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endezvények forgataga egy napon
2018. szeptember 29.: Ez a nap a lakosoké, akik itt élik
mindennapjaikat és otthonuknak tekintik városunkat… viszont az idei egy kicsit más, egy kicsit több volt.
Városnapunk minden évben Mihály névnaphoz, pontosabban Rajczy Mihály fazekasunk nevéhez kötődik,
valamint a miska kancsóhoz. A lakosok körében ez az a
nap, amikor közösen kiengedhetik a fáradt gőzt és
szórakozhatnak. Az idei viszont egy kicsit más volt, hisz
ezen a napon került megrendezésre a XI. Helyi Termék
Fesztivál is, melynek köszönhetően a környező települések is becsatlakoztak a Kölcsey-úti rendezvénytér
forgatagába. Tehát ezen a napon nemcsak a mezőcsátiak,
hanem a környéken élők is megmutathatták magukat színpadi produkciókkal és termékeikkel.
Reggel 9 órától vette kezdetét a „Komatál” főzőverseny, a „Hulladékból hasznosat” program kiállítása, a
helyi termékek vására, a Csáti Alkotók kiállítása, az
egészségfesztivál és a gyermekprogramok – ugrálóvár,
játszóház, rajzverseny. A színpadi produkciók előtt a
Mezőcsáti Motoros és Veterán Klub felvonulását láthatták.

Rendezvényünket Siposné Horváth Anita, városunk
polgármester asszonya nyitotta meg. Beszédében kitért a közös munka erejére,
az összefogásra és a jövőbeli terveire. Ezt követően
Tállai András miniszterhelyettes úr köszöntötte a
résztvevőket és minden jót
kívánt a lakosság számára,
hisz fontos számára Mezőcsát jövője. Felszólalt még
Taskó József, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei elnöke, majd befejezésként Széki Gézáné köszönte meg a segítséget a
résztvevőknek.
A nap folyamán bemutatkoztak a járás települései,
megrendezésre került a Settlement-Ház Tehetségkutatója, valamint ellátogatott hozzánk Lehóczky László, a

Spider Mentőcsapat tagja. A Mezőcsát Népi Együttes a
tőlük megszokott módon varázsolták el táncukkal az

érdeklődőket. Továbbá a Settlement-Ház, valamint a
Közösségi Munkások Egyesületének családi vetélkedőjét szurkolhatták végig az ide látogatók.

Bemutatók terén sem szűkölködtünk, hisz a délután
folyamán katonai harcászati bemutatót láthattak a
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár és a
Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred 3. Gerinc
Radar Mérőpont (Bánkút) – alegység részvételével,
valamint katasztrófavédelmi mentést tekinthettek meg a
Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével.
15.00 – 18.00 óráig Barsi Csaba és az Agyagbanda
szórakoztatta a közösséget.
A színpadon 17.00 órától
Kis Grófo mulatós egyvelege, majd 18.30 órától
Bereczki Zoltán koncertje
rázta fel a mulatni vágyó
közönséget.
Az est programja a Hősök
terén folytatódott Kovács
Katival, melyet Mezőcsát
első lampionos utcabálja követett a Merry Boys
zenekarral.
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nkormányzati hírek
A Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-én tartott rendkívüli ülésén a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás
módosítását jóváhagyta.
Elfogadásra kerültek a Borsodvíz
Zrt. üzemi területére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítási javaslatai.
A mezőcsáti 3. számú háziorvosi
körzet működtetéséhez szükséges
eszközök beszerzéséhez a Testület
hozzájárulását adta.
Tulajdonosi hozzájárulását adta
továbbá a TÉR-ABC bejárata előtti
járdaszakasz aszfaltozásához. A
munkálatok elvégzéséig a lakosság
türelmét és megértését kérjük!
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00044
azonosítószámú „Esély Otthon Mezőcsáton” elnevezésű pályázat kivitelezési munkálatainak elvégzésére a
legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelezőt kiválasztotta a Testület és a
polgármestert felhatalmazta a szerződés megkötésére.
Döntés született a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról. Az Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó illetve azt
folytató ﬁatalok számára nyújt támogatás iránti pályázati lehetőséget.
A pályázat beadásához a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges! A személyes
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva mellékleteivel együtt az
önkormányzatnál kell benyújtania a
pályázóknak. A pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papír alapon történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
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www.emet.gov.hu honlapon. A támogatás megállapításának feltételei
az Önkormányzat a pénzben és
természetben nyújtható szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete alapján a
következő:
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj
12.§
(1) A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj állapítható meg annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Mezőcsát bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki
megfelel a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága
megállapítható.
(2) Az ösztöndíjra való jogosultság
megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a
pályázót, akinél az egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
13.§
(2) Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege 5.000.Ft.

14. §
(1) A pályázónak a saját és vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről szóló igazoláson
túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell:
a) amennyiben a szülők elváltak,
jogerős bírósági ítélet másolatát,
b) több eltartott esetén iskola-,
óvodalátogatási igazolásokat,
c) amennyiben a pályázó árva,
félárva, halotti anyakönyvi kivonat
másolatát, árvaellátást megállapító
határozatot,
d) amennyiben gyermeket nevel,
A pályázatra vonatkozóan részletes születési anyakönyvi kivonatot,
e) állami gondozott, gyámolt eseinformációk megtalálhatóak
w w w . m e z o c s a t . h u v a g y a tén gyámhivatal határozatát, bíróság

ítéletét,
f) igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság
megállapításáról,
g) munkanélküliség esetén a Mezőcsáti Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának igazolását
h) vállalkozó esetén, a Nemzeti
Adó és Vámhivatal igazolását előző
évi jövedelméről.

Mezőcsát Város
Önkormányzata az
Emberi Erőforrások
Minisztériumával
együttműködve
ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
a települési önkormányzat
területén állandó lakóhellyel
rendelkező

A) hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzés-ben
vagy felsőfokú, illetve felsőok-tatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2019 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2019/2020.
tanév első félévére eső ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
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időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a
2018/2019. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
B) hátrányos szociális helyzetű ﬁatalok a 2018/2019. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek, és a 2019/2020.
tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Elsősorban azok a
hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek háztartásában (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együtt lakó, ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek) az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének
300 %-át, azaz 85.500.- Ft-ot.
A pályázatbeadáshoz a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybel
ep.aspx
A pályázati űrlapot személyesen
vagy postai úton Mezőcsát Város
Önkormányzatának címezve (3450
Mezőcsát, Hősök tere 1.) a pályázó
által aláírva, egy példányban kell
benyújtani. A pályázati felhívás letölthető a www.mezocsat.hu weboldalról.
További információ a 49/552-046
114-es telefonszámon kérhető.
A pályázat benyújtásának ideje:
2018. október 5.- 2018. november 6.
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ntézményvezetői értekezlet a
ezőkövesdi ankerületi özpontban
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2018. augusztus
31-én pénteken, a Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tartotta meg
soron következő intézményvezetői értekezletét.
Vitéz Gábor Miklós a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Művészeti Iskola intézményvezetője köszöntötte a vendégeket, bemutatta az iskolát, majd a
jövőbeni tervekről osztott meg néhány gondolatot.

Siposné Horváth Anita Mezőcsát város polgármestere
bemutatta a települést, majd a városban végbemenő
felújításokról beszélt. Hozzátette, hogy az önkormányzat az intézményeivel nagyon jó kapcsolatot ápol, és
szívesen vesznek részt különböző rendezvényeken
képviselő társaival együtt, ha meghívást kapnak.
Az iskola tanulói nagyon színvonalas műsorral kedveskedtek az értekezleten résztvevőknek. Énekeltek, hangszeren játszottak, táncoltak. Így egy kis ízelítőt kaphattak
a vendégek az intézmény művészeti tagozatán folyó
munkáról.
Az értekezleten a tanévkezdéshez kapcsolódó aktuális
feladatokról esett szó. A Mezőkövesdi Tankerületi Központnak 18 db EFOP-4.1.3-17 pályázata került megvalósításra. A beruházás teljes költsége 750 millió forint.
Ebből épület burkolások, tetőszerkezetek javítása, nyílászárók cseréje, tantermek festése, vizes blokkok felújítása, kültéri sportudvar kivitelezési munkái valósultak
meg, hogy csak néhányat említsünk. A kivitelezési
munkákat két cég nyerte el, ügyvezető igazgatóik
tájékoztatást tartottak a munkák jelenlegi állásáról.
A nyári szünet ellenére feszített tempóban folytak, és
jelenleg is folynak a munkák, hogy a gyerekek megfelelő
körülmények között megújult környezetben kezdhessék
meg a 2018/2019-es tanévet.
A magyar Diáksport Szövetség részéről Viszlai István
tájékoztatta az intézményvezetőket az újdonságokról
illetve az új tanévben történt változásokról. Viszlai
István kihangsúlyozta, hogy az MDSZ az Oktatásért
felelős miniszterrel közösen hirdeti meg a diákolimpiai
versenyeit, amelyek tanulmányi versenynek minősülnek
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és felvételi többletpontra jogosít az országos döntőkön
elért I-III. helyezés. 2018/2019-es évben kizárólag
kisebb sportági változások jelennek meg.
Bozsikné Vig Marianna a Mezőkövesdi Tankerületi
Központ igazgatója beszámolt a Klebelsberg Központban illetve a Mezőkövesdi Tankerületi Központban
bekövetkezett változásokról. Szó volt az E-napló kötelező indításáról, a pedagógus mobil applikációról, a
KRÉTA program fejlesztéséről és kiterjesztéséről valamint bevezetésének kötelezettségéről. Az értekezleten
szó volt a Tankerületi Tanácsok megalakulásáról a delegáltak személyéről, valamint a tanács feladatairól.
A tankerület dolgozói tájékoztatást adtak a központban
folyó munkáról, a költségvetést érintő jelenlegi
helyzetről és feladatokról a 2019-es költségvetés
előkészítésével kapcsolatban. A Határtalanul program
keretében jelenleg 6 nyertes pályázat van, amelynek
lebonyolítása hamarosan megkezdődik. A projektreferens továbbá tájékoztatta a megjelenteket az iskolagyümölcs és iskolatej programról, amely 2018/2019-es
tanévben is rendkívül népszerű és sikeres a gyermekek
körében. A tankerület üzemeltetési osztályvezetője
tájékoztatást adott az informatikai eszközök beszerzésének sikeres lebonyolításáról.
F. Bacsó Bea

anévnyitó ünnepségek
Hétfőn, minden iskolában hivatalosan is megkezdődött az új tanév. Lassan véget ér a nyár és az ősz beköszöntével ismét a tanulásé lesz a főszerep.
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2018.augusztus 31-én, pénteken tartották a tanévnyitó ünnepséget. A rendezvényen
többek között részt vett Bozsikné Vig Marianna a
Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója, Siposné
Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere is.
Természetesen, mint minden tanévnyitón itt is az
iskola legﬁatalabb diákjai kedves, vidám műsorral
készültek. A szép ruhába öltözött kisiskolások sugárzó
tekintettel, büszkén álltak ki a színpadra és mondták el
verseiket. A szereplés után a tanító nénik feltűzték az
Egressy jelvényt, jelezve ezzel, hogy mostantól ők is az
Egressy Béni Általános Iskolai tanulói.
A nyár végi karbantartási munkálatok, tisztasági
festések mellett az EFOP-3.2.3 – „Digitális környezet a
köznevelésben” elnevezésű pályázat keretén belül az
iskola új bútorokkal és informatikai eszközökkel
gazdagodott. Az EFOP-3.3.5 – „Korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítása” projekt folyamán 9
iskola részvételével megvalósultak a nyári napközis
táborok és a mezőkövesdi bentlakásos tábor is. A
programok célja, a nemzeti és kulturális identitás gyermekekben való kialakításának fejlesztése, a hagyo-
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mányőrzés és az anyanyelv-ápolás volt.

Vitéz Gábor Miklós az intézmény vezetője tanévnyitó
beszédében elmondta, hogy az EFOP-4.1.2 – „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című elnyert pályázattal kapcsolatos munkálatok előreláthatólag a 2018/2019-es tanév tavasza folyamán megkezdődnek. - Ezen túlmenően Mezőcsát Város Önkormányzata
által az energetikai fejlesztéses TOP-os pályázaton 127,6
millió Ft-ot nyert, amely az EFOP 4.1.2 projekttel elnyert
228 440 080 Ft összeget egészíti ki! A pályázat keretében

megvalósuló innováció, infrastrukturális beruházások,
fejlesztések (tornaterem felújítása, régi épületszárny
belső felújítása, szaktanterem, tornaszoba, művészeti
helységek kialakítása, sportudvar felújítása, eszközök és
kisbusz beszerzése) révén lehetőség nyílik a további
szakmai, pedagógiai, módszertani fejlődésre.
A Tiszatarjáni Édes Gergely tagiskolában szeptember
3-án tartották a tanévnyitó ünnepséget. A gyerekek
izgatottan várták, hogy megkezdődjön az ünnepélyes
tanévnyitó. Bár a szemekben látni lehetett, hogy a
kíváncsiság mellet az aggodalom is felütötte a fejét.
Milyen lesz az új tanév? Az intézmény vezetője
megnyugtatta a gyerekeket, hogy megfelelő tanulással és
kötelesség tudattal senkinek sem kell aggódnia és
köszöntötte a tanulókat, majd ajándékkal kedveskedet az
első osztályos gyerekeknek. Ezzel hivatalosan is
kezdetét vette a 2018/2019-es tanév.
F. Bacsó Bea

2018. október
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szköszöntő

nnepség

2018. szeptember 26-án, szerdán a Művészetek Háza
falai között felcsendültek az ősz hangjai.
„A természet az ismétlődések mestere, az idő végtelen,
meg nem állítható folyamatos körforgása. Négy évszak,
melyek befolyásolják egész életünket, meghatározzák
mindennapjainkat. Az őszi hangulatban van valami
különleges. Magában hordoz egyfajta melankóliát, lassú
elmúlást. Megunja a nyár tarka színeit és meleget árasztó
narancsos árnyalatba megy át. Fokozatosan megszűnik
létezni, átfordul az elmúlásba azért, hogy átadja magát
tavasszal az újjászületésnek. Ez a folyamat párhuzamba
állítható az emberi élettel, mely kezdődik a születéssel,
folytatódik a ﬁatalsággal, az öregedéssel, és befejeződik
az elmúlással.” - Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Őszköszöntő Ünnepségén ezekkel a szavakkal
köszöntötte a kedves nézőket a Mezőcsáti Művészetek
Házában Ducsai Judit szervező.
A műsor kezdetén Tállai András miniszterhelyettes,
parlamenti államtitkár és országgyűlési képviselő úr
osztotta meg velünk gondolatait, melyben megköszönte a
szervezőknek, hogy egy ilyen fantasztikus délutánt
hoztak létre a zene kedvelőinek.

az időben dalaik által.
Folytatásként a tiszadorogmai Idősek Napközi
Otthonának előadásában egy két személyes jelenetet
láthattunk „Bözsike mindent elintéz”címmel, mellyel
sikerült jókedvre bírni a közönséget. Előadta: Erdei
Imréné és Széki Gézáné.
A Sirtaki görögtánc-csoport következett, akiknek
előadásában egy különleges táncbemutatót láthattunk a
színpadon.

Ezután pedig az Őszköszöntő ünnepség sztárvendége
következett, Szíj Melinda, akit Neumark Zoltán zongoraművész kisért az előadás végéig.
A csodálatos dalok közben Mohai Gábor Őszi verseket
szavalt a kedves nézőknek.

Ezt követően Mezőcsát város polgármester asszonya,
Siposné Horváth Anita nyitotta meg szavaival a rendezvényt.

Elsőként a mezőcsáti Lila Akác Nyugdíjas Klub lépett a
színpadra. Műsoruk címe: Nosztalgia Csokor. Az
énekkar vezetője: Komjáti Józsefné volt. Nagyon szép
nótákat hallhatunk, talán kicsit mi is visszarepülhettünk

„Kedves Mindnyájuknak köszönjük a példamutatást,
emberi értéket, az életbölcsességet, melyeket átadtak
nekünk. Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és szeretetben, harmóniában gazdag, örömteli őszi napokat éljenek át!”ezekkel a szívet melengető mondatokkal búcsúzott
Ducsai Judit szervező és reméli, hogy jövőre ugyanitt
ugyanekkor találkozunk majd, hogy eltöltsünk egy
ugyanilyen fantasztikus délutánt a Mezőcsáti Művészetek Házában.
Tolvaj Szekeres Hajnalka
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gy példaértékű életút
Nyugállományba vonult Dr. Molnár Tibor, aki 44
évig dolgozott az ügyészségen.
1974 és 1982 között Mezőcsáton szolgált az ügyészségen, majd Tiszaújvárosban folytatta munkásságát.
1992-ben nevezték ki vezető ügyésznek.
Jó egészséget és szép nyugdíjas éveket kívánunk
számára!
„Mezőcsát város polgármestereként szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni Dr. Molnár Tibor úrnak,
aki mezőcsáti lévén soha nem felejtkezett el szülővárosáról és annak lakóiról.
Munkáját magas szakmai színvonalon végezte, így
ennek köszönthetően elérte azt, hogy a legmagasabb
beosztásban – vezető ügyészként – dolgozhatott hosszú
évekig.
Mi mezőcsátiak büszkék vagyunk vezető ügyész úrra
azért, amit szakmájában elért és munkaviszonya alatt
példát adott munkaköre iránti elkötelezettségből. Azt is
tudjuk, hogy munkáját becsülettel és sokszor erőn felül
végezte. Több szálon volt szerencsém ismerni ügyész
urat, hiszen nevelőapja a nagynéném férjének testvére
volt, így rokoni szálak is fűznek egymáshoz bennünket,
ami gyermekkoromban névnapok alkalmából kell,
hogy visszaderengjenek számára. Aztán férjemhez
fűződő munkakapcsolata révén találkozhattam vele

felnőttként. Számtalan hétvégi és esti telefonhívással
segítették egymás munkáját. Valamint a szakközépiskolában sokáig tanította diákjainkat, akik hálával,
szeretettel emlékeznek rá, kedves pedagógusainkkal
együtt.
Most pedig engem ért az a megtiszteltetés, hogy
nyugdíjas éveihez kívánjak Önnek sok-sok gondtalan
pillanatot. Békével teli mindennapokat. De mégis
remélem, hogy életének ebben a szakaszában is talál
magának feladatokat, célokat, hiszen a nyugdíjas
években is fontos, hogy hasznosnak érezze magát az
ember. Csináljon olyan dolgokat, amire munkája alatt
nem volt lehetősége. Próbáljon ki új tevékenységeket,
lelje örömét mindenben, amivel csak foglalkozik.
Tiszaújváros, Mezőcsát és térségei lakóinak tisztelete,
hálája és megbecsülése kísérje tisztelt vezető ügyész
urat a nyugdíjas éveiben is.” - hangzott el Siposné Horváth Anita, városunk
polgármester aszszonnyának beszédében ezen a jeles napon.
Dr. Molnár Tibor
úrral készült interjút
a jövő havi újságunkban olvashatják.
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orgász hírek
A Területi HE vezetőségének szervezésében, május
utolsó hétvégéjén került megrendezésre a 43 órás
tavaszi horgászversenyünk, 11 darab 2+1 fős csapat nevezésével.
A verseny során kifogott legnagyobb hal (6740g) mégis
a 6. helyen horgászó Fehér József készségét tette próbára
egy gyönyörű spanyol mintás ponty személyében.
Izgalmasra sikerült a verseny vége, hiszen az első hely
kivételével, még szoros volt az állas a versenyben lévő
csapatok között. Vasárnap reggel és kora délelőtt szinte
zsinórban jöttek a szebbnél szebb halak. Lefújás után
sikerült csak pontosítani és véglegesíteni az eredményt.
Az elmúlt évek hasonló HE versenyeihez viszonyítva
elmondható, hogy a 104 db-os (csak a méretkorlátozással
védett halakat számolva) és közel 240 kg-os összfogású
versenyt még sokáig fogjuk emlegetni.
·
I. hely Fróna István és Poros József
·
II. hely Gál Barnabás és Csorba Tamás
·
III. hely Orliczki Bence és Mészáros Dominic
valamint a Sajó horgászbolt (Tiszaújváros) 10 ezer Ft
értékű különdíját a legnagyobb hal kifogójának.
Őszi „Pontyfogó” horgászverseny
A hagyományos őszi pontyfogó horgászversenyünket
új szabályok bevezetésével próbáltuk színesíteni, és izgalmasabbá tenni. A szeptember eleji hétvégén 14db 2
fős csapat nevezett. Nem a szektorok kerültek kisorsolásra, hanem a helyválasztás lehetőségének sorrendjét
húzták ki a csaptok. Így lehetősége volt mindenkinek a
számára legkedvezőbb hely kiválasztására. Több csapat
is élt a lehetőséggel, és a hazai pálya előnyét kihasználva,
a "saját" horgászhelyén választotta.
A verseny úgy lett meghirdetve, hogy csak a legnagyobb kifogott öt darab ponty és amur kerül összegzésre egy csapatnál. Így mindenki igyekezett a nagyobb súlyú halak megfogására is ﬁgyelmet fordítani.
·
I. hely Suhajda Sándor és Pelyhe László
·
II. hely Lobkovitz László és Fehér József
·
III. hely Szilágyi Zsolt és Bartha János
A verseny során a legnagyobb halat Suhajda Sándor
fogta egy 12,40 kg amur közreműködésével. A legnagyobb hal kifogóját a Miskolci Sporigo Horgászbolt
különdíjával tudtuk (10 kg bojli) elismerni.
Minden a verseny során kifogott hal visszanyerte szabadságát, s talán egyszer újra beszáll majd a „versenybe"!
Több csapatnak is sikerült a 43 órás verseny során több
mint 5 db halat fogni. Örömmel töltött el, hogy ez a
versenyünk volt a leggazdagabb halfogásokban. Mind a
251 kg meghaladó összes fogás (nem számítva azokat a
halakat amelyeket mérlegelés nélkül engedtek vissza a
versenyzők) és a legtöbb nagy testű hal fárasztásával
életre szóló élményt kaphattunk.
Köszönjük a versenyeinket támogatóknak, hogy az

elmúlt évek legeredményesebb versenyeihez nyújtottak
segítséget:
·
Mezőcsát Város Önkormányzatának
·
OMP képviselője Lővei Attila
·
Sajó Horgászbolt képviselője Orosz Attila
·
SPORIGO Horgászbolt képviselője Kovács
István
Külön köszönet Mészáros János Zsoltnak, horgászmesternek a versenyek magas szintű lebonyolításáért.

endőrségi

írek!

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság rendőri állománya október hónapban továbbfolytatja azt az ellenőrzési sorozatot, melynek elsődleges célja a város közterületeinek, nyilvános helyeinek, szórakozóhelyeinek
célirányos ellenőrzése, a kábítószerrel vagy új pszichoaktív anyaggal összefüggő jogsértések megelőzése és
megszakítása érdekében.
Az elmúlt időszakban erős társadalmi igény jelentkezett a környezetszennyezéssel, természetkárosítással
összefüggő jogsértéseket elkövető személyekkel szembeni hatékony rendőri fellépés érdekében.
A jelzett jogsértéseket elkövető személyek kilétének
beazonosítása céljából az elkövetkező időszakban
szintén továbbfolytatjuk azt a tevékenységet, mely a
város külterületein található illegális hulladéklerakó
helyek ellenőrzésére irányul.
Az eredményes és hatékony rendőri fellépés érdekében, kérjük a lakosság segítségét abban az esetben,
amennyiben illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatos
tevékenységet észlelnek, azt soron kívül jelezzék a 112
központi segélyhívó számon.
Felhívom továbbá a Tisztelt lakosság ﬁgyelmét, hogy a
közeljövőben a Rendőrőrs illetékességi területén, így
többek között Mezőcsát városban is, továbbra is fokozott
közúti ellenőrzések végrehajtására kell számítani.
A célirányos közlekedési ellenőrzések célja, a közlekedésbiztonsági helyezet javítása, mely során az intézkedésben résztvevő rendőrök kiemelt ﬁgyelmet fognak
fordítani, az ittas vagy bódult állapotban lévő jármű
vezetők kiszűrésére, a passzív biztonsági eszközök
(biztonsági öv) használatával kapcsolatos előírások
betartására, valamint a gépjárművezetés közben kézben
tartott mobiltelefon szabálysértést elkövetőkkel szembeni hatékony fellépésre.
Az ellenőrzésbe bevonásra került kollégáim, az
ellenőrzési tevékenységüket kiterjesztik a kerékpárral és
a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre is, melynek
keretében vizsgálni fogják a láthatósággal támasztott
előírások teljesülését is.
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zeptemberi diák találkozók
Reneszánsza van idén az érettségi találkozóknak. Szeptember 8-án két gimnáziumi osztály is rendezett találkozót,
és október 13-án is igénybe veszik a több évvel ezelőtt érettségizettek a megújult gimnáziumi épületben saját volt
termüket a találkozó megrendezésére, hogy lássák egymást és megmutassák az iskolának a visszahozott zászlót,
saját érettségi utáni életüket.

45 éves találkozó
Osztályfőnök: Pénzes János
1973-ban az érettségizők száma
42 fő (az iskola legnagyobb létszámú érettségije), akik 2018-ban már
63 évesek.
Jelige:
„De innen hoztam, amit hoztam,
Amit akartam és eléltem,
S a zászlót ami le-fölvillant.”

35 éves találkozó
Osztályfőnök: Gulyás Terézia, a
gimnázium saját nevelésű tanára.
1983-ban az érettségizők száma 22 fő,
akik 2018-ban 53 évesek.
Jelige:
„Én iskolám, köszönöm most neked,
hogy az eljött életcsaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.”
Juhász Sándor
ny. gimn. igazgató

önyvsarok
ederico

occia:

armadszor is te

A felhők fölött 3 méterrel trilógia befejező kötete
Mi lett azzal a sráccal, aki haragudott az egész
világra, azzal a huligánnal, aki a délutánokat a téren
töltötte a haverjaival, az éjszakákat pedig a motorján
száguldozva?
Stepnek néha az az érzése, hogy mindez valaki mással
történt meg. Azóta teljesen megváltozott, sikeres
tévéproducer lett belőle, aki arra készül, hogy feleségül
vegye választottját, Gint. Gint, aki kedves, szép,
gyengéd, tökéletes. Még azt is megbocsátotta neki,

hogy hat éve megcsalta őt első, soha el nem felejtett
szerelmével, Babival. Babi és Step azóta nem
találkoztak, de Babi hirtelen újra felbukkan, és tornádóként söpör végig Step életén,
ugyanis felfed egy felkavaró titkot.
Step kénytelen újra számot vetni az
életével, és megkérdőjelezni mindent, amit biztosnak vélt. Kényelmetlen kérdések ezek. Tényleg boldog Ginnel? Babi iránti szerelme
csupán egy emlék, vagy egy olyan
tűz, melyet soha senki nem képes
kioltani?
Forrás: https://bookline.hu
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étköznapi gondolatok

zsát, mert van ilyen varázs. Biztos
érezte ezt már mindenki, még ha
A beszéd, beszélgetés hatással van utólag jött is rá, hogy az a beszélgetés
a fejlődésünkre és mindennapi éle- örömöt hozott az napra, és hatással
tünkre, akár az egyén, akár egy kö- volt egésznapi hangulatunkra.
A Dolce - A megbocsátás ára végig- zösség szintjét nézzük.
Sok ilyen beszélgetést kívánok így
kíséri az Olvasót a szerelem minden
az őszi napokra mindenkinek.
lehetséges útján.
Zarándiné Keresztúri Ilona

.

sürgősségi ellátás
célja

Megmutatja a legfényesebb boldogságot, de a boldogtalanság legsötétebb barlangjaiba is elkalauzol. Egyik
kezével elröpít a súlytalan és gondtalan erotika világába, míg a másikkal
leránt a félelmetes érzések mély
szakadékába.
Az Olvasó együtt vibrál, ég, lángol,
gyűlöl és szeret a főhőssel. Kérdések
hada merülhet fel: Vajon sikerül-e a
szerelmeseknek kimászniuk az érzelmi csapdából anélkül, hogy életre
szóló sérüléseket szereznének? Sikerül-e győztesen kikerülni a háborúból, amit egymás ellen vívnak, de
egymásért? Vagy marad az örök lángok közötti vergődés, a kínzó beteljesületlen vágyakozás a másik után?
A megbocsátás valóban az őszinte
szerelem szócsöve, vagy csupán egy
emberi érzelmektől mentes tudatos
cselekedet? Anna, a ﬁatal írónő, és
Gábriel, az érzékeny trombitaművész
szerelmi története lebilincselő, mert
emberi, mert mai, és mert ők maguk is
olyanok, mint mi vagyunk, Te, vagy
én...
Forrás: https://bookline.hu

Lehet a rombolás vagy az építés
eszköze. Elindíthatunk vele békét és
háborút. A szavak a “földbe döngölhetnek” vagy új jövőt építhetnek.
Gyógyíthatnak és betegséget okozhatnak. A beszélgetéseink sokkal
sokrétűbb és árnyaltabb történések,
mint a megértést szolgáló egyszerű
szóbeli információcsere egy adó és
egy vevő között. Az egész testünk
részt vesz a szóbeli kommunikációban. Tetőtől talpig minden porcikánk. A sejtjeink, a vérünk, a szív, a
genetikánk, az összes érzékszervünk,
az agy és az egész ideg- és hormonrendszer mind-mind aktív részesei és
változói egy egyszerű folyosói beszélgetésnek is. Ezért nagy felelősség és lehetőség is az, ami a szavak
erejében rejlik. Próbáljuk meg kihasználni jótékony hatását. A mai
világban egyre kevesebbet beszélgetünk, inkább a virtuális világban
éljük közösségi életünket, de ez egy
hamis világ ahol a mozdulataink,
mimikánk és a test apró jelei rejtve
maradnak. Álarcot viselünk így valódi érzéseinket senki se látja és
lehet, hogy ezzel vesszük el magunktól egy estleges “gyógyító” beszélgetés lehetőségét! Ne tegyük! Őrizzük
meg a személyes találkozások vará-

Az emberek – éljenek, lakjanak
bárhol is az országban – azonos
eséllyel, azonos időn belül jussanak
azonos minőségű egészségügyi
ellátáshoz.
52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a
sürgős szükség körébe tartozó egyes
egészségügyi szolgáltatásokról
A kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83.
§-ának (7) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket
rendelem el:
1. § Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése
f) pontjának, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
142. § (2) bekezdése c) pontjának
alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi
tevékenység, amelyet a mellékletben
meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű
ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a beteg állapotának
stabilizálásáig - végeznek.
2. § Az Ebtv. 23. §-a d) és e)
pontjának alkalmazásában a sürgős
szükség körébe tartozó egészségügyi
szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek
szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának
megelőzése érdekében fekvőbetegellátás keretében végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot első alkalommal történő szakszerű ellátásáig.
3. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén
lép hatályba.
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ecept...
CSOKOLÁDÉS-SÜTŐTÖKÖS KOCKA

·
·
·
·
·
·
·

20 dkg sütőtökpüré
10 dkg vaj
5 dkg étcsokoládé
5 dkg kakaópor
10 dkg liszt
1 tk szódabikarbóna
0,5 dl tej

·A tetejére :
·
25 dkg mascarpone
·
15 dkg sütőtökpüré
·
1 ek krémes alappor (Dr. Oetker )
ELKÉSZÍTÉS

HOZZÁVALÓK
·A tésztához:
·
2 db tojás
·
18 dkg cukor
·
1 tk vaníliakivonat

1. A sütőt 180 °C - ra előmelegítjük. A vajat a
csokoládéval összeolvasztjuk, a tojást habosra keverjük
a cukorral, hozzáadjuk a sütőtökpürét, a vajas
csokoládét, a vaníliát és a szódabikarbónával, kakaóval
vegyített lisztet. Végül a tejjel lazítjuk.
2. A masszát egy 25x25 cm - és kivajazott, kilisztezett tepsibe simítjuk, és kb. 30 - 35 perc alatt megsütjük.
Tűpróba szükséges.
3. A krém hozzávalóit habosra keverjük, rásimítjuk a
sütemény tetejére, majd csillagcsővel ellátott habzsák
segítségével kidíszítjük.
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70 éves a

ezőcsát

épi

gyüttes

2018. november 24-én, szombaton 17 órától ünnepi előadásra és azt követően állófogadásra kerül sor ebből az
alkalomból.
Az előadás helye: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
Az állófogadást az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában tartjuk.
Várjuk azokat, akik táncosként, vezetőként idetartoztak, valamint segítőinket és azokat, akik rendszeresen
látogatják műsorainkat.
A Pipás Zenekar szolgáltatja a zenét a táncházhoz.
Előzetesen a Művelődési Központban vehetők át az
ingyenes belépőjegyek az előadásra és az
állófogadásra.
Az együttes működéséhez adományokat tisztelettel
elfogadunk. Adományozhatnak a programok
helyszínein, valamint a 117 34217 20009018
számlaszámra utalhatnak.
Köszönettel és tisztelettel:
Mezőcsát Népművészeti Egyesület

LEPOROLTUK!
1800-as – 1900-as évekbeli könyvekből
kiállítás a Könyvtárban.
2018. október 2-tól 2018. október 25-ig
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár
Mezőcsát Szent István út 21.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ezőcsáti ásár (Kiss József utca)
időpontjai:
- október 10. szerda
- november 14. szerda
- december 12. szerda

avi vicc...
- Pistike, mondj egy ritka
Európai állatfajtát.
- Tigris.
- De Pistike, a tigrisek Ázsiában
élnek.
- Éppen ezért olyan ritka
Európában!
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Egyházi hírek
Református Egyház
Minden héten vasárnap
de. 10 órakor
istentisztelet.
Minden hétfőn-kedden
7 óra 40 perctől
diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak.
2018. október 21-én
úrvacsorás istentisztelet, újbor
alkalmával.
2018. november 1-jén Halottak napi
emlékező istentisztelet 16 órától a
református temető kriptadombján
2018. november 11-én vasárnap de. 10
órakor az istentiszteleten szolgál a
Debreceni Kollégiumi Kántus Berkesi
Sándor Kossuth díjas és dr. Arany
János egyetemi tanár, karnagyok
vezényletével.
2018. november 17-én tartjuk iskolánk
Jótékonysági Bálját.
Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Születések
Rostás László és Farkas Evelin

László
Csillik Tamás és Mózes Petra

Fanni
Németh Annamáriának Richárd nevű gyereke
Kiss Tamás és Kiss Alexandra

Adél
Szukonyik Béla és Rostás Valéria

Noel Béla
Faragó János és Gályász Erzsébet

Gréta
Mátyás Géza és Nagy Beáta

Géza Gergő

Házasságkötések

Békési Istvánné és Tóth Géza
Kalber Dóra és Csorba Károly Gergely

Elhalálozás

Ujvári Gyuláné szül.: Nagy Julianna 92 évet élt
Bencsik Ágnes 68 évet élt
Kecskés Imréné szül.: Szénási Zsuzsanna 91 évet élt
Tuka László 44 évet élt
Kovács József 74 évet élt
Emődi Gyula 68 évet élt
Váradi János 84 évet élt
Sirokai Imre 85 évet élt
Koncz Jánosné szül.: Vágási Erzsébet 92 évet élt

16

2018. október

Idén 5. alkalommal került megrendezésre Miskolcon a két napos Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár,
melyen Mezőcsát is részt vett. A stand összeállítása a levendula színeiben pompázott különféle
ajándéktárgyakkal, házi tésztákkal, varrott termékekkel, süteményekkel és befőttekkel.

Ünnepi Megemlékezés
az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére
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Mezőcsát Város havi lapja
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A forradalom kitörésének évfordulóján, október 23-án, kedden fáklyás felvonulásra várjuk
a mezőcsáti polgárokat.
A menet este 6 órakor, a Mezőcsáti Művelődési Központ
parkolójából indul. A fáklyás
felvonulás egy rövid főhajtásra
megáll a történelmi emlékkőnél, a Főtéren (Hősök tere),
majd a program a Művészetek
Házában ünnepi műsorral folytatódik. A közös vonuláshoz
fáklyákat a szervezők biztosítanak. Minden érdeklődőt szeretettel vár Mezőcsát Város Önkormányzata és a szervező Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár.

