újság
MEZŐCSÁT VÁROS HAVI LAPJA

XXVI./4 2015. április

Ár: 200 Ft

Tartalom

Rekop György és Lórán Barnabás

Március 15.
Egy újabb fordulóponthoz ért
Mezőcsát
Mezőcsáti Bor- és
pálinkaverseny
Humor Harold
Városi Szavalóverseny
Pócsi Sámuel "tüneményes
csodái"
Meghívók
Utazás a könyvek között...
Sport
Hirdetések
Majális

Állandó rovataink:
Mezőcsáti arcok
Sport
Közérdekű információk

Mezőcsáti Bor- és pálinka verseny

Csáti újság
Önkormányzati Hírek
Mezőcsát Város Képviselő – testülete márciusban két ülést tartott. A munkaterv szerint
Március 30-án tartott ülésén első napirendként a Mezőcsáti Rendőrőrs 2014.évi
tevékenységéről készített beszámolót tárgyalta meg a testület. A beszámoló elfogadásra
került, a rendőrségnek a település közbiztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját a
Képviselő – testület megköszönte. A Sürgősségi Betegellátási Társulás tevékenységéről
szóló tájékoztatót vitatta meg második napirend keretében a testület, melyet szintén
elfogadott. A Mezőcsáti Polgárőrséggel megállapodás megkötésének jóváhagyásáról hozott
döntést, mely a vásártéri parkolóban fizetendő parkolási díj beszedése feladatainak
ellátására ad felhatalmazást az egyesületnek. A továbbiakban a Mezőcsáti Kistérség
Többcélú Társulása 2014. évi működéséről, szakmai tevékenységéről készült beszámoló
került megtárgyalásra és elfogadásra, valamint módosította a Képviselő – testület a
Társulási megállapodást.
Döntést hozott arról a Képviselő – testület, hogy a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak alapján a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ennek keretében
rendkívüli szociális támogatásra pályázatot nyújt be.
Rendelet elfogadásával döntött a Képviselő testület a személyes gondoskodás körébe
tartozó ellátások térítési díjáról, valamint az oktatási nevelési intézményekben alkalmazásra
kerülő élelmezési térítési díjról a következők szerint:

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.
Általános rendelkezések
1.§
A rendeletben a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Mezőcsáti
Kistérség
Humánszolgáltató
Központja
közreműködésével
biztosított
házi
segítségnyújtásra (Ároktő, Igrici, Hejőpapi, Mezőcsát, Tiszabábolna, Tiszadorogma,
Tiszakeszi, Tiszavalk) támogató szolgálatra (Ároktő, Gelej, Igrici, Mezőcsát,
Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, Tiszabábolna, Tiszavalk), fogyatékos nappali
intézményre (Ároktő, Gelej, Igrici, Hejőpapi, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi,
Tiszatarján, Tiszabábolna, Tiszavalk), idősek nappali ellátására (Ároktő, Igrici, Mezőcsát,
Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján) megállapított térítési díjakat kell alkalmazni.
2.§
(1) Az 1.§ szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. Tv. (továbbiakban: Szt.) 114.§ (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek.
(3) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület az e rendeletben foglaltak szerint
állapítja meg.
(4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője
konkrét összegben állapítja meg.
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3.§
Házi Segítségnyújtás Szolgálat intézményi térítési díja: 300 Ft/gondozási óra
Az igénybevevő jövedelmi helyzetétől függően a Képviselő-testület az alábbi
kedvezményeket biztosítja:
0.- Ft-28.500.- Ft:
250.- Ft/gondozási óra
28.501.- Ft-56.000.- Ft
225.- Ft/gondozási óra
56.001.- Ft-100.000.- Ft
150.- Ft/gondozási óra
100.001.- Ft-150.000.- Ft
100.- Ft/gondozási óra
150.001.- Ft0.- Ft/gondozási óra
4.§
(1) Támogató Szolgálat intézményi térítési díja:
a)
személyi segítés óradíja:
b)
szállítási kilométer díja:

780 Ft/szolgálati óra
155 Ft/szállítási km

(2)
Szociálisan rászorult személyek esetében a Képviselő-testület az alábbi kedvezményt
biztosítja:
a)
b)

személyi segítés óradíja:
szállítási kilométer díja:

780 Ft/szolgálati óra
90 Ft/szállítási km

(3)
Szociálisan nem rászorult személyek esetében a Képviselő-testület az alábbi
kedvezményt biztosítja:
a)
b)

személyi segítés óradíja:
szállítási kilométer díja:

0 Ft/szolgálati óra
80 Ft/szállítási km
5.§

Fogyatékkal élők nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:
Intézményi térítési díj 6-14 év korcsoportra:
napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:
0 Ft/nap
nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd):
303 Ft/nap+ÁFA
Intézményi térítési díj 14-18 év korcsoportra:
napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:
0 Ft/nap
nappali ellátás térítési díja (ebéd):
323 Ft/nap+ÁFA
Intézményi térítési díj 18 év feletti korcsoportra:
napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:
nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd):

0 Ft/nap
480 Ft/nap+ÁFA

6.§
dősek nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:
Napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:
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7.§
(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
4/2014. (IV. 1.), 5/2013. (III. 26.), 24/2012. (XII. 18.), 5/2012. (III. 27.), 19/2011. (IX. 27.),
12/2011. (V. 31.), 6/2011. (III. 29.), 19/2007. (XII. 17.), 22/2003. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletek.

Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodás körébe tartozó élelmezési térítési díj megállapításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. Tv. 115.§-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján a következőket
rendeli el:
1.§
Mezőcsát Város közigazgatási területén lévő – az önkormányzat vagy intézménye által
biztosított étkeztetés után – az alábbi személyes gondoskodás körébe tartozó napi térítési
díjat kell fizetni:
(1)
A szociális étkeztetés területén ellátottak egy napra jutó térítési díja
a)
kiszállítással
396.- Ft+ÁFA
b)
elvitellel
288.- Ft+ÁFA
2.§
A Képviselő-testület a szociális étkezésben részesülőknek az alábbi kedvezményt biztosítja:
(1)
Amennyiben a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg a jövedelem
a)
kiszállítás esetén
64.- Ft+ÁFA
b)
elvitel esetén
64.- Ft+ÁFA
(2)
a)
b)

Amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 150% és 300% között van
kiszállítás esetén
36.- Ft+ÁFA
elvitel esetén
32.- Ft+ÁFA
3.§

Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző
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Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Az élelmezési térítési díj megállapításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Mezőcsát Város közigazgatási területén lévő – az önkormányzat vagy intézménye által
biztosított étkeztetés után – nevelési, oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni
ellátásáért az alábbi napi térítési díjat kell fizetni:
(1)
Az óvodai ellátás esetében (3-6 éves korcsoport háromszori étkezés) 250.- Ft+ÁFA
egy napra jutó térítési díj
(2)
Az általános iskolai ellátás esetében (6-14 éves korcsoport)
egy napra jutó térítési díj
a)
háromszori étkezés
318.- Ft+ÁFA
b)
tízórai+ebéd
254.- Ft+ÁFA
c)
ebéd
190.- Ft+ÁFA
2.§
(1)

Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2)
Hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 15/2013.
(X.1.) önkormányzati rendelet.

Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Megállapításra került az Élelmezési Központban 2015. április 1 napjával alkalmazásra
kerülő alkalmazotti és vendégétkezést igénybevevők által fizetendő térítési díj a következők
szerint:
1.
Alkalmazottak egyszeri étkezés (csak ebéd)
299.- Ft+ÁFA
egy napra jutó térítési díja
2.
Szabad ételszolgáltató kapacitás, vendégértékesítés (csak ebéd) 479.- Ft+ÁFA
egy napra jutó térítési díja
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és III. 4.
pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására, ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra pályázatot nyújt be.
Március 25-i rendkívüli ülésén döntést hozott arról a Képviselő –testület, hogy a saját
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást nem vállalja.
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KÖSZÖNTÉS A KEREK
ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN
90. születésnapját ünnepelte Kovács
Józsefné.
Siposné
Horváth
Anita
polgármester virággal és csemegekosárral
köszöntötte Mezőcsát szépkorú polgárát és
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök
köszöntő gondolatait tartalmazó oklevelet
is.

Március 15.
Március 15-én a 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményeire emlékezünk. Nem
volt ez másképp Mezőcsáton sem, hisz 2015. 03. 15-én 11.00 órakor felcsendült a Himnusz,
melyet zászlófelvonás kísért.
Kápolnai László alpolgármester úr köszöntötte a jelenlévőket és megtartotta ünnepi
beszédét. Az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai Baloghné
Zsípi Hajnalka tanárnő felkészítésével egy színvonalas műsorral emlékeztek vissza 1848
eseményeire, majd az ágazati kitüntetések átadása következett. Mezőcsát Város
Díszpolgára - ágazati kitüntetést Kiss László, Mezőcsát Városért - ágazati kitüntetést
Kovács Tibor, Közösség Szolgálatában Mezőcsátért - ágazati kitüntetést Z. Nagyné Kálvin
Magdolna, Humanitás Szolgálatában Mezőcsátért - ágazati kitüntetést dr. Rácz Antal és a
Mezőcsát Város Ifjú Tehetsége - ágazati kitüntetést Nagy Miklós Nándor kapta.
Tiszteletükre útjára engedtük a szabadságot jelképező galambjainkat. Szívből gratulálunk
városunk kiemelkedő polgárainak!
A rendezvényünk végén városunk állami és társadalmi szervezetei koszorút helyeztek el a
szabadságharc hőseire emlékezve, majd a megemlékezés lezárásaként Siposné Horváth
Anita polgármester asszony elmondta zárszavát és a hangfalakból felhangzott a szózat.
Jelenlétével megtisztelte rendezvényünket Tállai András Nemzetgazdasági Minisztérium
miniszterhelyettese, Mezőcsát város országgyűlési képviselője.
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Egy újabb fordulóponthoz ért Mezőcsát
2015. március 20-án (pénteken) Mezőcsát egy újabb fordulóponthoz ért. A biztonság
érdekében felszerelt kamerarendszer és annak monitorszobája átadásra került.
A rendezvény 12.00 órakor kezdetét vette városunk főterén. Felcsendült a Himnusz,
majd Siposné Horváth Anita polgármester asszony megnyitotta a térfigyelő
kamerarendszer átadó ünnepségét. A köszöntő után a Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3.a osztályos tanulóinak műsora következett. A főtéren
tartott ünnepély zárásaként beszédet mondott Tállai András a Nemzetgazdasági
Minisztérium miniszterhelyettese, Mezőcsát város országgyűlési képviselője, majd a
Polgárőrség épületében található kamerarendszer monitorszobáját tekinthették meg a
résztvevők. Az eseményen megjelentek a képviselőtagok, a környező települések
polgármesterei, intézményvezetők, pedagógusok és a gimnázium azon diákjai, akik
érdeklődnek a technikai találmányok iránt.
Legyen ez a beruházás segítség a rendőrség és a polgárőrség számára, illetve
szolgáljon riasztóként azon embereknek, akik törvénybe ütköző dolgot készülnek elkövetni.
Az emberi szem néha csalóka, de a kamera lencséje mindent lát és rögzít!
Kérem, engedjék meg, hogy polgármester asszony bészédéből idézzek:
"A mai napon egy nagyon fontos álma valósulhatott meg Mezőcsát város lakosságának,
egy több éve várt pillanat jött most el, azzal, hogy átadásra kerül a térfigyelő
kamerarendszer. Az előző képviselő testület nagyon elhívatottan tartott ki a pályázat
elkészítése mellett, majd többszöri elutasítás után végre elnyertük a beruházáshoz
szükséges támogatást. A pályázat megírásában sokat segített Bartók József egykori
bizottsági tagunk idejét és energiáját nem sajnálva, Gyöngyösiné dr. Fekete Adrienn
kolléganőnk, aki gondos szakértelemmel koordinálta a projekttel kapcsolatos tennivalókat,
köszönet illeti őket áldozatos munkájukért.
Köszönetemet fejezem ki továbbá Vályi Lajos egyéni vállalkozónak - korábbi
képviselőtársamnak- azért az anyagi támogatásért, mellyel lehetővé tette, plusz egy kamera
beszerzését, illetve a rendőrség szakmai együttműködését, az önkormányzat műszaki
osztályán dolgozó munkatársak segítségét, valamint a közfoglalkoztatottak lelkiismeretes
munkavégzését is. Sinkó Lászlónénak és Tolvaj Istvánnak is szeretném megköszönni, a
közösségünkért hozott áldozatukat. Köszönöm a kivitelezőnek Váradi Gábor úrnak
szolgálatkészségét és munkáját, köszönöm szépen Tállai András miniszterhelyettes úrnak
projektünk fölötti atyai gondoskodását.
Bízunk abban is, hogy a rendőri jelenlétet kiegészítve, egyben hozzájárul mindnyájunk
biztonságérzetének további javításához."
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Mezőcsáti Bor- és pálinkaverseny
Vélemény a 21. Borverseny és 3. Pálinkaverseny mellé:
"2015. 03. 07. a bortermelők és pálinkafőzők örömteli napja volt. A 2014-es keményen
megdolgozott év eredményét most tudtuk igazán számba venni. Nagyszámú pálinka nevezés
volt, viszont borokban nem bővelkedhettünk. Sajnos ez betudható annak, hogy a 2014-es év
nem éppen a szőlőknek kedvezett. A természeti csapások ellenére csak gratulálni tudok az
összes benevezett és megméretetett tulajdonosnak. Köszönet a szervezőknek és
zsűritagoknak, valamint segítőknek.
A jövőre is gondolva azt üzenem, hogy ne adjuk fel a szőlő és gyümölcstermelést, mert lehet,
hogy rossz évünk volt, de a mostani majd jobb lesz!"
Tisztelettel: id. Dánfi Dániel
mb. szőlőbíró
Ahogy azt id. Dánfi Dániel, mb. szőlőbíró is említette az idei évben a behozott pálinka
minták száma megnőtt, míg a boroké csökkent. Ennek ellenére mégis vidáman és jókedvűen
zajlott le versenyünk. A pálinkák között voltak igazi ritkaságok, mint például a mandarin,
cseresznye, csipkebogyó, kökény, akácvirág és madár-berkenye. A gazdákat sós süteménnyel
és műsorral fogadtuk. A 'Lila' Akác Nyugdíjas Klub és a Smura Házaspár szórakoztatta a
jelenlévőket, majd komolyra fordítva a szót egy pálinka előadót hallgathattak végig az
ellátogatók.
A zsűri elnöke Farkas Attila volt, aki két segítőjével, dr. Csepregi Csabával és dr. Olajos
Istvánnal kóstolgatták végig a mintákat. A rendezvény végén kihirdették az eredményt, mely
a következőképpen alakult:
Pálinka
Nagy arany minősítést kapott:
Bordás Sándor
Farkas Tamás
Arany minősítést kapott:
Szabó János
Farkas Tamás
Lakatos Krisztián
Deák Gábor
Poros József
Molnár Ferenc
Szűcs Gyula
Ésik János
Csillag András
Mészáros Ferenc
Kántor János
Papp Tibor
ifj. Szeghő Dániel
Vincze Gyula

Ezüst minősítést kapott:
Bordás Sándor
Lakatos Krisztián
Deák Gábor
Poros József
Molnár Ferenc
Ésik János
ifj. Dánfi Dániel
Jelenfi Máté
Mészáros Ferenc
Kántor János
Bronz minősítést kapott:
Ésik János
Mészáros Ferenc

Vörös bor
Arany minősítést kapott:
id. Dánfi Dániel
Kántor János
Ezüst minősítést kapott:
Csillag András
Fehér bor
Arany minősítést kapott:
Szeghő Dániel
Kántos János
Ezüst minősítést kapott:
Lőrincz András
Szeghő Richárd

Czirkus Babett
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Humor Harold
Március 21-e kora estén tapstól és kacagástól volt hangos a Közösségi Ház
színházterme, mivel nálunk járt a Showder Klub két ismert humoristája.
Az estét „a magyar humor hutyutyuja”, Lorán Barnabás, azaz Trabarna nyitotta. Szót
ejtett a párkapcsolatokról, gyermeknevelésről, horgászatról, influenzáról, és még hosszan
sorolhatnánk mi mindenről. Természetesen nem maradhatott el a belső égésű motorok
hangutánzása sem. Hallhattunk Subarut, Hammert, de még Forma 1-es autót is Barna
tolmácsolásában.
Ezután Rekop György állt színpadra, akinek műsorában fontos szerepet kapott Borsod
megye, beszélt a térség jellegzetességeiről, és környékbeli fellépéseiről.
A fellépők a műsor végén közös fotót készítettek a közönséggel, melyet megtalálhatnak a
Közösségi Ház Facebook oldalán.
A tenyerek tapstól vörösek, a rekeszizmok kellemesen fájdalmasak, a szemek
nevetéstől könnyesek voltak az est végére, így a résztvevők vidám, derült hangulatban
érkezhettek haza az emlékezetes műsor után.

Baranyi Krisztina

Városi Szavalóverseny
2015. április 10-én a Költészet napja alkalmából megrendezésre került a Mezőcsáti
ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár Városi Szavalóversenye és egyben a Csáti
Alkotók Társasága által közösen szervezett kiállítás megnyitója is. Ezen az úton is
szeretnénk köszönetet mondani Vachterné Erzsike néninek és Juhász Lászlóné Marica
néninek, hogy fáradtságos munkával létrehozták a hímzésekből álló kiállítást, illetve
köszönjük a mezőcsáti asszonyoknak, hogy megosztották velünk az őrzött, szívüknek
kedves darabokat.
A versmondó verseny zsűriének elnöke Kálloy Molnár Péter volt, aki nem először volt
már vendége a Közösségi Ház és Könyvtárunknak. 1970-ben született Mezőcsáton,
Édesapja állatorvos, édesanyja tanítónő. Gyerekkorában zenélni tanult, majd a színészet
felé fordult az érdeklődése. Énekel, fordít, verseket ír, rendezőként is bizonyítja tehetségét.
Improvizációs képességeit pedig a Beugró oszlopos tagjaként kamatoztatja. A további zsűri
tagok Siposné Horváth Anita városunk polgármestere, Nagy Zsuzsa az Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolai könyvtárosa, Bordás Magdolna a
Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola történelem és
magyar tanára és Tóth János költő volt, aki Janus néven számos internetes fórumon
publikálta verseit, megjelentek írásai antalógiákban, illetve saját kötetekben, hangos
kiadványokban.
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A jelentkezők egy József Attila és egy kortárs szerző versével nevezhettek. 5
korcsoportba soroltuk a szavalókat, melyen belül a következő eredmények születtek:
4. Kisdiák (8-11 év közötti gyermekek)
1. Felnőtt (18 év felettiek)
- 1. helyezett: Matta Zsófia Judit
- 1. helyezett: Koczka Ferenc Csaba
5. Az Idősügyi Tanács által szervezett
- 2. helyezett: Lévai Nikolett
szavalóverseny kiemelkedő tehetségei
2. Ifjúsági (15-18 év közötti fiatalok)
- 1. helyezett: Kiss Lajosné
- 1. helyezett: Csótka Ildikó
- 2. helyezett: Komjáti Józsefné
- 2. helyezett: Papp Stella
- 3. helyezett: Nagy Gyuláné

3. Diák (11-15 év közötti diákok)
- 1. helyezett: Suha Lilla és Gregóczki Réka
- 2. helyezett: Barna Stella
- 3. helyezett: Fehér Lea

Czirkus Babett

Pócsi Sámuel "tüneményes csodái"
A teremtő által teremtett tüneményes csodái címmel jelentem meg először 2000-ben,
Vachterné Erzsike galériájában. Én csupán a természetben talált különleges alakú, formájú
fa, vagy más tárgyakat, mint például fagombákat, szőlőtőkéket, tuskókat, fagyökereket
gyűjtöttem be.
Már gyermekkoromban megszoktam a
természetet, az erdőt, mezőt, szőlőt,
gyümölcsöst. Emlékszem, úgy tíz évesen a
konyhában ki volt írva a házi feladat: "süssél
tojást, egyél, azután gyere ki a Kardos dűlőbe,
kapát vittünk." A tudatos gyűjtögetés persze
később kezdődött, új dolgokat is észrevettem.
A 2-3 mm-es átmérőjű csavart fűz vesszőjéről
késsel lehántottam a zöld héját, és még évek
múltán
is
megőrizte
hófehérségét.
Egyik első szerzeményem 1992 körül a Sajó folyó partján- vízállástól függően- a vízbe
belógó, már nem élő, olyan alsó lábszár nagyságú nyárfa gyökér volt, amelynek a formáját a
folyó sodrása alakította ki, hosszú évtizedeken át. Amikor volt időm és megszállt az ihlet,
ezeket a tárgyakat letakarítottam, dörzspapírral, esetleg faráspollyal csinosítottam.
Mesterséges anyagokat, gépeket nem használtam, legfeljebb állagmegóvás céljából matt
lakkot. Így a fa kiadta az eredeti színét, az erezetét, az évgyűrűket. A tapintása is más-más
az egyes fafajtáknak: meleg-rideg, ragaszkodó, vagy inkább elutasító.
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Pócsi Sámuel

Csáti újság

Tisztelettel:
Erőssné Király Ildikó
igazgató
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Tammara Webber: Easy-Egyszeregy; Breakable-Törékeny
(A szív körvonalai, 1-2. kötet)
A helyszín egy egyetem, ahová Jacqualine, aki zenét tanul azért jelentkezett, mert a
középiskolai szerelme, Kennedy is itt folytatja tanulmányait. Sokunknak ismerős
helyzet…azért döntünk egyféleképpen, hogy a kapcsolatunkat életben tartsuk. Ám a fiú
úgy dönt, hogy véget vet ennek a kapcsolatnak, mert új, más élményeket akar szerezni.
Természetesen Jacqualine kiborul, majd a két hét „gyászidő” után ismét beleveti magát a
mindennapokba, immár szingliként. A lány egyik barátnőjével elmegy egy buliba, ahonnan
viszonylag hamar, egyedül távozik. A parkolóban azonban rátámad egy egyetemista, akit
egykor még jó ismerősének gondolt. A fiú (Buck) megpróbálja megerőszakolni a lányt, de
ezt egy srác megakadályozza. Jacqualinet erős érzelmi megrázkódtatás éri, megrendül a
bizalma a férfiakban, és fél. A titokzatos megmentő Lucas, alias Landon Maxfield, aki a
lányt online korrepetálja. A lány Landonnal csak e-mailben érintkezik, így sokáig nem
derül ki a számára, hogy a megmentője és a korrepetítor egy és ugyanaz a személy. Kedveli
Landont, de Lucast csak nehezen engedi magához közel. De természetesen nem marad ez
így, Lucas és Jacqualine között szerelem szövődik.
A könyvben fontos szerepet kap a nemi erőszak, és ennek a kivédése. Kifejezetten tetszettek
azok a részek, amik az önvédelmi tanfolyamot, és az ott gyakorolt fogásokat írják le.
Természetesen a szerelmi történet sem elhanyagolható, sokszor szinte folyamatos mosolyt
csalt az arcomra.
A legtöbbünk számára Lucas figurája az, aki miatt érdemes
a könyvet elolvasni, különleges karakter, aki a múltban
borzalmakon ment keresztül. Édesanyja nemi erőszak
áldozata lett, és életét vesztette. A fiú magát hibáztatja, mert
nem tudta megmenteni, megvédeni az anyját. Sőt, ha van
ilyen, akkor duplán érez bűntudatot, mert az édesapja üzleti
útra ment, és azt mondta a fiának: „Most te vagy a ház ura,
vigyázz anyádra”. Úgy érzi az apját is cserbenhagyta. Sötét
dolgokba keveredik, majd a család barátja új életet kínál
neki, ő pedig él vele, de később is megmarad a rosszfiús
fazon, már ami a külsőségeket illeti, hosszú haj, bakancs,
motor, piercing, tetoválás stb.
A sorozat második kötete a Breakable-Törékeny címet
viseli. A főszerepet itt Lucasnak és Ladonnak szánta az
írónő. A story egy része már ismert, de fontos új
információknak is a birtokába jutunk, így lesz kerek egész a
történet. Figyelemmel kísérhetjük, hogy hogyan és miért
lesz Landonból Lucas, gyakorlatilag mindent a fiú szemszögéből közelíthetünk meg.
Vélemény:
Az előzőekben a bántalmazás, most a nemi erőszak az írás mögöttes tartalma. Úgy
gondolom, nem árt, ha ilyen stílusú könyv is a kezünkbe kerül. Személy szerint tetszett a
történet, szép, magasan ívelő a szerelmi szál, ahol úgy érezhetjük, hogy egy kicsit mi is
szerelmesebbek vagyunk. Emiatt könnyen olvasható a regény. Jól felépített, fordulatokkal
teli alkotás, ami arra készteti az olvasót, hogy önfeledt olvasásba merüljön.
Mindkét kötete fellelhető a könyvtárban!

Baranyi Krisztina
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Sport
Márciusban elkezdődött a tavaszi bajnokság. Felnőtt csapatunk minden lejátszott
mérkőzésen pontokat tudott szerezni. Az első fordulóban Harsányt fogadtuk. 2-1-re sikerül
győznünk. Ifi: 1-4.
Következő fordulóban az akkori második helyezett csapat otthonában játszottunk. Egy
sokgólos, nehéz meccset játszottak a fiúk. Az egyik nagy ellenfelünk otthonában értékes 3
pontot szereztünk, 2-3 lett az eredmény. Ifi: 4-1.
Újabb hét, újabb meccs. Bükkzsérc csapatát fogadtuk hazai pályán. Fölényes, 5-1-es
győzelmet arattunk. Ifi is remek játékkal 7-0-ra nyert.
Nehéz meccs következett, Emődre látogattunk. Barátságtalan idő, erős csapat, és nehéz
talaj fogadta a fiúkat. Ilyen feltételek mellett csak 0-1-re sikerült nyernünk, de ennyi is elég
volt a három pont megszerzéséhez. Ifi: 0-2.
A kitűnő tavaszias idő ellenére kevés néző előtt játszották le a hónapban az utolsó
mérkőzést a fiúk hazai pályán Aszaló csapatai ellen. 2-0 lett a felnőtt meccs végeredménye,
az ifi pontokat veszített, 1-2 az eredmény.
Várunk minél több szurkolót a hazai meccsekre, buzdítsák a csapatainkat, hogy elérjék a
kitűzött céljukat!
Hajrá Mezőcsát!

Nagy Anikó

2015. 03. 01-ÉN ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL BŐVÜLT MEZŐCSÁTON A PANZIÓ
EMELETÉN LÉVŐ KOZMETIKA!
CÍM: 3450 MEZŐCSÁT, KOSSUTH ÚT 9.
- KÉZÁPOLÁS
- MŰKÖRÖM
- GYÓGYPEDIKŰR
- BENŐTT KÖRÖM KIEMELÉSE
- TYÚKSZEM ELTÁVOLÍTÁSA
- BŐRKEMÉNYEDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA

NYITÁSI AKCIÓ:

GÉL LAKKHOZ AJÁNDÉK MANIKŰR
SÚLYOS, PROBLÉMÁS, FÁJDALMAS LÁB ESETÉN KÉRÉSRE
HÁZHOZ MEGYEK!
Kedvező árakkal várom kedves vendégeimet!

PAPP MÓNIKA

- Kéz- és Lábápoló, Gyógypedikűrös

+36-30/720-6166
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A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft
„Egészségfejlesztés a Mezőcsáti
Kistérségben” EGÉSZSÉGÜGYI
SZŰRŐNAPOT szervez, melyre ezúton hívja
meg tisztelettel Önt!

Tekintettel arra, hogy szűrési programunk
keretében korlátozott számú érdeklődőt
tudunk fogadni, tisztelettel kérjük Önöket,
hogy szűrőnapunkra előzetesen bejelentkezni
szíveskedjenek legkésőbb 2015. április 22.
18:00 óráig. Előjegyzést a bejelentkezés
sorrendjében és csak a rendelkezésre álló
keretszám mértékéig tudunk fogadni!

A szűrés ideje:

2015. április.25. (szombat) 08:00 órától
A szűrés helyszíne:
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ

Előjegyzés kérhető:
személyesen:

A szűrés tartalma:
•
Mozgásszervi - Reumatológiai Szűrés
•
Fül-orr-gégészet (szájüregi szűréssel)
•
Allergia vizsgálat (légúti)
•
Kardiológia
•
Nőgyógyászati szűrés

telefonon:

MEFI – Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
49/553-010/110 mellék

e-mail-en:
efi@mezocsatiegeszsegfejleszto.hu

A szűrés jellege: INGYENES

Tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
MEFI – „Akinek számít az egészség!”
Megemlékezés

"Elhagytál egy házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent amiért küzdöttél.
Elfogadni muszáj, megérteni nem,
A hiányzod kegyetlen, nem pótól semmi sem.
De reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél!"
Megtört szívvel gondolunk arra a
felejthetetlen napra, amikor
édesanyánk id. Szabó Kálmánné sz.
Kovács Erzsébet 2009. áprilisában
itt hagyott bennünket.

Emlékeznek: szerető férje, két lánya, fia
és menye családjaikkal
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Megemlékezés

Születések
Ebben a hónapban nem született gyermek.

Házasságkötés
2015. 03. 09.: Paczók Károly és Majtényi Irén

"Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni!
Míg köztünk voltál nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk!"
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor a
szeretett feleség, édesanya és
nagymama Ésik Jánosné, szül.
Ficsór Mária 1 éve, 2014. március
25-én örökre itt hagyott bennünket.

Halálesetek
özv. Zs. Tóth Dánielné
szül.: Kompasz Lujza 86 évet élt
özv. Nagy Béláné
szül.: Kalassai Margit 83 évet élt
Nagy Lajos 73 évet élt
Lakos Lajos 87 évet élt
Barna Sándor 56 évet élt
Szénási József 79 évet élt
Béki Józsefné
szül.: Kardos Margit 83 évet élt
Bártfai Gyula 87 évet élt

Drága emléked szívünkben örökké
élni fog,

Szerető családod

Mezőcsáti Református Egyházközség
hétfőn-kedden 7 óra 40 perctől diákistentisztelet
az Enyedys diákoknak,
szerdán-csütörtökön 7 óra 40 perctől
a gimnazista diákoknak,
minden vasárnap de. 10 órakor it.

Április 24. Konfirmációi vizsga du. 17 órakor a
templomban
Április 26. de. 10 órakor istentisztelet, ünnepélyes
fogadalomtétel, első úrvacsoravétel alkalma.
Május 3. Anyáknapi istentisztelet
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"Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit Tőlünk soha, de soha senki el nem
vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled!"
5 éve hagyott itt minket Mészáros
Jánosné, szül. Gyöngyösi Katalin.
Két lánya, öt unokája, 4 testvére
családtagjaikkal emlékeznek reá.
Soha nem feledünk!
Marika
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MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁROP-1.A.3 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAM A
MEZŐCSÁTI JÁRÁSBAN
A járás önkormányzatai bevonásával kezdetét veszi az Új Széchenyi Terv keretében
támogatott projekt megvalósítása. Mezőcsát Város Önkormányzata az Európai Szociális
Alapból 20 382 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt számára.
A munka célja a járási önkormányzatok együttműködésével, fél év alatt, a települési
esélyegyenlőségi programok összefogása, egy közös járási program létrehozása, továbbá 12
rendezvény segítségével az esélyegyenlőségi törekvésekkel kapcsolatos rendszeres
konzultáció elindítása.
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársakat keres Hejőpapi 073/6. helyrajzi számú
telephelyére az alábbi munkakörök betöltésére:

GÉPKEZELŐ

KARBANTARTÓ

Feladatok:
- A hulladék üzemi technológia szerinti
feldolgozása
- A gépek és berendezések kezelése
- Gépüzemnapló precíz vezetése

Feladatok:
- Az üzemi technológiai gépsor folyamatos
karbantartása
- A gépek, berendezések üzemszerű
működésének felügyelete

Elvárások:
- Nehézgépkezelői végzetség (4511
Hidraulikus rakodók)
- Fizikai állóképesség, rugalmasság

Elvárások:
- Erősáramú berendezés szerelői végzettség

Előny:
- C kategóriás jogosítvány
- Hulladékgyűjtő és –szállító képesítés
megléte

Előny:
- Elektrotechnikus villamosmű kezelői
végzettség
- Hulladékgyűjtő és –szállító képesítés
megléte
- Nehézgépkezelői OKJ bizonyítvány

Amit kínálunk:
Amit kínálunk:
- Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség - Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
- Állandó jövedelem
- Állandó jövedelem

AZ ÖNÉLETRAJZOKAT A LERAKO@MIREHUKOZ.HU E-MAIL CÍMRE
VÁRJUK!
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MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁROP-1.A.5 MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZETFEJLESZTÉSE PROJEKT
Mezőcsát város önkormányzatánál sikeresen megvalósult az Új Széchenyi Terv keretében
meghirdetett „Mezőcsát Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című projekt. Az
Önkormányzat az Európai Szociális Alapból 22 000 000 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el a projekt számára.
Az elnyert ÁROP-1.A.5 pályázat célja az önkormányzatok költségcsökkentésének,
hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a
megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és
fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal
vegyenek részt. A szervezetfejlesztési projekt célja továbbá a belső hatékonyság
működésének
javítása,
amely
magába
foglalja
a
közigazgatási
szervezet
teljesítménymérésének lehetővé tételét, a működőképes belső folyamatok elősegítését, a
szervezeti tudás hatékony kiaknázását, valamint a folyamatosan változó környezethez
alkalmazkodni
tudó,
önfejlesztő
szervezeti
kultúra
kialakítását.
A projekt keretében megtörtént a működési szabályzatok új önkormányzati törvénnyel való
összhangba hozása, a szervezeti struktúra fejlesztése, a folyamatok felülvizsgálata, a kritikus
tevékenységek, folyamatok azonosítása és optimalizálása, a hatékonyságnövelési és
költségcsökkentési lehetőségek feltérképezése, valamint a szervezeti struktúra fejlesztése.
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Csáti újság
Kedves Érettségizett/Érettségiző Fiatal!
Iskolánkban a 2015/2016. tanévben ismét lehetőség nyílik a
pénzügyi-számviteli ügyintéző
szakképesítés megszerzésére érettségivel rendelkezők számára, nappali képzésben.
A szakképesítés megszerzése után a hallgató képes:
• a pénzmozgással összefüggő nyilvántartások vezetésére,
• közreműködni az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában,
elszámolásában,
• a pénzügyi és számviteli elemzéshez szükséges egyszerűbb számításokat elvégezni.
A pénzügyi és számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése után betölthető
munkakörök:
• pénzügyi és számviteli ügyintéző, pénzügyi asszisztens, pénzügyi koordinátor,
pénzügyi referens, pénztáros,
• könyvelő, anyagkönyvelő, banki könyvelő, folyószámla-könyvelő, gépkönyvelő
készletkönyvelő, kontírozó könyvelő,
• bérelszámoló és
• egyéb adminisztratív munkakörök (biztosítási adminisztrátor, számviteli
adminisztrátor, irodai adminisztrátor, iratkezelő, irattáros).
A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés képzési ideje 2 év.
A Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés főbb tantárgyai:
• Gazdálkodási ismeretek
• Pénzügyi és adózási feladatok
• Számvitel
• Könyvelés számítógépen
• Projektfinanszírozás, projekttervezés
A képzésben részt vevők diákigazolványt és iskoláztatási támogatást (A családi pótlék
annak a tanévnek a végéig vehető igénybe, amelyben a tanuló betölti 20. életévét.)
igényelhetnek. A képzésben a 21. életévüket be nem töltött tanulók vehetnek részt.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet a Mezőcsáti Református Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskolában (Mezőcsát, Kossuth u. 12. 3450, telefon: 49/552-065).
Jelentkezési határidő: 2015.április 30.
----------------------MEZŐCSÁTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
3450 Mezőcsát, Kossuth u. 12.
Tel: (49) 552 – 065
honlap: www.csatirefi.hu
e-mail: gimnazium@fenysugar.com
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