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lakosok érdekében…
Az előző hónapban megjelent interjúban megtudhattuk a nyáron zajló munkálatokat, terveket, megvalósításokat. Az eredményekről és a munkafolyamatokról
városunk polgármester asszonyát kérdeztük.
Iskolakezdés
- A gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek
még a tanévnyitók előtt kiosztásra kerültek az Erzsébet
utalványok. Mindemellett Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján beiskolázási
támogatást nyújtunk a 6-18 év közötti gyermekeknek,
akik nem részesülnek az állam által biztosított gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatás összege
6000.-Ft/gyermek, mely kérelem benyújtásával valósulhat meg és készpénz formájában kerül kiﬁzetésre. - a
kérelmet újságunk 4. oldalán tekinthetik meg.

Átalakul az önkormányzat
- Egy modernebb és praktikusabb kialakítás veszi
kezdetét az önkormányzaton, melynek bejárata a főtér
felöl, tehát az építmény elején helyezkedik majd el. Az
épületbe belépve egy ügyfélvárót tervezünk, ahol egyik
kollégánk fogadja majd a lakosságot. Az emeleten
található irodák és a díszterem is teljesen megújul. A
mozgáskorlátozottak érdekében akadálymentes mosdó

Megújult
kerül még kialakításra a felújtás során. - fejtette ki
bővebben városunk polgármester asszonya.

öszöntés

- Az iskola kezdetére elkészült a református óvodától
terjedő járdaszakasz és az új kovácsoltvas jellegű korlát
is, mely a gyermekek és a járókelők biztonságának
érdekében került kivitelezésre. Az évek alatt több útsza-

kaszunk is új burkolatot kapott. Augusztus hónapban a
Kiss József utca is sorra került, így hát a 3305-ös közút is
megújult, melynek szeptember 15. az elkészülési
határideje.
Hamarosan…
- Hamarosan a bölcsőde területének kialakítása veszi
kezdetét, mely a Hősök terei óvoda mögött kerül
elhelyezésre annak érdekében, hogy egy minőségi és
gyermekbarát környezetben fejlődhessenek, növekedhessenek a gyermekek. Ezenfelül természetesen megvalósulnak az energetikai beruházások a városgondnokságon, az óvodákban, az önkormányzaton és a régi
közösségi ház és könyvtár épületén.

Szikora Albertnét, született Kovács Máriát 90.
születésnapján, otthonában, kedves szavakkal
köszöntötte Siposné Horváth Anita polgármester
asszony, aki átadta Magyarország Kormánya
Emléklapját is.
Marika néni élete összefonódik Mezőcsát lakosainak
életével. 27 éven keresztül szülésznőként a
Mezőcsáti Szülőotthonban segítette világra az
újszülötteket, majd a Szülőotthon bezárását követően
nyugdíjazásáig körzeti ápolónőként dolgozott.
A Humanitárius szolgálatban Mezőcsátért kitüntetés
tulajdonosa. A szeretett édesanya, nagymama, dédi
ma is jó egészségnek örvend.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
augusztus 27-én tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését, melyen az
alábbi napirendeket tárgyalta és
döntéseket hozta.
A Képviselő-testület megtárgyalta
és elfogadta az önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítását és a 2018. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
A Testület Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet 10.
pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli támogatására a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett
pályázati kiírás alapján az önkormányzat működőképességének
megőrzése érdekében vissza nem
térítendő támogatásra rendkívüli
önkormányzati támogatás iránti
igény benyújtása mellett foglalt
állást.
Elfogadásra került a Mezőcsáti
Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi munkájáról szóló beszámoló, az Általános Művelődési Központ működéséről szóló beszámoló
és a Mezőcsáti Élelmezési Központ
2018. év I. féléves működéséről
szóló beszámoló.
A Testület úgy határozott, hogy
beiskolázási támogatást nyújt 2018.
évben azoknak a mezőcsáti lakóhellyel rendelkező szülőknek, akiknek 6-18 éves gyermekei nem jogosultak az állam által biztosított gyermekvédelmi kedvezményre és általános iskolai ellátásban vagy nappali
tagozaton középfokú oktatásban
részesülnek. A támogatás összege
6.000.- Ft/gyermek, mely készpénz
formájában kerül kiﬁzetésre.
Jóváhagyásra került a Mezőcsáti
Közös Önkormányzati Hivatal és a
Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár együttműködéséről és
feladatmegosztásáról szóló megállapodás, valamint a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata.
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A Képviselő-testület támogatta az
Időskorúak Nappali Intézményében
történő kazán vásárlást.
A TOP-3.2.1-es azonosítószámú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű konstrukció harmadik körében benyújtandó pályázat részleteit a Testület
megismerte, és támogatta annak benyújtását.
Az EFOP-4.1.8-16-2017-00077
azonosítószámú A Mezőcsáti Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtár
fejlesztése és a 2029/2017. (XII. 27.)
Kormányzati támogatás keretében
az Új Művelődési Ház és Könyvtár
további építési és felszerelési munkáinak elvégzése projektek megvalósítása során szükséges közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására
a beérkezett ajánlatok alapján kiválasztásra került a szakértő.

MEZŐCSÁT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2018. (VIII.28.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018.
(II. 27.) rendelet
módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-Testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.
évi költségvetéséről alkotott 1/2018.
(II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
A költségvetési rendelet 2. §. (1)
bekezdése az alábbiakra változik:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
módosított költségvetési bevételét
1.079.678.207.- Ft-ban
módosított költségvetési kiadását
2.321.086.319.- Ft-ban
ﬁnanszírozási bevételét
1.270.815.350.- Ft-ban

ﬁnanszírozási kiadását
29.407.238.- Ft-ban
Bevételi fő összegét
2.350.493.557.- Ft-ban
kiadási fő összegét
2.350.493.557.- Ft-ban
állapítja meg.
2.§.
A költségvetési rendelet részletes
módosításait a Képviselő-Testület az
1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4.
5.1., 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., 5.2., 5.2.1.,
5.2.2., 5.2.3., 5.3., 5.3.1., 5.3.2.,
5.3.3., 5.4., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.5.,
5.5.1., 5.5.2., 5.5.3. mellékletekben
foglaltak szerint állapítja meg.
3.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.
Kihirdetés napja: 2018. augusztus 28.

ájékoztató
Lakossági megkeresés alapján,
Mezőcsát Város Önkormányzata
tájékoztatja az érdeklődőket, hogy
a mezőcsáti ravatalozó épület mellett található urnafalban 320 db urna elhelyezésére van lehetőség. A
Képviselő-testület döntése alapján,
egy urnafülke 10 évre szóló bérlésének megváltási díja 25 000.-Ft,
mely egy urna elhelyezésére szolgál 40x40 cm nagyságú felülettel
lezárva (32,5x32,5x23 cm belső
mérettel). A lezárásul szolgáló
terméskő lapot az önkormányzatnál is meg lehet majd vásárolni.
Temetkezési lehetőséggel kapcsolatban műszaki tájékoztatót a
Műszaki osztályon kérhetnek! Tel.:
49/552-046 123, 124 mellék
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ájékoztató
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőcsáti tanköteles korú gyermekek és ﬁatalok alap és
középfokú oktatásban való részvételét kiemelten támogatja, ezért úgy határozott, hogy beiskolázási támogatást nyújt
2018. évben azoknak a mezőcsáti lakóhellyel rendelkező szülőknek, akiknek 6-18 év közötti gyermekei nem
jogosultak az állam által biztosított gyermekvédelmi kedvezményre és általános iskolai ellátásban vagy nappali
tagozaton középfokú oktatásban részesülnek. A támogatás összege 6.000.- Ft/gyermek, mely készpénz formájában
kerül kiﬁzetésre.
A támogatás igénylése kérelem benyújtásával történhet 2018. szeptember 1. - 2018. október 31-ig terjedő
időszakban a Közös Önkormányzati Hivatalban. A gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanulók
esetén a szülő egy hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást köteles a kérelméhez csatolni.
Siposné Horváth Anita sk.
polgármester
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Mezőcsát Város Önkormányzata
3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
Tel.: (49) 552-046
elhívás árverésre
ezőcsát áros nkormányzata
olgármestere
tisztelettel meghívja
A Mezőcsát Város Önkormányzata által meghirdetett
gépjárművek árverésére a kihirdetett alapárról induló
szabad licitálással.
Az árverésen a licitlépcső: 10.000,-Ft, azaz tízezer
forint.
Az árverés helyszíne: Mezőcsát Városgondnokság
telephelye
3450. Mezőcsát, Széchenyi utca 50.
Az árverés időpontja: 2018. szeptember 18. 09:00 óra.
Az árverésen az vehet részt, aki a 10.000,-Ft-os
regisztrációs díj összegét 2018. szeptember 18. 09:00
óráig az árverés helyszínén készpénzben letétbe helyezi,
A letétbe helyezett összeg az árverést követően azonnal
visszaﬁzetésre kerül.
· Az árverés nyertese a legmagasabb árajánlatot tévő,
és aki a vételárat egy összegben megﬁzeti, a Mezőcsát
Város Önkormányzata számlájára 11734217-15348599

Tájékoztatás a rezsicsökkentésről
A Kormány 1364/2018. (VII.27.) határozata alapján
az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot!
A téli rezsicsökkentés teljeskörű végrehajtása érdekében a vezetékes gázellátással rendelkező településeken azok a lakosok, akiknél a vezetékes gáz nem
került bekötésre és ezért mindeddig nem részesülhettek a Kormány által megállapított 12.000.-Ft összegű gázártámogatásban (rezsicsökkentésben) kérem,
hogy legkésőbb

Fax: 49/552-047
(csekken vagy átutalással) és azonnal megköti az
adásvételi szerződést, melyet a Mezőcsát Város
Önkormányzata készíti.
· Vevő kötelezettséget vállal, hogy a tulajdonosváltozást 15 napon belül bejelenti. A Vevő a birtokbavétel
napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos
valamennyi teher viselésére.
· Amennyiben valamilyen gazdasági társaság pályázik,
abban az esetben az árverésen résztvevő képviselőnek
igazolnia kell a képviseleti jogosultságát cégbírósági
bejegyzés alapján. Természetes személy pályázó esetén,
érvényes személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya
bemutatása szükséges.
· Az árverésen csak személyesen vagy írásos meghatalmazás alapján lehet licitálni.
· Az árverésre szánt gépjárműveket előzetes egyeztetés
után bármelyik nap munkaidőben megtekinthető a
Mezőcsát Városgondnokság telephelyén (3450. Mezőcsát, Széchenyi utca 50)
· További információ: Kürthy Mihály 06/49-352-040
Mezőcsát, 2018. augusztus 30.
Siposné Horváth Anita
polgármester

2018. szeptember 30. napjáig jelezzék
az önkormányzatnál, illetve annak hivatalánál, hogy
melyik általuk lakott ingatlanra vonatkozóan igénylik a
támogatást.
Egy ingatlanra vonatkozóan csak egy fő jelentheti be
igényét az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
Az országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban részesült-e a rezsicsökkentésben. Az igénylőlap a Mezőcsáti
Közös Önkormányzati Hivatalban vehető át.
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lláshirdetések
A Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ az
EFOP-3.2.9-16 Óvodai-és iskolai
szociális segítés pályázat keretein
belül óvodai-és iskolai szociális
segítő munkatársat keres.
Foglalkozás jellege:
8 órás teljes munkaidő, határozott
idejű jogviszony.
(2018. 10. 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 gyermekeket a korának
megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a nevelésioktatási intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái
fejlesztéséhez.
· Segíti a gyermekek tanulmányi
kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását.
· Segíti a pályázatban 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 megszüntetésében.
· 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 közösség 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 feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.)NM rendelet 2. sz. melléklet
II. része alapján az óvodai és iskolai
szociális segítő az alábbi munkakörökkel tölthető be: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális
munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem
szakos pedagógus, ennek hiányában
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,
pszicho-pedagógus, gyógypedagógus.
· 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: 06/49/552-005, 06/30/6369761
Jelentkezési határidő:
2018. szeptember 26.

A Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ az
EFOP-3.2.9-16 Óvodai-és iskolai
szociális segítés pályázat keretein
belül óvodai-és iskolai szociális
segítő munkatársat keres.
Foglalkozás jellege:
6 órás részmunkaidő, határozott
idejű jogviszony.
(2018. 10. 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 gyermekeket a korának
megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a nevelésioktatási intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái
fejlesztéséhez.
· Segíti a gyermekek tanulmányi
kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását.
· Segíti a pályázatban bevont iskolákban és óvodákban a gyermekvédelmi felelős feladatai.
· Segíti a gyermek családját és a
pedagógust a gyermek szükségleteik
felismerésében és ﬁgyelembevételében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult
veszélyeztetettség megszüntetésében.
· 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 közösség 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 szemé-
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2018. szeptember
lyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.)NM rendelet 2. sz. melléklet II.
része alapján az óvodai és iskolai
szociális segítő az alábbi munkakörökkel tölthető be: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális
munkás, család- és gyermekvédő
tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem
szakos pedagógus, ennek hiányában
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,
pszicho-pedagógus, gyógypedagógus.
· 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 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: 06/49/552-005,
06/30/636-9761
Jelentkezési határidő:
2018. szeptember 26.

lébániai

aritász

ap

2018. augusztus 29-én 9 órától
került megrendezésre a Plébániai
Karitász Nap, a mezőcsáti Római
Katolikus Templom udvarán.

9 órakor közös imádsággal, Szentmisével kezdődött a rendezvény. Ezt
követően szépen megterített és feldíszített asztalok fogadták a meghívottakat az udvar területén, ahol egy
előadás keretében Szabóné Csizmadia Judit mutatta be a Katolikus
Karitász országos tevékenységét,
majd további beszámolókat hallhattunk Kallóné Szilvási Zitától és
munkatársaitól a Mezőcsáti Boldog
Gizella Karitász Csoport munkájáról. A programok ideje alatt a
gyermekeknek lehetőség nyílt a
kézműves foglalkozásra, melyet egy
külön sátorban biztosítottak számukra. A napot közös ebéddel és imádsággal zárták. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Siposné Horváth
Anita, városunk polgármester aszszonya.

- Hazánkban a szegénygondozás
mindig a világegyház szellemével
haladt. A Katolikus Karitászhoz és az
egyházmegyei központok országszerte számos szociális intézményt
működtetnek a szenvedélybetegek, a
hajléktalanok, az idősek és egyéb
rászoruló csoportok ellátására. A
Katolikus Karitász munkáját segíti a
szervezet alapítványa, a Karitászt
Támogató Alapítvány. Ennek célja a
szervezet anyagi segítése annak
érdekében, hogy a szociális-karitatív
feladatát eredményesebben végezhesse az arra rászorulók hathatós
támogatása, ingyenes szolgáltatásokkal és adományok nyújtásával. A
Karitász azokért az emberekért működik, akik segítségre szorulnak. –
osztotta meg velünk Szabóné Csizmadia Judit.
Hálás köszönet támogatóinknak,
hisz ha támogat bennünket, az Ön
nevében is segítünk: Flextex Bt.,
Szilágyi Autósbolt, DEÁK Kereskedőház, Diana Cukrászda, Primus
Patika Kft, Harmonia-Food Kft.,
Barben Kft., „Bern-Trix” Kft., Nyírfa-Ker Kft., Kürthy Gumiszervíz,
Veres Méhészet, Csáti Optika, MH
Plus Kft, Szép és Társa Bt., Ser-Dod
Hungary Kft., Asia Divat, Maszat
Fürdőszoba Szalon, Papp Pékség,
Unio Coop Zrt., Nyírzem NyírségZemplén Coop Ker Zrt., Taskó
József, Papp László, Kántor Jánosné,
Kovács József, Molnár János, Varga
Lajos, Potyka István, Tóth Viola
Hajnal, Veres József, Tóthné Vályi
Éva, Poros József, Ferge István,
Halász Károly, Magyari Tamás, Fejes
Gábor, Mészáros Ferencné, Arnóth
János, Zarándi Jánosné, Joó Bettina,
Bagi Mihályné és Fillér Jánosné.

Sose feledjük el és a nehéz napjainkban idézzük fel Böjte Csaba szavait, miszerint:
„Te nem egy sodródó falevél vagy,
A rendezvény legfőbb célja az volt, egy értelmetlen seb ezen a földön,
hogy egy átfogó képet mutassanak be
hanem áldás és ajándék.”
a Katolikus Karitász egyházi hátteréről, történetéről, segítő programjai- /A jövő havi újságunkban részletes
ról, valamint az országos, egyház- leírást olvashatnak a Mezőcsáti Bolmegyei és helyi tevékenységéről.
dog Gizella Karitász Csoport munkáOrszágos tevékenységük
járól, kollégáiról./

2018. szeptember
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dal - minden

Szövetség megyei vezetője, Putnok város vezetősége és
Czakó Lászlóné.

„Megmondom a titkát, édesem a dalnak;
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
- Babits Mihály sorai invitálták a Lila Akác Nyugdíjas
Klub tagjait Putnokra.

2018. augusztus 10-én, Putnokon került megrendezésre a VII. Megyei „Röpülj Páva” dalos találkozó,
melynek házigazdája a város polgármestere, Tamás
Barnabás volt.
A reggeli regisztráció után vette kezdetét a mulatság,
hisz színesebbnél színesebb produkciókat láthattak az
ide látogatók. A rendezvényt Putnok város polgármestere nyitotta meg, majd adta át a szót Vida Lászlónénak,
aki beszédében kifejezte háláját a nyugdíjasoknak, hisz
nékülük mindez nem működne. A mezőcsáti Lila Akác
Nyugdíjas Klub másodikként lépett fel és varázsolta el a
közönséget a magukkal hozott dalokkal, melyre
városunk polgármester asszonya, Siposné Horváth
Anita is elkísérte őket. A produkció végén hatalmas taps
lengte be a termet, melyből kiderült, hogy a rengeteg
próbának volt értelme. A klubbok és csoportok sorra
arattak sikert a
Tompa Mihály Közösségi Ház színháztermében.
A produkciók után mindenki részesült egy kisebb
ajándékban, hogy
ne felejtsék el ezt a
csodás napot. Ezt
követően a Bányász Művelődési
Házban látták vendégül a résztvevőket.
Mindennek a lebonyolításában részt vett: Vida Lászlóné a Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviseletének
elnöke, Szőnyi Gáborné az Életet az éveknek Országos

Fejlődik, terjed
- Évről évre egyre több nyugdíjas klubbhoz és városhoz
jut el a rendezvényünk, melyen lehetőség nyílik az
amatőr csoportoknak, hogy megmutassák tehetségüket.
Idén tizenkilenc megyei kórus, csoport lépett föl,
valamint négy olyan szólóénekest is meghallgathattuk,
akik országos versenyeken szép sikereket értek el.
Nagyon jól sikerült az idei találkozónk, amiért a fellépők
mellett a házigazda putnoki önkormányzatnak is
köszönetet kell mondanunk. Elmondhatom, hogy a
hagyományőrző programunk az évek alatt szépen kinőtte
magát… – foglalta össze a nap eseményeit Vida Lászlóné
elnök asszony.
Köszönjük
- Már utazás közben is csak ámultam, hogy milyen szép
kis település Putnok. Mindenhol virágok, rendezett
terek, segítőkész emberek. A helyszín egy szépen
felújított közösségi ház színházterme volt. Büszke
voltam a nyugdíjas klubbunkra, hisz nagyszerű dalokkal
készültek. Remélem, hogy a közeljövőben a putnoki
kórus és vezetőség is ellátogat hozzánk. – osztotta meg
velünk gondolatait Siposné Horváth Anita, városunk
polgármester asszonya.
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sszefoglaló a
ezőcsát ultúrájáért
lapítvány nyári rendezvényeiről
2018. július 7-én került megrendezésre a IX. Csáti
Menyegző.
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nek, Molnár János vőfélynek, Mattyasovszky Imréné
Marikának, aki égetett cukortortát készített az ifjú
párnak, Bukta Gyulának, aki a menyasszonyi tortát adományozta, Nagyné Ruszkai Erzsébetnek a menyasszonyi
csokrok elkészítéséért. Köszönet segítőinknek, akik
nélkül nem ment volna ilyen gördülékenyen ez a
rendezvény: Kovácsné Kuli Ágnes, Kovács Ágnes
Panna, Balázs Bence, Balázsné Simon Erzsébet, Farkas
István, Veres Boglárka, Vavra Otília, Olej Anita, Tóth
Viktória, Molnár Ferenc, Sólyom István, Sólyomné
Deák Edit, Sólyom Anna, ifj. Sólyom István, Répási
Panna, Répási Dávid, Répási Gábor, valamint alapítványunk minden tagjának, a kitartó és áldozatos munkájáért.

A rendezvény 17 órakor kezdődött az Örökségeink Házánál, majd a vőlegény búcsúztatója után folytatódott a
Juhász László által működtetett Tájház udvarán a
menyasszony kikéréssel, búcsúztatóval és a Mezőcsát
Népi Együttes színvonalas műsorával. A násznép a Pipás
Zenekar kíséretében vonult a református templomba,
ahol Üveges Valéria és Veres Gergely, az idei menyegző
Jövőre 2019. július 13-án, szombaton várunk minden
régi és új vendégünket a meglepetésekkel tele tűzdelt X.
Csáti Menyegzőre.

párja Isten és a vendégek előtt fogadtak egymásnak örök
hűséget. Ezúton is szeretnénk nekik hosszú és nagyon
boldog házasságban töltött éveket kívánni. Az esküvő
után az általános iskola tornacsarnokában folytatódott a
program, egészen másnap hajnal 4 óráig. A nagyon ﬁnom
ételeket Poros József jóvoltából az igrici szakács
asszonyok készítették, köszönjük szépen. A fergeteges
hangulatról pedig a Merry Boy's Party Zenekar gondoskodott, akiket legközelebb a 2019. évben megrendezésre kerülő X. Csáti Menyegzőn üdvözölhetünk köreinkben.
Szeretnénk köszönetet mondani Siposné Horváth Anita
polgármester asszonynak, hogy lehetővé tette a
tornacsarnok használatát, a Közösségi Háznak, Zelei
Ferenc művészeti vezetőnek, a Mezőcsát Népi Együttes-

2018. augusztus 5-én került megrendezésre a VII.
Csáti Kavalkád és a Kuli Sándor Fogathajtó Emlékverseny a mezőcsáti vásártéren.
A nap a veterán autók és motorok felvonulásával
kezdődött, melyet alapítványunk alapítója, Tóth László
szervezett meg. Nagyon szépen köszönjük e helyről is és
a felvonuláson részt vett motorosoknak, hogy részvételükkel színesítették ezt a napot. A felvonulást a megnyitó követte, melyre a Polgári Huszárok felvezetésével
vonultak be a kettesfogatok a lovaspályára. Az idén 23
versenyző mérte össze tudását, jó volt látni és érezni,
hogy ennyi versenyző tisztelte meg az emlékversenyt
ebben az igazán ragyogó napsütéses időben, a délutáni
eredményhirdetéskor megkapták a megérdemelt díjakat.
Örülünk, hogy ilyen sokan beneveztek erre a versenyre,
megtisztelve ezzel a Kuli családot is.
Őket és a jelenlévő kedves vendégeket Bakondi István
és lánya, Bakondi Bianka, a Tiszakeszi Botorka Néptáncegyüttes tagjainak nagyon szép tánca fogadta, majd
Tállai András miniszterhelyettes úr köszöntötte a
megjelenteket, ezt követően megnyitotta az alkalmat. A
nap folyamán a rendezvényre kilátogatók gyönyörködhettek és vásárolhattak a szebbnél szebb kézműves
kiállítóknál, volt íjászat, népi játszópark, póni lovaglás,
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gokartozás, kisállat simogató, habparti. A kora délutáni
órában láthatták a motorosok versenyét a lovas pályán,
akik igaz nem olyan rutinosan, de nagyon ügyesen
mentek végig a fogatoknak kialakított akadályokon.
Gratulálunk a győzteseknek. A színpadon láthattuk és
halhattuk a fáradhatatlan mezőcsáti Lila Akác Nyugdíjas
Klub színvonalas műsorát, köszönjük szépen, hogy
ebben a nagy melegben is vállalták a fellépést. Záró
műsorszámként Polgár Peti igen szórakoztató műsorát
tekinthettük meg.

Szeretnék köszönetet mondani minden támogatónknak
és segítőnknek: Mezőcsát Város Önkormányzat, Siposné Horváth Anita polgármester, Tállai András miniszterhelyettes, Taskó József és családja, id. és ifj. Arnóth Ist-

A fogathajtó verseny eredménye:

ván, Arnóth János, Papp Pék Kft., APROPÓ Reklám
Kft., Berecz Mihály, Mezőcsát Város Önkormányzat és
intézményeinek munkatársai, Mezőcsát Kultúrájáért
Alapítvány Kuratóriumának tagjai és családjaik,
Andromeda Travel Utazási Iroda, Kovács János és felesége, Mezőcsáti Motoros és Veterán Klub, Kovács és Kuli családok.
Következő rendezvényünk a 2018. október 27-én megrendezésre kerülő „TöK Jó DéLuTáN”. Ezen a napon
minden a sütőtökről szól, készül belőle lámpás, turmix,
lekvár, sütemény és sült tök, valamint sok más ﬁnomság.
Várunk minden kedves érdeklődőt, csapatokat, akik
szívesen részt vennének a legszebb töklámpás
elkészítésére hirdetett versenyben, valamint várjuk
Mezőcsát legnagyobbra nőtt sütőtökét is, melynek
termelőjét értékes ajándékban részesítjük. A részletes
programról októberben adunk bővebb tájékoztatót.
Jelentkezni már lehet Kovácsné Arankánál a 06-30-63828-06-os, vagy Répásiné Marikánál a 06-70-339-29-84es telefonszámokon. Várunk minden kedves vendéget,
aki egy tök jó délutánt szeretne eltölteni kóstolással,
versenyzéssel, szórakozással.
Répásiné Balogh Mária

2018. szeptember
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ajzpályázatunk nyertese:
iss iktor, 9 éves tanuló
Nyereményedet minden
hétköznap 09.00 és 15.00 óra
között átveheted a Mezőcsáti
Művelődési Központ és
Könyvtárban.

skolakezdés
Szeptember 3-án kezdődik a
2018/19-es tanév, a gyerekek visszatérnek az iskolapadba. Viszont csak
másfél hónapot kell kihúzni és már
kezdődik is az őszi szünet, amit
ráadásul egy hosszú hétvége is megelőz. Mutatjuk a legfontosabb dátumokat, hogy megtervezhesd a családi
kiruccanásokat az őszi és a téli szünetre is!
Az őszi szünet október 29-től november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2018.
november 5. (hétfő). November 10.
szombat munkanap lesz, november 2át kell majd bepótolni.
December 24-ét december 1-jén
kell majd ledolgozni. December 31-ét
pedig december 15-én.
A téli szünet viszont alig karácsony
előtt kezdődikA téli szünet december
24-től január 2-ig tart, vagyis az
utolsó tanítási nap december 21.
(péntek), az első tanítási nap pedig
2019. január 3. (csütörtök).
Forrás: https://divany.hu
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avi recept...
szi kuglóf

Hozzávalók:
· 3 alma
· 3 dl víz
· 200 g cukor
· 3 tojás
· 250 g liszt
· 1 kiskanál sütőpor
· 1 kávéskanál szódabikarbóna
· 125 g vaj
· 1 kiskanál fahéj
· 50 g mazsola
· 100 g darált dió
A karikára vágott almákat 3 kanálnyi cukorral tedd fel főni kevés vízben, és puhítsd meg egy kicsit. Ha
nincs időd, elég, ha felkockázod az
almát. A lisztet keverd össze a sütőporral és a szódabikarbónával. Verd
habosra a cukrot a tojásokkal, add
hozzá a vajat, a fahéjat, a lisztes keveréket, a mazsolát és a darált diót.
Kézzel keverd bele az almákat, úgy,
hogy a massza állaga folyós maradjon.
A tésztát öntsd a kivajazott, zsemlemorzsával megszórt kuglóﬀormába.
170 fokra előmelegített sütő közepén
süsd 50-60 percig. Tűpróbával ellenőrizd, hogy átsült-e már. Ha a tűre
ráragad a tészta, akkor még süsd pár
percig.

avi vicc iskolakezdés
- Mi volt ma az iskolában, kisﬁam?
- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, amikor a tanítónéni kérdést tett fel!
- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi
volt a kérdés?
- Ki törte be az ablakot?

önyvsarok...
Katie Khan: 90 perc

90 perc - mindössze ennyi időre
elég oxigénje maradt Maxnek és

Carysnek, a két asztronautának,
akik egy végzetes aszteroidaütközés
következtében kint rekedtek az űrben.
A másfél óra alatt hol kétségbeesetten hibáztatják egymást, hol
higgadt józansággal próbálják megtalálni a megmenekülés módját.
A feszült ritmusú történettel együtt
nem mindennapi szerelmük megkapó történetét is megismeri az
olvasó, melynek hátterében kirajzolódik a nem is olyan távoli jövő képe. Egy globális katasztrófa következtében Amerika és a Közel-Kelet
megsemmisült, a túlélők között
farkastörvények uralkodnak, míg az
egyesült Európia egy újraszervezett
demokratikus utópiában próbálja
meg stabilizálni a békét és a biztonságot a Földön. Vajon sikerülni fog?
Forrás: www.brookline.hu
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étköznapi gondolatok

ejtvény - soduku

Nézd csak meg ezt a képet! Látod, ahogy a lány eltökélten kapaszkodik az ernyőjébe? Tartja, nem ereszti,
miközben nem csak bőrig ázik, de a felcsapódó hullámok a biztonságát, az életét is komolyan fenyegetik.

Veled hányszor fordult már elő az életedben, hogy görcsösen ragaszkodtál valamihez, amit már régen el kellett
volna engedned? Hányszor fogtad, szorítottad, mert azt
hitted, ha elengeded - védtelen leszel? Közben pedig
nem vetted észre, hogy már réges-régen megtörtént a
baj, már teljesen bőrig áztál, és miközben harcolsz azért
az egy fontosnak hitt dolgokért, nem veszed észre, hogy
pont ezzel teszed ki magad a legnagyobb veszélynek, a
hullámoknak, amik maguk alá temetnek akár örökre.
Gondol végig, a te életedben mi az az ernyő, amit el
kellene engedned? Mi az, ami már régen nem tölti be a
funkcióját, és csak azért szorítod görcsösen, mert
egyszer régen működött, és nem hiszed el, hogy eltelt az
idő, megváltoztak a körülmények, más lett a helyzet?
Ami egyszer védett és segített, az nem biztos, hogy ma
is ezt a célt szolgálja. Merj új szemmel nézni a
helyzetedre, merd átértékelni, és merj ELENGEDNI!
Zarándiné Keresztúri Ilona

ezőcsáti ásár (Kiss József utca)
időpontjai:
- szeptember 12. szerda
- október 10. szerda
- november 13. szerda

gy jó tanács, egy üzenet...
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Egyházi hírek
Református
Egyház
Minden hétfőnkedden 7 óra 40
perctől
diákistentisztelet.
Minden vasárnap
de. 10 órakor
istentisztelet.

Szeptember 30-án vasárnap du. 15
órakor istentisztelet, idősek délutánja,
melyre szeretettel várjuk gyülekezetünk
tagjait és minden érdeklődőt.

Születések
Barna Anita és Farkas Emil
Marcell
Kundrák Ágota és Császár Sándor
Hanna
Tóth Eszter és Spisák Zoltán
Eszter
Kótai Ágnes és Nagy Tibor
Alexandra

Házasságkötések
Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Lakatos Kitti és Borza Péter
Sepsi Zoltánné és Soós Róbert
Petneházi Viktória és Kiss Béla
Barta Ferencné és Szedlacsek Árpád
Terhes Krisztina és Farkas József
Baranyi Krisztina és Lakatos Krisztián
Luu Thi Ai Van és Gere János
Fodor Ferencné és Bajtai Tibor

Elhalálozás

Farkas Ernő 63 évet élt
Béke Jánosné szül.: Szanyi Irma 90 évet élt
özv. Frank Jánosné szül.: Mocskos Erzsébet 70 évet élt
Balogh Sándorné szül.: Balogh Erzsébet 81 évet élt
özv. Tóth Józsefné szül.: Hegedűs Erzsébet 89 évet élt
Farkas Jenőné szül.: Sztojka Mária 53 évet élt
Hajdú Józsefné szül.: Seres Erzsébet 83 évet élt
Bukta Gyuláné szül.: Seres Anna 79 évet élt
Tóth Tibor 51 évet élt
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ezőcsáton

Augusztus 20. az egyik legrégebbi magyar ünnep,
Szent István király napja, az államalapítás emléknapja, az új kenyér napja. Mezőcsáton 2018. augusztus 18án, szombaton kezdődött a három napos ünnep.
Szombaton, 19.30 órakor a Himnusz hangjaival
kezdődött az ünnepélyes megnyitó. A
rendezvényt megnyitotta Siposné Horváth
Anita, Mezőcsát város polgármestere, aki
köszöntő beszédében
kitért a történelem
fontosságára, s annak
megőrzésére, megemlékezésére. A szót
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
elnöke vette át és ismertette az új kenyér
fontosságát, célját és
szerepét. Ezt követően Gazda István lelkipásztor úr megáldotta és megszegte a magyarok kenyerét, melyből minden jelenlévő
kapott egy jelképes szeletet. Az ünnepség folytatásaként
a Mezőcsát Népi Együttes műsorát láthatták, melyet a

budapesti Pódium Színház követett, az Úrinő kiadó című
zenés kabaréjával. A nap zárásaként az Ünnepi tűzijáték
töltötte be az égboltot.
Vasárnap a gyermekeké volt a Hősök tere, hisz a
Humánszolgáltató Központ közreműködésével arcfestésre, kézműves foglalkozásra, gyöngyfűzésre kaptak
lehetőséget. Mindemellett színezőkkel, aszfaltkrétával,
kirakókkal és gyermekzenével várták a szervezők a
ﬁatalokat.
Hétfőn egész nap kirakodás és zene fogadta a nézelődőket. Játék bazárt, könyvvásárt, valamint a Kerámia
Műhely termékeit tekinthették meg.
Kossuth Lajos szavaival élve:
“A haza örök, s nem csak aziránt tartozunk
kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely
lehet, s lesz”
– Köszönjük, hogy velünk együtt ünnepeltek.
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