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yári munkálatok városunkban
A 2018-as nyár sem telik el munka nélkül, hisz a város
szépítése, az épületek korszerűsítési munkálatai és az
építkezések folytatódnak. Sok munka és erőfeszítés kell
még ahhoz, hogy a megálmodott képet láthassuk
magunk előtt. Milyen Mezőcsátot szeretnénk?
Olyat, ahol szívesen sétálunk egy hosszú nap után, ahol
van munkánk és értéket őrző házunk, lakásunk, portánk.
Ahol a gyerekeket biztonságban elengedhetjük játszani,
olyan várost, ahol van szórakozási lehetőség a ﬁataloknak, időseknek, gyerekeknek.
De mindemellett olyat, ahol a városvezetőségre számít- szeretnénk ezt a beruházást. Ami biztos, hogy a
közintézményeket fogjuk még kitáblázni, ezzel segítve
hatunk, segítenek és tesznek az itt élő emberekért.
az idegenek tájékozódását, városunkban.
Jelenleg ami még felkelthette a lakosság ﬁgyelmét az a
Szent István úton a református óvodától egészen az
üzletsorig elkezdett munkálatok, hisz új padkát és egy 4
centis burkolatot kap a járda, valamint a régi helyére egy
szép kovácsoltvas jellegű, dekoratív korlát kerül a
járókelők biztonságának érdekében. Ezt a projektet a
Kossuth utcán folytatjuk, hisz itt is megújul a járdaszakasz a Művészetek Házától indulva Miskolc felé a
DEÁK kereskedőház oldalában, pontosabban 550 méteren keresztül.

Ezzel kapcsolatban beszélgettem Siposné Horváth
Anitával, városunk polgármester asszonyával.
- Magamból kiindulva én is egy ilyen városra vágyom,
ahol mindez beteljesedik. Ehhez viszont rengeteg munka
szükséges, melyet az önkormányzaton és a különböző
intézményeinkben dolgozó emberek nélkül nehéz lenne
megvalósítani. A nyáron nem tudtunk olyan ütemben
haladni, ahogy azt szerettük volna, hisz mindenkinek
szüksége van a megérdemelt pihenésre. Ennek ellenére
van miről beszámolnom a lakosság számára, hisz így is
jutott erre az időszakra valami új és szép.
Szépítés
-Biztosan látták már, hogy az új utcanév táblák
kihelyezése is elkezdődött. Egyelőre a belvárosban és az
üdülőövezetben történt meg a könnyebb tájékozódás Mindemellett a kollégák felmérték az üdülőövezetben
érdekében, ezeknek a tábláknak a kihelyezése, mely lévő utakat, mely gödreit egy-két héten belül zúzott kővel
bruttó 900.000,- forintba került és még folytatni fogják feltölteni, valamint a Dél-Borsodi Leader Egye-
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sület irodaház lépcsőjének rendbetétele zajlik.
Újítás
- Jelen pillanatban a buszváró felmérése van folyamatban, mert a költségvetésbe szeretnénk beépíteni ezek
korszerűsítését, kicserélését. Pontosabban minden
évben 2 buszmegálló felújítását tervezzük.
Ami még egy kedves és régen várt beruházásunk; az a
vásártéren a tavaly megvásárolt lakóingatlan irodává és
mosdóvá történő átalakítása. Bízva abban, hogy már
szeptemberre elkészül ez a kulturált helyiség az ideérkező vállalkozók és a vásárlók számára.
Az Élelmezési Központ önálló intézménnyé alakult,
ahol a kollégáink elkezdik az új iroda kialakítását, amit
jelenleg tárolásra használnak. Az ablakok igen kicsik
rajta, így nyílászárók cseréje fog megtörténni és természetesen a helyiség kialakításához szükséges munkálatok.
Pár háznyira pedig elbontásra került az új művelődési
ház mögötti lakóingatlan, melyet tavaly vásároltunk meg
az önkormányzat számára, ahol egy palánkkerítés
felhúzása is megtörtént. Amit még ebben az évben egy
zárható kerítésre cserélünk a Petőﬁ utcafrontra annak
érdekében, hogy biztonságban tudhassuk az épületet.
Jelen pillanatban az új művelődési ház II. ütemének
közbeszerzése következik, mely egy szűk három hónapot vesz igénybe, s ezt követően elkezdődhetnek a
befejezendő munkálatok. Ezután már csak az átadó lesz,
melyre egy gyönyörű műsorral készülünk és a Légy jó
mindhalálig c. musicallel.
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veheti a lakosság az uszodát. Bízom benne, hogy az
iskola kezdésig megtörténik.
Közmunkaprogram
- A tavalyi közmeghallgatáson tájékoztattam a lakosságot, hogy a nád-brikettáló gépünk nem működik, amely 14 millió forintos gépsor. A cég vezetője- ahonnan
beszerzésre került- többször eljött Csátra, de nem tudták
megállapítani, hogy mi a hibája. Mostantól viszont örömmel jelenthetem, hogy működőképes a nádbrikettálónk a cég új kollektívájának köszönhetően. Igaz,
hogy még a következő közmunkaprogramokban szükséges lesz bővítenünk az eszköz állományon, hisz ez a
rendszer több gépsorból áll, melyet szeretnénk megvásárolni az elkövetkezendő időkben.
Iskolakezdés
- Az iskolakezdéshez a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek az Erzsébet utalványok felmérése
vette kezdetét, amihez a szülők nyomtatványokat
töltöttek ki az igényléshez. Ezek hamarosan beküldésre
kerülnek, hogy minél hamarabb hozzájuthassanak az utalványokhoz.
Ezzel kapcsolatban a költségvetésnek azt a részét
vizsgáljuk, hogy tudjuk e biztosítani azoknak a gyerekeknek is az egyszeri iskolakezdési támogatást, akik nem
részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben. Nagyon
bízom abban, hogy a költségvetésünk megengedi mindezt.

Diákmunka
- A kérdőívező ﬁatalok munkája nagyon sikeresen
Átadásra vár
- A kültéri Fitness Park valószínűleg az újság megjele- záródott, melyet a kollégák jelen pillanatban dolgoznak
néséig elkészül, melynek átadójáról a későbbiekben
fogjuk tájékoztatni a lakosságot.

fel. Minden évben a szívemen viselem ezt a területet, hisz
fontosnak érzem, hogy minél többen itt képzeljék el a
jövőjüket. A különböző intézményeinkben igazi jobb
kézként működtek és segítették a dolgozók munkáját. A
lakosság kedvesen fogadta őket és a kérdőív kapcsán is
jól álltak hozzájuk, melyről a munkatársak beszámolójában olvashatnak bővebben.
A beszélgetés során polgármester asszony még kitért az
energetikai fejlesztésekre, melyek az óvodákban, a
városgondnokságon és a régi közösségi ház épületén fog
Viszont a Tanuszoda kapcsán már a műszaki átadás megvalósulni. Valamint szót ejtett a bölcsőde építéséről
megtörtént és várják a használatba vételi engedélyt. Még és az önkormányzat belső átalakításáról, melyet a jövő
a próba üzemmód van hátra, mely után végre birtoka havi újságban olvashatnak.
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ájékoztatás a téli rezsicsökkentésről,
tüzelőtámogatásról
Tisztelt Mezőcsáti Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Magyarország Kormányának döntése szerint a fával és szénnel fűtők is meg fogják
kapni a téli rezsicsökkentést, melyet a Kormány a 2018
év eleji időszakban a vezetékes földgázt használó háztartások számára nyújtott. Az igénylők a téli fűtési szezonban vehetik majd át a tüzelőanyagot.
Csak azok a háztartások kaphatnak támogatást, amelyek eddig még nem részesültek a téli rezsicsökkentésben. A támogatással kapcsolatos eljárást a Belügyminisztérium határozza meg. A támogatási igényeket
előre láthatóan szeptember hónapban lehet majd rendszeresített igénylőlapokon benyújtani az Önkormányzatnál.
Az igénylőlapok megérkezéséig és következő tájékoztatásomig szíves türelmüket kérem.

ájékoztatás a ajcsy- silinszky út
22. szám alatti családi házzal
kapcsolatban

deltséggel és a Magyar Közútkezelő Nonproﬁt Kft.-vel
történt egyeztetést követően kerülhetett sor. Az épületnek helyet adó telek továbbra is magántulajdonban áll, a
romok eltakarítása a tulajdonos feladata, egyben kötelezettsége. Az Önkormányzat saját eszközeivel igyekszik előmozdítani, hogy a tulajdonos tegyen eleget az
épület maradványainak eltakarításával kapcsolatos
kötelezettségeinek.
Siposné Horváth Anita
polgármester

öszöntés

Tisztelt Mezőcsáti Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Mezőcsát, BajcsyZsilinszky út 22. szám alatti magántulajdonban lévő
családi ház elbontását annak erősen megromlott állaga és
életveszélyes állapota tette szükségessé, melyhez a július 20-ai, a hajnali órákban bekövetkezett omlás vezetett.
Az épület közvetlenül veszélyeztette a közúton történő
jármű és gyalogos forgalmat. Bontását jogerős határozattal rendelte el a Miskolci Járási Hivatal Építésügyi
Osztálya, melyhez Mezőcsát Város Önkormányzata
nyújtott segítséget.
A bontására a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kiren-

Tóth János idén ünnepelte 90. születésnapját.
A köszöntők között ott volt Mezőcsát városvezetése
is: Siposné Horváth Anita, polgármester asszony
személyesen látogatott el jókívánságaival és
ajándékaival János bácsihoz.
Jó egészséget kívánunk mi is!

2018. augusztus

5

yári diákmunka
Mezőcsát Város Önkormányzata a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Mezőcsáti Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál benyújtott
kérelemre a nyári diákmunka program keretében
2018. július 01. napjától 2018. július 31. napjáig 56 fő
diák foglalkoztatására
kapott támogatást,
6.802.565,-Ft. összegben.
Ezek a ﬁatalok éltek a
lehetőséggel és egy
hónapon keresztül számos hasznos feladatot
láttak el. A foglalkoztatás Mezőcsát Város
Önkormányzatánál és
annak intézményeinél
történt. A diákok közül
20 fő Mezőcsát város
lakosait kereste fel,
különös tekintettel a
lakosok helyi problémáinak megkérdezésére, felmérésére, az
önkormányzat dolgozói által elkészített kérdőív kitöltésével. Szívesen
fogadtuk a lakosság építő javaslatait városunk
fejlődésének érdekében. Ez már évről évre visszatérő

feladat, melyre a diákok elmondása szerint nyitottak a
lakosok, így készségesek voltak és válaszoltak a feltett
kérdésekre. A felmérés a lakosság ¼-ét szólította meg. A
többi ﬁatal különböző intézményekben került elhelyezésre, melyel kapcsolatban a visszajelzés pozitív
volt, hisz mindenki megtalálta a számára megfelelő
munkát. A nyári szabadságok ideje alatt a gyerekek azon
voltak, hogy minél több
mindenben segítsék a
dolgozók munkáját.
A diákmunkában részt
vevők közül sokan viszszatérő arcok, találkozhattunk velük korábban is.
A tapasztalatok nagyon
jók, hisz a ﬁatalok kedvesek, szorgalmasak, segítőkészek és komolyan gondolják a feladatvállalást.
Városunk polgármester
asszonya személyesen
követi a foglalkoztatásukat, hisz ezzel a programmal nemcsak a felnőtt
élethez közelednek, de a
város iránti kötődésük is
erősödik.
Az itt töltött egy hónap fontos a város számára, hisz
jelenlétükkel és munkájukkal színesítették az elmúlt
napokat, heteket.

udtad?

gy kis érdekesség…
Olvasóink számára kigyűjtöttük a 2017-es és 2018.
július hónapig történt házasságkötéseket, születéseket és elhalálozásokat.

Augusztus – Kisasszony hava– Nyárutó – Új
kenyér hava
Augusztus 1.

VASAS SZENT PÉTER
LUG NAPJA

2017. év adatai:
Házasságkötések: 49 alkalommal
Születések: 54 gyermek látta meg a napvilágot
Elhalálozások: 88 személytől kellett örök búcsút
vennünk
2018. júliusig keletkezett adatok:
Házasságkötések: 18 alkalommal mondták ki az
igent
Születések: 36 babával lettünk gazdagabbak,
boldogabbak
Elhalálozások: 37 ember hagyta el a földi létet

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA
HEVESY GYÖRGY – 1885; KÉMIAI NOBEL -DÍJ: 1943
A FORINT BEVEZETÉSÉNEK

Augusztus 2.

NAPJA

SZENT ISTVÁN PÁPA
PORCIUNKULA
A CIGÁNY HOLOKAUSZT

Augusztus 3.

EMLÉKNAPJA

VARGA BÁLINT SZÜLETÉSNAPJA

– 1891

BALOGH JOLÁN SZÜLETÉSNAPJA

– 1900

RÓTH MÁRTON SZÜLETÉSNAPJA

– 1841

GEDEON TIHAMÉR SZÜLETÉSNAPJA

Természetesen az év végén pontos adatokkal fogjuk
összemérni a két év adatait abban bízva, hogy egyre
több szerelmespár köti össze az életüket, egyre több
baba születik, és hogy minél kevesebb embertől kell
örök búcsút vennünk.

Augusztus 4.

– 1898

UTALÓ: SZENT DOMONKOS
SZTRÓKAY ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA

– 1869

FROMMER RUDOLF SZÜLETÉSNAPJA

– 1868
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lláshirdetések
Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ
Család-és gyermekjóléti szolgálat
családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott családsegítő
feladatok és az ezzel járó adminisztrációs munkák ellátására.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola,
• Felhasználói szintű MS Oﬃce (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,
• gyermekjóléti vagy szociális területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• b kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, végzettséget
igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat
és a pályázati anyagot az elbírálásban
résztvevők megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI.
törvény 15.§. (8) bekezdésben található kizáró okok nem állnak fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Kallóné Szilvási
Zita nyújt, a 06/49-552-005 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere
24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 91921-1/2018,
valamint a munkakör megnevezését:
családsegítő.
• Elektronikus úton Kallóné Szilvási
Zita részére a human@mezocsat.hu
E-mail címen keresztül.
• Személyesen: Kallóné Szilvási Zita,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.mezocsatikisterseg.hu - 2018.
július 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a
Nemzeti Közigazgatási Intézet
(NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv
felel.

A Mezőcsáti Kistérségi
Humánszolgáltató Központ
az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai
szociális segítség pályázat keretein
belül
óvodai – és iskolai szociális segítő
munkatársat keres.
Foglalkozás jellege:
8 órás részmunkaidő, határozott idejű
jogviszony (2018.09.01-2018.12.31)
Munkavégzés helye:
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
Feladatok:
- A gyermekeknek, a gyermekek családjának és az intézmény pedagógusainak nyújt támogatást az által,
hogy:
- Segíti a gyermekek tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a nevelési-oktatási intézménybe való beilleszkedéshez szükséges kompetenciái fejlesztéséhez.
- Segíti a gyermekek tanulmányi
kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását.
- Segíti a pályázatba bevont iskolákban és óvodákban a gyermekvédelmi
felelős feladatait.
- Segíti a gyermek családját és a
pedagógust a gyermek szükségleteik
felismerésében és ﬁgyelembevételében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult
veszélyeztetettség megszűnésében.
- Segíti a gyermek családját, a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák
esetén a gyermeket és a családot a
közöttük lévő konﬂiktus megoldásában.
- Az iskola közösségi erősítése érdekében a közoktatási intézményben
különböző közösségi és családi szabadidős, kulturális programjainak
szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel.
Feltétel:
- A Szociális munkát ellátó személynek a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatiról és működési
feltételiről szóló 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet 2. sz melléklet II.
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részében a tanácsadói intézményi
munkakörnél felsorolt képesítésének
valamelyikével szükséges rendelkeznie.
- Magyar állampolgárság
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
- Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek (MS Oﬃce)
Előnyt jelent:
- Család- és gyermekjóléti központnál vagy szolgálatnál szerzett tapasztalat, gyakorlat.
- B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata, helyismeret.
Elvárt kompetenciák:
- Önálló munkavégzés, nyitott pozitív személyiség, alkalmazkodóképesség, rugalmasság, adminisztrációban való pontosság, megbízhatóság, együttműködési képesség.
Illetmény, juttatások:
- Az illetmény megállapítása és juttatása: Bruttó 280.000 Ft/hó
Jelentkezés:
- Postai úton a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ címére történő megküldésével. (3450 Mezőcsát, Hősök tere
24.)
- Elektronikus úton:
human@mezocsat.hu címen
keresztül.
- Személyesen:
Kallóné Szilvási Zita, 3450 Mezőcsát Hősök tere 24. Telefon: 49/552005, 0630/636-9761
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Humánszolgáltató Központ
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belül
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munkatársat keres.
Foglalkozás jellege:
6 órás részmunkaidő, határozott idejű
jogviszony (2018.09.01-2018.12.31)
Munkavégzés helye: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
Feladatok:
- A gyermekeknek, a gyermekek családjának és az intézmény pedagógusainak nyújt támogatást az által,

hogy:
- Segíti a gyermekek tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a nevelési-oktatási intézménybe való beilleszkedéshez szükséges kompetenciái fejlesztéséhez.
- Segíti a gyermekek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását.
- Segíti a pályázatba bevont iskolákban és óvodákban a gyermekvédelmi
felelős feladatait.
- Segíti a gyermek családját és a pedagógust a gyermek szükségleteik
felismerésében és ﬁgyelembevételében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már
kialakult veszélyeztetettség megszűnésében.
- Segíti a gyermek családját, a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák
esetén a gyermeket és a családot a
közöttük lévő konﬂiktus megoldásában.
- Az iskolai közösségi erősítése érdekében a közoktatási intézményben
különböző közösségi és családi szabadidős, kulturális programjainak
szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel.
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- A Szociális munkát ellátó személynek a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
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- Család- és gyermekjóléti központnál vagy szolgálatnál szerzett tapasztalat, gyakorlat.
- B kategóriás jogosítvány, saját
gépjármű használata, helyismeret.
Elvárt kompetenciák:
- Önálló munkavégzés, nyitott po-

zitív személyiség, alkalmazkodóképesség, rugalmasság, adminisztrációban való pontosság, megbízhatóság, együttműködési képesség.
Illetmény, juttatások:
- Az illetmény megállapítása és juttatása: Bruttó 200.000 Ft/hó
Jelentkezés:
- Postai úton a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ címére történő megküldésével. (3450 Mezőcsát, Hősök tere
24.)
- Elektronikus úton:
human@mezocsat.hu címen
keresztül.
- Személyesen:
Kallóné Szilvási Zita, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Telefon: 49/552005, 0630/636-9761

őség ennyi
folyadékra van
szükségünk?
A felnőtt szervezetnek napi 2-3 liter folyadékra van szüksége, de melegben ennél jóval többet igyunk. A
legjobb szomjoltók a csapvíz és a
szénsavmentes ásványvizek. A teák
is ajánlhatók, főleg gyógyfüves,
gyümölcsös teák.
A legjobb, ha szobahőmérsékletű
italt fogyasztunk, mert a jéghideg és
a forró italok is megterhelhetik a
szervezetet. Az idős emberek különösen hajlamosak a kiszáradásra, és
ha valaki nem iszik eleget, könnyen
felborulhat a folyadékháztartása.
Ilyenkor besűrűsödik a vére, s a már
amúgy is szűk, meszes erekben
könnyen kialakulhat a trombózis.
Idősebb korban akkor is muszáj
inni, ha nem szomjas az ember, a
hőguta megelőzése a fokozott
folyadékbevitellel, és az árnyékos
helyen tartózkodással biztosítható.
Alkoholos italok fogyasztása kerülendő a hőségben. A kellemes
közérzet eléréséhez hozzátartozhat
egy-egy jó minőségű fagylalt vagy
jégkrém elfogyasztása.
Forrás:
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseg
es/11654/vedekezes-a-hoseg-ellen
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anulmányi kirándulás
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00054 azonosítószámú, Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében
című pályázat keretében tanulmányi kiránduláson
vettünk részt Dél-Erdélyben 2018. július 27. és július 29.
között.

A közel három napos kirándulás szakmai részének
megvalósítását a projekt mintegy 1.400.000.- Ft-al
támogatta. A rendezvényre a Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központban dolgozó szociális
szakembereken kívül a városban dolgozó három védőnő
is elutazott, városunkat pedig Siposné Horvát Anita
polgármester és a Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatal négy köztisztviselője képviselte. Rajtunk kívül a
projektben résztvevő településekről – Emőd, Tiszakeszi,
Tiszatarján, Hejőbába – védőnők, szociális szakemberek
vettek részt a tanulmányúton.
Az utazás során a gyermekvédelem szempontjából
fontos szakmai tapasztalatokat szereztünk. Az állami
gyakorlattól eltérően működő alapítványi segítségnyújtás rendszerét ismerhettük meg a Magyarországon is
nagy népszerűségnek és elismerésnek örvendő Dévai
Szent Ferenc Alapítvány intézményeiben. A szakmai
program első állomása az Alapítvány nagyszalontai Béke
Királynője Gyermekvédelmi Központ volt. A Központban a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által
életre hívott Alapítvány munkatársai olyan magyar
anyanyelvű gyermekeket nevelnek szociális családokban, akik saját családjaikból olyan – értelmi és érzelmi –
hátrányokkal indultak az életbe, amelyeket a szervezet
segítségével nagy eséllyel le tudnak dolgozni, lesz
esélyük tisztességgel élni, tanulni, dolgozni, családot
alapítani, az életben boldogulni. A második napot Déva
városában kezdtük, abban a városban, ahonnan 1992-ben
Csaba testvér elindította gyermekmentő mozgalmát. A
Magyarok Nagyasszonya Kollégiumban Palkó Cecília és
az intézmény nevelői mutatták be az Alapítvány berkein
belül folyó munkát, a nevelőknek köszönhetően
bepillantást nyertünk a gyerekek, a szociális családok
mindennapjaiba, ﬁús és lányos családok engedtek be
otthonaikba, azokba az otthonokba, amelyek a Déván és
környékén élő gyermekek számára családot adnak saját

családjaik helyett. A tanulmányút záró napján Gyulafehérváron a Szent Ferenc Alapítvány Gábor Arkangyal
Gyermekvédelmi Központjának munkájába tekinthettük
be. A Böjte László vezette intézmény azon túl, hogy
segíti a hátrányos helyzetű gyermekeket fontos bástyája
a szórványban élő magyarságnak is.
Az utazás a szakmai program mellett lehetőséget
biztosított arra is, hogy felfedezzük a történelmi
Magyarország határon túlra szakadt értékeit is. Az első
nap Nagyvárad szépségeit, történelmi emlékeit, a római
katolikus székesegyházat, a püspöki palotát, a kanonok
sort, azokat az utcákat és épületeket fedeztük fel, ahol
egykor Ady Endre is járt, alkotott és élt. A nap
zárásaként Aradon jártunk, ahol a főtéren megtekintettük
az Szabadság – szobrot, a város szélén pedig megkoszorúztuk az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúnak emléket állító obelisztket.
A második napon a szakmai programját követően kis
csapatunk meghódította dévai várat. Minden kolléga
leküzdötte félelmét, hiszen libegővel tudtuk csak
megközelíteni a balladában is megénekelt építményt. A

táj, a környék látványa azonban mindenkit kárpótolt,
mert a várból tovatekintve csodálatos panoráma tárult a
szemünk elé. Ezt követően a Hunyadi János által a 13.
században építtetett vajdahunyadi lovagkastélyt fedeztük fel. A lovagkor romantikáját visszaadó épületben
sok értékes és érdekes történelmi emléket láttunk, a
kastélyból kitekintve pedig szinte az egész várost beláttuk.
A harmadik napon a gyulafehérvári gyermekotthonban
eltöltött hasznos idő után a Várnegyed felfedezése várt
ránk. A csodálatos volt látni a Szent Mihály székesegyházat, az ortodox székesegyházat, de feledhetetlen
marad a hagyományőrző katonák felvonulása is. A
hazafelé úton még számos olyan területet érintettünk,
amelyek megismerésére napokat lehetne szánni. De így
is örök emlék marad a Tordai Hasadék látványa, a
Királyhágóra vezető szerpentin.
Láttunk sok érdekességet, szép tájakat és épületeket, de
igazán megérintő volt azoknak az embereknek az
elhivatottsága, akik a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál
mentik, óvják, vigyázzák nemcsak a gyermekeket, de a
magyarság fennmaradását is.
Vaszilkó Anett
pénzügyi ügyintéző
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ánkai

rzsébet-tábor

A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász csoport lehetőséget kapott, hogy
a nyár folyamán, július 1-je és július
6-a között gyerekeket táboroztasson
a Zánkai Erzsébet-táborban.

A 8-16 év közötti gyermekek kiválasztása, a családok felkeresése és a
táborozók, kísérők regisztrációja már
április hónapban lezajlott, ezután a
további előkészületekkel foglalatoskodtunk.
Az indulás előtt két héttel összehívtuk a szülőket és tájékoztattuk
őket az érkezésről, indulásról, a
táborban várható programokról és az
alapvető felszerelésekről, eszközökről, melyeket a gyermekeknek magukkal kellett hozniuk.
Július elsején reggel 7 óra előtt
megérkeztek a szülők és a gyermekek a csomagokkal a megbeszélt
helyre, majd a 42 táborozó az 5
kísérővel együtt busszal indult el,
hogy megrohamozza a Balatont. Az 5
órás út jó hangulatban telt, kicsik s
nagyok egyre lelkesebben várták,
hogy végre megpillantsák a „magyar
tengert”. Végül dél körül megérkeztünk a táborba, ahol megkaptuk csoportunk sorszámát. Kissé hosszabb
várakozást követően felkerültek
mindenkire a QR kódos karszalagok,
melyek a tábor területén elhelyezett
biztonsági kapukon történő áthaladáshoz kellettek. Ezután megebédeltünk, majd felvittük a szálláshelyünkre a csomagokat. A 8 szálláshely mindegyike 1-1 adott színt kapott, mi a magenta altáborba kerültünk, így karszalagunk, pólónk és
baseball sapkánk is ilyen színben
pompázott. Vacsora után a táborban
dolgozó munkatársak, a TESO-k

felvonták altáborunk lobogóját, majd
megtanultuk közös indulónkat. Ezt
követően a főtérre vonultunk, ahol a
tábor összes vendége felsorakozott,
majd a hivatalos tábornyitás után
diszkóval zártuk a napot.
Az első hivatalos tábornapot reggeli tornával kezdtük, majd a reggeli
után belevetettük magunkat a programokba. Első állomásunk a haditechnikai park volt, ahol megcsodáltuk a robosztus méretű harcászati
járműveket. A gyerekek beszállhattak egy harci helikopterbe és a
vezetőülésben is helyet foglalhattak.
Ezután lesétáltunk a Balaton partjára,
majd felszálltunk egy sétahajóra és
egy órát ringatóztunk a kék vízen.
Ebéd után jöhetett a mindenki által
legjobban várt program, a strandolás.
Mivel a gyerekek közül sokan még
csak nem is jártak a Balatonnál, ezért
hatalmas élményt jelentett számukra,
hogy megmártózhattak és pancsolhattak benne. A fürdés után többen
fociztak egy jót a homokos futballpályán. A fürdőzés végeztével az
étterem felé sétálva megálltunk egy
órára az óriástrambulinnál, amiben
egyszerre hat gyermek ugrálhatott,
vetődhetett kénye-kedve szerint. Este a csapat egyik része Veréb Tamás
koncerten vett részt, míg a többiek a
műfüves focipályán kapcsolódtak ki
több órán keresztül. Az éjszaka beköszönte után több állomásos akadályversenyen vettek részt a kicsik és
a nagyok is külön csapatokban. A
kisebbek mesehősökkel, a nagyobbak szuperhősökkel találkozhattak a
verseny során. A megmérettetésnek
éjfél előtt lett vége, így a táborozók
kimerülve kerültek ágyba.
Kedden a torna után rögtön a strand
felé vettük az irányt, ahol a gyerekek
1 órán át használhatták a két óriáscsúszdát és hangos sikongatások
közepette csúsztak bele a vízbe. Aki
nem szeretett volna csúszdázni a
vízben játszott, vagy a tábori olimpia
állomásain mérette meg magát. Ebéd
után a gimnazisták kipróbálhatták a
falmászást, a ﬁatalabb korosztály
pedig felkészült a focibajnokságra és
a kutyabemutatóra. A focicsapat odatette magát és egészen a bronzmérkő-

zésig masírozott, a vállalkozó szelleműek a szurkolás közben végigvezethették a betanított kutyákat az
előre felállított akadálypályán, valamint érdekes dolgokat tudhattak meg
az ebtartásról. Ezután fürödhettek
még bő másfél órát, majd a vacsora
után a szállásokra visszatérve aktív
pihenéssel töltöttük a fennmaradó
órákat.
Szerdán a szokásos reggeli prog-

ram után lesétáltunk a partra, hogy
részt vegyünk a Hősök Napja rendezvénysorozaton. A kiállító, bemutató
és próbastandokon rengeteg szórakozási lehetőség várta a táborozókat.
A judo szőnyegen a vállalkozó szelleműek birkózhattak, mellette kisebb
és nagyobb méretű, direkt erre a célra
fejlesztett fegyverekkel célba lőhettek, vívhattak, katonai akadálypályát
teljesíthettek, motor-, gripen- és
autószimulátorba pattanhattak, valamint átkelhettek az égő házat szimuláló füstsátoron. Ebéd után a szervezők bemutatót tartottak a katonaság,
rendőrség és a katasztrófavédelem
részvételével, majd a gyerekek bepattanhattak a különféle hatóságok
járműveibe és tüzetesen megvizsgálhatták munkaeszközeiket. A bemutató után felkerestük a sárkányhajó
kikötőt, majd egy rövid tájékoztatót
követően a csapatunk két részre
oszlott és két hajóba ülve vágtak neki
a hullámoknak. Mivel a sárkányhajózást nagyon élvezték a gyerekek
úgy döntöttünk, hogy meglepetésként csütörtökre is beiktatunk még
egy órányit belőle. Este 4 altábor
részvételével közös tábortűznél üldögéltünk, énekeltünk és beszélgettünk, majd a közelben felállított
rendezvénysátorban népzenei táncházon vettünk részt.
Csütörtökön már mindenkin kezdett érződni a fáradtság, a reggeli tor-
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na se volt már olyan lendületes, mint
az előző napokon. Viszont ez nem
akadályozta meg a ﬁúkat abban,
hogy focizzanak addig, míg a 12 éven
aluli korosztály gokartozott. A futball
és a gokart után egy órát íjászkodhattak a gyerekek. Ki kisebb, ki
nagyobb sikerrel vette célba a táblát,
de senki sem keseredett el, ha nem
találta el, ehelyett annál hangosabban
biztatták társaikat. Az ebéd elfogyasztása után utoljára lesétáltunk a
strandra, a nagyobbak még sárkányhajóztak egy órát, míg a többiek a
sekély vízben fürödtek és játszottak.
A strandolás után elbúcsúztunk a
Balatontól, majd a szállásra visszatérve részt vettünk az altáborzáráson.
A zászló leengedése előtt a héten
megrendezett versenyekért kiosztották az okleveleket. A mezőcsáti
csapat öt oklevelet gyűjtött be, ebből
három egyéni és kettő csapatverseny
díjazás volt. Az utolsó vacsora után a
nyitáshoz hasonlóan a főtéren ünnepélyes keretek között leengedték a
zászlót, végül táborzáró diszkóval
búcsúztak egymástól a résztvevők.
A péntek reggel már a készülődés
jegyében telt, a szobák kitakarítása és
a bőröndök összepakolása után átvettük az úticsomagokat, megreggeliztünk, majd a busz megérkezése
után hazaindultunk. Senkit sem
keserített el, hogy ezen a napon már
nem volt reggeli torna. A hosszú haza
utat a kellemesen fáradt gyerkőcsereg főleg alvással és csendes beszélgetéssel töltötte, szinte mindenki
megjegyezte, hogy jövőre is szeretnének hasonló táborban részt venni.
A megérkezéskor boldogan vetették
magukat szüleik karjába és ott
helyben mesélni kezdték legkedvesebb élményeiket.
Az egy hetes élménytábor hű maradt nevéhez, mind a táborozók,
mind a kísérők számára felejthetetlen
élményeket okozott. A gyerekek
legjobban a strandolást, a sárkányhajózást élvezték, de előkelő helyet
csípett meg magának a trambulin, az
íjászkodás és a foci is. Ha a kevésbé
szimpatikus táborelemekre kérdeztünk rá, akkor egyöntetűen a korai
ébresztőt és az ezzel járó tornát
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nevezték meg. Az már csak hab volt a
tortán, hogy az időjárás is kegyes volt
hozzánk végig és a kánikulának
köszönhetően sokan több árnyalatot
barnultak, vagy sikeresen leégtek.
Szeretnénk még egyszer megköszönni a lehetőséget, hiszen a visszajelzések alapján minden gyermek
boldogan gondol vissza erre a tartalmas hétre, és új barátságok is szövődtek közöttük.
Rocsik Zoltán

várják leginkább a gyerekek, hiszen
ez a strandnap, amikor a napközbeni
időt a Mezőcsáti Termálfürdőben
tölthetik. A pénteki napok a sütésnek
lettek szentelve, ahol a gyerekekkel
egyszerűbb sütemények kerülnek
elkészítésre (somlói galuska, palacsinta, túrófánk).
A velük foglalkozó szakemberek
igyekeznek minden napra és alkalomra újdonságokat kitalálni számukra, hasznos és szórakoztató
elfoglaltságokkal. Szociális munkásaink heti váltásban cserélődnek,
yári napközis
így hetente új szakemberek más
táboroztatás
elképzelésekkel foglalkoznak a
résztvevőkkel.
2018. nyári hónapjaiban, az iskola
Settlement Ház munkatársai
kapuinak bezárása után megnyitotta ajtaját a Settlement-ház.

önyvsarok...
Trónok harca - A tűz és jég dala
ciklus első kötete

Reggel 8 órától délután 2 óráig a
gyermekek számára foglalkozást
biztosítanak a dolgozók egészen augusztus utolsó napjáig. Naponta
körülbelül 12-14 gyermek vesz részt
a programokon, minimális a cserélődés a személyükben. Érkezés után a
kicsik reggeliben/tízóraiban részesülnek. Az ételek elfogyasztását követően a délelőtti órákban igyekszünk nekik kültéri elfoglaltságokat
találni: a műfüves sportpályán focizással, a lányokkal a pálya mellett
csoportjátékokkal. Más napokon a
játszótérre megyünk velük. A betervezett tájházlátogatás és állatsimogatás is megvalósult, viszont az
állandó csoportösszetétel miatt ez
egyelőre egyszer. A déli órákban
minden nap az Élelmezési Központban az ebédelnek a gyerekeknek.
A délutáni órákat többnyire kézműveskedésekkel, kisebb csapatversenyekkel, társasjátékokkal töltjük.
Ha lehetőségünk adódik, csatlakozunk más programokhoz is, pl.
Erzsébet-tábor habpartijához, vagy
zumba órához. A héten a szerdákat

A Trónok harca lebilincselő fantasy, amely klasszikus lovagkirályságot tár az olvasó elé:
Westeros fölött valaha a sárkánykirályok uralkodtak, ám a Targaryendinasztiát 15 évvel ezelőtt elűzték, és
most Robert Baratheon uralkodik hű
barátai, Jon Arryn, majd Eddard
Stark segítségével. A konﬂiktus középpontjában Deres urai, a Starkok
állnak. Olyanok, mint a föld, ahol
születtek: makacs, kemény jellemű
család. Szemünk előtt hősök, gazemberek és egy gonosz hatalom története elevenedik meg.
Ám hamar rá kell ébrednünk, hogy
ebben a világban mégsem egyszerűen jók és gonoszok kerülnek szembe
egymással, hanem mesterien ábrázolt jellemek bontakoznak ki előttünk különböző vágyakkal, célokkal,
félelmekkel és sebekkel.
Martin legnagyobb erőssége hogy
meg tudja újítani, élettel tölti fel azt a
műfajt, amit a sok populáris Tolkienimitáció évtizedeken át klisék sorozatába fojtva ismételgetett.
A jég és tűz dalának első kötete egy
világteremtő fantasy eposz nagyszabású felütése.
Forrás: www. brookline.hu
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étköznapi gondolatok
Hivatalosan még nyár van. A
hőmérő higanyszála még mindig a
nyári „állapotot” tükrözi .

Igaz, eddig igen változatos időjárást produkált a természet, de nem
panaszkodom hiszen a forróságot
nem nagyon bírom. Az elmúlt hetekben többször is elkapott az eső hazafelé menet de nem bántam. Bőrig
ázni igaz nem szeretek, ez tény, nem
is erről beszélek. Mégis imádom
amikor esik az eső és esőben kiülni a
teraszra, közben teát inni és érezni az
eső illatát... szuper. Érdemes kipróbálni. Hisz az eső, a víz, alapvetően
szükséges az életünkhöz, és ha
egyszerűen csak elfogadjuk olyannak amilyen, meglepő módon még
örömet is tud okozni.
Ilyen az, amikor egy esős nyári
szombat reggel kinyitom a szemem
és egy forró kávé társaságában,
szinte még félálomban, egy takaró
alatt ébredezek a kanapén. Kint még
szürkület, napsütésnek nyoma sincs.
Csendes és hűvös minden, sehol
sincs a nyár kora reggeli vibrálása
csak az eső cseppek hangja visszhangzik az ablakpárkányon. Ilyenkor
megáll az idő, gondolkozni sem
szükséges, csak egy feladat van: jelen lenni. Ilyen nyugodt reggel,
sajnos, csak ritkán adatik meg. Ezért
szeretem az ilyen alkalmakat jól
elraktározni magamban. A természetben sokkal könnyebb átélni az
ilyen pillanatokat és igazán jelen
lenni. Majd amikor már a kávé
hatására felébredek kiülök a teraszra
és nem gondolkozom csak örülök
annak, hogy élek és lélegzem. Hallgatom a madarak csicsergését akik a
meleg nyári napokon örülnek a
csendes esőnek. A természet segít,
hogy megéljem a pillanatot hisz a
fák, bokrok, virágok, de még egy

fűszál is sokkal jobban ért ahhoz,
hogy hogyan kell jelen lenni és
létezni. Sokat tanulhatunk tőlük.
Ajánlom mindenkinek ezeket a
helyzeteket és pillanatokat. Eleinte
nehéz lecsendesedni, de a hétköznapok zajai után nekem szükségem
van erre. Ezért is szeretem eső után a
természetet fotózni, és megörökíteni
ezeket az élményeket, és elővenni
akkor, amikor a dolgos napok zűrjei
kezdik átvenni a hatalmat a gondolataim és az érzéseim fölött.
Kívánok mindenkinek hasonlóan
szép pillanatokat a nyár utolsó hónapjában is .
Zarándiné Keresztúri Ilona

ezőcsáti labdarúgás
Az MVTSE képviselőjeként, alelnöki tisztségemből
kifolyólag szeretném tájékoztatni
Önöket, benneteket elsősorban a
labdarúgó szakosztály elmúlt évi
munkájáról, eredményeiről, valamint a jövőbeli elképzeléseinkről.
A labdarúgó szakosztályunk, az
elmúlt évben elért eredményeit
ﬁgyelembe véve eléggé viharos
időszakon ment keresztül. A felnőtt
csapatunk a tabella utolsó helyén
végzett, viszont az utánpótlás
csapataink szereplése némi bizakodásra adhat okot, hiszen U 19 korosztályos csapatunk a hetedik, U 16 csapatunk pedig a 4. helyet foglalta el a
tabellán.
A felnőtt csapatnál az edzői feladatokat Koczka Ferenc, az U 19 korosztálynál Nagy Zoltán, míg az U 16
csapatnál Földesi András látta el. A
kiesést elősegítő okok közé lehet
sorolni olyan alapvető és nélkülözhetetlen sportolói magatartások
hiányát, mint az edzés látogatottság,
a kollektív versenyszellem, az egymás iránti megbecsülés és tisztelet,
lojalitás, motiváció, mely tulajdonságok egyben az amatőr versenyben
történő megmérettetés elenged-

hetetlen feltételei közé tartoznak.
Fontos azt is megjegyezni, hogy a
rendelkezésre álló pénzügyi kondíciók tükrében a bajnokság során
törekvéseink csak az alapvető sportolási lehetőségek biztosítására irányultak. Az amatőr labdarúgásban
megszokott gyakorlattól eltérően
sportolóink pénzbeni juttatásban
nem részesültek. A sors, de ha pontosabban szeretnék fogalmazni a
versenyszabályzat jóvoltából kaptunk egy újabb lehetőséget, így ismételten jogot szereztünk arra, hogy a
2018-2019 bajnoki évadban a Megyei II. osztályú tagságunkat megőrizhettük.
Az elmúlt év minden értelemben
tanulsággal szolgált számunkra és
természetesen levontuk a szükséges
következtetéseket, ennek értelmében
egy olyan labdarúgó szakosztály
kialakítását kezdtük meg, mely a
későbbiek során méltó és érdemes
lehet a múltban elért eredmények és a
sikerek további gyarapításához és a
Mezőcsáti labdarúgás hagyományainak ápolásához!
A kitűzött célunk megvalósítása
érdekében azonnal megtettük a
szükséges lépéseket 4 újonnan igazolt labdarúgó erősíti a felnőtt labdarúgó csapatunk keretét, akikhez reményeink szerint hamarosan további
4 fő csatlakozik. 2019-es évben
kiemelt feladatunk lesz az utánpótlás
csapataink Bozsik program keretében történő versenyeztetése!
Nem utolsó sorban szeretném
megköszönni a játékosok és az edzői
team munkáját és azoknak a személyeknek a támogatását, akik hatékony
segítséget nyújtottak az egyesület
munkájához. Mezőcsát Város Képviselő-testülete, Taskó József, Fejes
Gábor, Hornyák János, Deák Sándor,
Nyikes József, Ducsai István,
Bogdán Vince, Magyari Tamás,
Tardosi Gyula, Strezeneczki Béla
egyéni vállalkozóknak, Sántháné
Kormos Évának a Primus Patika
tulajdonosának.
Hajrá Mezőcsát, hajrà MVTSE!
Sipos József
MVTSE alelnöke
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ecept...

udoku
árgabarackos lepény

Hozzávalók / 8 adag:
- 150 g porcukor
- 200 g vaj vagy margarin
- 5 db tojás
- 200 g ﬁnomliszt
- 0.5 dl pálinka (barack)
- 1 csomag vaniliás cukor
- 500 g sárgabarack
Elkészítés:
1.
A porcukrot habosra keverjük a vajjal, egyenként
a tojások sárgájával. Utána felváltva a lisztet és a kemény habbá vert tojásfehérjét is óvatosan belekeverjük.
Végül a pálinkát és a vaníliás cukrot is hozzáadjuk.
2.
A tésztát kivajazott, lisztezett tepsibe öntjük, és
dúsan megrakjuk a félbe-, negyedbe vágott barackokkal.
3.
Előmelegített sütőbe tesszük, és szép aranysárgára sütjük.
4.
Miután kihűlt, vékonyan megszórhatjuk porcukorral.

avi vicc...

Sütési hőfok: 180°C
Sütési mód: alul-felül sütés
Tepsi mérete: 22x30 cm

ájékoztatás ruhaadomány osztásáról!
A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók
az adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.

Az osztás időpontja: 2018. augusztus 17.
(péntek) 8-12 óra
Az osztás helyszíne: Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ udvara
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)
Kérjük, hogy TAJ kártyáját az
átvételhez mindenképen hozza
magával! A ruhák elszállításához
zsákot, szatyrot a Karitász Csoport
nem tud biztosítani.
A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász
Csoport tagjai

2018. augusztus
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öszöntő
Juhász Sándorné szül.
Czeglédi Ibolya
nyugalmazott tanítónő és
Juhász Sándor nyugalmazott
gimnáziumi igazgató
2018. augusztus 16-án
ünnepli 60. házassági
évfordulóját, valamint
Juhász Sándorné Ibike néni
ugyancsak ezen a napon 80.
születésnapját.
Ebből az alkalomból nagy
szeretettel köszöntjük őket,
további jó egészséget és
még sok együtt töltött
boldog éveket kívánunk
Nekik.
Gyerekeik: Zsuzsa és
László; unokáik: Zsuzsa,
Barbara, Tamás és Ádám;
dédunokáik: Szoﬁ és Ádám,
valamint a hozzájuk tartozó
családtagok

zületésnapi köszöntő
„Észre sem veszed, úgy telnek az évek,
Röpül az életed, s gyerekeid nőnek.
Emlékek sokaságát szívedbe rejted,
Mi nem kedves számodra, el is felejted.
A mai nap azonban csak is a Tiéd!
Öleld magadhoz szorosan szeretteid!
Érezd testem, lelkem melegségét,
S a családod szerető szívét.
Ha végre meglelted énedet,
S egy rózsaszálat, mi vöröslőn éget,
Tudjad, hogy a szívem szeretete
Pezsdíti életed, benne a lehelete.
Szívem melegségét szívedbe rejtem,
E kis köszöntőm egy csokorba teszem,
Élj sokáig, legyen béke a lelkedben.
Isten éltessen a családod szeretetében!”

Kiss Lajosnét
szül. Kormos Borbálát
82. születésnapja alkalmából
köszönti:
Lánya, veje, 2 unokája, unoka
menye és a két dédunoka.

egemlékezés
„Apró pici gyertyaláng, benne egy élet;
Pislákoló lángnyelvek mesélnek sok emléket.
A temetőben némán állva hallgatunk,
Nincs szavunk, a boldog átélt percekre gondolunk...”
Fájó szívvel emlékezünk

Kupcsik István
halálának 5. évfordulójára.
Felesége és 4 gyermeke

ezőcsáti ásár (Kiss József utca)
időpontjai:
- augusztus 8. szerda
- szeptember 12. szerda
- október 10. szerda

2018. augusztus

Egyházi hírek
Református Egyház
Minden vasárnap de.
10 órakor istentisztelet.
Augusztus 19-én,
vasárnap
de. 10 órakor
úrvacsorai istentisztelet
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Születések
Szabó István és Molnár Anna
István
Póhl Péter és Lakatos Noémi
Lara Emma
Seres Péter és Zámbó Bernadett
Péter László
Balogh Krisztián és Lakatos Krisztina
Melodi Hanna
Filipkó Zsolt és Sarró Szilvia
Izabella

Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00
Augusztus 20. (hétfő)
11.00: Szentmise,
körmenettel
egybekötve

Házasságkötések

Rontó Alexandra és Czakó István
Pósa Erzsébet és Salap Attila
Dósa Viktória és Berki Zoltán
Kiss Viktória és Eggiman Olivér

Elhalálozás
özv. Béke Jánosné szül.: Szanyi Irma 89 évet élt
Gál Balázs 84 évet élt
Varga János 72 évet élt
Halász Béláné szül. Schaﬀer Irma Mária 93 évet élt
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etro nyári este…
2018. július 6-án, pénteken került megrendezésre
Mezőcsát első Retro Estje, a Hősök Terén.

Este 6 órától Balatoni Endre mulatós koncertje rázta fel
a közönséget. Ezt követte a zenés-táncos Retro Show a
4-Dance Club előadásában, melyben közreműködött
Kriston Milán. A hátralévő időben ismételten a

ismert mulatós és retro számokra táncolhatott a
közönség. Zárásként a Főnix Tűzzsonglőr Csoport
szemkápráztató bemutatóját láthattuk.
A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílt különböző
ételek, fagylaltok, édességek és játékok megvásárlására,
valamint a mezőcsáti Kézműves Műhely termékeinek
megtekintésére.

ezőcsáti ermál-és trandfürdő
Az augusztusi hónap forró órákat és heteket tartogat
számunkra, melyre gyógyír a víz és a kikapcsolódás.
Így hát látogasson el és hűsöljön a mezőcsáti
fürdőben.
Íme pár tudnivaló mielőtt útnak indul:
A nyári időszakban gyermek-, felnőtt- és egy forró
gyógyvizes medence vár mindenkit. Június 2-tól a
nyári nyitva tartás keddtől vasárnapig 9.00-17.00
óráig tart. Hétfőn szünetel a strand, valamint
pénteken 18.00 órától várják a vendégeket az
éjszakai fürdőzésre, mely ﬁatalos és jó hangulatban
telik.
Az ünnepnapnak köszönhetően, augusztus 20-án
(hétfőn) is várják a strandolni vágyókat!

hangulatfelelősé volt a színpad, akinek köszönhetően
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