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agyarország állami ünnepe,
augusztus 20.
Augusztus 20. Magyarország hivatalos állami
ünnepe az államalapítás és államalapító Szent István
királyunk emlékére. A nap egyben a magyar katolikus
egyház Magyarország fővédőszentjének tiszteletére
tartott egyházi ünnep is.
István király 1038-ban, Mária mennybemenetelének
napján, augusztus 15-én hagyta el a földi világot.
Fehérváron temették el, az általa alapított bazilikában,
fehér márványból faragott szarkofágban. Szentté
avatását I. László király kezdeményezte VII. Gergely
pápánál, aki erről a ceremóniáról a következőképpen
rendelkezett: „emeljék fel azok testét, akik Pannóniában
a hit magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével

öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben tartsák és
méltó tisztelettel illessék”. A pápai rendelkezés szerint
tehát István sírját meg kellett bontani, testét pedig az
oltárra emelni. A ceremónia megkezdésének kitűzött
időpontja Nagyboldogasszony napja, egyben István
halálának évfordulója, augusztus 15. volt. István idején
ekkor tartották a törvénylátó napokat is, azaz minden
évben ezen a napon ült össze a királyi tanács.
István szentté avatásáról Hartvik püspök „Szent István
király legendája”c. művéből, a király hivatalos - III.
Vince pápa által jóváhagyott – életrajzából tudunk
részleteket. Eszerint I. László király háromnapi böjtöt
hirdetett, de az István koporsóját fedő követ nem tudták
elmozdítani. „Három napon át bajlódtak [István] szent
testének kiemelésével, azt a helyéről elmozdítani semmi
módon nem volt lehetséges. Az idő tájt ugyanis a bűnök
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odáig vezettek, hogy az említett László király és ﬁvére,
Salamon között súlyos nézeteltérés támadt, amely miatt
Salamont elfogták és börtönbe zárták. Amint tehát a
holttest kiemelésével hasztalan próbálkoztak, egy
Karitas nevezetű asszonyszemély, aki a bökénysomlyói
Szent Üdvözítő-templom melletti zárda lakója volt, s
akinek életét az akkori közvélemény igen jelesnek
tartotta, égi kinyilatkoztatásban részesülvén tudtára adta
a királynak, hogy fáradozásuk hiábavaló; a szent király
földi maradványait át nem szállíthatják addig, amíg
Salamont a börtön rabságából ki nem eresztik, s a
szabadság kegyelmét meg nem kapja. Kiengedték azért
amazt a börtönből, és ismételten háromnapos böjtöt
tartottak. Amikor a harmadik napon odaléptek, hogy a
szent maradványokat elvigyék, a sír fölé helyezett
hatalmas sziklát oly játszi könnyedséggel tudták
eltávolítani onnét, mintha nem is lett volna súlya azelőtt.
A harmadnapi vecsernye végeztével azután valamennyien várva várták az isteni irgalom jótéteményeit a
szent férﬁú érdemeiért, és Krisztus nyomban meg is
látogatta népét: a szent hajlékot teljes terjedelmében
elárasztották a mennyből küldött csodajelek.” A betegek
gyógyulásán kívül az is az égi jelek közé tartozott, hogy
amikor „eltávolították a padlózatból kiemelkedő
márványtáblát, és miután lejutottak a sírboltba,
felnyitásakor olyan édes illatáradat borított el minden
körötte állót, hogy úgy érezték, az Úr paradicsoma
gyönyörűségeinek kellős közepébe csöppentek”.
István király testét végül 1083. augusztus 20-án
emelték oltárra. Az 1083. ünnepi aktuson a csontokat
„patyolat tiszta lenvászonba szedegették”, de a király
jobbján viselt gyűrűt nem találták. Ezt követően Merkur,
a székesfehérvári egyház kincstárának őre egy fehér
ruhába öltözött ifjútól összehajtogatott kendőt kapott
megőrzésre, amely István kezét tartalmazta teljes

István egyházi tiszteletét már az 1092-es szabolcsi
zsinat előírta. Nagy Lajos király uralkodása alatt István
szentté avatásának a napja bekerült a hivatalos egyházi
ünnepek közé. Tisztelete nagyon hamar elterjedt, és
átlépte az ország határait. A két világháború között az
egységes Magyarország megtestesítője volt.1938. évi
székesfehérvári országgyűlés törvénybe iktatta Szent
István emlékét és augusztus 20-át nemzeti ünneppé
nyilvánította. A kommunista hatalom ezt a rendelkezést
nem törölte el, de 1950-től a Népköztársaság, illetve az
Alkotmány ünnepének nevezte át. A rendszerváltást
követően, 1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek
közül kiemelte és állami üneppé nyilvánította.
Kristó Gyula történész, egyetemi tanár, akadémikus a
„Szent István király” című könyvében így foglalja össze
első királyunk életművét: „A középkorban ő vált minden
jog kútfejévé, tőle eredeztettek minden szabadságot, a
koronázási jelvények legtöbbjét az ő személyéhez
kapcsolták. Ereklyéi a legnagyobb becsben tartott
kegytárgyak. Egyházi tiszteletét augusztus 20-ai
dátummal már az 1092. évi szabolcsi zsinat előírta,
állami ünneppé I. Ferenc császár nyilvánította, ma pedig
e nap legfőbb nemzeti ünnepünk. Szent István neve forrt
össze a legszorosabban a magyarsággal és egyszersmind
a magyarok európaiságával. Az ő nevének szinonimája a
szentkirály, ő volt falvak százaiban a templomcím, a
település névadója. Ő az örök hivatkozási alap, minden
épségben a gyűrűvel együtt, amelyet a mai közvélekedés cselekedet viszonyítási pontja, ő a Nagy Kezdet, az
a Budapesten őrzött Szent Jobbal tart azonosnak.
országalkotó, az államszervező, a keresztény hitet
I. István király szentté avatását követően I. László terjesztő uralkodó. Ő a valaha élt legnagyobb magyar
augusztus 20-ára tette át a törvénylátó napokat. Szent államférﬁú.”
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. július 8-án és 23-án tartott rendkívüli
testületi üléseket, melyeken az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület elfogadta Mezőcsát Város
Önkormányzatának 2020-2024. évekre szóló Gazdasági
Programját.
A Testület döntése alapján meghirdetésre került a
Mezőcsát 3. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére
kiírt pályázat. A Pályázati kiírás megtekinthető az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alapellátási
Osztály honlapján (https://oali.aeek.hu oldalon). A
pályázat benyújtási határideje: 2020. szeptember 30.
Elfogadásra kerület a 2020. évi Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtása.
A Képviselő-testület a 2020. július 23-ai rendkívüli
ülésén elbírálta az EFOP-1.2.11-16-2017-00044azonosítószámú – „Esély Otthon Mezőcsáton” című
pályázat keretén belül Ösztönző Támogatásra
benyújtott pályázatokat. A döntés értelmében 20
mezőcsáti lakóhellyel rendelkező, hiány szakmában
dolgozó vagy hiány szakmának megfelelő
végzettséggel rendelkező 18-35 év közötti ﬁatalok
részesülnek támogatásban.
Elbírálásra került a Vásárcsarnok parkolójának
kialakítására beérkezett ajánlatok.
A Testület megismerte a Vásárcsarnok klíma berendezésének beszerzésével kapcsolatos előterjesztést, és
hozzájárult a szükséges berendezés megrendeléséhez.
Támogatta a grémium az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében kiírt települési
önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló
pályázat, valamint a Közművelődési Érdekeltségnövelő
támogatás című pályázat benyújtását.

ezőcsáti ásár
időpontjai
(Kiss József utca):
2020. 08. 12. - szerda
2020. 09. 09. - szerda
2020. 10. 09. - szerda

iadó
Kiadóvá vált Mezőcsát Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő
buszpályaudvar büféje.
Bővebb indormáció kérhető Pelyhe Enikőnél,

a +36 20 371 18 76-os telefonszámon,
illetve az önkormányzaton.

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 a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. §, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. tv. 64. § szerinti feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú
melléklet II. rész I/1. pontja szerinti családsegítő részére
előírt képesítés,
- Felhasználói szintű MS Oﬃce (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,
- gyermekjóléti vagy szociális területen szerzett Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- b kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata,
helyismeret
A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
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.

pillérévé vált, munkáját és önkéntes tevékenységeit a
lehető legnagyobb szakmai alázattal végzi. Lelkiismeretességének, megbízhatóságának és empátiájának
köszönhetően többször bizonyította már, hogy városunk
és kistérségünk lakossága bármilyen helyzetben számíthat a segítségére.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 16.
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 megküldésé- Gratulálunk a díjhoz, munkájához a továbbiakban is
vel (3450. Mezőcsát, Hősök tere 24.). Kérjük a borítékon sok erőt, kitartást kívánunk!
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 91833-1/2020, valamint a munkakör megneKallóné Szilvási Zita
vezését: családsegítő.
intézményvezető
Elektronikus úton Kallóné Szilvási Zita részére a
human@mezocsat.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Kallóné Szilvási Zita, Borsod-AbaújTÁJÉKOZTATÁS RUHAADOMÁNY
Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. .
OSZTÁSRÓL!
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus
17.
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók az
adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.

ossuth suzsanna-díj
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2020. június 29-én a Közgyűlés ülésén Kossuth Zsuzsanna-díjat adományozott Ládiné Nagy Nikolettának,
a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Házi
Segítségnyújtó Szolgálat szakmai vezetőjének.
A díj azon személyek részére adományozható, akik a
betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet
mentése területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a
megye lakosságát.
Ládiné Nagy Nikoletta több éves tevékenységével a
Mezőcsáton működő szociális szolgáltatás egyik alap-

Az osztás időpontja: 2020. augusztus 7. (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 az intézmény nem tud
biztosítani.
Kérjük, hogy az érdeklődők szájmaszkot viseljenek.

2020. augusztus

apelempark a jövő energiája
Minden, amit a naperőművekről tudni érdemes
A világ legtisztább és legnagyobb – igazából korlátlan
– mennyiségben rendelkezésre álló energiaforrásának
„létrejöttéhez” a Földön mindössze nyolc percre van
szükség: ennyi idő kell ugyanis ahhoz, hogy a Nap fénye
elérje bolygónk felszínét. A napsugárzás évente
átlagosan annyi energiát juttat egy négyzetméter
földfelületre, amennyi egy kisebb magyar háztartás éves
áramigényét fedezni képes, sőt a Napból Magyarország
területére érkező évi energiamennyiség közel 2900szorosa az ország éves villamosenergia-felhasználásának. Ezt az energiát „aratják le” számunkra a
háztetőkre telepített napelemek és a nagy naperőművek
is.
A naperőmű egy gyűjtőfogalom, mely a napenergiát
felhasználó erőműfajtákat tömöríti. A naperőműveknek
több típusát is megkülönböztetjük, mindegyiknek
azonban egységes a működési elve, miszerint a Napból
származó sugárzás energiáját alakítják át felhasználható
villamos energiává. A naperőmű előnye, hogy működése nem jár semmiféle melléktermék kibocsájtásával,
így környezetkímélően működik, emellett üzemelése
nem igényel nyersanyagbeszerzést, mivel a napsugárzás
kifogyhatatlansága miatt ez a megújuló energiaforrás
üzemanyagként folyamatosan rendelkezésre áll.

A naperőművek a Napból érkező energiát ipari
mennyiségben villamos energiává átalakító, nagyméretű áramtermelő rendszerek. A keletkező egyenáramot inverterek alakítják váltóárammá és transzformátorok emelik a megfelelő feszültségszintre. Az így
keletkező elektromos áramot jellemzően földkábelen
keresztül juttatják el egy elektromos állomásra, amelyen
át kerül betáplálásra a közcélú hálózatra és onnan jut el a
közeli háztartásokba, üzemekbe, iskolákba, kórházakba.
A napelemparkok fajlagos beruházási költsége az

egyik legkedvezőbb a megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek között, a technológia folyamatosan
fejlődik, a panelek hatásfoka folyamatosan növekszik.
Naperőmű vagy napelempark?
A válasz a klasszikus mondatban nyugszik: minden
bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Minden
napelempark naperőmű, de nem minden naperőmű
napelempark.
Mind a kettő fogalom ugyanazt a technológiát takarja –
fotovoltaikus elemekből felépült villamosenergiatermelő „üzemet”, mégis nagy különbség van a kettő
között. Napelemparknak nevezzük azokat a naperőműveket, amelyek tervezésénél, létesítésénél és üzemeltetésénél kiemelt szerepet kapnak a fenntarthatóság
ökológiai és társadalmi dimenziói is.
A napelemparkok mindig szerves részét képezik az
adott helyi közösségek életének, részt vállalnak a
környező települések és kistérségek fejlesztésében. Az
általuk ﬁzetett helyi iparűzési adó lehetőséget teremt a
különböző szociális és társadalmi infrastruktúra
fejlesztések önrészének megteremtésében, ezzel
hozzájárulnak a helyi életkörülmények javításához.

A napelemparkok ökológiai hatásai – az ezeket
maximálisan ﬁgyelembe vevő tervezésnek köszönhetően – kiemelkedőek. Üzemeltetésük szinte mindig
összekapcsolódik állattartó (birka, méh) vagy növénytermesztő (rét-legelő) gazdálkodással, így növelve a
területhasználat hatékonyságát. A napelem panelek
sorai között kialakuló zöld felület (gyep) pozitív
hatással van annak mikroklímájára, biodiverzitására.
Ezen a területen bizonyítottan megerősödik a rovarállomány, a zsákmányállat (rágcsálók) és ragadozóállomány (ragadozómadarak) is. A napelemparkok
üzemeltetése során nem használnak vegyszereket, így a
földterület lehetőséget kap a megújulásra, az erőmű
elbontása után ismét mezőgazdasági művelés alá
vonható, hiszen a területet nem betonozzák le, a
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paneleket földbe beásott vagy csavarozott cölöpökre
Az elmúlt 50 évben itt éltem Mezőcsáton, már gyerekszerelik.
ként is dolgoztam a közeli földeken, megismertem a
szántóföldi munka minden nehézségét és szépségét is. A
mezőgazdaságban dolgozni még mindig nehéz ﬁzikai
munka, még az egyre jobban elterjedő gépesítés ellenére
is. Saját személyes tapasztalataim szerint eddig mindig
volt elég munkaerő – kétkezi és szakképzett is -,
szerencsésnek mondhatom magam, mert az én gazdaságomban jelentkeznek a munkáért. Megyei kamarai
elnökként viszont azt kell mondanom, hogy az ágazat
egészét tekintve egyre nehezebb munkaerőt találni.
Részben azért, mert ma már a mezőgazdaságban is a
csúcstechnológiát alkalmazzuk, másrészt azért, mert a
kétkezi idénymunkára is nagyon kevesen jelentkeznek.

Meddig működik egy napelempark, és mi marad
utána?
Jelenleg a gyártói garancia 25-30 éves életciklust vetít
elő a panelek kapcsán, tehát egy napelempark –
bizonyos alkatrészek rendszeres cseréje mellett – akár
30 évig is üzemelhet, de a panelek időszerű cseréjével ez
az életciklus akár meg is duplázható, aminek révén a
tiszta energiatermelés akár 5-6 évtizedig is biztosítható
az adott területen.

Mi jellemzi a munkaerőhelyzetet a környéken?
A környék munkaerőhelyzetét jól jellemzi a közeli
gyümölcsös esete, ahol a metszéstől a szedésig tartó
kemény ﬁzikai munkára a környéken olyannyira nem
találtak munkaerőt, hogy 50-100 kilométerről kellett
buszokkal utaztatni a munkásokat. Volt olyan esztendő,
hogy ennek a költsége elérte a több 10 millió forintot. A
helyzet enyhítése érdekében az egységes közfoglalkoztatás rendszerében dolgozókat is megpróbálták
bevonni, de nagyon hamar leolvadt a munkára
jelentkezők száma. A magas költségek mellett sajnos a
felvásárlási árak nagyon nyomottak voltak, az orosz
embargó, a kedvezőtlen időjárási körülmények mind
összeadódtak, és a bevétel sokszor a költségek fedezetére sem volt elegendő, így a gyümölcsös évekig veszteséget termelt.

A napelemparkok egyik legnagyobb előnye, hogy
elbontásuk szinte teljes területhelyreállítást tesz lehetővé. Mivel ezek kapcsán nem kerül sor több száz és ezer
tonna beton kihelyezésére, a tartóállványok lebontását
követően a területek – az évtizedes ugaroltatásnak
Milyen gazdálkodás jellemző Mezőcsát környéköszönhetően, megerősödve és tápanyagokkal feltöltve
kére?
– visszaadhatóak a mezőgazdaságnak.
A környékben zömében szántóföldi kultúrák, és
A leszerelt panelek és tartóelemek – acél és alumini- állattenyésztés, ezen belül is sok juhászat található. Itt
mum vázak, csavarok, rézkábelek, szilícium fotovol- mindig is mezőség volt, nagy legelőkkel. A térségben
taikus cellák – szinte teljes egészében természetes májustól októberig legelőn húsmarhát és mintegy 6000
anyagok, amelyek visszabonthatóak, illetve újra birkát tartanak. A Borsodi Mezőség peremterületén
felhasználhatóak, egyszóval a napelemparkok rész- szántók találhatók, a középső része egy egybefüggő
elemei életciklusuk végén közel 100%-ban újrahasz- nagy gyepterület, melyet helyi állattartó gazdák
bérelnek. A környék földterületeit gyenge adottságok
nosíthatók.
jellemzik, a legelők 5-6 aranykorona értékűek, a földek
többsége 10 aranykorona, és kevés, maximum 20
aranykorona értékű földterület van.
ehéz munkaerőt találni a
A környéken 100-120 család foglalkozik mezőgazdasággal, zömében állattartással, valamint jelentős
mezőgazdaságban
állami tulajdonú területen gazdálkodik a nemzeti park is.
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke a környék
Mik az idei évre a kilátások? Hogyan fognak alamezőgazdaságának jellemzőiről, a munkaerőhiányról kulni a termésátlagok?
és mindezek ellenére az átlagnál jobb termésről száNagyon nehéz aratás volt az idei, mert az aratás előtt
molt be lapunknak.
komoly csapadék érte a környéket, és belvizes területek
Miként alakul a munkaerőhelyzet az agrárágazat- alakultak ki. A folyamatos eső és pára miatt csak 12-13
ban?
óra körül tudtuk kezdeni a munkát. A tavaszi csapadék-
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hiány ellenére a termésátlagunk nem rossz. Az interjú érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező ősterkészítésének időpontjában még nem zárult le teljesen a melőket is szeretnénk népszerűsíteni.
betakarítás, de azt már látom, hogy az én gazdaságomEhhez kérjük az érintettek jelentkezését az
ban jó közepes termés várható, átlag 60 mázsa búza, és a
abereczne@mezocsat.hu e-mail címen.
repce 30 mázsa. A megyében elég szórt a termésátlag:
van, ahol csak 30 mázsa, de van, ahol eléri a 65-70
mázsát is.

nformációs pont városunkban...
/készülőben/
Mezőcsát Város Önkormányzatának tervei közt
szerepel egy információs pont létrehozása a honlapon és
helyileg a Művelődési Központban. Többek között itt az

Mit takar az őstermelői tevékenység?
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a
saját gazdaságban történő növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, valamint a termékfeldolgozás
is akkor, ha az saját gazdaságban történő alapanyag
felhasználásával történik. Továbbá a saját gazdaságban
egyes mezőgazdasági termékek gyűjtése, valamint a
saját tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás
vagy akár a párlatkészítés, az előállított virágok,
dísznövények, saját szőlőből szőlőmust, szőlőbor
értékesítése. Mindezek a jogszabályban megírtak, s
pontjában felsorolt, törvénybe foglaltak alapján kell
teljesülnie.

yári kézműves foglalkozások

Kedves Gyerekek, kedves Szülők!
A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár augusztus 10-14-ig, illetve 24-28-ig nyári kézműves tábort
szervez 6-12 éves gyermekek számára. A foglalkozásokat délelőtt 8-12 óráig tartjuk a könyvtárban,
maximum 10 fős csoportokban.
További információkért és jelentkezésért keresse Farkas Istvánné könyvtárost,
a könyvtárban vagy a +36 70 413 24 01-es telefonszámon.
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indennapok a könyvtárban
Szakmai eszközfejlesztés a könyvtárban

vásárlása, feldolgozása, és több, mint 8 ezer db leselejtezett könyv állományból való törlésének adminisztrációját is elvégeztük.

Gyermekek a könytárban…

2019-ben a könyvtár sikeres pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Kulturális Alaphoz, melyen közel 3 millió
Júliusban két turnusban szerveztünk egy hetes tábort
forintot nyertünk. A pályázatban tervezett berendezések,
6-12
éves gyermekeknek. A délelőtti foglakozásokon
eszközök beszerzésére tavasszal került sor. Ennek
keretében a gyermekkönyvtárba készíttettünk kerek
foglalkoztató asztalokat, felnyitható fedelű tárolós
ülőszékeket kétféle méretben, folyóirattartót, válogató
ládát a legkisebbek olvasni valóinak tárolására. Kültéri
rendezvények lebonyolításához vásároltunk sátrat,
műrattan ülőgarnitúrát, mobil standot, vezeték nélküli
mikrofonokat és aktív hangfalat. Színes televízió,
papírvágó, A-3 as laminálógép, spirálozógép, kisebb
irodai eszközöket annak érdekében, hogy minél széleskörűbb szolgáltatásokkal álljunk a könyvtárhasználók
rendelkezésére.

A munka nem állhat meg...
színes programokkal vártuk a gyerekeket, ahol minden

A vírus miatti zárva tartás alatt nemcsak ezt a projektet
sikerült megvalósítani; folyamatos volt az új könyvek
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nap különböző kézműves alkotások készültek és
kipróbálhatták az új társasjátékokat, építőjátékokat, volt
Ki Mit Tud?, mesefoglalkozás, fagyizás, reggeli torna,
aszfaltrajzverseny, arcfestés, hűtőmágnes készítés,
mozis nap, váltóverseny a sportpályán, kipróbáltuk a
játszóteret, sütöttünk muﬃnt és palacsintát, kilátogattunk a vásárba. A nagy érdeklődésre való tekintettel

megszokott közegből kerül át az ember egy teljesen más
világba, közegbe. A cél, hogy ezekből az alkalmakból a
legjobbat hozzuk ki és egy életre jó szívvel emlékezzünk
rá.
Lehet, hogy elsőre nehéznek tűnhet, de sose feledjük:
ami rajtunk múlik, az sosem múlhat rajtunk!

zúnyoginvázió
A szúnyoglárvák és a kifejlett szúnyogok a vizeink és
szárazföldünk nélkülözhetetlen elemei, teljes kiirtásuk
katasztrófát okozna.

augusztusban újra meghirdetjük a tábort. Nagy Kitti
Laura szervező munkája és a lebonyolításban való részvétele, Piroska néni legﬁnomabb limonádéja, TolvajSzekeres Hajnalka palacsintája felejthetetlen élményt
nyújtott a résztvevőknek.
Farkas Istvánné
könyvtáros

ezdődik az iskola…
Hamarosan beköszönt a szeptember és ezzel együtt
megnyílnak az iskolák kapui, vagyis reméljük, hogy a
megszokott iskolakezdéssel vágunk neki az új tanévnek.
2020/2021-es tanév részletes rendje még várat magára,
viszont a főbb indulási pontokat már tudhatjuk. A
tanítási év első napja, 2020. szeptember 1. (kedd), a
tanítási év utolsó napja, 2021. június 15. (kedd). Évközi
szünetek előre láthatóan a következőképpen alakulnak:
Őszi szünet: 2020. október 23. – november 1.
Téli szünet: 2020. december 23. – 2021. január 3.
Tavaszi szünet: 2021. április 1-6.
Érdemes ﬁgyelni a Magyar Közlöny oldalát, ugyanis
elsőként itt kerül közlésre a részletes tanrend.
Szinte minden olvasónkban erősen él a kép arról,
miként kezdett neki a különböző iskoláknak. Gondoljunk itt az általános iskolára, a gimnáziumra,
szakközépre, szakmunkásképzőre, főiskolára vagy akár
az egyetemre. Mindenhonnan nehéz a búcsú, hisz a

Tudni kell, hogy nem a szúnyogirtás a cél ezekben a
hónapokban, hanem a gyérítésük, viszont tudnunk kell,
hogy ezek a kémiai szerek hosszútávon más élőlényekre
is káros hatással lehetnek. Emiatt is lett betiltva a légi
úton történő gyérítés és tértek át a kevésbé drasztikus,
földi módszerre. Sajnos, ez a módszer megbukott és
emiatt újra engedélyezték a légi gyérítést, mely hír
hallatán sokan reménykednek abban, hogy esténként
újra kiülhetnek a szabadba. Városunkban is számíthatunk légi gyérítésre, melyre előre láthatólag augusztus
8-án kerül sor.
Mi is tehetünk pár dolgot, mely megakadályozza az
elszaporodásukat. Folyamatosan ellenőrizzük és tartsuk
karban a ház ereszcsatornáit, az utcai vízelvezető
árkokat, számoljuk fel az udvaron lévő pangóvízmegtartó helyeket (edények, üvegek, túlöntözött
virágalátét stb.). A nem lebomló csomagolóanyagok
mértéktelen használata és felelőtlen kezelése sajnos a
szúnyog problémát is fokozza. A kidobott gumiabroncsok, a műanyag palackok és zacskók is ideális vízgyűjtők. Az ezeken a helyeken összegyűlő – sokszor
csak gyűszűnyi, csészényi – vizekben százával fejlődnek a szúnyoglárvák. A naponta-kétnaponta friss
vízzel feltöltött madáritatókban és -fürdőkben a
szúnyoglárvák nem tudnak kifejlődni, ezért ezeket nem
kell száműznünk a környezetünkből! Jó tudnunk, hogy a
fecske és a különböző madárfajok, valamint a pókok
rengeteg szúnyogot levadásznak, így ezzel minket is
óvva a vérszívóktól. Így hát ne zavarjuk el őket a
környezetünkből. Mindemellett a boltokban már
kaphatóak szúnyogirtó szerek és eszközök, melyek
igazán nagy segítséget nyújtanak számunkra ebben az
időszakban.
Forrás:
https://www.mme.hu/a_szunyogirtas_termeszetvedelm
i_kockazatai_es_biologiai_megoldasai
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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 2020. 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 a kérelem benyújtásával történhet 2020. szeptember 1. - 2020. 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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jra itt a lehetőség...
2020. augusztusában újra van lehetőség jelentkezni az ingyenes angol nyelvtanfolyamra!
Jelentkezési lapot lehet kérni az Önkormányzat épületében Tóthné Keresztesi Évánál.

KI
VEHET
RÉSZT?
Jelentkezhet az, aki:
- helyi lakos
- 7-24 éves életkorú
- hátrányos helyzetű
(HHH, HH, RGYK)
- 3 vagy több gyermekes
családban nevelkedik
- egyedülálló szülő
neveli,
- tartósan beteg... stb.
- nappali tanulói/hallgatói
jogviszonnyal
rendelkezik

TUDNIVALÓK:
A nyelvtanfolyamok helyben, a jelentkezők egyéni tudásszintjének
megfelelő csoportokban kerülnek megtartásra azok számára, akik a
szintfelmérést eredményesen teljesítik. A nyelvtanfolyamon
résztvevőkkel szerződést köt az Önkormányzat, amiben szerepelnek
majd a pontos feltételek.
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„Zenés esték Mezőcsáton” koncertsorozat

(szerda)
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6 tuti tipp nyári hőség ellen
Az elmúlt évek nyarai számtalanszor bebizonyították,
hogy hazánk klímája jelentős változáson megy át.
Gyermekkorunk akkoriban forrónak ítélt, harminc
fokos nyári melegei már sehol sincsenek, és napjainkban annak örülünk, ha csak 32 fokig kúszik fel a hőmérő
higanyszála.
1. Szellőztetés és árnyékolás
Minden évben felhívják ﬁgyelmünket arra, hogy a
lakás elsötétítése, valamint a kora reggeli szellőztetés
lehet a legjobb választás a hőmérséklet alacsonyabban
tartásának érdekében.
2. Páramentesítő készülék
A lakásban tartózkodás során számos olyan tevékenységet végzünk, amelyek kapcsán nedvesség kerül
a levegőbe. Ez ellen ideális lehet egy jó minőségű
páramentesítő készülék, amely akár több liter vizet is
képes kiszűrni egy nap alatt a levegőből.
3. Tusolás, arcmosás, nedves törölköző
Bár munkahelyen rendszerint nem tehetjük meg, hogy
eﬀéle megoldásokkal enyhítsük a forróság hátulütőit,
de otthon mindenképpen megtehetjük. Ha időd és
elfoglaltságod engedi, akkor tusolj le naponta többször
is.
4. Csapd be az agyad!
Próbáltad már, hogy a nyári hőség idején téli
fényképeket nézegetsz?
5. Langyos, meleg innivalók
Sokan azt hiszik, hogy a jégkásákkal és a jeges
üdítőkkel tehetnek a legjobbat maguknak a melegben.
Tény azonban, hogy a langyos, vagy akár a meleg italok
jobb választásnak bizonyulnak, hiszen arra késztetik a
testet, hogy hűtse magát.
6. Folyadék, folyadék, folyadék!
Ugyan az elfogyasztott italok hőmérsékletéről már
szóltunk, de nem mehetünk el azok mennyisége és
minősége mellett sem.
Forrás: https://unipatika.hu/magazin/10-tuti-tippnyari-hoseg-ellen-patika-magazin
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gyházi hírek

zületések

Katolikus
Egyház

Botos Tamás és Sarkadi Vivien

Nazira
Kormos Zoltán és Molnár Angéla

Szentmisék
kezdete:

Máté

Kedd-szerdacsütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek:
18.00
Vasárnap: 11.00

évadó
Vascsák Kornél Tamás

ázasságkötés

Református
Egyház
Juhász Nóra és Nagy Miklós Nándor
Vasárnaponként
templomban tartott
istentisztelet, amit
online is
közvetítünk.

Tar Anett és Jesztrebszki Márk
Dósa Szilvia és Kiss László
Balogh Dalma és Ruszó Gyula
Bakondi Bettina Gabriella és Mészáros János
Bartha Dominika és Papp Gergő
Béres Gabriella és Pecze András
Csirmaz Katalin és Lőrincz Sándor

lhalálozás

id. Olej Ferenc 78 évet élt
özv. Kissné Ádám Éva gimnáziumi tanárnő 56 évet élt
Sólyom István 68 évet élt
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edves

ezőcsáti akosok!

Az elmúlt hónapban 50 diák szorgoskodott városunkban, 3 héten keresztül. A diákmunkában résztvevők
közül sokan visszatérő arcok, találkozhattunk velük
korábban is. A tapasztalatok nagyon jók, hisz a ﬁatalok
kedvesek, szorgalmasak, segítőkészek és komolyan
gondolják a feladatvállalást. Személyesen követem a

foglalkoztatásukat, hisz ezzel a programmal nemcsak a
felnőtt élethez közelednek, de a város iránti kötődésük is
erősödik. Az itt töltött szűk egy hónap fontos a város
számára, hisz jelenlétükkel és munkájukkal színesítették
az elmúlt napokat, heteket. Köszönjük, hogy türelemmel
voltak a gyerekek iránt, s ezzel segítették őket intézményeinkben, a városi teendők intézése közben.

edves

iákok!

Minden év júliusában a Ti segítségetekre számítanak a
kollégáim és jómagam is. Ez idén sem volt másképp,
hisz 3 héten át tevékenykedtetek a diákmunka keretein
belül. Sajnálom, hogy a kialakult helyzet miatt csak 3
héten át lehettetek velünk, a jól megszokott egy hónap
helyett. Úgy gondolom, hogy ennek is örülnünk kell,
hisz a nyár kicsit felszabadultabban telhetett, mint a
tavasz, s ennek köszönhető; itt voltatok, s ezáltal
kiszakadtatok a négy fal közül. A szünidő hátralévő részére kellemes kikapcsolódást kívánok, vigyázzatok
magatokra!
Jövőre találkozunk!
Siposné Horváth Anita Ágnes
Mezőcsát város polgármestere

árosunk két

yilas

isije...

Balázs Vid,

Dr. Pecze Károly,

napjaink Nyilas Misije,
városunk büszkesége

a mezőcsáti gimnázium Nyilas Misije,
50 évvel ezelőtt
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