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Szent István Király és az Államalapítás Ünnepe
19.00 - Mezőcsát város ünnepségén beszédek hangzanak el,
majd az ünnepi műsort követően hagyományos kenyérszegés
előzi meg az esti szabadtéri színházi előadást.
20.00 - Színházi előadás
KÁLMÁN IMRE: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
Kálmán Imre világhírű operettjében Edvin hercegnek MarieLouise Stázi grófnőt szánja nevelőanyja jövendőbelijéül, nem
törődve azzal, hogy ő az Orfeum csárdáskirálynőjét, Szilviát
imádja. A pompás eljegyzésen váratlanul megjelenik Szilvia és
Bóni gróf is, mint „házasok”… A fordulatokkal teli cselekmény
egyre bonyolódik, s közben olyan dalok hangzanak el, mint „A
lyányok, a lyányok”, a „Te rongyos élet” a „Hajmási Péter,
Hajmási Pál”, a „Jajj cica” vagy a „Húzzad csak kivilágos
virradatig”. A budapesti Pódium Színház előadásában a főbb
szerepekben Schupp Gabriellát (Kecskeméti Katona József
Nemzeti Színház), Harsányi Gábor Kossuth-díjas színművészt,
Bednai Natáliát és Várﬁ Sándort láthatjuk.
22.30 - ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK

augusztus 20.
19.00
Hősök tere
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Hazaváró
augusztus 21.

10.00 - Helyszínek: Dutka-féle ház, Édes-kúria udvara, Kézműves udvar
(Bergman-féle ház)
A Mezőcsátról elszármazottak hagyományos éves találkozóján
vendégünk lesz Kálloy Molnár Péter színész, aki egyben frissen
megjelent könyvét is bemutatja. A vendégeket nyitott porták is várják:
tematikus programok mellett látogatható lesz az Édes-kúria, a Bergmanféle házban működő kézműves udvar és a Kiss József emlékszoba. A jó
hangulatról többek között Bordás Georgina és Cigányzenekara
gondoskodik.
20.00 - ILLÉS EMLÉKZENEKAR,
LAMPIONOS UTCABÁL
Helyszín: Hősök tere
Az államalapítás ünnepe köré csoportosuló eseményeink – Szörényi
Levente és Bródy János ajánlásával - a Miskolci Illés Emlékzenekar
Illés-slágerekből és az István a király rockopera dalaiból összeállított
koncertjével, majd lampionos, retro utcabállal zárulnak.
Az érdeklődők a 06 20 226 55 54-es telefonszámon jelentkezhetnek
rendezvényünkre. Találkozzunk újra!
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lmúlt hónapok eseményei
egy interjúban...

látogatóknak, a gyermekektől egészen az idősebb
korosztályig. A jelenlegi nagy termálvizes medencénk a
töltő-ürítő rendszerét megőrizte, de élményelemekkel
gazdagodott. A meglévő fogadóépületünk is felújításra
Nehéz év áll mindenki mögött, hisz a világjárvány került, mely a jegypénztárt, a mosdókat és zuhanyzókat
nem kímélte az emberiség mindennapjait. Ennek foglalja magába. Kiépítésre került a fürdő előtt lévő
ellenére az élet nem állhatott meg, minden ment a maga parkolónk és a közvilágítás is. A fedett medencés
medrében csendesen…

Ezzel kapcsolatban Siposné Horváth Anita asszonyt,
Mezőcsát város polgármesterét kérdeztük, aki megosztotta velünk az elmúlt hónapok eseményeit.
Mezőcsáti Strandfürdő
Úgy gondolom, ez az a témakör, mely jelen
pillanatban a legjobban érdekli az embereket. Elkészült a
strand és megkaptuk az engedélyeket, így 2021.
augusztus 13-ától várjuk a fürdőzni vágyó vendégeket.

épületünk teljes felújításon esett át. Természetesen a
közművek fejlesztése és kiépítése sem maradhatott el.
Árucsarnok
Az árucsarnok kapcsán négy bérlővel már
megkötöttük a szerződést, akik ígérték, hogy a napokban, hetekben beköltöznek, és ott már találkozhatunk a
kézműves termékeikkel. Augusztus elsejével megszüntettük a piaci árusítást a régi ABC-nél. Szeretném
megköszönni azoknak a termelőknek és árusítóknak,
hogy elfogadták az átköltözés helyzetét. Bízom benne,
hogy a lakosság is elfogadja és megszokja, valamint
megszereti az új bevásárló központot, melyet szívesen
fognak látogatni. Jelenleg még két üzletnek nincs
bérlője, hisz a sok huzavona és várakozás mindenkit új
utakra terelt, így amikor szerződés kötésre került a sor,

Korábban beszámoltunk arról, hogy Mezőcsát Város
Önkormányzata 500 millió forintot kapott a fürdő
fejlesztésére, a 2018. évi L. törvény Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséből. A legnagyobb attrakciónk sokan visszamondták, mert már máshol valósították meg
egy új és korszerű vízforgatós családi élménymedence, mindazt, amit szerettek volna.
amely több élményelemet is tartogat majd az ide Szociális bérlakások
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Végéhez ér a szociális bérlakások rendbetétele.
Összesen 11 bérlakást sikerül felújítanunk, ebből még a

Folyamatban lévő beruházások…
Jelenleg két pályázatunk van folyamatban,
melyekbe már belekezdtünk. Az egyik a Fogyatékkal
Élők Nappali Intézetének van egy energetikai korszerűsítése, mely a nyílászárók cseréjét, a külső és a födém
szigetelését foglalja magában. Folyamatban van a régi
orvosi rendelőnek is egy nagyon minimális belső
felújítása, mely még a 2016-os összegeket tartalmazza,
így a mérnökökkel újra kell gondolnunk a felújítás

Jókai utca végén a Surányi féle ház az, amelynek
befejezése későbbre várható. A többi ingatlan kapcsán a
bérlőkkel való szerződéskötés zajlik. Ezen a héten már
három bérlő fog beköltözni az ingatlanban. Bízom
benne, hogy a lakhatás ezeknek a családoknak sokat fog
jelenteni, nagy segítség lesz. A beköltözők évek óta
pályázatban vesznek részt, összesen 100 családot
vontunk be a projektbe, akik közül 11 család felelt meg a
pályázati kiírásnak, hogy bérlőkké válhassanak.
Esély Otthon és az Ipari Park
Az Esély Otthon három ingatlana is hamarosan
keresi az új bérlőit, melyek a Kiss József út 6 szám alatti
bérházban helyezkednek el. A jelenlegi bérlők szerződései október 31-el lejárnak, így hamarosan újból
meghirdetésre kerülnek az ingatlanok, melybe várjuk
azokat a ﬁatalokat, akik megfelelnek a pályázati
kiírásoknak. Figyeljék a Csáti Újságot, hisz hamarosan
megjelenésre kerül az említett kiírás.
- Az Ipari Park nem került még átadásra, de amint
láthatják, folyamatos települnek be a vállalkozások a
területre. A nyáron elég sok vállalkozóval sikerült
beszélgetnem, így bízom benne, hogy velük, közösen
sikerül új csarnokokat létrehoznunk a közeljövőben. Az

költségvetését. Saját forrásból a Bacsó Béla utcai
üzletsor felújítása is folyamatban van. Bízom benne,
hogy augusztus végére befejezésre kerül, valamint
tervben van egy parkoló kialakítása, mely még a jövő évi
költségvetés függvénye.
Mindennel foglalkozunk...
Az ősz megint munkával fog telni, hisz lassan a
TOP-os pályázatok felületeit újra megnyitják. A
kormánynak vannak különböző koncepciói, melyben
elsősorban a gazdaság élénkítő, fejlesztő beruházásoknak a pályázatait fogják kiírni és csak utána következik a
többi. Így az Ipari Parkban a következő beruházásoknak
az elképzeléseit szeptemberben be kell adni. Mi már
tervezünk; szeretnénk újabb üzemcsarnokokat létrehozni, az infrastruktúrát tovább bővíteni, a tíz hektáros
területet még növelni azáltal, hogy vásárolunk hozzá föld
területeket, valamint az állami tulajdonban lévő
területeket szeretnénk vissza igényelni. Lassan a reklám
feliratok is felkerülnek, melyek már jelzik; van élet az
ipari parkunkban.
Megkeresett bennünket egy egyesület, akik általános
iskolás fogyatékkal élő gyermekeket szeretnének
tanítani, itt helyben. Számukra megkerestük azt a helyet,
ahol ezt az oktatást el tudnák látni, hisz sok térségben élő
családot érint. Jelenleg a támogató szolgálat segítségével
jutnak be a különböző iskolákba ezek a gyermekek és
szükség lenne arra, hogy Mezőcsáton maradhassanak.
Az egyesület jónak találta a volt KLIK irodánkat, így a
pedagógiai szakszolgálatot szeretnénk minél hamarabb
áthelyezni a régi közösség ház épületébe, melyet még
előtte fel kell újítanunk.
Augusztus végén dönt a Képviselő-testület az egyszeri
iskolakezdési támogatásról is, melyről részletesebben a
következő újságunkban olvashatnak. Szeretnék még
különböző díszvilágítást kihelyezni a védett épületeinkre, valamint egy-egy útszakasz felújítását is tervezzük, így mondhatom, hogy mindennel foglalkozunk.
Ezek várnak még ránk, így nem unatkozunk, folyamatosan dolgozunk. – zárta a beszélgetést városunk
polgármester asszonya.

elmúlt hetekben a marketinges csapattal világító
paneleket, zászlókat vásároltunk, valamint a dizájn
elemek kiválasztásra kerültek, melynek fő eleme a
kamilla lett. Az ipari parkot inkább a mezőgazdasági
termelő üzemeknek a létrehozására álmodtuk meg, így
nyert az említett virág.
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lső ballagás a bölcsiben...

személyes kapcsolatot tarthattunk a külvilággal, az
intézmény falai közt vidám, szeretetteljes, tevékenységekkel teli, ámde szorgos munka folyt.
Az idő oly gyorsan elrepül, hisz 2021. július 8-án a Mindezek eredményeképpen a 6-7 éves kisgyermekeMezőcsáti Városi Bölcsőde falain belül sor került az első ink elérték az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
ballagásra.
megérettek az új kihívásokra. Idén 47 fő óvodást
bocsátunk útjára. Óvodánk mindkét telephelyén régi
hagyományaink szerint búcsúztak nagycsoportosaink a
kedves falaktól, az óvónéniktől, a dajka néniktől.
Kivételesen az udvarok öltöztek ünnepi díszbe.

Az eseményen tiszteletét tette Mezőcsát város polgármestere, Siposné Horváth Anita, Kovács Zsuzsanna
jegyző és Bubenkóné Hudák Erika, a Mezőcsáti
Napocska Óvoda vezetője.
A ballagás keretein belül a kisgyermeknevelők
elbúcsúztak az óvodás korba lépő gyerekektől, akik
igazán a szívükhöz nőttek. A nap végén vendéglátással
kedveskedtek a dolgozók a gyerekek és meghívott
vendégeik számára.
„ z emlékezéshez nem csak emlék,
hanem szeretet is kell,
s a kit szeretünk,
azt nem felejtjük el.”

éget értek az óvodás évek…

Hosszú, kihívásokkal teli, de eredményes nevelési
évünk után, június első hetén elérkezett óvodánk
legszebb, legünnepélyesebb, egyben legmeghatóbb
eseménye: nagycsoportosaink ballagása.
Bár rendhagyó módon teltek az elmúlt hónapok, kevés

Ballagó óvodásaink izgatottan készültek, versekkel,
dalokkal, táncokkal kívánták megmutatni, hogy mennyit
fejlődtek, ügyesedtek. A vidám, arcokra mosolyt
varázsoló, vagy éppen könnyeket előcsalogató műsor
után a kisebb óvodásaink is elbúcsúztatták a nagyokat,
átvették tőlük az óvoda zászlaját. Az óvónénik tarisznyát
akasztottak a búcsúzók vállára, melybe az ajándékok
mellé emlékek és szeretet is került. Óvodánk jelképét, a
napocskát, kitűző formájában vitték magukkal.
Tarisznyával a vállukon utoljára körbejárták a kedves
udvart, az ismerős falakat, majd vendéglátással, zsúrral
kedveskedtünk a ballagóknak.
Az eseményt az tette különösen értékessé, hogy végre
vendégeket is fogadhattunk. Korlátozott létszámban
szeretettel láttuk vendégül a
kedves a szülőket, rokonokat.
Megtisztelt minket jelenlétével Siposné Horváth Anita
polgármester asszony, Kovács
Zsuzsanna jegyző asszony. Az
Egressy Béni Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
vezetőségével és leendő első
osztályos tanítóival megismerkedhettek gyerekek és
szülők egyaránt, hiszen ünnepségünkön üdvözölhettük
őket. Mindannyiuknak köszönjük szépen, hogy együtt
töltötték velünk e fontos napot! Kissé fájó szívvel, de
nagy büszkeséggel engedjük útjukra gyermekeinket,
tudjuk, hogy meg fogják állni helyüket, és azt kérjük
tőlük, jöjjenek látogatóba, mindig szeretettel várjuk őket
vissza!
„Egy ölelés, egy simogatás…
Óvodásból lesz iskolás!
És ha néha erre jártok,
Kis kertemben szép virágok,
Mindig vár az óvodátok!”
(Balla Piroska)
Bubenkóné Hudák Erika
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„Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”
(Andók Veronika: Vakáció)

yári táborok az

gressyben

Iskolánkban rendszeressé vált, hogy a nyári szünetet
is igyekszünk tartalmasan eltölteni. Az idei szezon
alkalmával is sok gyermek vehette igénybe az általunk
biztosított táborokat, ahová a tanulók örömmel
érkeztek. Többen, akiknek lehetőségük nyílt akár több
alkalommal is igénybe vehették! Színes programokkal,
kirándulásokkal, játékos feladatokkal, kézműves
foglalkozásokkal tettük izgalmasabbá ezeket a
táborokat. Még felsorolni is nehéz lenne mennyi
csillogó szempár érkezett örömmel nyáron is az
iskolába.
Több féle tábor közül is választhattak a jelentkezők. Az
országosan is ismert Erzsébet – tábor program keretein
belül, három csapat is remek hangulatban töltött el egyegy hét napközis jellegű táborozást, amely alkalmakkal

reggel nyolctól délután négyig foglalkoztattuk a
gyermekeket.
Mezőcsát város Önkormányzatának köszönhetően
részt vettünk az EFOP- 3.9.2 -16 - 2017 -00054 azonosítószámú projektben, amely lehetőséget biztosított két
csoport táboroztatására is, két hétig. Ez a program is
rendkívül tartalmas és emlékezetes volt.
Talán a legnagyobb terjedelmű táborunk a Csodaszarvas elnevezést viseli. Ezen program egy rendkívül
összetett és érdekes tematikát követő lehetőség volt
nemcsak a gyerekek, hanem a pedagógusok számára is.
A Csodaszarvas egy iskolai közösségi program, amely
formája: öt csoportnak napközis és egy 25 fős csoportnak
bentlakásos táborként valósult meg (ez utóbbi Sarudon).
Egyhetes turnusokban történtek a gyerekek foglalkoztatásai, minden tábornak konkrét témakörökhöz
kapcsolódó feladataik voltak. Ezen belül remek programokat is biztosítottak a tábor szervezői: sportesemény
(Katus Attilával), interaktív fejlesztő foglalkozások,
Boot Camp, táncház, folklór és hagyományőrzés, Futsal,
drámajátékok, koncert (Kis Kata Zenekar).

A táborok keretein belül minden héten egy- egy
kirándulás is megvalósult: Miskolc - Csanyik erdei
iskola, Nyíregyháza állatkert, Felsőtárkány Dínó park,
Poroszló Tisza- tavi Ökocentrum.

Remélhetőleg mindenki kellemesen töltötte napjait
ezen alkalmakkal, köszönet a felügyeletet végző
pedagógusnak! A nyár hátralevő részére mindenkinek
kellemes pihenést!
Csorbáné Tóth Tímea
Diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Szakmai kirándulás
Valkón és Gödöllőn
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00054 azonosítószámú,
Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és
térségében című pályázat keretében tanulmányi
kiránduláson vettünk részt Valkó és Gödöllő
településeken 2021. július 27-én.
Az egynapos kirándulásra a Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központban dolgozó szociális
szakembereken kívül a városban dolgozó három védőnő
is elutazott, városunkat pedig a Mezőcsáti Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői képviselték.
Rajtunk kívül a projektben résztvevő településeken –
Sajóbábony, Hejőbába – dolgozó védőnők, szociális
szakemberek is részt vettek a tanulmányúton.
Az utazás során felkerestük a Lámpás '92 Közhasznú
Alapítvány otthonait Valkó településen. Az alapítvány
többféle szolgáltatást is működtet, ilyen például a
családok átmeneti otthona, a támogató szolgálat és a
támogatott lakhatás. A valkói lakóotthonokon kívül
további otthonokat tartanak fent Bakonykúton,
Budapesten és Gödön. A valkói Rehabilitációs
Lakóotthon és az Ápoló-gondozó Lakóotthon 8 illetve 9
értelmi sérült személynek biztosít lakhatást.
A Rehabilitációs Lakóotthonban enyhe- és
középsúlyos értelmi sérült ﬁatal felnőtteket gondoznak,
míg az Ápoló-és Lakóotthonban középsúlyos- illetve
súlyos értelmi fogyatékos személyek élik mindennapjaikat. Családi kapcsolatokkal csak néhány lakó
rendelkezik, ők is legtöbbször csak ünnepek környékén
találkoznak családtagjaikkal. A lakók többsége – 4
személy kivételével, akik állapotuk miatt nem képesek
rá – intézményen belüli foglalkoztatásban dolgozik a
gödi műhelyben, és népművészeti mesterségeket

végeznek (gyékényfonás, szőnyegszövés stb).
A lakók számára rendszeres programokat szerveznek
művészeti- és sportprogramok, nyaralások, hitéleti
események, vásárok keretében. Az otthonok állandó
szakmai stábjához hozzátartoznak az ápoló-gondozó
személyzeten kívül nem állandóan helyben dolgozó
szakemberek is (gyógypedagógus, szociális munkás).
Az utazás a szakmai program mellett lehetőséget
biztosított arra is, hogy meglátogassuk a Gödöllői
Királyi Kastélyt, ami Magyarország egyik legnagyobb
barokk kastélya. A tárlatvezetés során sok érdekességet
megtudhattunk, többek között azt is, hogy a 18. század
első felében épült impozáns épületnek sok illusztris
vendége volt, Mária Terézia és Kossuth Lajos is
megfordult a kastélyban. Legismertebb lakói viszont
Ferenc József és Erzsébet királyné (Sisi) voltak, akik
koronázási ajándékként kapták meg a kastélyt. Az
épületet a háborúk során három hadsereg is kifosztotta,
így rengeteg egykori berendezési tárgynak, bútornak
nyoma veszett. Az épület ma rendszeresen helyet ad
zenei eseményeknek, illetve ﬁlmforgatásoknak.
A szakmai kirándulás jó hangulatban telt, minden
résztvevő jól érezte magát, és elmondható, hogy
mindenki gyarapítani tudta a szakmai tudását és a
műveltségét is a programok során.
Rocsik Zoltán

ezőcsáti ásár
időpontjai
(Kiss József utca):
2021. 08. 11. - szerda
2021. 09. 08. - szerda
2021. 10. 13. - szerda
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TOP- 5.3.1-16-BO1-2017-00003
„A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőcsáton és
környékén”

FELHÍVÁS
LEBBENCS FŐZŐ VERSENYRE
Várjuk azon csapatok (civil szervezetek,
intézmények, baráti társaságok, családok)
jelentkezését, akik az első Mezőcsáti Lebbencs főző
versenyen részt szeretnének venni.
Helyszín: Közösségi Ház parkolója
Időpont: 2021. szeptember 4.
NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
A helyezetteket díjazásban részesítjük.

TÁJÉKOZTATÁS
RUHAADOMÁNY OSZTÁSRÓL!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók az
adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.
Az osztás időpontja:

2021. augusztus 27. (péntek) 8-12 óra
Az osztás helyszíne:

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ udvara
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)

Minden csapat köteles egy adag ételt a zsűri részére
biztosítani.
A rendezők minden csapat részére 5 kg burgonyát és
lebbencset biztosítanak, a többi alapanyagról és
eszközről minden csapat magának gondoskodik.
Jelentkezni munkaidőben Bereczné Veres Anikónál a
06-20/371 1899 telefonszámon vagy e-mailben az
abereczne@mezocsat.hu címen lehet legkésőbb 2021.
augusztus 27-ig.

Kérjük, hogy TAJ kártyáját az átvételhez mindenképen
hozza magával! A ruhák elszállításához zsákot, szatyrot
az intézmény nem tud biztosítani.
Kérjük, hogy az érdeklődők szájmaszkot viseljenek.
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Bővebb információ a 12. oldalon
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j szolgálatvállalási lehetőség a honvédségnél alatt (és utána is) bárki választhat más szolgálati formát:
Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Az
Önkéntes Tartalékos Rendszer legújabb elemével
elsősorban a ﬁatalokat szeretnék megszólítani, de
nemtől és kortól függetlenül bárki jelentkezhet.
A kiképzés a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálathoz hasonlóan 6 hónapig tart. Az első két
hónapban a jelentkezők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy maradnak a képzési helyszínen, vagy
más helyőrségben, speciális területen próbálják ki magukat. Elsősorban olyan ﬁatalok érdeklődését várják, akik
idén nem kerülhettek be a felsőoktatásba. A jelentkezők
az önkéntes katonai szolgálat révén lehetőséget kapnak,
hogy a honvédség kötelékében helyezkedjenek el és
katonai felkészítésen vegyenek részt. Minden olyan
magyar állampolgár jelentkezését is várják, aki legalább
18 és legfeljebb 65 éves, van bejelentett belföldi lakóhelye, rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum
általános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést
egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg.
A kiképzések szeptember 15-én kezdődnek, ehhez a tervek szerint az ország minden megyéjében és Budapesten is biztosítanak helyszínt. A résztvevők az MH 2. vitéz
Vattay Antal Területvédelmi Ezred és az MH 6. Sipos
Gyula Területvédelmi Ezred katonáitól sajátíthatják el a
legfontosabb ismereteket. A második hónap után az
önkéntesek ugyanott folytathatják az általános kiképzést,
vagy specializálódhatnak egy szakterületre, így akár
ejtőernyős vagy búvár képzést is kaphatnak, de
megtanulhatnak harcjárművet kezelni is. A hat hónap

dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, pályáját műveleti tartalékosként vagy területvédelmi tartalékosként
folytatja.
A képzés első két hónapjában a ﬁzetés a mindenkori
minimálbérnek megfelelő összeg, jelenleg bruttó 167
ezer Ft. Aki a program második részében speciális területet választ, már a garantált bérminimumot kapja havi
ﬁzetésként, amely jelenleg bruttó 219 ezer Ft. Ruházati
ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, utazási költségtérítés, valamint szükség esetén szociális támogatás is jár a
résztvevőknek. Jelentkezni legkésőbb augusztus 31-ig
lehet a megyeszékhelyek toborzó irodáiban, vagy a Magyar Honvédség Központi Online Toborzó Irodájában,
az onlinetoborzo@mil.hu címen.
Ügyfélfogadás: Hadkiegészítő és Toborzó Iroda
3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2
Tel: 0646/327-245, Email: borsod.toborzo@mil.hu
H-Cs: 08:00- 15:30, P: 08:00 – 12:00

öszönetnyilvánítás
"Angyalaid vezessenek tovább utadon,
legyen lelkednek örök béke és nyugalom."
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

Bagi László Mihályt
utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték, fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család
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e-te u-ta

limpia

ezőcsáton

magukat, a győzelem érdekében.
Kezdésként Dánﬁ Magdolna gondoskodott a bemelegítésről, majd a kezdetét vette a verseny. Első körben
különböző ügyességi versenyeken vettek részt.
Öltöztették egymást, tojással egyensúlyoztak, múmiát
tekertek, célba dobtak, vizet hordoztak és lisztet
öntöttek. Mondhatjuk megvolt a sport és a kacagás

Sorakozó sátrak, asztalok, székek, sós és édes
sütemények, frissítők a nagy meleg ellen, készülő ebéd
és délelőtt kilenc óra… ünnepélyes bevonulással vette
kezdetét a mezőcsáti Se-te Su-ta Olimpia az idősek
nappali ellátó épületének udvarán.
2021. augusztus 4-én, délelőtt kilenc órakor Gáspár
Andrea köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót a
Mezőcsáti Kistérségi Humánszolgáltató Központ vezetőjének, Kallóné Szilvási
Zita asszonynak, megnyitó
beszédének megtartására. A
rendezvény célja, hogy egy
hagyomány szülessen és
minden évben megrendezésre kerüljön, így hát
elindul a vándorbot, melyet a
győztes csapat hazavihet
településére és ezzel elnyeri
a következő évi olimpia
szervezési jogát. Ezt követően felsorakoztak a csapatok
és kezdetét vette az ünnepélyes bevonulás. A nap
folyamán különböző játékokban mérettették meg egyszerre, így gondoskodva arról, hogy minden gondjuk

14

2021. augusztus
csapatát erősítették. Első helyen Ároktő csapata végzett,
így a 2022-es Se-te Su-ta Olimpiát ők rendezhetik meg.

A második helyet Mezőcsát,
legalább egy kis időre feledésbe merüljön. A második
körben különböző, ülve végezhető feladatok következtek. Babot válogattak, megmozgatták az agytekervényeket, de előkerült a kirakó, a pingpong labda és sok
más szórakoztató kellék. Ebédidőben jókedvűen együtt
elfogyasztották a gulyáslevest, majd a buktát. A pihenő
időben Sipos József r. alezredes, a Mezőcsáti Rendőrőrs
Őrparancsnoka vette át a szót és tartott tájékoztatót az

a harmadik helyet pedig Tiszatarján nyerte el.

idősek számára, majd az eredményhirdetés következett.
Ezzel a nappal megszületett Mezőcsát város egy újabb
A díjakat Kallóné Szilvási Zita intézményvezető és üde színfoltja, az idősek olimpiája...
Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere
adták át, a nap folyamán mindketten a Segítő Kezek
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gyházi hírek

zületések
Tolvaj István és Szekeres Hajnalka

Sára Júlia

Hankó István és Egri Renáta Nóra

István

Balogh György és Balogh Borbála

Mira Linett

Kuli Krisztián és Szabó Kitti

Nina

Katolikus Egyház

Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtök-szombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Keresztesi Attila és Pataki Krisztina

Attila

Szabó János és Varga Petra

János

ázasságkötés

Ambruzs Andrea és Rontó Richárd
Nagy Kitti Laura és Szombati Krisztián
Csályi Cintia és Zámbori Dávid
Zsibók Piroska és Dégi Ferenc Károly
Répási Csilla és Gulyás Dániel

lhalálozás

özv. Bertók Lajosné
szül.: Kemény Zsóﬁa 87 évet élt

Református Egyház
Vasárnaponként de. 10 órakor istentisztelet,
online közvetítéssel.
Augusztus 29-én vasárnap de. 10 órakor
ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet.
Szeptember 5-én vasárnap de. 10 órakor újkenyér alkalmával úrvacsorás istentisztelet.

Hajdu Istvánné
szül. Tóth Anna 85 évet élt
Molnár Jánosné
szül. Galambos Mária 75 évet élt
Bagi László Mihály 57 évet élt
Balogh Sándorné
szül. Sólyom Terézia Eszter 72 évet élt
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Szeptember 4. (szombat) 10.00:
MEZŐCSÁT VÁROS NAPJA
Helyszín: Szent István utca (Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár előtti
útszakasz)
A városnapi programok sorában délelőtt veterán autós- és motoros felvonulás, a Lila Akác Nyugdíjas Klub
műsora, gyermekműsor és ugrálóvár várja a családokat, ekkor veszi kezdetét a hagyományos főzőverseny is. A
zenei fellépők sorát könnyed táncdalokkal

Peter Sramek

nyitja meg, kora délután az

Agyagbanda húzza a talpalávalót. Délután 4 órakor lép színpadra Kasza Tibi, végül a Kölcseyúti rendezvénytér programját a fantasztikus hangú popdíva,

Radics Gigi koncertje zárja.

Szeptember 4. (szombat) 20.00:
RETRO UTCABÁL
Helyszín: Hősök tere
A városnapi programok egy hamisítatlan retró
utcabállal zárulnak. A szabadtéri táncmulatság
előtt Miss Bee (ex-Bestiák) a Bestiák
együttes és a '90-es évek legnagyobb, hazai és
külföldi slágereivel forrósítja fel a hangulatot.

Csáti Újság

Mezőcsát Város havi lapja
2200 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: Jelenﬁné Czirkus Babett
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