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ezőcsát város ünneplő közönsége 2022. június 4-én,
este 7 óra előtt a rianoni mlékmű előtt gyülekezett, hogy
közösen megemlékezzünk a
emzeti sszetartozás
apján a tragédia 102. évfordulójára.
A Himnusz hangjait követően Reményik Sándor 'Eredj ha
tudsz' című költeménye Pénzes János, a Mezőcsáti
Színtársulat tagjának tolmácsolásában hangzott el. Ezt
követően Kápolnai László, Mezőcsát város alpolgármestere
beszédében emlékezett meg a 102 évvel ezelőtt történt
eseményekre, mely után Kovácsné Aranka lépett az
emlékmű elé kihelyezett mikrofonhoz és Juhász Tamás
zongoraművész kíséretével meghallgathattuk az Él a
magyar című dalszerzeményt. Az ünnepség végén az
intézmények és civil szervezetek elhelyezték a megemlékezés koszorúit, majd a szózat hangjaival zárult az esemény.
A megemlékezésen közreműködtek a Mezőcsáti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a Mezőcsáti Motoros,- és Veterán Klub
és a Mezőcsáti Színtársulat tagjai.
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yermeknap

ezőcsáton

2022. május 28-án, szombaton került megrendezésre
a mezőcsáti Gyermeknap a KRESZ-park területén.
Délelőtt 10 órakor a Gyermekszépségversennyel vette

színpadot, majd a napot egy habpartival zártuk a
mezőcsáti Katasztrófavédelemi Őrs, tűzoltóság munkatársainak köszönhetően.
A nap folyamán minden gyermek a vendégünk volt egy
gombóc fagylaltra, az ugrálóvárat díjmentesen vehették
kezdtét a rendezvény. Kilenc gyermek jelentkezett és igénybe, a Humánszolgáltató Központ munkatársai
mindannyian bátran a színpadra léptek és megmutatták arcfestéssel és kézműves foglalkozással kedveskedtek a
magukat a zsűrinek, Farkas Istvánnénak és Varga
Erikának, valamint a nézőknek. Idén sem tudott
választani a zsűri, így mindenki első helyezést ért el a
maga kategóriájában. Ezután Tőzsérné Papp Gabriella
tanárnő táncolni, vetélkedni és kincskeresőre hívta a
gyerekeket, amikért természetesen sok-sok ﬁnomság
járt. Simon Lillának és Repka Gyulának köszönhetően

gyermekeknek, valamint hot-doggal vendégelték meg a
sátrukhoz látogatókat. A Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjainak köszönhetően minden érdeklődő

táncház keretein belül sajátíthatták el a néptánc alapvető
lépéseit a gyermekek, melyre szép számmal érkeztek
érdeklődők a színpadra. A délután folyamán Zizi és Zozó

Bohócok és a Galiba Társulat zenés műsora foglalta el a

gyermek a sofőr mögött ülve kipróbálhatta, hogy milyen
egy quaddal utazni, milyen egy quadon ülni.
Köszönjük a közreműködőknek, hogy munkájukkal
segítették még szebbé tenni a gyermekek részére ezt a
szombati napot.
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örgös pünkösdi vasárnap...
2022. június 5-én, vasárnap került sor a XI. Gyermek,-és Ifjúsági Néptánc Fesztiválra a Szent István
utcán, a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
épülete előtt.
Pontban délután két órakor Siposné Horváth Anita
asszony, Mezőcsát város polgármestere lépett a
színpadra és köszöntötte a jelenlévőket a pünkösdi
néptánc fesztivál alkalmából. Ezt követően a helyi
fellépők vették birtokba a színpadot. Elsőként a
Mezőcsáti Napocska Óvoda gyermekeinek, majd a Dr.
Enyedy Andor Református Általános Iskola néptáncos
növendékeinek műsorát láthattuk. Az első blokkot a Lila
Akác Nyugdíjas Klub énekkarának tagjai zárták,
Kovácsné Aranka vezetésével. Ezt követően Pünkösdi
Király és Királynét választottunk, vicces ügyességi
feladatok segítségével. Pünkösdi Királyné címet Kévés
Zoé, Pünkösdi Király címet Kunkli Máté érdemelte ki.

Ajándékukat a Hamburgerház ajánlotta fel, akiknek
ezúton is köszönjük, hogy támogatták rendezvényünket.
Délután négy órától a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tagozatos növedékei mutatták meg tehetségüket, tánc
iránti szeretetüket, majd 17 óráig a Szikes Zenekar lépett
a színpadra Orosz Sándor vezetésével, akik ezt követően
a Néptánc Gálát élő zenével kísérték.

A gálán szereplő csoportok; a Mezőcsát Népi Együttes,
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a Szentistváni Karító Néptáncegyüttes, a Császta
Néptáncegyüttes, a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, a
Hajnali Néptáncegyüttes bombaként robbantak a

színpadra, ezzel is felpörgetve a hangulatot az esti
koncertekre. A fesztivált a Kiss Kata Zenekart és a
Balkan Fanatik Trió zárta.
A nap folyamán ugrálóvár, arcfestés, kézműves
termékek vására, kirakodóvásár fogadta az érdeklődő-

ket. Köszönjük a közreműködést a Humánszolgáltató
Központ, a Gyerekesély Iroda, a Mezőcsáti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, az Egészségfejlesztő Központ, a KisHortobágyi Major, a Kerámia Műhely, a Tarján Kincse
munkatársainak, valamint ifj. Vályi Lajosnak, Korpás
Lérinek, Sereg Józsefnek, Nemes Máriának, Pabarné
Bethlen Zitának, Zombor Tibornénak, Lakatos
Piroskának és Kiss Józsefnek, hogy termékeikkel
színesebbé tették rendezvényeinket.

ájó szívvel búcsúzunk
anczák- arkas zabina,
kolléganőnktől...
„Én nem haltam meg.
Az, ami nektek voltam, még mindig vagyok.
Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám olyan
könnyen és egyszerűen, ahogy mindig.
Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok
veletek, csak én az út másik oldalán megyek!"
3 évvel ezelőtt közfoglalkoztatásba a pénzügyi osztályon kezdett el dolgozni. Nem ismertük őt, Hajdúsámsonból sodorta ide nekünk a szerelem. Aztán rátermettségével, mindenre nyitottságával, egyre több feladatot vállalt. Szorgalmas, jókedvű kollégára leltünk személyében. Éles eszű, segítőkész lélek volt, nem ismert
lehetetlent. Mindig tervezett, mindent pontosan, legyen
az az élete, a napja, a hétvégéje. Szabályokat állított fel,
így tudott működni, nem volt spontán. Egy-egy
rendezvényre hetekkel előtte végig gondolt mindent,
papírra vetette, aztán csinálta és csinálta, tudása és szíve
legjavát adva. Aztán a program elmúltával leírta a
hiányosságokat, hogy legközelebb ne hibázzunk,
mindent maximumon szeretett teljesíteni. Álmaiért sokat
küzdött, néhány hónapja anyakönyves végzettséget
szerzett, mert szeretett volna esketni. De a februári hónapban a veséjét kezdte el fájlaltani, ami 2 hét kezelés után
nem javult, sőt már azt mondogatta, hogy alig bír feljönni a lépcsőn, persze ezt különösebben nem mutatta, mert
közben el-elnevette magát, majd később megtudtuk az okát és ma már búcsúzunk...
iposné orváth
polgármester

nita
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Iskolánk egykori igazgatója, és a találkozó szervezője

Volt osztályfőnökünk Polcz Antal fogadja egykori diákjait.
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Osztályfőnöki óra

Óraközi szünet
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TÁJÉKOZTATÁS RUHAADOMÁNY
OSZTÁSRÓL!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók az
adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.

2022. 06. 08. - szerda
2022. 07. 13. - szerda
2022. 08. 10. - szerda

Az osztás időpontja:
2022. június 24.
(péntek) 8-12 óra

Június 13.
A Magyar feltalálók napja

C-vitamin, számítógép, bűvös kocka, gyufa, golyóstoll…Szent-Györgyi Albert, Neumann János, Rubik
Ernő és még annyian…
Akiknek a nevét az egész világ ismeri, akiknek
nemcsak a magyar, hanem az egyetemes tudomány is sok
mindent köszönhet.
2009 óta ünnepeljük a Magyar Feltalálók napját. Régi
adósságunkat törlesztjük ezzel, hiszen számos ország,
hazánkat megelőzve, már korábban is megemlékezett
kiemelkedő tudósaink teljesítményéről.
Nem véletlenül esett a választás éppen június 13-ra.
1941-ben e napon jelentette be az első magyar Nobeldíjas, Szent Györgyi Albert szabadalmát: a nagy Cvitamin-tartalmú készítmények előállításának eljárását.
Ezen a napon nemcsak fejet hajtunk elődeink előtt,
hanem az újabb generációk tudósainak teljesítményét is
büszkén ismerjük el.

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.

iákmunka városunkban

2022. évben is számítunk a diákmunkásokra, kb. 60
fő ﬁatal töltheti munkával a július hónapot a városunk
intézményeiben és feladatköreiben, mely a Mezőcsáti
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya támogatásával valósulhat meg.
Ebben az időszakban számíthat a lakosság az Édes
Antal Kúria - házasságkötő terem és a Művészetek
Háza - Zsinagóga nyitvatartására, ahová nyugodt
szívvel betérhetnek és szétnézhetnek az érdeklődők.
Mindemellett találkozhatunk a segítő kezekkel az
Az alábbi kvízhez várjuk a megfejtéseket 2022. június intézményeinkben, valamint a Mezőcsáti Strandon is.
20-ig. A helyes megfejtők között egy könyvcsomagot és Arra kérjük Önöket, hogy segítsék munkájukat és
legyenek türelemmel a lelkes ﬁatalok iránt.
egy keresztrejtvény csomagot sorsolunk ki.
KVÍZ: Párosítsd a magyar feltalálókat a felsorolt
szavakhoz. Játékra fel!
Teller Ede
Szilárd Leó
Neumann János
Rubik Ernő
Bíró László József
Kandó Kálmán
Puskás Tivadar
Szent-Györgyi Albert
Schwarz Dávid
Asbóth Oszkár
Irinyi János

atombomba
Rubik kocka
telefonközpont
léghajó
gyula
hidrogénbomba
villamos
számítógép
helikopter
C vitamin
golyóstoll

Édes Antal Kúria és a Művészetek Háza
várható nyitvatartása
a július hónapban
Hétfő: 09.00 - 15.00
Kedd: 09.00 - 15.00
Szerda: 09.00 - 15.00
Csütörtök: 09.00 - 15.00
Péntek: 09.00 - 15.00
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zúnyoginvázió
Városunkban már két alkalommal is volt szúnyoggyérítés, egy alkalommal
földi, majd ezt követően légi
úton és a nyáron lesz még
alkalom szúnyoggyérítésre.
Végre kiülhetünk a szabadba
és élvezhetjük a jó időt, mely
tényleg szúnyogmentes vagy legalábbis sokkal
kevesebb vérszívó támad meg minket a kellemes
időtöltésünk közepette. A következő sorokban
olvashatnak arról, hogy mivel is jár a szúnyoggyérítés
és miért nem szabad teljesen kiirtani a szúnyogokat.
A szúnyoglárvák és a kifejlett szúnyogok a vízi és
szárazföldi ökoszisztémák nélkülözhetetlen elemei,
teljes kiirtásuk ökológiai katasztrófát okozna. A
szúnyogirtás jelenlegi, kémiai szereket előtérbe helyező
gyakorlata súlyos környezet- és természetvédelmi
kockázattal jár, ezért közös érdekünk a kérdés
megnyugtató rendezése. Ezekről az elvileg gerinces- és
emlősbiztos (azaz a gerinces élőlényekre nem ható)
szerekről viszont sorra kiderül, hogy hosszú távon akár
az emberekre nézve is veszélyes egészségkárosodást
okoznak. Ezek a vegyszerek nem szelektívek, azaz nem
csak a szúnyogokra, de az összes rovarra (például a
virágokat beporzó méhekre és más fajokra), és ezáltal az
összes rovarfogyasztó állatfajra, gyakorlatilag a teljes
táplálékláncra kihatnak! Elkeserítően szemléletes
példáját adják ennek a 2010-es év madarai – a fecskék –,
melyek az ezredforduló első évtizedének végére
átlagosan mintegy 50%-os állománycsökkenést
szenvedtek el. Közülük a legnagyobbat (64%) a
városlakó molnárfecskék, az ő esetükben az egyik
gyanúsított éppen a táplálékállatok számát csökkentő
szúnyogirtás.
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

10m2 és 12m2
közötti üzlethelyiségek
kiadók
1719ft/m2/hónap + áfa
A bérleti díjon felül: közös költség+rezsi
Érdeklődni Mészáros János Zsoltnál, a
Mezőcsát Város Önkormányzatának Műszaki
Osztályán vagy a +36 20 581 71 12-es
telefonszámon lehet.

Mezőcsát Város Önkormányzatának megbízásából a gazdátlanul kóborló állatokat a
város közintézményei és legfőbb közterületein havi rendszerességgel összegyűjtik a
gyermekek, idősek és felnőttek védelmének érdekében.
Kérjük, hogy vigyázzanak kedvenceikre és vásárlásuk
előtt gondolják át az állattartással járó feladatatokat és
kötelezettségeket.

FELHÍVÁS

A gyermeknap közeledtével városunk
KRESZ-parkjában kis méretű, gyermekeknek gyártott KRESZ táblákat
loptak el és kidöntötték a tartó oszlopait is. Ezt követően a Városgondnokság emberei helyrehozták és pótolták az eltulajdonított táblákat. Sajnos ez követően ismételten
megrongálták a fent említett eszközöket.
Kérjük a lakosságot, amennyiben bármilyen információjuk van erről az esetről, jelezzék Mezőcsát Város
Önkormányzatának Műszaki Osztályán.

Az elmúlt időszakban az igényesen felújított
Esélyegyenlőségi Központ előtti
járdaszakasz és autófelhajtó
a közfoglalkoztatás keretein belül elkészült.
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gyházi hírek

zületések
Barna Róbert és Farkas Anita

Adelina Szóﬁa

Katolikus
Egyház

Farkas Zoltán és Horváth Martina

Szóﬁa Szelina

Németh Patrik és Rontó Judit

Szentmisék
kezdete:
Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00
Hétfő, péntek:
17.00
Vasárnap: 11.00

Izabella

Nagy Gábor és Szendi Liliána

Gábor

Lengyelfalvi János és Tóth Éva

Bianka Dóra

Eszes Norbert és Vank Veronika

Norbert

Csorba Illés Dániell és Sánta Bianka

Sztella

Református
Egyház
Minden vasárnap
de. 10 órakor
istentisztelet.
Június 26-án
vasárnap de. 10
órakor
tanévzáró
istentisztelet.

ázasságkötés

Eszlári Beáta és Fodor Máté
Vaszilkó Anett és Fekete Sándor
Kerekes Diána és Nagy Zoltán
Balogh Margit és Rézműves Tibor

Vanczák-Farkas Szabina szül. Farkas Szabina 37 évet élt
Nagy István 84 évet élt
Kiss Ferencné szül. Tóth Julianna 80 évet élt
özv. Nemes Józsefné szül. Pap Mária 93 évet élt
dr. Csernyák Lászlóné szül. Fróna Erzsébet 85 évet élt
özv. Halona Ferencné szül. Kovács Ilona 80 évet élt
Papp Lajosné szül. Ladányi Julianna 79 évet élt
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PEDAGÓGUSNAP
2022. 06. 05.

Mezőcsát Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete és jómagam nevében
szeretettel köszöntöm tanárainkat,
óvónőinket, tanítóinkat és a
munkájukat segítőket pedagógus nap
alkalmából!
„A gyereknevelés és tanítás során az a
legfontosabb, hogy egy gyerek mindig
tudja, akkor is szeretik őt, ha nem
tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez
olyan bizalom a felnőtt részéről, amit
minden korú gyerek megérez. Hogy
hisznek benne. Tévedhet és hibázhat.
Nem kell tökéletesnek lennie.
A világ sem az.”
/Tari Annamária/
Szeretettel:
iposné orváth nita
polgármester
Ne feledkezzünk meg az
egészségügyben dolgozó szakemberekről
és a köztisztviselőkről sem...

2022. 07. 01.

KÖZTISZTVISELŐK NAPJA
SEMMELWEIS NAP
Mezőcsát Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete és jómagam nevében
szeretettel köszöntök minden kedves
munkatársat, köztisztviselőt és az
egészségügyben dolgozó szakembereket!
„Amikor az elme, a test és a szellem együtt
dolgozik, azt hiszem, bármi lehetséges.”
/Criss Angel/
Szeretettel:
Siposné Horváth Anita
polgármester
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