégség alkalmából a
gyermekek részére az óvoda épületében terítünk asztalt
és tekintjük meg az óvodás éveikről készült rövid
búcsúﬁlmet. A tarisznyákat kis ajándékainkkal már
előkészítettük. Szokásaink és hagyományaink szerint a
búcsúﬁlmet a ballagó gyermekek részére emlékül és
ajándékként DVD-re írva megkapják, így otthon a
családok is megtekinthetik majd.
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján kapcsolódik intézményünk az országos közös énekléshez, a
KÉZFOGÁS elnevezésű, Szarka Tamás nevével fémjelzett kezdeményezéshez. A közös éneklés intézményünkben Kovács Árpádné Aranka és Kovács Ádám Máté
segítségével valósul meg. Az erről az alkalomról készült
videofelvétel szintén elérhető lesz az online térben,
melynek linkjét eljuttatjuk belső és külső partnereinkhez. Református óvodásaink alkotásaiból az "ÚR
CSODÁI " ORSZÁGOS REFORMÁTUS RAJZVERSENYRE is beneveztünk. A verseny eredményhirdetése június 15-én lesz, elért eredményeinkről a
későbbiekben szeretnénk tájékoztatással lenni váro-sunk
lakossága felé is. Református Óvodánk eredmé-nyesen
pályázott a PALÁNTA SORSFORDÍTÓ ALAPÍTVÁNY KÉPES GYERMEK BIBLIA Pályázatán,
melynek köszönhetően minden óvodásunk értékes képes
Gyermek Bibliát kaphat ajándékba. Az ünnepélyes átadó
alkalomra 2021. 06. 07. (hétfő) 9.30 órakor kerül sor a
Mezőcsáti Református Templomban, melyet minden
érdeklődő a Mezőcsáti Református Egyházközség
facebook oldalán megtekinthet.
Horváthné Hajdú Éva, óvodavezető

Mezőcsát Árpád úti gumis akciós ajánlata:
Klíma töltés, ózongenerátoros klíma tisztítás!
Minden ügyfelünk vendégünk egy kávéra.
Ugyanitt gumiszerelés!
Érd:70/3736221
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ÉRTESÍTÉS
A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének
Mezőcsáti Irodája, Mezőcsát, Bajcsy-Zs. utca 15. szám
alatt, értesíti tagjait, hogy a járványveszély enyhülése
után, a hét minden napján:

hétfőtől péntekig 8-12-ig

várjuk érdeklődő, segítséget igénylő tagjainkat!
2021 évi tagdíj beﬁzetését is ebben az időben lehet
lebonyolítani! Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Megemlékezés
Soha el nem múló fájdolmmal emlékezünk arra a
szomorú napra, amikor Édesapánk

id. Szabó Károly
itthagyott bennünket.

„Addig menj haza, míg haza várnak,
Amíg a válára borulhatsz az édesapádnak.
Édesapám ablakában nem nyílnak
A Mezőcsáti Iroda dolgozói
már a muskátli virágok,
Nem
mondhat
már értem imádságot.
öszönetnyilvánítás
Amikor egy nyári napon, a két szemét örökre lezárta,
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Akkor nyílott utoljára legkedvesebb muskátli virága.
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Nincs már ki gyermekét a kapuba várja,
Számunkra te sosem leszel halott,
Üres a kis szoba, az ablakból már nem integet vissza.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Az ég és a föld eggyé vált fölötte,
Az ő szíve is meghasadt, elnémult a táj,
Szeretnénk köszönetet mondani
Mert nincs kinek mondanám, hogy Édesapám.”
mindenkinek, aki nagyapánk
Emlékezik rá leánya Éva és családja.

Magyar Gusztáv

temetésén részt vettek és
gyászunkban osztoztak.
Unokái Dusán, Krisztián és
családjuk
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zúnyoginvázió
A szúnyoglárvák és a kifejlett szúnyogok a vizeink és
szárazföldünk nélkülözhetetlen elemei, teljes kiirtásuk
katasztrófát okozna.
Mi is tehetünk pár dolgot, mely megakadályozza az
elszaporodásukat. Folyamatosan ellenőrizzük és tartsuk
karban a ház ereszcsatornáit, az utcai vízelvezető
árkokat, számoljuk fel az udvaron lévő pangóvízmegtartó helyeket (edények, üvegek, túlöntözött virágalátét
stb.). A nem lebomló csomagolóanyagok mértéktelen
használata és felelőtlen kezelése sajnos a szúnyog
problémát is fokozza. A kidobott gumiabroncsok, a
műanyag palackok és zacskók ideális vízgyűjtők. Az
ezeken a helyeken összegyűlő – sokszor csak gyűszűnyi,
csészényi – vizekben százával fejlődnek a szúnyoglárvák. A naponta-kétnaponta friss vízzel feltöltött
madáritatókban és fürdőkben a szúnyoglárvák nem
tudnak kifejlődni, ezért ezeket nem kell száműznünk a
környezetünkből! Jó tudnunk, hogy a fecske és a
különböző madárfajok, valamint a pókok rengeteg
szúnyogot levadásznak, így ezzel minket is óvva a
vérszívóktól. Így hát ne zavarjuk el őket a környezetünkből. Mindemellett a boltokban már kaphatóak szúnyogirtó szerek és eszközök, melyek igazán nagy segítséget
nyújtanak számunkra ebben az időszakban.
Várhatóan szúnyoggyérítés történik városunkban
2021. június 11. napján, 18:00 órától kezdődően, az esti
órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. június 1213. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
Forrás: https://www.mme.hu

égi életünk kapujában állunk...
Az elmúlt hónapok nehézségei után úgy tűnik, végre
fellélegezhetünk, vissza kaphatjuk régi életünk darabkáit. A COVID-19 járvány elleni védőoltások megállták
a helyüket, a harmadik hullám leszálló ágban van,
napról napra egyre kevesebb a fertőzött, valamint a
haláleset.
Mezőcsát városában is újra elindult régi életünk egy
kisebb darabkája az elmúlt hónapban. Gyermeknapon
vehettek részt a családok, valamint megtartásra került a
trianoni megemlékezés is. Itt nem állunk meg, hisz
településünk idén 30 éve város, így ez a nyár az
ünneplésről és rólunk, mezőcsátiakról fog szólni.
Következő állomásunk a Mezőcsáti Néptánc Fesztivál,
mely június 26-án kerül megrendezésre, a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár előtti útszakaszon.
Bővebben a különszámunkban olvashatnak erről,
valamint a nyár rendezvényeiről.
Mindemellett június 15-től, a Képviselő-testület is
elfoglalja régi helyét és üléseiken vitatják meg a városunkat érintő főbb eseményeit, problémáit, eredményeit.
Magyarországon folyamatosan zajlik az oltás, a
beoltottak száma 5 311 475 fő, 4 112 876 fő már a
második oltását is megkapta. Jelenlegi adataink szerint,
május hónap közepéig városunk lakosságának 32%-a
kapta meg legalább az első oltását. Ezzel folyamatosan
nő a védettek száma, mely a tudomásunkra jutott
variánsokkal szemben is megállja a helyét. Előttünk a
nyár és a jó idő; találkozzunk újra a rendezvényeinken!
A különszám várható megjelenése: 2021. június 21.
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gyházi hírek

zületések

Katolikus
Egyház

Farkas Emil és Sarkadi Erika

Emil Dominik

Szentmisék
kezdete:

Lakatos Krisztián Adrián és Jónás Anett

Leila Viktória

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

Sziráki Tamás és Tóth Ramóna

Vanda

Filipkó Zsolt és Sarró Szilvia

Szkarlett

ázasságkötés
Református
Egyház
Minden
vasárnap de. 10
órakor
istentisztelet.
Június 20-án
vasárnap de. 10
órakor
tanévzéró
istentisztelet.

lhalálozás

Ferenczi Nikolett és Hajdú István
Poczók Melinda és Burai Viktor
Molnár Kitti és Tegzes Sándor
DR. Molnár Tímea és Tóth Zoltán
Horváth Bernadett és Lakatos Dezső
Burján Cintia és Lakatos Máté
Vank Veronika és Eszes Norbert
Andrási János presbiter 84 évet élt
Mészáros János 81 évet élt

Surányi Zsolt Gábor lelkipásztor 51 évet élt
özv. Bartók Istvánné szül.: Kukoricza Katalin 80 évet élt
Illés Pál 82 évet élt
Horváth Gábor 41 évet élt
Suha Ferencné szül. Horváth Ágnes 60 évet élt
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A pillangóvadászaton 100+1 lepkéből
83-at találtak meg 2021. június 5-én,
szombaton azok a gyermekek, akik
velünk játszottak.
1. Antal Vanessza - 31
2. Bodnár Frank Brenda - 22
3. M. Varga Ákos - 6
Gratulálunk a Pillangóvadászoknak!

ezőcsáti

ásár időpontjai

(Kiss József utca):

2021. 06. 09. - szerda
2021. 07. 14. - szerda
2021. 08. 11. - szerda
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