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TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
Keressük azokat a gasztronómiai
különlegességeket, melyek Mezőcsátra
jellemzőek,
s ehhez kérjük városunk lakosságának
segítségét.
Amennyiben tud ilyen ételeket,
süteményeket, ne tartsa magában,
várjuk a ﬁnomabbnál ﬁnomabb és a különleges,
tradicionális recepteket!
Keresse kollégánkat,
Czirkus Babettet, személyesen a Mezőcsáti
Művelődési Központban
vagy a +36 20 226 55 54 telefonszámon.

árosunk legﬁatalabb tagjai
és házasságkötések városunkban
Október hónaptól az orvosi rendelő és az Édes Antal
kúria épületére kihelyezett hirdetőtáblák segítségével
mindenki értesülhet városunk legﬁatalabb tagjairól,
valamint a közelgő házasságkötésekről.
Természetesen mindez engedélyhez kötött annak
érdekében, hogy védjük a személyekhez fűződő jogokat. Az ehhez
szükséges iratokat a védőnők, valamint az önkormányzat biztosítja.
Örüljünk együtt a gyermekeknek
és a szerelmeseknek!
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TÁJÉKOZTATÓ A
KORONAVÍRUSSAL
KAPCSOLATOS TEENDŐKRŐL
Mi a teendő, ha új
koronavírus fertőzésre gyanús tüneteket észlel magán?
· Maradjon otthonában, és telefonon
értesítse háziorvosát,
illetve ügyeleti időben
az ügyeletes orvost,
aki az Ön kikérdezését
követően megerősítheti vagy kizárhatja a
fertőzés gyanúját.
· Amennyiben az
orvos valószínűsíti,
hogy a tüneteit a koronavírus okozza, a tünetek súlyosságától függően megteszi a szükséges intézkedéseket.
Mi a teendő, ha a tesztje pozitív lesz?
·
Maradjon otthonában, ne fogadjon látogatókat,
értesítse a háziorvosát, annak utasításai szerint járjon el.
·
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörben
eljáró járási hivatallal, tájékoztassa a hivatalt a pozitív
eredményről és adja meg telefonszámát, valamint e-mail
címét!
·
Az illetékes járási hivatalok és elérhetőségük az
alábbiak:
Mezőkövesd 3400, Rákóczi u. 4. Telefon, 49/795-117;
49-795-093
E - m a i l : j a r a s . m e z o k o v e s d @ b o r s o d . g o v. h u ;
nepegeszsegugy.mezokovesd@borsod.gov.hu

Mi történik, ha fertőzött személlyel érintkezett
(kontaktba került) ?
·
Ha a vizsgálat során Ön szoros kontaktnak
minősül, a járási hivatal Önt 10 napra járványügyi
megﬁgyelés alá helyezi, és az erről szóló döntést
megküldi Önnek. Nem minden, beteggel és/vagy fertőzöttel érintkező személy minősül szoros kontaktnak!
·
Az illetékes járási hivataltól kérheti a járványügyi megﬁgyelés alá helyezés megszüntetését, ha a
megﬁgyelés alatt, 5 napon belül, legalább 48 óra
különbséggel, két alkalommal elvégzett negatív teszt
eredménnyel rendelkezik.
Az első vizsgálatot legkorábban a beteg/fertőzött
személlyel történt utolsó érintkezéstől számított negyedik napon lehet megkezdeni. A mintavétel elvégzése
érdekében a hatósági házi karantén elhagyható, ahhoz az
illetékes járási hivatal engedélye nem szükséges,
azonban célszerű a rendőrség felé ezt jelezni.
·
Ha a járványügyi megﬁgyelés alatt a COVID-19
megbetegedésre jellemző tüneteket észlel magán,
telefonon jelezze azt háziorvosának.
·
Ha a vizsgálat során Ön nem minősül szoros
kontaktnak, nem kerül elrendelésre a járványügyi megﬁgyelés, azonban javasolt, hogy a fertőzött személlyel
történt utolsó érintkezéstől számított 14 napig ﬁgyelje
önmagát, és ha COVID-19 megbetegedésre jellemző
tüneteket észlel, telefonon jelezze azt háziorvosának.
Tájékoztatom Önöket, hogy a járványügyi megﬁgyelés elrendeléséről (karantén) a járási hivatal népegészségügyi szerve dönt. A karantén betartását az
illetékes rendőrség ellenőrzi. Ennek be nem tartása
esetén szabálysértési eljárás keretén belül jár el a
rendőrség, lehetősége van bírság kiszabására.
Az önkormányzat önálló hatáskörrel nem rendelkezik
a karantén elrendelésére és ellenőrzésére, azonban közreműködik a lakosság tájékoztatásában és szolgáltatásokkal való ellátásában.
Siposné Horváth Anita Ágnes
Mezőcsát város polgármestere
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tizenhárom aradi vértanú
emléknapja
Az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepükért Aradon október 6-án kivégeztek tizenhárom
honvédtisztet. Batthyány Lajost, az első felelős
magyar miniszterelnököt pedig Pesten. A kivégzés
előzménye a világosi fegyverletétel volt, melyre
1849. augusztus 13-án került sor. A tisztekhez méltó
golyó és lőpor általi halálban mindössze négyen
részesülhettek, a többieknek kötél által kellett
befejezniük az életüket.
A tizenhárom vértanú: Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewﬀy Arisztid, Gáspár András, Knezic
Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, LeiningenWesterburg Károly, Lenkey János, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József és Török Ignác. Ezzel
befejeződött Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, amely a nemzeti identitás részeként
1848. március 15-én, a 12 pont érvényre jutásával kezdődött.

1956. október 23.

A Szabadság Napja
eseményei
Az egyetemen nem volt rendes tanítás.
Délutánra a hallgatóság tüntetését végül a pártvezetőség az utolsó pillanatban engedélyezte. A Műegyetem
udvaráról induló felvonuláshoz egyre többen csatlakoztak, a hallgatók röplapokat osztogattak, és némán,
jelszavak nélkül vonultak.
A Petőﬁ–szobor előtt találkoztak a különböző egyetemek hallgatói. Sinkovits Imre színművész itt szavalta
el a Nemzeti dalt, majd együtt vonultak a Bem térre,
hogy kifejezzék a lengyel események iránti szolidaritásukat.
15 órakor a Bem-szobor talapzatán állva Veres Péter, a
Magyar Írók Szövetségének elnöke felolvasta a
szervezet kiáltványát a tömegnek, a diákok pedig a
tizenhat pontot. Ezután Zbigniew Herbert lengyel író is
köszöntőt mondott, majd Bessenyei Ferenc elszavalta a
Szózatot, végül a diákok megkoszorúzták a szobrot. A
jelenlévők létszáma ekkor már több mint ötvenezer fő
volt.
A nemzeti színű zászló közepéből a szovjet mintájú

címert kivágták. A lyukas lobogó a forradalom szimbólumává vált.
A tömeg a beszédek elhangzása után nem oszlott fel, a
Margit hídon át az Országházhoz indult, ahol egyes
források szerint már kétszázezer fősre duzzadt.
A tüntetők a Kossuth téren függetlenséget követeltek.
Ezt követően ezrek vonultak tovább a Magyar Rádió
épülete elé, a tizenhat pontból álló követelésük felolvasása céljából. Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) azonban megakadályozta az épületbe való bejutást.
Gerő Ernő pártfőtitkár este 8 órakor elmondott
rádióbeszédében csőcseléknek titulálta a tüntetőket és
gyakorlatilag harcot hirdetett ellenük. A rádióbeszéd olaj
volt a tűzre – felbőszítette a Sztálin-szobornál gyülekező, egyre duzzadó tömeget. A diktátor szobrát este fél
10-kor ledöntötték a tüntetők.
A Rádiónál a tüntetők ahelyett, hogy meghátráltak
volna, különböző rigmusokat, jelszavakat kezdtek
skandálni, mire válaszul az ÁVH a tömegbe lőtt. A
fegyvertelen ﬁatalokra támadókkal egyet nem értő
magyar katonák egy része átállt a tüntetők oldalára, és
ellátták őket fegyverrel, hogy megvédhessék magukat.
Számos ember vált a harcok áldozatává. A Rádió épülete
24-én hajnalban került a felkelők kezére.
Forrás: https://oktober23.kormany.hu/1956tortenelmi-esemenyei-2016
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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.

nkormányzati hírek

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 tízszeresét.
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, születési anyakönyvi
kivonatot,
e) állami gondozott, gyámolt esetén 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.
Elfogadásra került a vásárokról és a piacokról szóló
11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosítása és
a vásárcsarnok és piac házirendjének elfogadása.

A Képviselő-testület a 2020. szeptember 29-én tartott
rendkívüli ülésén elfogadta a Mezőcsáti Bölcsőde alapító okiratát és a Bölcsőde intézményvezetői pályázati
kiírást.
Döntés született a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2021. 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: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges! A személyes és
pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva mellékleteivel együtt az önkorSzabályozásra került a képviselői fogadóóra, melynek
mányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat
időpontjai
a következők:
elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papír
alapon történő benyújtásának határideje: 2020. noA Képviselő-testület tagjai 2020-2021. évben az alább
vember 5.
megjelölt
napokon 15.00-16.00 óráig tartják fogadóA pályázatra vonatkozóan részletes információk megtalálhatóak ww.mezocsat.hu vagy a www.emet.gov.hu órájukat.
honlapon. A támogatás megállapításának feltételei az
Kápolnai László, alpolgármester - 2020. október 12.
Önkormányzat a pénzben és természetben nyújtható
Vaskó Ferenc, képviselő - 2020. november 9.
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányHalász
Károly, képviselő - 2020. november 9.
zati rendelete alapján a következő:
Kormos
Anna, képviselő - 2020. december 14.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Dr. Pallay Gergely, képviselő - 2021. január 11.
Ösztöndíj
Szilágyi Lajos, képviselő - 2021. február 8.
12.§
Taskó József, képviselő - 2021. március 8.
(1) A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati
Tóth László, képviselő - 2021. április 12.
Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj állapítható meg
Vaskó
Ferenc, képviselő - 2021. május 10.
annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás
Kápolnai
László,
alpolgármester - 2021. június 14.
időpontjában Mezőcsát bejelentett lakóhellyel rendelHalász Károly, képviselő - 2021. július 12.
kező pályázónak, aki megfelel a „Bursa Hungarica”
Kormos
Anna, képviselő - 2021. augusztus 9.
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre
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Dr. Pallay Gergely, képviselő - 2021. szeptember 13.
Szilágyi Lajos, képviselő - 2021. október 11.
Taskó József, képviselő - 2021. november 8.
Tóth László, képviselő - 2021. december 13.

felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A fogadóóra megtartásához előzetes telefonos
egyeztetés szükséges az alábbi elérhetőségen:

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz
részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.

20/371-20-39

Megtárgyalta a Testület az önkormányzati tulajdonban
lévő temető telekhatár rendezésével kapcsolatos
előterjesztést.
A Borsodvíz Zrt. üzemi területére vonatkozó gördülő
fejlesztési terv módosítási javaslatait jóváhagyta a
Képviselő-testület.
A TOP – 2.1.3-16-BO1-2017-00019 azonosítószámú,
„Mezőcsát és Hejőkeresztúr települések belterületi
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
vízrendezése” című pályázat keretén belül lakossági
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
szemléletformáló elem megvalósításához kapcsolódó
beszerzés eredménye, valamint az „Iparterület Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
fejlesztése Mezőcsáton II. ütem” című pályázat keretén továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
belül a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges engedélyes regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó beszerzés
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években
eredménye jóváhagyásra került.
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
Mezőcsát Város Önkormányzata az Emberi
belépést követően lehetséges a pályázati adatok
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
rögzítése
a csatlakozott önkormányzatok pályázói
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
részére.
A
pályázati űrlapot minden évben újra ki kell
ezennel kiírja a 2020. évre
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
Ösztöndíjpályázatot
aláírva
a
települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
felsőoktatási hallgatók számára
pályázóknak.
A
pályázat
csak a pályázati kiírásban
a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
első félévére vonatkozóan
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor- melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
mányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
történő
benyújtásának
szakképzettséget eredményező alapképzésben,
határideje: 2020. november 5.
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
A
pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
véglegesítve,
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
A pályázat kötelező mellékletei:
jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem
hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első
kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
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intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti,
a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos
képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási
intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi
okiratok:
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, születési
anyakönyvi kivonatot,
e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal
határozatát, bírósági ítéletet,
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 az előző évi jövedelméről
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mezőcsát Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ﬁatalok
számára
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű ﬁatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felső-

oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot
ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz
részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen
megkezdik.
2.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követően lehetséges a pályázati adatok
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
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1.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi
okiratok:
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, születési
anyakönyvi kivonatot,
e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal
határozatát, bírósági ítéletet,
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 az előző évi jövedelméről
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról 11/2016.(X.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §. (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelet rendelkezéseivel összhangban az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőcsát város
közigazgatási területén megtartott valamennyi országos
állat- és kirakodóvásárra, búcsúvásárra, az alkalmi
(ünnepi) vásárra és a vásárcsarnokban végzett piaci
tevékenységre.
2. §
(1) A rendelet 4.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

„A városi piac tartására a Mezőcsát, Kossuth u. 10.
szám 1852/1 hrsz. alatt kerül sor. „
(2) A rendelet 4.§ (4) bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
3. §
A rendelet 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A vásárcsarnokban történő piaci- és kereskedelmi
tevékenységet az alábbi időpontokban lehet végezni:
munkanapokon 5.00-18.00 óráig
pihenőnapon szombaton 5.00-14.00 óráig
vasárnapokon 6.00-12.00 óráig
4. §
(1) A rendelet 7.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„Az előre igényelt helyhasználat időtartama a vásár és
a vásárcsarnok esetén is 6 hónap, illetve 12 hónapos
szerződéssel történhet.”
(2) A rendelet 7.§ (3) bekezdése az alábbi szöveggel
egészül ki:
„A vásár területén és a vásárcsarnokban az árusító
helyek igénybevevőit ...”
A 7. § (3) bekezdés szövege egyebekben változatlan
marad.
5. §
(1) A Rendelet VIII. fejezetének címe az alábbiak
szerint változik:
„A vásári és a piaci parkolás rendje”
(2)
A Rendelet 8. §-a az alábbi (2a) és (4)
bekezdéssel egészül ki:
(2a)„A vásárcsarnok parkolójában történő parkolás
csak a helyben történő vásárlás céljára megengedett.”
(4) A jegyző által kijelölt személy köteles ellenőrizni a
vásári és piaci parkolás rendjét és e rendelet
megszegőivel szemben a 9. § (5) bekezdése szerinti
eljárást megindítani.
6. §
A Rendelet 9. § (3) bekezdésének utolsó mondata az
alábbiak szerint változik:
„A hatósági ellenőrzésre – eltérő szabályozás
hiányában – az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.)
szabályait kell alkalmazni.
7. §
A rendelet 1. melléklete kiegészül a vásárcsarnok, piac
alábbi díjszabásával:
A piac napi helypénz és bérleti díjai
A helypénz típusa
díja
1. asztalról árusítás
400.- Ft/asztal
2. egyéb helyen árusítása
400.- Ft/m2
3. a parkolóban járműről árusítás
2000.Ft/parkolóhely/alkalom
Bérlés (helypénz nélkül)*
díja
1.
1 db asztal éves
20.000.- Ft

2020. október
2.
1 db asztal féléves
10.000.- Ft
3.
1 db parkolóhely éves
100.000.- Ft
4.
1 db parkolóhely féléves
50.000.- Ft
* A bérleti díjak nem tartalmazzák a bérelt hely
használatával kapcsolatos helypénzek megváltását.
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
8.§
A Képviselő-testület elrendeli a vásárcsarnok, piac
házirendjének és e rendelet függelékeként való megjelenítését.
9. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és
az azt követő napon hatályát veszti.

felkészítésének koordinálása, gondozási és fejlesztési
célok meghatározása az intézményben ellátott rászoruló
gyermekek vonatkozásában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
·
Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz.
Siposné Horváth Anita
Dr. Jerebák József melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B. pontjában
meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
polgármester
jegyző
·
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
·
büntetlen előélet; betöltött 18. életév; magyar
A kihirdetés napja 2020. szeptember 30.
Dr. Jerebák József állampolgárság;
·
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy
jegyző
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben
Pályázati felhívás - Bölcsődevezető
szerzett szakmai gyakorlat; a közalkalmazott ne álljon
Mezőcsát Város Önkormányzata
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; a
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bek. e.) pontja
pályázatot hirdet
szerinti kizáró ok vele szemben ne álljon fenn,
Mezőcsáti Bölcsőde
·
megbízás esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás
intézményvezető (magasabb vezető)
lefolytatása; megbízás esetén szociális ágazati
vezetőképzésen való részvétel vállalása; 4 hónap
beosztás ellátására.
próbaidő
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
·
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében, gyermekek korai fejlesztésében, fejlesztői
Foglalkoztatás jellege:
felkészítésében
szerzett tapasztalat, ilyen tevékenység
Teljes munkaidő
végzésére irányuló képzettség.
A vezetői megbízás időtartama:
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazoA vezetői megbízás határozott időre, 2021. 01. 01. –
lások:
2025. 12. 31-ig szól.
·
szakmai életrajz; a végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
A munkavégzés helye:
szakmai gyakorlat igazolása; az intézmény vezetésére
3450 Mezőcsát, Hősök tere 17.
vonatkozó vezetői program; a pályázó nyilatkozata
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
járó lényeges feladatok:
hozzájárul;
A kisgyermek nevelői feladatok mellett a bölcsőde
·
az intézmény szakmai programjának tervezete;
tevékenységi körébe tartozó vezetői, szakmai faladatok
·
a pályázó nyilatkozata, hogy a 257/2000. (XII.
irányítása. A csecsemők és kisgyermekek napközbeni
ellátásának koordinálása, ellenőrzése. A szakmai munka 26.) Korm. rendelet 3/A. § szerint nem áll
folyamatos irányítása, segítése, ellenőrzése, adminisz- cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; a pályázó
trációs feladatok elvégzése. Kapcsolattartás a szülőkkel, nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a
munkatársakkal és a fenntartóval. Az arra rászoruló gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A.
gyermekek korai fejlesztésének és oktatásra való § (1) bek. e.) pontja szerinti kizáró ok vele szemben nem
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áll fenn;
·
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a pályázó kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének
tartását a döntés meghozatala során;
·
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához; 3 hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megkérését igazoló dokumentum másolata;
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Horváth Anita polgármester nyújt, a
49/552-046-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
·
Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsát Város
Önkormányzata címére történő megküldésével (3450
Mezőcsát , Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: …………………… , valamint a beosztás
megnevezését: „Intézményvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.
rendelet 1/A. § (9) bekezdésében meghatározott
személyekből álló eseti bizottság véleményezi. A pályázatokról Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselőtestülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje:
·
www.mezocsat.hu weboldal
·
Csáti Újság
www.kozigallas.hu
·
weboldal

ezőcsáti

ásár időpontjai
(Kiss József utca):
2020. 10. 14. - szerda
2020. 11. 11. - szerda
2020. 12. 09. - szerda

lakosság választ
2020. novemberétől új csoportok indítását tűzte ki
célul a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
annak céljából, hogy ezekben a vészterhes időkben is
kimozdulhasson a lakosság, mely egyúttal
kikapcsolódást is nyújtana mindenki számára.

Ezzel
kapcsolatban
kérjük az
Önök
segítségét!

Milyen társaság tagja lenne a legszívesebben?
Mi az az új hobbi, melyet szívesen elsajátítana?
Esetleg valamilyen mozgásformát választana?
Írja meg nekünk
a mezocsatimkk@gmail.com e-mail címre,
vagy keressen minket bátran a 06 20 226 55 54-es
telefonszámon.
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estménykiállítás
„

költészet beszélő festészet, a festészet néma
költészet."( zimonidész)

natunkban, máskor felkavar, indulatokat kelt bennünk.
Formálja személyiségünket, ízlésünket."
Büszkék lehetünk arra, hogy Mezőcsáton a művészet
minden ágában találunk aktív, lelkes képviselőket.
Irénke, elmondása szerint már gyermekkorában is
szeretett rajzolni, festeni, és bár nem kapott művészeti
képzést, autodidakta módon sajátította el a festészet
fortélyait, a különböző technikákat.
Általános iskolás korától főiskolai tanulmányáig
tanárai biztatták, bátorították, mert felfedezték benne a
tehetséget. Rendkívüli szerénységgel, elkötelezettséggel beszélt szabadidejében alkotott műveiről.
A tematikus kiállításon többek között helyt kaptak
tájképek, arcképek, csendéletek, másolatok.

Tóth Károlyné Póta Irénke első önálló festménykiállítását tekinthették meg a látogatók a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében, 2020.
szeptember 22-től október 3-ig.
A megnyitón sokan voltak kíváncsiak az akvarell és
olajfestés technikákkal készített művekre, melyet Juhász Lászlóné Marica tanárnő ajánlott a jelenlévőknek.
Beszédében kiemelte, „a művészet részévé válik
életünknek, komoly gondolatok, üzenetek közvetítésére
képes, elgondolkodtat, gyönyörködtet, vigaszt nyújt báA festészet számára lelki feltöltést, örömöt, szabadságot jelent, és sugározták mindezt a szemlélődők
számára is, megállva egy-egy kép előtt.
További munkájához sok sikert kívánunk!
Farkas Istvánné
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olyamatos fejlődés és szárnyaló
csapat – KELE SE
ezőcsát

már átlagosnak mondható, hogy minden hazai
mérkőzésen 300 ember buzdítja a játékosokat. Látható,
hogy a fejlődés útjára lépett Mezőcsát a futball
tekintetében is. Adott egy jó vezetőség, akik építik a
alán azt mondhatjuk, hogy sokan már nem hittek a csapatot és jelenleg több pályázat elbírálására várnak,
csáti fociban az elmúlt évek kudarcait látva. iszont a ami után még jobb körülményeket fognak tudni
2020/21-es idény kezdete óta folyamatosan rácáfol erre teremteni a csáti futballnak.
a mezőcsáti futball csapat.

Az új vezetőség pedig azon dolgozik, hogy ez így is
maradjon, a győzelmek továbbra is futószalagon
jöjjenek és minél több embert csábítsanak ki a hazai
mérkőzésekre. Az egyesület szépen építkezik, ez látszik
abból, hogy gondolnak a legkisebbekre is hiszen már
U7-es utánpótlás csapattal is rendelkezik és természetesen ez csak a focizni vágyó korosztály alsó
palettája, emellett U9, U11, U13, U14, U16, U19 és
felnőtt futballistákkal is rendelkezik. Fontos, hogy már a
legkisebb kortól elkezdjék az utánpótlás nevelést, hogy
később proﬁ focistákká váljanak, ezt tartják szem előtt
Mezőcsáton. Természetesen a legnagyobb ﬁgyelem
mindig a felnőtt csapatot övezi ez itt sincs másképp.
Jelenleg a megyei másodosztályban indult és ott játssza
mérkőzéseit a csapat, de ahogy a vezetőség fogalmazott,
cél a bajnoki elsőség ezt követően pedig a megyei első
osztály. Ehhez pedig úgy látszik a feltételek adottak,
hiszen igazoltak számos megye I-es játékost, de még az
NB III-ból is érkeztek a csáti kerethez. Az elmúlt
meccsekből szemezve pedig a kérdés nem az, hogy
nyernek- e a mezőcsátiak, hanem az, hogy mennyivel.
Példaként említve a legutóbbi hazai mérkőzésen
született eredmény, ahol a KELE SE Mezőcsát 10 gólt
rúgva diadalmaskodott az ellenfél, Köröm együttese
felett. Ezt a találkozót megtisztelte jelenlétével Tállai
András, államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője, aki a kezdőrúgást is elvégezte, majd a lelátón
élvezhette a pazar mezőcsáti meccs hangulatát. Ha pedig
hangulat, a legnagyobb elismerés, hogy gyakorlatilag

A megye II. Felnőtt csapat 8. fordulójáig született
eredmények:
KELE SE Mezőcsát – Onga SE 4:4
Hernádnémeti SE – KELE SE Mezőcsát 0:4
KELE SE Mezőcsát – Bükkárbárnyi SC 5:4
Mályi FC - KELE Se Mezőcsát 0:7
KELE SE Mezőcsát - Cserépfalu KSE 7:0
KELE SE Mezőcsát – Kisgyőr KSE 7:1
Bogács Thermálfürdő – KELE SE Mezőcsát 0:0
KELE SE Mezőcsát – Körömi SK 10:2
Forrás: MLSZ Adatbank
Jelenﬁ Máté

VIGYÁZZUNK A VÍZRE!
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet
meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy
megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."
(Saint-Exupéry)
Már az elmúlt hónapokban is megtapasztaltuk a nyári
Nap perzselő tűzét, s szinte naponta hagyta el fohász ajkainkat az Úrhoz, hogy hűsítsen le bennünket, áldja meg
égi permetével vetéseinket, ágyásainkat, virágoskertjeinket. Akkor tudjuk csak igazán átérezni valmely
dolognak az értékét, ha abban nagyon híjján vagyunk,
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vagy már nincs is talán belőle. Ez sok mindenre elmondható, így a vízre is.
A víz a környezet egyik legfontosabb eleme. Továbbá
közeg, élőhely, újratermelődő természeti erőforrás, a
vízburok alkotója. Ráadásul a földfelszín és a légkör
között a kialakuló kapcsolat megteremtője is egyben.
Víz nélkül nem létezne élet. A határtalan környezetszennyezés miatt azonban vizeink is nagy veszélybe
kerültek.
A Föld felületének 71%-át víz borítja. A vízburok
97%-a sósvíz, és a 3%-ra tehető édesvíz jelentős része a
sarki jégtakaróban, illetve a gleccserekben fordul elő.
Így a teljes vízkészletnek csupán 0,03%-a a ténylegesen
hasznosítható, hozzáférhető édesvíz, melynek 98%-a
felszín alatti víz, ezért különösen fontos a felszín alatti
vizek védelme. Magyarország vízháztartásának
sajátosságait földrajzi helyzete, az ország medence
jellege határozza meg. Így országunk ivóvízellátásának
több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik.
Jó ha tudjuk, hogy a környezetszennyezésnek
köszönhetően az ember számára hozzáférhető tiszta víz
mennyisége folyamatosan csökken. Két alapvető
problémát jelent ez egyben: a vizek élővilágának-,
illetve az ivóvizek minőségének tönkretételét. A
problémák legfőbb forrása a szennyvíz, illetve a
műtrágya (nitrátok, foszfátok) bekerülése a természetes
vizekbe. Azokba jutva túlságosan bő táplálékot
szolgáltatnak a vízben élő algáknak és egyéb
növényeknek, amik túlszaporodásukkal végül elzárják a
napfény útját, illetve csökkentik a víz oxigéntartalmát. A
kórokozók vízbejutása általában kezeletlen szennyvízből, elvezető csatornákból, szennyvíz-aknákból,
mezőgazdasági területekről történik. A leggyakoribb
veszélyforrásnak a túlzott vegyszerhasználat, a
bányászat, a nem megfelelő hulladék-elhelyezés, a
csatornázatlan települések, az állattartó telepek, illetve
katonai és ipari létesítmények számítanak. A talajvízkészlet szinte az egész országban szennyezettnek
tekinthető; néhány felszín alatti vízbázis is helyrehozhatatlanul elszennyeződött.
A tiszta ivóvíz, édesvíz az élet alapeleme, megőrzése
kulcsfontosságú mind a társadalom, mind a gazdaság,
valamint a biológiai sokféleség fenntarthatóságában. A
víz egyik lényeges biológiai jellemzője, hogy az élő
szervezetek felépítésének egyik lényeges alkotóeleme.
A fajtól, szervtől, illetve fejlettségi állapottól függően a
gombák és a növényi illetve állati szervezetek 55-90%át alkotja víz, amely a sejtekben lejátszódó biokémiai
folyamatok közege, s egyben kiváló oldószer. Az emberi
test kb. 75%-ban vizet tartalmaz, az agynak 85%-a víz.
Testünkben minden sejtünk működése a víztől függ.
Számos rendellenességet a nem elegendő mennyiségű,
ráadásul egészségtelen víz fogyasztása okoz.
Különböző testfunkcióink fenntartása céljából,
szükségünk van rá, hogy minden egyes nap 2-3 liter

vizet fogyasszunk, főleg napjainkban, amikor a nyári
melegé, aszályé a fő szerep. A víz képes rá, hogy
emberek nélkül létezzen, de az emberek víz nélkül, csak
pár napig tudnak életben maradni. A víz táplálkozásunk
alapvető része nemcsak ivóvízként, hanem szilárd
táplálékaink jelentős hányadát képezi; higiéniai,
egészségügyi, közlekedési és termelési szempontból
mint alap- és segédanyag, szállító közeg, valamint
energiaforrás és energiahordozó.
A víz az élet minden területén nélkülözhetetlen, mégis,
a vízhez való viszonyunkat sokszor a pazarlás, és annak
szennyezése jellemzi, holott egyértelmű, hogy a
vízkészletek sérülékenyek és korántsem végtelenek.
Napjainkban a víz értéke egyre jobban növekszik. A
felszíni és felszínalatti vízkészlet minősége az elmúlt
év tized ek b en f o ly amato s an r o mlo tt. M a, az
előrehaladott és modern társadalmakban az ember
feláldoz mindent - beleértve annak a bolygónak a vizét
is, melyen élünk - azzal a céllal, hogy az úgynevezett
„előrehaladásunkat” és „jólétünket” folytathassuk.
Nagy iramban romboljuk le a víz életet adó kapacitását.
A „pazarló”, pénzorientált társadalmunk polgárai,
sajnálatos módon elveszítették minden tiszteletüket és
alázatukat a Természet, s a víz iránt. Természeti
környezetünk védelme szükséges az emberiség
túléléséhez és különösen igaz ez a víz esetében is. Az
édesvizek szennyezése nem csak az ott élő vízi
ökoszisztémákat veszélyezteti, hanem azt is, hogy tiszta
ivóvízhez jussunk. A vizek szennyezése, a természetes
élőhelyek átalakítása, és számos más probléma
világszerte aggodalommal tölti el a természetvédő
biológusokat.
Csak vegyük észre mindennapi életünket: míg valahol
naponta szomjan halnak – köztük rengeteg gyermek -,
nekünk minden adott. Megnyitjuk a csapot és jön a víz!
Annyi amennyit akarunk, és olyan hőmérsékletű,
amilyet akarunk! Hát ne felejtsük el elzárni sem és
tudatosan használjuk ezt a kincset!
Alapvetően a vizek elszennyeződése és annak hiánya
az emberi biztonság három alaptényezőjét fenyegeti: az
élelmiszer-termelést, a vízi környezet egészségét,
valamint a társadalmi és politikai stabilitást. Vagy talán
valamelyiket ezek közül mellőzni tudjuk?! A veszélyek
elhárítása csak a Természet megőrzésével és a vízkészletek, a vizes élőhelyek régóta sürgetett fenntartható
kezelésével, a víz megbecsülésével képzelhető el.
„Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában,
hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet,
megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenök.
Mintha a vízcsepp ezt mondaná: Én más vagyok,
mint a tenger.”
(Márai Sándor)
Vitéz Gábor Miklós
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ezőcsáti
űvelődési özpont és
elérhetőségei

Tisztelt Szépkorúak!
önyvtár

E-mail cím:
mezocsatimkk@gmail.com

Telefonszámok:
Művelődési Központ:
+36 20 226 55 54
Csáti Újság:
+36 20 226 55 54
Könyvtár:
+36 20 370 15 84

Idősek napja
alkalmából
köszöntöm
Önöket!
Szemükben a
szeretet, arcukon
mosoly. Az
életszeretet, a
kedvesség és a
bölcsesség
mindenkit
ﬁatalon tart.
Köszönjük a példamutatást, emberi értéket, az
életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak
nekünk.
Köszönjük féltésüket, törődésüket, gondoskodásukat, a
sok fáradozást!
Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete
aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket,
ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, békességgel,
ﬁgyelmükkel, szeretetükkel.
Üdvözlettel:Vaskó Ferenc
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gyházi hírek

zületések

Katolikus
Egyház

Vida Gábor és Szkalka Tímea

Lilien
Milák Zsolt és Lázi Klaudia

Szentmisék
kezdete:

Tifani Alisa

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

Beregi László és Bige Tímea

Nenszi Maja
Papp Richárd és Farkas Erzsébet Irén

Dominik Richárd
Barna Ferenc és Lakatos Annamária

Marcell

Református
Egyház

Horváth Tamás és Barna Alexandra

Zoé

Minden vasárnap de.
10 órakor
istentisztelet.
A templomban a
védőtávolság
betartása és a
szájmaszk
használata a
törvényi előírások
miatt kötelező.
Október 23-án pénteken de. 10 órakor
ünnepi istentisztelet.

Orosz Pál és Pelyhe Beáta

Nadina Gréta

ázasságkötés

Jónás Lejla Márta és Nagy Márk
Sándor Szimonetta Marcellina és Kovács Miklós

lhalálozás
Farkas Mihály 51 évet élt
Soltész Nagy Mária 75 évet élt
özv. Szecskó Józsefné szül.: Bordás Zsuzsanna 86 évet élt
ifj. Tőczik Károly 52 évet élt
P. Nagy János 74 évet élt
Nemes Lajos 73 évet élt
Lőrincz András 96 évet élt
Merucza Gyula 59 évet élt
Bodnár János 70 évet élt
Szecskó János 88 évet élt
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Csáti Újság
Mezőcsát Város havi lapja
2400 példányban jelenik meg havonta, illetve a www.mezocsat.hu oldalon is olvasható
Kiadja: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
3450 Mezőcsát, Szent István út 17-19.
E-mail: czirkusbabett@gmail.hu
Felelős kiadó: dr. Sikter Péter Szerkesztő: Czirkus Babett
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