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“Sokszor és sokat
nevetni; elnyerni az
intelligens emberek
megbecsülését, a
gyermekek
ragaszkodását; kivívni az
őszinte kritikusok
elismerését és elviselni a
hamis barátok árulásait;
örülni a szépnek,
megtalálni másokban a
jót; jobbítani egy kicsit a
világon – egy egészséges
gyerekkel, egy parányi
kerttel vagy azzal, hogy
biztos lábon állva élsz;
tudni, hogy legalább
egyvalaki könnyebben
lélegzik, mert te voltál.
Ez a boldogulás, ez a
siker.”
(Ralph Waldo Emerson)
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nnepi

önyvhét

2018. június 6-án, szerdán került megrendezésre a
89. Ünnepi Könyvhét és a 17. Gyermekkönyvnapok
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei programsorozatának
ünnepélyes megnyitója.
E jeles nap alkalmából Prókai Margit asszony, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója,
a programsorozat főszervezője, városunk valamennyi
képviselője és a megjelent intézményvezetők is
tiszteletüket tették.
A könyvhét programsorozatát Török Dezső, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg.
Beszédében kitért a munkaerőhiányra, melynek oka,
hogy egyre kevesebb ﬁatal szeretne könyvtárban
dolgozni. Ennek ellenére mégis tudja, hogy a modern
techika nem győzheti le végérvényesen a könyvek iránti
szeretetet.

Ezt követően Siposné Horváth Anita, városunk
polgármester asszonyának beszédét hallhattuk, amiben
az új könyvtár és közösségi ház fontosságát említette,
melynek átadására már nem sokat kell várni.
Mindemellett az új épület esélyt ad arra, hogy minél több

emberrel szerettessük meg az olvasást és a nyomtatott
forma iránti érdeklődést, melyet a ﬁatalok kezébe adtak.
Esélyt kaptak arra, hogy bizonyítsanak, tanulhassanak, a
legjobbat nyújtsák a lakosság és a környéken élők
számára.

A megnyitót követően ünnepi műsor következett
„Szép szerelmem Magyarország” címmel, melyet
Nemcsák Károly és Szabó Gyula Győző zenés – verses
előadásában láthattunk.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő-testülete
2018. június 25-én tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület elfogadta a
2018. év első félévében elvégzett önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz
köthető karbantartási és felújítási
munkákról és annak anyagköltségeiről készített tájékoztatást.
A 2018. évi közfoglalkoztatási
programról benyújtott beszámolót a
Testület megismerte és jóváhagyta.
Miskolc Térségi Konzorcium és a
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás közötti bérleti
szerződés módosításához valamint a
Konzorcium és a REGIHU-Hejőpapi
Kft. közötti bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárult a Képviselőtestület.
Mezőcsát Város Önkormányzata a
Mezőkövesdi Tankerületi Központ
tájékoztatása alapján, a Mezőcsáti
Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola területén
lévő belső ivóvízvezeték hálózat
javításával összefüggő átalakításához
szükséges munkálatok elvégzéséhez
a tulajdonosi hozzájárulását megadta.
A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása mellett döntött a
Képviselő-testület.

ezőcsát áros
nkormányzata
épviselő-testületének
12/ 2018. ( . 25.)
önkormányzati rendelete
a pénzben és
természetben nyújtható
szociális ellátásokról szóló
3/2015. ( . 24.)
rendeletének
módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat
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Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § és 132.
§ (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
13. § (1) bekezdés 8a) pontjában
megha-tározott feladatkörében
eljárva a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása céljából a következő rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 5. §-a az alábbi (2a)
bekezdéssel egészül ki:
(2a) A Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások az e rendeletben
meghatározott jövedelmi, vagyoni
szempontokat is ﬁgyelembe véve
abban az esetben állapíthatók meg,
ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve
folya-matos mezőcsáti lakcímmel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Mezőcsáton
lakik. A megkívánt helyben lakás
tényét a jegyző a lakcímnyilvántartás adatai alapján és a lakó- vagy
tartózkodási helyen végzett környezettanulmánnyal jogosult ellenőrizni.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Kihirdetés napja: 2018. június 25.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalban a nyári igazgatási szünet időtartama 2018. július
16-tól 2018. augusztus 3. napjáig
tart. Az igazgatási szünet időtartama
alatt a Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tart.
ezőkövesdi ankerületi
özpont
„ özszolgálati tisztviselőkről
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
ezőkövesdi ankerületi

özpont
üzemeltetési referens
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
3 sz. melléklet 94. pontja. Műszaki
szabályozási feladatkör. Az I.
besorolási osztályban főiskolai szintű
műszaki felsőoktatásban szerzett
szakképzettség.
Ellátandó feladatok:
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ köznevelési intézményeivel kapcsolatos üzemeltetési feladatainak
ellátása, vagyongazdálkodás (leltározás, eszközök nyilvántartásba vétele),
beszerzések. Közbeszerzési feladatok
előkészítésében, lebonyolításában
való részvétel. Statisztikai adatszolgáltatások. Közüzemi, terembérleti,
tanulószállítással kapcsolatos szerződések elkészítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vagyongazdálkodás, üzemeltetés,
közbeszerzés, szerződések elkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló”
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a
„Kormánytisztviselők jogállásáról
szóló” 2010. évi LVIII. törvény, a(z) A
jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló”
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a
„Kormánytisztviselők jogállásáról
szóló” 2010. évi LVIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
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- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
-Főiskola, Műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása,
- Felhasználói szintű informatikai
rendszerismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
- Egyetem, jogász szakképzettség
- Legalább 1-3év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
pontos, precíz munkavégzés, önállóság, megbízhatóság, terhelhetőség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes, szakmai önéletrajz a
45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.
mellékletében foglalt adattartalommal. Az álláshely betöltéséhez
szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok
másolata. 3 hónapnál nem régebbi
bizonyítvány másolata vagy annak
igénylését igazoló tértivevény. Motivációs levél. A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
kezeléséhez a pályázati eljárással
összefüggésben hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör legkorábban 2018.
augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. július 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Bozsikné Vig
Marianna nyújt, a 49/795-212-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére
történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12.). Kérjük, a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító
számot: TK/047/00598-1/2018,
valamint a munkakör megnevezését:
üzemelte-tési referens.
Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd,
Széchenyi út 12.

A pályázati eljárás, a pályázat
elbírálásának módja, rendje:
A pályázat csak akkor érvényes, ha
tartalmi és formai feltételeknek
megfelel. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. A pályázati
kiírásnak nem megfelelő pályázatot a
kiíró érvénytelennek tekinti és azt
nem vonja elbírálás alá. A beérkező
érvényes pályázatok közül a kiválasztottak személyes meghallgatása
után a mezőkövesdi tankerület igazgatója dönt az alkalmazásról. Az
alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kizárólag postai úton
kérjük feltüntetni az alábbi iktatószámot: TK/047/598-2/2018. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem
vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kárt, a
pályázat beadásával kapcsolatban
felmerült költség megtérítését.

Zárvatartás!
A Mezőcsáti ÁMK Óvoda intézményegysége és a Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár nyári
zárva tartása mellett döntött. A nyári
szünet idején mindkét óvoda 2018.
június 11.-2018. augusztus 17-ig
csökkentett létszámmal működik.
Az Árpád úti óvoda 2018. június
11.-2018. július 15-ig, a Hősök terei
óvoda 2018. július 18-tól 2018.
augusztus 17-ig ügyeletet tart.
Mindkét óvoda 2018. augusztus 21től augusztus 24-ig zárva tart. 2018.
augusztus 27-től mindkét óvoda
teljes nyitvatartással működik majd.
A Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár 2018. július 16-től július
28-ig zárva tart.
A Mezőcsáti Közös
Önkormányzati Hivatal nyári
igazgatási szünetének időtartama:
2018. július 16.-2018. augusztus 3.
A hivatalban az igazgatási szünet

egélykérés
Tóth Zoltánné, Ilonka néni este
negyed 6 körül megszédült és ezt
követően elesett. Tudni kell róla,
hogy ez előtt 4 hónapig feküdt a
kórházban és több műtéten esett át
egy lábtörés miatt. Ez alkalommal
csúnyán beütötte a fejét és a kezét.
Az idős asszony syncumárt szed,
mely miatt erősen vérzett a keze és
félő volt, hogy elvérzik.
Mindezt Gagyi Béláné, a Református Egyház Házigondozó Szolgálatának egyik gondozónője osztotta meg velünk, akit 17 óra 15
perckor értesített Tóth Zoltánné
testvére a történtekről. Természetesen egyből a helyszínre sietett és
nem sokkal utána a mezőkövesdi
mentősök is megérkeztek. A sérültet szakszerűen ellátták, mégis mindenképp be akarták vinni a kórházba a további vizsgálatok miatt, amit
Tóth Zoltánné semmiképpen sem
akart. Emiatt az ügyeletet értesítették, ahova további vizsgálatokra
bevitték a sérültet.
Az ügyeleten történtek…
„Amint megérkeztünk az ügyeletes orvos, Dr. Pálmai Zsolt kijött
és első dolga volt bemutatkozni,
mely meglepő volt, hisz nincs
megszokva ez a gesztus. Ilonka
néni végig észnél volt és válaszolt a
feltett kérdésekre. Az EKG miatt a
mentősök bevitték a kivizsgálóba.
Szerencsére a szívműködése rendben volt, de elég kevés folyadékot
fogyasztott aznap, ami okozhatta a
szédülést. Ennek okán infúziót
kapott. Szakszerűen ellátták és
nagyon szépen beszéltek a 88 éves
idős nénivel. A nővérke mégegyszer lekezelte a kezét és a rászáradt
vérfoltokat is letörölgette. Végig
nyugtatgatták a nénit, mely megható volt. Ilyen dolgok mellett nem
lehet egyszerűen elmenni…”
Este fél 9-kor lement az infúzió és
hazaengedték pihenni Ilonka nénit,
aki igazán hálás a szakszerű ellátásért, a kedvességért, amit az ügyeleten és a mentősöktől kapott.
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Hejőkeresztúrig, mely során útközben egy kis üzemlátogatást is megejtettek Gelejen, a Sajtgyárban. A délutáni
programok közé tartozott a tűzoltó bemutató, az
ügyességi versenyek, a fürdőzés és a tombola.
Másodjára került sor a Szezonnyitó Csáti Retró Veterán
Nagyon jó hangulatban telt el ez a két nap, hisz minden
Találkozóra, melynek idén is a Mezőcsáti Termálfürdő résztvevő a szórakozásra koncentrálhatott. Természeadott otthont, melyet a Mezőcsáti Motoros és Veterán tesen mindez nem jöhetett volna létre a Mezőcsát Város
Klub szervezett.
Önkormányzata és a Mezőcsáti-Termálfürdő Kft.
támogatása nélkül. Köszönjük!

. zezonnyitó sáti etró
alálkozó

eterán

ipp - itt van a befőzés ideje...
Leggyakrabban lekvárt és befőttet készítünk, ugyanakkor
évek óta egyre felkapottabbak a
házilag készülő szörpök, krémek,
chutney-k is. Ételintolerancia
esetén pedig az egyetlen biztos
megoldás lehet, hiszen minden
házilag készül, így csak azokat az
összetevőket tartalmazza majd,
amiket magunk válogattunk.
Június 1-jén gyülekeztek a résztvevők és délután 3
órakor kezdődött a regisztráció, melyet szalonnasütés
követett.
Június 2-án még a kora reggeli órákban lehetőség nyílt a
regisztrációra az újonnan érkezőknek, majd Gazda
István, Önkormányzati képviselő nyitotta meg a

rendezvényt és áldotta meg a veterán járműveket. Ezt
követően Mezőcsátról elindult a veterán túra egészen

5 tipp befőzéshez:
1. Legyen minél frissebb a nyersanyag - ezt már
nagyanyáink óta tudjuk.
2. Gyümölcslevek, ízek készítéséhez a 100%-ban
érett, dzsemek készítéséhez a 80-90%-ban, míg
befőttekhez a 75%-ban érett gyümölcsöket ajánljuk.
3. Fő a higiénia! Ne csak a munkaeszközök
tisztaságára ﬁgyeljünk, hanem a munkaasztalra,
vágódeszkára is.
4. Minden tetőt és üveget csírátlanítsunk: a forró
vizes mosogatás és a törölgetés nélküli szárítás
elengedhetetlen, sőt a kifőzés a legbiztosabb mód arra,
hogy ne romoljon meg az étel.
5. A felhasználni kívánt nyersanyagokat áztassuk,
mossuk, majd óvatosan öblítsük le.
Tartósítás:
A háztartásokban leggyakrabban használt tartósítószer a só, a cukor, az ecet és a citromsav, amelyeket
gyakran egészíti ki a szalicil- és az aszkorbinsav
amelyekről manapság megoszlanak a vélemények,
mivel érzékenyeknél allergiás reakciókat okozhatnak.
A só és a cukor tehát a legkézenfekvőbb megoldás,
hiszen vízelvonó tulajdonságuk révén tartósítanak.
Sóból átlagosan 16-20%-ot érdemes az anyaghoz adni,
cukorból pedig legalább 55%-ot. Azonban ilyen magas
só- és cukortartalmú termékeket már nem igazán
készítünk, hiszen más eljárásokkal együtt alkalmazva
csökkenthetőek a mennyiségek.
Forrás: http://www.egeszsegkalauz.hu
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A keddi napon útra indultunk és meg sem álltunk
egészen a Geleji játszótérig. Itt igazán jól érezte magát
mindenki, gyermek kacajtól zengtek a délelőtti csendes
utcák. Miután kellőképpen kifáradtunk ellátogattunk a
Idén is megrendezésre került a minden évben nagy helyi Közösségi Házba is ahol nagy vendégszeretettel
sikert aratott nyári tábor a Kiss József Közösségi Ház és fogadtak bennünket. Beavattak minket bővebben a
könyvtár szervezésében. Az érdeklődés most sem környékbeli madár élővilágba majd ezután rejtvényekkel, feladványokkal szórakoztatták a táborozókat.
maradt el, sok szülő örömmel hozta gyermekét.
Távozásképp hideg üdítővel és csokoládéval látták
vendégül a gyerekeket.

gy hét szórakozás - yári tábor a
közösségi ház és könyvtár szervezésében

Június 25-től 29-ig vehettek részt a táborozók
különböző programokon.
Első nap még csak ismerkedtünk egymással, bemuA harmadik napon mozi délutánt tartottunk a
tatkoztunk, élményeket meséltünk, és különböző
Közösségi Házban egy általuk megszavazott meseﬁlmszórakoztató játékokkal indítottuk el a hetet.
mel. Az igazi hangulat érdekében sok-sok popcornal
készültünk a gyerekek nagy örömére. Ebédre pizza volt a
porondon nagy üdvrivalgás közepette, hiszen mondanom sem kell szinte mindenki kedvenc ételei közé
tartozott.
A csütörtöki nap volt a legizgalmasabb mindközül. Ezt
várták a legjobban, ugyanis Miskolcra indultunk, hogy
megnézzük a legújabb meseﬁlm vetítést a moziban.
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Nagyobbnál nagyobb kólával és popcornal indultak el
izgatottan, hogy megnézzék a „Bűbáj” című ﬁlmet.
Hatalmas sikert aratott körükben és nagy szemekkel
szájtátva nézték végig. Miután hazaindultunk még
betértünk a közeli McDonald's-ba ahol ebéd gyanánt
mindenki elfogyasztott egy hamburgert sült krumplival.
Az utolsó napon szintén egy aktív programnak lehettek
részesei. Játékokkal felpakolva indultunk ki a Mezőcsáti
Sportpályára. Sok mindent vittük magunkkal a ﬁúk
mégis inkább a foci mellett szavaztak a lányok pedig
szórakoztató játékokat játszottak velünk a hatalmas fák
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yerekek!
ihenésképp olvassatok a nyáron...
ANDERSEN MESÉI
Megújult külsővel, új
borítóval jelentkezik az
örök klasszikusokat
felvonultató sorozatunk, a Csodaszép
altatómesék! Andersen
meséit mindenki
ismeri, s generációk
nőttek fel a Grimm
ﬁvérek történetein is,
míg a klasszikus
mesékben Perrault
legismertebb írásait
gyűjtöttük csokorba. A
kötetek az eredeti
történetek modern
átiratait tárják az olvasók elé.
Forrás: https://www.lira.hu

árnyékában. Ebéd után mindenki választhatott magának
fagylaltot majd lassan indultunk vissza a Közösségi
Házba hiszen nemsokára a tábor végéhez közeledtünk.
Összeállítottunk minden gyereknek egy meglepetés
csomagot, amelyben édességtől kezdve egészen a
fejlesztő játékokig minden megtalálható volt. Mondanom sem kell, hogy fülig ért a szájuk. Az utolsó órákban
még egy mozi is belefért a könyvtárban természetesen
ismét sok-sok popcornnal.
Bízunk benne, hogy minden gyerkőc nagyon jól érezte
magát nálunk és reméljük, hogy jövőre is ellátogatnak
hozzánk. A Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár pedig
mindenkinek megígéri, hogy jobbnál jobb programokat
fog készíteni nekik jövőre is a felejthetetlen élmény
érdekében.
Tolvaj Szekeres Hajnalka

UTAZÁS A FÖLD KÖZÉPPONTJA FELÉ –
JONATÁN KÖNYVMOLYKÉPZŐ –
Otto Lienbrock, a bogaras hamburgi geológusprofesszor egy titkosírással készült középkori feljegyzésből megtudja, hogy az izlandi Snaefells vulkán kráterén keresztül út nyílik a Föld középpontja felé. Unokaöccse, a jámbor Axel
sokkal kevésbé lelkesedik a hajmeresztő
vállalkozásért, mégis
kénytelen nagybátyjával tartani; az ő elbeszéléséből értesülünk a
fantasztikus utazás
izgalmas kalandjairól.A jövő nagy álmodója ebben a regényében kevesebbet törődött a tudományos
valószínűséggel, mint
más műveiben. Maga a
föld mélyébe vezető út
már a regény megírásakor eléggé abszurd
ötletnek számított; a
föld alatti másik világ leírása azonban az író korának
földtörténeti ismereteit tükrözi. Verne regénye mégis
zavartalan örömet szerezhet az olvasónak, aki a képzelet
kalandját, az emberi akaraterő és a tudományos
önfeláldozás példáját látja benne.
Forrás: https://aurorakonyvesbolt.hu
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yári tábor az

gressyben

Az iskola épphogy befejeződött az Egressyben, már a
táborok el is kezdődtek. Az elmúlt két hétben négy
táborban vehettek részt tanulóink, az EFOP-3.3.5-17
pályázatnak köszönhetően.
Az egyik tábor helyszíne Mezőkövesd volt, amely a
Nemzeti kulturális identitás, hagyományőrzés,
anyanyelvápolás téma köré csoportosult. A gyerekek
táncokat, énekeket tanultak, ellátogattak a Matyó
Múzeumba, de a szórakozás sem maradhatott el,
strandolhattak is.
Bónuszként az idegennyelvi és a hagyományőrző tábor
kapott egy kirándulást Lillafüredre, ahol a Szent István
barlangot tekinthették meg, sétálhattak a csónakázótó
partján, megnézhették a vízesést.
A táborokban összesen 126 tanuló vett részt, 8
pedagógussal: Kormos Ágnes, Zelei Ferenc, Veresné
Nagy Zsuzsa, Kónya Mária, Bartókné Himer Krisztina,
Icsu Sándorné, Deákné Szinai Valéria, Vincze Gyuláné és
Varga Erika animátor.
Bartókné Himer Krisztina
Ezzel egyidőben az iskolában is hagyományőrző tábort
szerveztünk „Kicsi nékem ez a ház, kirúgom az oldalát”
címmel. A diákjaink programja itt is a hagyományok
köré csoportosult, ellátogatták mind a két tájházba, ahol
érdekes előadást tartottak a vendéglátóik. Továbbá
néptánclépéseket, énekeket tanultak, kézműveskedtek a
résztvevők.

A szünidő második hetében idegennyelvi táborban
vehettek részt az első és negyedik évfolyamos tanulóink,
„A mese és játék - az erdő világában” címmel, ahol a
gyerekek érdekes, szórakoztató játékokkal bővíthették
ismereteiket, szókincsüket.
Ezzel párhuzamosan szintén hagyományőrző tábor
indult, „Hagyományőrző lakodalmas szokások”-kal
foglalkoztak a felső tagozatos diákjaink. Kézműves
foglalkozások, tánc, énektanulás, kerékpártúra
színesítette programjaikat.

allagás
„Ha egy álom Istentől való és te elkötelezed magad
rá, akkor biztosan bekövetkezik.”
Habakuk2,3 alapján
2018. június 17-én 9 órakor került megrendezésre a Dr.
Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és
Bölcsőde ballagási ünnepsége, akik 2010-2018-ig
tanultak és fejlesztették magukat az iskola falai között.
Az iskola búcsúzó diákjai:
8.a osztály: Bakondi József Máté, Bilecz Klaudia,
Fekete Sándor Marcell, Fekete Zsombor, Gyimesi Tibor,
Kemény Evelin, Kovács Marcell Kornél, Nagy Zsolt
Dávid, Oláh Sándor, Petra Nándor, Sipeki Anna, Sólyom
István, Szilágyi Vivien, Tar Alexandra, Zarándi László
Máté és aki végig kísérte őket az úton, Rembeczkiné
Szabó Ágnes osztályfőnök.
8.b osztály: Balázs Bence, Boros István, Fehér Lea,
Fodor györgy, Kovács Krisztián Márk, Kun Dávid,
Mátyás Máté, Molnár Alex, Nagy László, Rácz Réka,
Rasch Zorka, Répási Gábor Dávid, Szabó Petra, Zsipi
Gyula és aki végig a segítségükre volt, Tóth István Csaba
osztályfőnök.
Az életetek első akadálya véget ért és meghoztatok egy
döntést, mely a jövőtöket építi majd. Sok szerencsét
kívánunk az előttetek álló akadályokhoz.
„… ha Isten segít, a falon is átugrom.”
Zsolt18,306
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atártalanul 2018
Iskolánk, a Dr. Enyedy Andor Református Általános
Iskola sikeresen pályázott a szomszédos országokba
irányuló tanulmányi kirándulásra.
Ennek eredményeként (pályázati szám: HAT-17-012017-00567) a Határtalanul programban vettünk részt,
aminek keretében 2018. június 1-től 4-ig négy csodálatos és egyben felejthetetlen napot töltöttünk Erdélyben.
Az utazás lehetőséget adott arra, hogy megismerjük a
határainkon túl élő magyarok életét, történelmét,
hagyományait.
2018. június 1-én reggel 6-kor indultunk útnak egy
kényelmes autóbusszal. Hosszú utunk során elsőként a
történelmi Erdély határán Királyhágón álltunk meg, ahol
fotókat készítettünk és gyönyörködhettünk a táj lenyűgöző szépségében. Majd folytattuk utunkat a kirándulás
legtávolabbi pontjára Tordára, ahol idegenvezetőnk
kíséretében rövid túrát tettünk a Tordai- hasadékban. A
sziklafalak között sétálva megismerkedtünk Szent László király legendájával is. Utunk következő állomásaként
Gyulafehérvárra látogattunk. A vár területén áll az a
XIII. század végén épült román stílusú templom,
melyben sok híres magyar nyugszik, többek között
Hunyadi János. Tiszteletünket koszorúzással fejeztük ki
a híres törökverő síremléke előtt. Este érkeztünk Dévára,
ahol 2 éjszakát töltöttünk. A Szent Ferenc Alapítvány
házában szálltunk meg, este és reggel közösen étkeztünk
a helyi gyerekekkel. Kellemes, barátságos fogadtatásban volt részünk. A második napon Marosillyére
kirándultunk. Itt Bethlen Gábor szülőházában egy
rendhagyó történelemórán vettünk részt. A gyerekek
reneszánsz kori ruhákba öltözhettek, majd megnéztük
azt a dokumentumﬁlmet, ami az épület felújításának
mozzanatait tárta elénk. Képet kapva Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes embert próbáló tevékenységéről. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet
célja az Erdélyben élő nehéz sorsú gyermekek
felkarolása. Mindezek mellett a magyarság értékeinek
megmentésén fáradozik. Munkájára Isten áldását
kérjük.
Ezt követően utunk Vajdahunyad várába vezetett
történelmi ismereteink gyarapítására. Csoportokban,
érdekes feladatmegoldás közben barangoltuk be a várat.
Vajdahunyad után Csernakeresztúron álltunk meg, itt
megnéztük a helyi tájházat és megismerhettük a bukovinai székelyek történetét is. Késő délután érkeztünk
vissza Dévára, ahol az alapítvány egyik diákja mutatta
be a kolostort, és beszélt az itt élő gyermekek
hétköznapjairól. Megismerhettük a kolostor belső
elrendezését, majd átadtuk ajándékainkat a kis lakók
számára. Majd „magos Déva várának” bevételére
indultunk, ami mindannyiunk számára feledhetetlen
élmény volt.
Másnap reggel elbúcsúztunk Dévától és utunk Máriaradnára vezetett, ahol a kegytemplomot néztük meg.

Betekintést nyerhettünk a vasárnapi szent misébe. A
templomkert árnyas fái alatt csoportmunkában címereket
rajzolhattak és festhettek a gyerekek. Miután megpihentünk Arad városa következett, ahol kegyelettel hajtottunk
fejet az aradi vértanúk emléke előtt. Városnézésünk során
megkoszorúztuk a Tűzoltó téren álló monumentális
Szabadságszobrot. Megnéztük Arad legimpozánsabb
épületeit: a Városházát, a Minorita templomot és a
Kultúrpalotát.
A belvárosi séta után Nagyszalontára indultunk a város
legnevezetesebb szülöttének ,Arany Jánosnak az emlékhelyeit néztük meg: a Csonka tornyot, az itt található
múzeummal és kiállítással. Másnap reggel Arany Juliska
sírjánál tartottunk megemlékezést, majd elindultunk
utunk utolsó állomására Nagyváradra. Lenyűgözött
mindannyiunkat a város szépsége. A város központjában
található Várad egyik legszebb eklektikus épülete a
Saspalota, mely ma szállóként működik. A város
nevezetes épületei után a Holnap irodalmi társaság
tagjainak és Ady Endrének a szobrát tekintettük meg.
Látogatást tettünk a Római Katolikus Püspöki Székesegyházba, mely barokk stílusban épült. Orgonája Mária
Terézia ajándéka. Itt őrzik Szent László királyunk
koponyacsontjának egy kis darabkáját, bronzszobra
pedig a bazilika előtt áll.
Utunk végén örömmel érkeztünk haza Magyarországra.
Erdélyi kirándulásunk során sok-sok ismerettel gyarapodtunk, ott tartózkodásunk életre szóló élményeket
hagyott bennünk. Köszönjük a szervezők, vendéglátók,
az idegenvezető és a sofőr áldozatkész munkáját.
Hajdu Eszter Erika
tanárnő

udtad? úlius...
Szent Jakab Hava– Nyárhó – Áldás hava
Július első szombatja a szövetkezetek nemzetközi
napja
Július 1.
Építészeti világnap
Semmelweis Ignác születésnapja – 1818 – A magyar
egészségügy napja
A köztisztviselők napja
Magyaroroszágon az első országos állatorvos
kinevezése (Pest) – 1838
Müller Ferenc József születésnapja– 1740
(Bölöni) Mikó Béla születésnapja – 1843
Jendrassik Alférd születésnapja – 1866
Július 2.
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - Sarlós
Boldogasszony
Móricz Zsigmond születésnapja – 1879
A sportújságírók napja
Fono Albert születésnapja– 1881
Laczko Aladár születésnapja– 1892
Július 3.: Utaló: Szent („HITETLEN”) Tamás apostol
Július 4.: Szent Ulrik
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tven éve érettek
Nagy Éva és Deák Sándor az idén is elküldték az
avizót a volt osztálytársaknak, hogy május 26-án
tizedszer is osztálytalálkozóval ünnepeljék meg az 1968.
június 21-én befejezett érettségi vizsgájukat és érettségi
bizonyítványuk kézhezvételét.

A találkozóra összegyűlt 68 éves volt diákok és a
meghívott tanárok a mezőcsáti általános iskola épülete
előtt, ahol csókkal köszöntötték egymást: a gyakran
találkozók a mindennapos ismertség ünnepi örömével, a
ritkán találkozók pedig az elmúlt fél évszázad miatti
csodálkozással.
Az osztály az 1963-ban alapított gimnázium felmenő
rendszerben másodszor, tehát 1964-ben induló gimnáziumi osztálya volt az intézetnek pedig Általános Iskola és Gimnázium volt a neve. Akkor a létszám 44 fő
volt az esetleges lemorzsolódások miatt az érettségi
idején a IV. osztályban a hetes 35 fő osztálylétszámot
jelentett az órák kezdetén és nem tudjuk az okát adni, de
az eltelt ötven év alatt 10 fő volt diák távozott az élők
sorából, tehát a 2018-as létszám 25 fő.
A találkozó kezdete az elhunyt osztálytársakról és
tanárokról való megemlékezés perceivel telt. A
megemlékezés néma felállással és John Donne angol
költő idézetével történt:
„Senki sem különálló sziget, minden ember a kontinens
egy része, a szárazföld egy darabja ha egy göröngyöt mos
el a tenger, Európa lesz kevesebb éppúgy mintha egy
hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te
birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy
vagyok az emberiséggel, ezért hát sose kérdezd, kiért
szól a harang, érted szól.”
Az elhunyt osztálytársak: Kelemen Jánosné Bartók
Ibolya, Fekete Tiborné Csillag Magdolna, Maria
Göransson Gagyi Mária, Grempserger Jánosné Gedai
Eleonóra, Dr. Kovács Lajosné Kővári Anna, Sebe
Istvánné Lőrincz Anna, Nyikes Józsefné Mészáros
Erzsébet, Majoros Győzőné Molnár Éva, Pulai Sándorné
Muskatal Erzsébet és Rőthi Antal. Elhunyt tanárok: Kiss
József osztályfőnök, Lázai Bertalan, Lázai Bertalanné,

Törő Sándor, Nagy Gyula.
A találkozó első része az ötven évvel ezelőtti érettségi
megidézésének történetével telt, hisz az érettségi
vizsgáknak külön rituáléja van.
Az írásbeli dolgozatot az iskola időben megküldte a
kijelölt elnöknek: Dr Csendes Andrásnak, a mezőkövesdi diákotthon igazgatójának, hogy azok az elnök által
is megtekinthetők legyenek. A szóbeli vizsgákat három
napra osztottuk be. Az írásbeli dolgozatok javasolt
érdemjegyeit az elnök változtatás nélkül jóváhagyta a
matematika kivételével, ahol sokan a vizsgázók közül
nem ellenőrizték a megoldott feladatok helyességét, ami
értékelhető pont lett volna. A vizsgateremben hosszú
asztal mellett ültek a vizsgabizottság tagjai a
szaktanárok, középen az elnök, előtte a felelő diákok
tételkifejtési helyei. A vizsga zavartalanul folyt 11 óráig,
ekkor az iskola udvarán megjelent egy személyautó,
kiszállt belőle Lónyay László, a megyei műv. osztály
főelőadója, aki bemutatta a megbízását az igazgatónak és
az elnöknek, miszerint az érettségi vizsgát a továbbiakban ő fogja irányítani, mert Csendes Andrásnak
sürgősen a Megyei Műv. Osztályon kell megjelenni a
mezőkövesdi középiskolai diákotthon építkezési
munkálatait megbeszélni.
Az új elnök rendkívül liberálisnak mutatkozott a
vizsgázók érdemjegyeinek megállapításában, mindig
jobb kalkulust akart, mint amit a szaktanár javasolt. A
vizsgák zárásakor adott értékelő megjegyzései is arról
szóltak, hogy hibás a vizsgaszabályzat, mert aki
elégtelenül írásbelizett, az nem kaphatott jobbat csak
közepest a végén. Ekként a harmadik napon befejeződött
az érettségi vizsga, amely azzal zárult, hogy mind a 35
jelölt megfelelt a követelményeknek, két diák pedig
kitűnően felelt meg: Molnár Tibor és Virág Mária.
Az osztálytalálkozók hagyományos része, a visszahozott zászlók felmutatása, vagyis a résztvevők beszámolója több mint két óra hosszáig tartott a 20 volt diák
számára. A tízedik találkozón, amelyet már kilenc
megelőzött, a helyben lakók és a közeli ismerősök nem
igen tudtak újat mondani magukról, a mondandók inkább
az illető életpályájának a summázatai voltak.
A visszahozott zászló Ady szerint az jelenti, hogy a
diák, amikor elhagyja az ő iskoláját az értelem és a tudás
zászlóját viszi magával a nagybetűs életbe, hogy azzal
próbáljon boldogulni, aztán ha visszatér az iskolába
megmutathassa azt tisztán és fehéren. Régóta úgy
értelmezzük már a diáktalálkozókat, hogy a visszahozott
zászló nemcsak a nagy karriereket és a ritkaságszámba
menő egzisztenciális érvényesüléseket jelentik, hanem a
hétköznapok örömeit, család és párkapcsolatokat,
gyerekek és unokák életét, amit az iskolában tanultak
révén tudunk felmutatni.
Az osztálytalálkozó után a résztvevők a Gránit panzió
éttermében fehér asztal mellett is megemlékeztek az
ötven évvel ezelőtt tett érettségi vizsgájukról.
Juhász Sándor

2018. július

ecept
ibizlis sült túrótorta

Hozzávalók / 6 adag
A tésztához:
22 dkg ﬁnomliszt, 14 dkg margarin,
2dkg cukrozatlan kakópor, 7 dkg porcukor, 1 db tojás, 1 dl tej
A töltelékhez:
25 dkg tehéntúró, 15 dkg tejföl, 10dkg
cukor, 1 citromból nyert citromhéj, 1
csomag vaniliás cukor, 3 db tojás, 5
dkg puha vaj, 2.5 dkg ﬁnomliszt
A tetejére:
20 dkg piros ribizli, 1 csomag piros
tortazselé
Elkészítés
1. A tészta elkészítéséhez egy tálban
tojás és a tej kivételével összekeverünk minden hozzávalót, majd a tojást
és annyi tejet öntünk hozzá, hogy
puha tésztát tudjunk gyúrni belőle.
2. Ezután egy piteformába tesszük a
tésztát, és lisztes kézzel egyenletesen
elsimítjuk. Ha valakinek könnyebb,
akkor nyugodtan kinyújthatja lisztezett deszkán. Villával megszurkáljuk, és hűtőbe tesszük, amíg a tölteléket elkészítjük.
3. A töltelék nagyon egyszerű. Egy
keverőtálba kimérjük az összes
hozzávalót, és híg állagúra keverjük.
4. A túrós tölteléket a tésztára öntjük,
és előmelegített sütőben kb. 1 órán át
sütjük. Akkor jó, ha a teteje szép
aranybarna.
5. Hagyjuk kihűlni, akkor jó, ha a túró
kissé "beesik". Addig elkészítjük a
tortazselét a zacskón lévő utasítások
alapján.
6. A tetejét beborítjuk a ribizlivel,
majd ráöntjük a tortazselét. 5-10
percig hűtőbe rakjuk dermedni, és
kész is!
• Sütési hőfok: 150°C
Forrás: www. nosalty.hu
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önyvsarok
J. A. Redmerski - A soha határa

Camryn Bennett még csak húszéves, de azt hiszi, pontosan tudja,
milyen lesz majd az élete. Ám egy
vad éjszaka után az észak-karolinai
Raleigh legmenőbb belvárosi klubjában ismerősei és önmaga elképedésére úgy dönt, otthagyja megszokott életét, és elindul a vakvilágba.
Egy szál táskával és a mobiltelefonjával felszáll egy távolsági buszra,
hogy megtalálja önmagát – és
helyette rálel Andrew Parrish-re.
A szexi és izgató Andrew úgy éli az
életét, mintha nem lenne holnap.
Olyan dolgokra veszi rá Camrynt,
amilyenekre a lány sosem hitte magát
képesnek, és megmutatja neki, hogyan adja meg magát a legmélyebb,
legtiltottabb vágyainak. Hamarosan ő
lesz Camryn merész új életének
központja – olyan szerelmet, vágyat
és érzelmeket kelt, amilyeneket a lány
korábban elképzelni sem tudott. De
Andrew nem árul el mindent
Camrynnak. Ez a titok vajon örökre
összehozza őket – vagy mindkettőjüket elpusztítja?
Forrás: https://moly.hu/konyvek/ja-redmerski-a-soha-hatara

Stephen King - Az átkozott út
Bart Dawes húsz éve lakik ugyanabban a házban, itt szerelmeskedett
először a feleségével, itt játszott a
kisﬁával…
Most a kisvároson át új utat építenek, és ez előbb a munkahelyét, majd
az otthonát fenyegeti. Bart azonban
nem hagyja magát – az útépítő céggel,
sőt az egész világgal szembeszáll,
hogy megvédje az életét: azt az egyetlen életet, amelyben megtalálta törékeny boldogságát. Az 1970-es években játszódó történet vége teljes
összeomlás; a kisvárosban, mely a
modernizáció útjára lépne, végül kő
kövön nem marad.
Magyarul most először jelenik meg
Stephen King korai regénye: egy
átlagember kiúttalan küzdelmének
szívszorító története. King, akiből
aztán a horror és a thriller királya lett,
ﬁnom pszichológiai meglátásokkal
teli, igazi irodalmi regényt írt, de
ebben sem tagadta meg önmagát – itt
is elszabadul a pokol a külvilág
hatalmas erőivel szemben tehetetlen
gyönge ember meggyötört idegrendszerében és a külvilágban egyaránt…
Forrás:
https://moly.hu/konyvek/stephenking-richard-bachman-az-atkozott-ut
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étköznapi gondolatok

gos égre. Mert kánikulában csillagos
az ég. Itt nem kell semmit mondani,
érezzük úgyis, hogy ott van, és szép.
Mi meg itt."(Janikovszky Éva)
Legyünk hálásak minden pillanatért!
Mindenkinek kellemes nyarat kívánok sok szeretettel!
Zarándiné Keresztúri Ilona

Szabadtéri tüzek és a
nyári betakarítási munkák
tűzvédelmi szabályai

Mindenkinek szeretettel ajánlom
így hétköznapi gondolatként.
“Ne panaszkodjunk folyton a Jóistennek, őrangyalunknak, vagy annak,
akiben hiszünk.
Vegyük észre, hogy vigyáz ránk, és
legyünk hálásak neki.
Köszönjük meg, hogy ha már hülye
fejjel felmásztunk a létrára, le is tudtunk jönni. Hogy sietve, lelépve a villamosról, nem ﬁcamítottuk ki a bokánkat. Hogy azt a ronda nagy dongót
kergetve, úgy borítottuk fel a ﬁkuszt,
hogy csak a cserép tört el. A sor bárki
által folytatható.
Nem kell nagy hálálkodás, elég, ha
csak annyit mondunk: köszönöm. Érteni fogják. És azt is értik, ha kérünk
valamit, csak ne kezdjük jajgatással.
Fogalmam sincs, milyen frekvencián jutnak el a köszönetek és a kérések az illetékeshez, de eljutnak. Van,
ami nem teljesíthető.
S befejezésül egy gyermeteg, ám
hatékony javaslat. (Kipróbálva!) Azokban a pillanatokban, amikor jól
érezzük magunkat, hazaértünk, hűvös
a lépcsőház, a kinti hőséghez képest a
lakás is elviselhető, levetettük a cipőnket, végre leültünk, ettünk egy falatot, ittunk is rá, sőt letusoltunk vagy
beültünk a fürdőkádba – mondjuk azt,
hogy ez jól esett. Hangosan. Csodálkozni fogunk, hogy naponta hány jó
percünk akadt. Ha estig nem felejtjük
el – ez memóriatréningnek is jó –, köszönjük meg az illetékesnek az elmúlt
napot.
Lefekvés előtt nézzünk fel a csilla-

A nyári időszakban a hosszantartó
hőség és szélsőséges időjárás a megszokottnál nagyobb terhelést jelent a
társadalom egészére.
Számolnunk kell a szárazság és a
magas napi átlaghőmérséklet miatt
bekövetkező fokozott tűzveszéllyel
az erdők, mezőgazdasági területek
kis nedvességtartalmú lábon álló kalászos növények (jellemzően gabonafélék), útpadkák környezetében,
ahol éghető növényzet található. Az
útpadkák éghető növényzettől mentessé tétele is kiemelkedően fontos,
hisz az ott keletkező nagy mennyiségű száraz növényzet veszélyezteti a
környezetében található kultúrnövényeket, erdős területeket, ezzel drasztikusan megnövelve a tűzoltóság
szárazfű tüzes tűzesetei miatt bekövetkezett vonulások számát.
A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék
égetésével kapcsolatban jogi szabályozás keretein belül a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Ktv.), valamint a
levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet, valamint
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet (továbbiakban OTSZ)
ﬁgyelembevételével kell eljárni.
Felhívjuk a lakosság, a gazdálkodó
szervezetek ﬁgyelmét, hogy a belterületeken végzett avar és kerti hulladék égetésére a helyi önkormányzati
rendeleten felül az alábbi jogszabályok vonatkoznak: A 306/2010.
Korm. r. 27.§ (2) bekezdése alapján a

hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok
égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő
berendezésben történő égetése, a
háztartásban keletkező papírhulladék
és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével
tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek
minősül, ha a hulladék – az elemi kár
kivételével – bármilyen okból kigyullad.
A Ktv. 48. § (4) bekezdés b) pontja
értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati
rendeletben szabályozza a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra
kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási
munkálatokban részt vevő erőgépek
tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló
és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet tartalmazza.
A tarló- és a növényi hulladék
égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik
oka a monokultúrás termelés. Ez azt
jelenti, hogy a gabonavetést követő
évben is gabona kerül ugyanazon
táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A
gombabetegségek elleni védekezés
jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek
kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet,
tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt
téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezet-
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védelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőséget ad a tarló égetésére, és irányított
égetés keretében végezhető, akkor az
égetés megkezdése előtt legalább 10
nappal a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyét kell kérni.
Az engedély iránti kérelemben az
alábbi adatokat kell megadni:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal
megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és
tervezett befejezésének időpontját
(év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát – legfeljebb 10 hektár lehet,
f) az égetés folyamatának pontos
leírását,
g) az égetést végző személyek
nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító
személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz
továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök
felsorolását.
A tűzvédelmi hatóság az engedélyt
5 napon belül elbírálja. Az égetés
során az alábbi szabályokat kell
betartani. A tarlót egyidőben minden
oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési
lehetőségét. Csak tarlómaradványt
lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter
széles, de facsoportok, erdők mellett
hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása

esetén is tilos tarlót égetni. 10 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes
szakaszokat védőszántással kell
egymástól elválasztani. Egyszerre
csak egy szakasz égethető. Az égetés
idején a területnagyságától függetlenül a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell
gondoskodni, és legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben kell
tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség,
azt el kell oltani. Az égetés után a
területet át kell vizsgálni, és az izzó,
parázsló részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi
hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e
az irányított égetés engedélyezése. Az
előírások megsértése esetén a terület
tulajdonosa, illetve az égetést végző
ellen eljárás kezdeményezhető.

avi vicc...
Repülőn a légikisasz-szony berohan a pilótá-hoz,
és kétségbeesve mondja: "Uram, az első
osztályon van egy szőke nő, akinek a jegye a
turista osztályra szól, de nem hajlandó hátra
menni.”
Erre a pilóta hátramegy és valamit a szőke nő
fülébe súg, mire az fogja magát és hátramegy a
helyére.
Kérdezik a pilótát hogy mit mondott a nőnek:
- Megmondtam neki, hogy az első osztály nem
száll le New Yorkban.
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öszönetnyilvánítás
„Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a Nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad,
Belőlem néhány pillanat...”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ID. SZABÓ KÁROLY
temetésén részt vettek, s ott létükkel fájdalmunkat
enyhítették.
yászoló szerettei

öszönetnyilvánítás
„Hiányzik egy érzés, egy szó, egy élet,
Hiányzik minden, mi körülölel téged.
Kedves melegséged, ölelő karjaid,
Szemed fénye, mosolygó ajkaid.
Az égre nézünk, hol egy csillag ragyog,
Tudjuk, őriznek Téged az angyalok.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett férjem,
MOLNÁR GÁBOR
temetésén részt vettek, s ott létükkel fájdalmunkat
enyhítették.
Felesége, 2 ﬁa, menye és 2 unokája

mlékezés
desanyámnak
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.”
Fájó szívvel emlékezünk
EÖRDÖGH ELEMÉRNÉ
sz. LAKATOS EMERENCIA
halálának 30. évfordulójára.
Lánya: Ibolya és családja
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Egyházi hírek
Református Egyház
Minden vasárnap de.
10 órakor istentisztelet.

Születések
Simon Gábor és Kuli Gabriella

Szonja
Horváth Bálint és Kovács Noémi

Dorián
Kupcsik Tamás és Vas Angelika

Hanna Angelika
Bakos László és Kapitány Tünde

Tamás
Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Házasságkötések

Tepliczki Erzsébet és Kiss Tamás
Balogh Kitti és Farkas Izidor
Szekeres Hajnalka és Tolvaj István Tamás

Elhalálozás

Lakatos Kevin 9 évet élt
Molnár Gábor 55 évet élt
Bertók Lajos 90 évet élt
id. Szabó Károly 87 évet élt
Szegő András 69 évet élt
Joó Irén 88 évet élt
Barna Jenőné sz. Lakatos Ilona 55 évet élt
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erület átadás

ezőcsáton

lkezdődött

ezőcsáton a diákmunka

2018. június 21-én, csütörtökön került sor a Fitness 2018. július 1-től elkezdődött a diákmunka, mely
Park területének átadására.
tájékoztatóját július 2-án a Mezőcsáti ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében tartották.
Egész hónapban találkozhatnak diákjainkkal Mezőcsát
teljes területén; a Mezőcsáti Termálfürdőben, az Édes
Antal kúriában – Házasságkötő teremben, a Művészetek
Házában, a Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház
és Könyvtárban és természetesen idén is körbejárják
városunkat a kérdőívező ﬁatalok.

Az eseményen részt vett Szántai László a műszaki
ellenőr, a Debreceni DÉSZ-KER Zrt. képviselője,
Németh Norbert Adrián és a Mezőcsát Város Önkormányzatától Mészáros János Zsolt. A műfüves pálya és
az út közötti területen július elején kezdődnek a munkálatok, melynek 80 nap a befejezési határideje. A
kivitelező szerint viszont hamarabb elkészülnek a
rugalmas határidőnek köszönhetően.
A Fitness Parkba „D” típusú kondicionáló, testedző Kérjük Önöket, hogy hallgassák meg őket és segítsék
berendezések kerülnek, amik a mai kornak megfelelő, munkájukat.
modern gépek lesznek.
A rövid határidőnek köszönhetően még a jó időben
kipróbálhatjuk a testedző gépeket, így is felkészítve
szervezetünket a téli napokra.
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