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Csáti Újság
Az új év elsõ napjaiban szeretettel köszöntöm kedves földijeimet:
Mezõcsát valamennyi lakóját!
Sok-sok rákészülés, fáradozás, gondoskodás után elértük az év végi ünnepeket - és az
ünnepek, hála Istennek, békében és szeretetben teltek városszerte. Mire ezeket a sorokat
írom, már Vizkereszt közeleg, lekerülnek a díszek a közintézményekrõl, raktárakban
várják a következõ ünnepet.
A város, a városunk azonban egyre több maradandó ékességet kap. Egymás után újultak
és újulnak meg a fõutca épületei, s nemcsak küllemükben, hanem tartalmukban is
gazdagodnak; ahogyan elõdeink is álmodhatták: tovább élnek és szolgálják Mezõcsátot a
kisebb-nagyobb kúriák, polgári házak. A városlakók azt is tudhatják: nemcsak a fõutcára és
nemcsak a középületekre volt gondunk az elmúlt jó egy év alatt. Javult és javul az ivóvíz
minõsége, elkezdõdött és folytatódik a mellékutak javítása, és mindemellett mind
gazdagabbá válik intézményeink munkája is. Sokat dolgoztunk, sok segítséget kaptunk és
mindez látványos fejlõdési pályára állította Mezõcsátot. Hálás szívvel mondok köszönetet
a kormányzatnak és országgyûlési képviselõnknek azért, hogy kisvárosunkat támogatják,
segítik, hogy várossá nyilvánításunk 25. évfordulóján mind inkább elmondhatjuk: valóban
várossá lettünk, hiszen nemcsak jelenünk, hanem jövõnk is biztosnak látszik.
A jövõ zálogaként két nagyon fontos beruházáshoz kaptunk az év végén kormányzati
támogatást. Jól tudjuk, hogy a lehetõségeink két, egymásba fonódó szakterületen vannak:
egyik a turizmus, a másik a kulturális élet. Nos, mindkét területen meghatározó változások
elé nézhetünk, hiszen ebben az évben forrásunk van a fürdõ megvásárlására, ami a
turisztikai elképzelések magvát képezi; és egy új, korszerû mûvelõdési ház és könyvtár
építésére, amely alapját képezi majd a városmarketingnek, a rendezvényturizmusnak és a
pezsgõ közösségi életnek. E pillanatban persze mindezeknek a kihívásoknak inkább a
nagyságát és feladatainak sokaságát látjuk, de látjuk azt is, hogy jelentõs fejlõdés csak
megvalósításukkal következhet be a közeljövõben. Nagy bizakodással és tetterõvel látunk
tehát hozzá, miközben folytatjuk az elkezdett beruházásokat és a lehetõségeink
kiaknázását. Ezek sorában új elem lesz egy mûfûves futballpálya kialakítása és a hozzá
tartozó kiszolgáló épületek felújítása, valamint tanuszoda létesítése.
A mindennapok megéléséhez azonban nagyon sok más lépés megtételére is szükség van. Tárgyalásokat folytatunk
olyan beruházások megvalósításához, amelyek növelnék a munkahelyek számát a városban, és nagyon bízunk abban is,
hogy a turisztikai fejlesztések generálni fogják a vállalkozói szféra fejlõdését, munkához és bevételhez juttatva a
helyben lakókat.
Azok számára, akik a munkaerõ-piacon még nem tudnak eredményesen elhelyezkedni, ezután is lesz
közfoglalkoztatási programunk. Úgy igyekszünk ezen a területen dolgozni, hogy a foglalkoztatottak minél több hasznot
hozhassanak Mezõcsátnak - és hoznak is; gondoljunk csak például a kertészetre, amely nagyon sok értéket termelt, vagy
a kerámiamûhelyre, a varrodára, a mézeskalácssütõ mûhely elsõ próbálkozásaira, vagy a zöldség- és
gyümölcstartósítóra. Mind-mind kézzel fogható, szemmel látható eredménye volt szervezõ munkánknak.
Külön szólnom kell a mezõcsáti fiatalokról, akiknek gondolataira, teremtõ elképzeléseire mindig is számítunk. A
nyáron nagyon sokan végeztek hasznos munkát számunkra, amit igyekszünk úgy is méltányolni, hogy lehetõségeket
adunk például a továbbtanulóknak, hogy megismerhessék a munkaerõ-piacon való helytállás feltételeit, megtanulják
menedzselni az életüket.
Mivel az évzárás-évnyitás a köszönet ideje is, kiemelten szeretném megköszönni, a hivatal és a közintézmények
dolgozóinak egész éves helytállását, kinek-kinek a saját szakmájában nyújtott jó teljesitményét, az együttgondolkodást,
a fáradhatatlan cselekvést. A mezõcsáti értelmiség zöme ezekben az intézményekben dolgozik, ezért fontos számunkra
a hitük, az elkötelezettségük, a tenniakarásuk - amit ismételten köszönök.
Külön szeretném megszólítani a Mezõcsátról elszármazottakat. Számtalan alkalmam adódik annak
megtapasztalására, hogy figyelemmel kisérik szülõvárosuk, szülõvárosunk életét, és boldog vagyok, amikor látom:
nem hagyják ki az alkalmat ha segíthetnek, együttgondolkodhatnak, vagy bármit tehetnek az itt élõkért, a városért. Õket
ebben az évben visszahivjuk Mezõcsátra, hogy lássák, tapasztalják a fejlõdést, hogy megmutassuk, hogy büszkék
lehetnek szülõföldjükre.
Kedves Mezõcsátiak!
Boldog vagyok, hogy ennek a gyönyörû kis városnak a szülötte, lakója és az Önök megbízásából vezetõje lehetek.
Elkötelezettségemet nem kell bizonygatnom; egész életem errõl szól. Most, hogy polgármestere is lehetek, minden
fáradságos napomat megkoronázza a mindennapi öröm is, amikor látom gyarapodásunkat, értékeink növekedését,
hitünk erõsödését, amivel a jövõre tekintünk. Adja Isten, hogy Mezõcsát városa tovább gyarapodjon, szépüljön,
gazdagodjon, és adja Isten, hogy minden lakója boldogan élje meg az új évet. Legyen mindenkinek, aki szereti
városunkat, egészsége, örömteli családi élete, legyenek békés hétköznapjaink és emelkedett ünnepeink, tartson
bennünket egyben elkötelezettségünk, a város szeretete, a jobbra való törekvés.
Tiszta szívbõl kívánja
Siposné Horváth Anita
polgármester
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Önkormányzati Hírek

!2016. évi városi kitüntetések adományozása
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
!Indítványok, javaslatok

Mezõcsát Város Képviselõ testülete december 14-én
tartotta 2015. évben az utolsó ülését. Az ülésen
megtárgyalásra és elfogadásra került a Képviselõ testület
2016. évi munkaterve, módosításra került az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló
rendelete. Jóváhagyta a testület a 2016. évi ellenõrzési
tervet. Döntést hozott a testület arról, hogy a B-A-Z.
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati
szekciójába pártoló tagként felvételét kéri. Hozzájárult a
Mezõcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
intézmény zárva tartásához a december 28-31-i napokon.
Módosításra került a Mezõcsáti ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár Könyvtárhasználati
Szabályzata az ülésen. Tárgyalt a Képviselõ testület
önkormányzati tulajdont érintõ tulajdonosi hozzájárulás
iránti kérelmek ügyében.
A Képviselõ testület 2016. Évi munkaterve az alábbiak
szerint került elfogadásra:

2016. február 29. (hétfõ)
!Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
elfogadása, az Önkormányzat költségvetésérõl szóló
rendelet megalkotása II. forduló
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
!2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
!Beszámoló a Mezõcsát és Környéke Önkéntes Tûzoltó
Egyesület 2015. évben végzett tevékenységérõl
Elõadó: Egyesület elnöke
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
!Indítványok, javaslatok

2016. január 25. (hétfõ)

!

2016. március 21. (hétfõ)
!Beszámoló a mezõcsáti Rendõrõrs 2015. év folyamán
végzett tevékenységérõl
Elõadó: Városi Rendõrkapitányság vezetõje
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
!2016. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
!Szociális ellátások intézményi térítési díjának
megállapítása
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
Véleményezõ: Humán Erõforrás Bizottság, Pénzügyi
Bizottság
!Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramról
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
!Indítványok, javaslatok
2016. április 25. (hétfõ)
!Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról,

!Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének
elõterjesztése és megvitatása I. forduló
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
!A Képviselõ-testület Bizottságai 2016. évi
munkatervének ismertetése
Elõadó: Bizottságok elnökei
Véleményezõ: valamennyi Bizottság
!Beszámoló a Mezõcsáti Polgárõr Egyesület 2015. évben
végzett tevékenységérõl
Elõadó: Egyesület elnöke
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
!KEK Nonprofit Kft. tájékoztatója 2015. évi szakmai
tevékenységérõl
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
!Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
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lesztési Bizottság
A vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Elõadó: mûszaki osztályvezetõ
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság, Jogi- Településfejlesztési Bizottság
A parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeirõl
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Elõadó: mûszaki osztályvezetõ
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság, Jogi- Településfejlesztési Bizottság
A közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Elõadó: mûszaki osztályvezetõ
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság, Jogi- Településfejlesztési Bizottság
Folyékony hulladék elszállítására vonatkozó díj megállapítása
Elõadó: mûszaki osztályvezetõ
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
Indítványok, javaslatok
2016. november 7. (Hétfõ)
Közmeghallgatás
2016. december 19. (Hétfõ)
2017. évre vonatkozó Képviselõ-testületi munkaterv
elfogadása
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló
rendelet módosítása
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
2017. évi ellenõrzési terv elfogadása
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
Indítványok, javaslatok
A polgármester minden testületi ülésen a napirendi
pontok tárgyalása elõtt tájékoztatást ad a két ülés között
történtekrõl és a hozott határozatok végrehajtásának
állásáról.
A Képviselõ-testület ülései más döntés hiányában 13:00
órakor kezdõdnek.

valamint a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
!2015. évi belsõ ellenõrzésrõl készült beszámoló jelentés
elfogadása
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
!Tájékoztató Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulás
2015. évi tevékenységérõl
Elõadó: Társulás elnöke
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
!Tájékoztató Mezõcsát és Térsége Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységérõl
Elõadó: Társulás elnöke
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
!Tájékozató a Dél-borsodi Sürgõsségi Betegellátási
Társulás 2015. évi tevékenységérõl Elõadó: Társulás
elnöke
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság,
Humán Erõforrás Bizottság
!Indítványok, javaslatok
2016. május 30. (Hétfõ)
!Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló
rendelet módosítása
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról 2015. évre vonatkozóan
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
Véleményezõ: Humán Erõforrás Bizottság
Indítványok, javaslatok
2016. június 27. (Hétfõ)
Tájékoztató az elsõ félévben elvégzett felújítási és
karbantartási munkákról Elõadó: mûszaki osztályvezetõ
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
Jogi- Településfejlesztési Bizottság
Tájékoztató a közmunkaprogramban ellátásra kerülõ
tevékenységekrõl
Elõadó: mûszaki osztályvezetõ
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
Indítványok, javaslatok
2016. augusztus 29. (Hétfõ)
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló
rendelet módosítása
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
Tájékoztató a 2016. évi gazdálkodás I. féléves
helyzetérõl
Elõadó: polgármester
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság
Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Elõadó: címzetes fõjegyzõ
Véleményezõ: Jogi- Településfejlesztési Bizottság
Indítványok, javaslatok
2016. október 24. (Hétfõ)
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának
megállapítása
Elõadó: mûszaki osztályvezetõ
Véleményezõ: Pénzügyi Bizottság, Jogi- Településfej-

Tisztelt Mezõcsátiak!
Engedjék meg, hogy a magam, valamint a Fidesz Mezõcsáti Alapszervezetének nevében is szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket az
új esztendõben, melyhez kedves Mindannyiuknak szeretetet, egészséget, boldogságot és
nagyon sok szerencsét kívánok!
Kápolnai László
alpolgármester

4

Csáti Újság
Felhívás
Mezõcsát ebben az évben ünnepli ismételt várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Szeretnénk ebbõl az
alkalomból nemcsak az itt élõkkel, hanem az elszármazottakkal is kapcsolatba kerülni, meghívni õket eseményeinkre,
rendezvényeinkre.
Kérjük mindazokat, akik elszármaztak innen, vagy ismernek ilyen személyeket: vegyék fel a kapcsolatot a
Közösségi Házzal, hogy a késõbbi eseményekrõl tájékoztathassuk õket.
Kérjük tehát mindazokat, akik mezõcsáti származásúak, vagy tudomásuk van elszármazottakról, hogy adják meg
elérhetõségeiket a következõ címeken:
Közösségi Ház és Könyvtár
3450 Mezõcsát, Szent István út 21.
Telefon: 49/552-096
E-mail: pataki@mezocsat.hu
Kapcsolattartó: Pataki Katalin intézményegység-vezetõ (személyes elérhetõsége: 70/5857557)
Kérjük, segítsen mindenki, akinek információi vannak elszármazottakról, hogy mielõbb elkezdhessük a
kapcsolatfelvételt és az egyeztetéseket.
Köszönjük!

Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár

Tisztelt Könyvtárhasználók!
2016. január 1-jétõl bevezetjük a számítógépes kölcsönzést, és ezzel jelentõsen változnak a könyvtárhasználat
feltételei. Január hónapban, amíg az átállás megtörténik, minden esetben eltekintünk a pénzbeni "büntetésektõl",
február 1-tõl azonban a rendszer nem engedi a szabályoktól való eltérést, ezért kérjük, a változásokat szíveskedjenek
figyelemmel kísérni és a megváltozott szabályokat betartani.
Abeiratkozási díj mostantól nemcsak egész évre, hanem negyedévente is fizethetõ:
negyedévre 500.-Ft, félévre 1000,-Ft, egész évre 2000,-Ft.
Továbbra sem kell fizetnie a 16 éven aluliaknak, a 70 éven felülieknek, valamint a könyvtári, múzeumi és levéltári
dolgozóknak.
Akölcsönzési határidõ:
3 hét.
Az egy alkalommal kölcsönözhetõ könyvek száma:
5 db, gyermekrészlegbõl 3db.
Késedelmi díj:
könyvenként és naponként 10,- Ft.
Az új nyitva tartási idõnk kedden és pénteken hosszabbodik, ezzel több lehetõséget nyújtva a szolgáltatások
igénybe vételére.
Hétfõ: zárva
Kedd: 10:00 – 12:00, 13:00 - 18:00
Szerda: 9:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
Csütörtök: 9:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
Péntek: 10:00 – 12:00, 13:00 - 18:00
Szombat: 9:00 – 13:00
Vasárnap: zárva
Internet-használat:
Beiratkozáshoz kötött, térítésköteles.Ajövõben tehát csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
Egyes szolgáltatásaink nem kötöttek beiratkozáshoz, de regisztráció ekkor is szükséges.
A jövõben nagyobb súllyal esnek latba a kártérítési kötelezettségek, ezért kérjük, a kiskorúak beiratkozásához
szükséges felelõsségvállalást átgondoltan tegyék meg.
Kérjük, ismerjék meg a könyvtárhasználat új szabályait az intézményben kihelyezett részletes tájékoztatókból.
A számítógépes kölcsönzési rendszer nagyon sokban korszerûsíti a szolgáltatást, emeli színvonalát. Bízunk benne,
hogy a változásokat olvasóink is örömmel és megértéssel fogadják.
Továbbra is szeretettel és szakértelemmel állunk olvasóink rendelkezésére.
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
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Advent 2015

Együttes tagjai; Simon Lilla és Zelei Ákos.
A háttérben szintén nagyon sokan dolgoztak hétrõl
hétre azért, hogy minden és mindenki felkészüljön,
ráhangolódjon az ünnepre. Köszönettel tartozunk
segítõinknek, a Mezõcsáti Református Gimnázium
önkéntes diákjainak, a VIESZ munkatársainak, Poros
Józsefnek, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjainak, Z.
Nagyné Kálvin Magdolnának, a CSAT kiállítóinak, a
Kerámia Mûhely dolgozóinak, Barta Csabának, Berecz
Istvánnak, Kiss Bélának és a Közfoglalkoztatási program
keretein belül a mézeskalács mûhely, a varroda és a
kertészet dolgozói.

A Mûvészetek Háza négy héten keresztül adott helyet
az Adventi rendezvénysorozatnak, melyre közel 1000 fõ
látogatott el.

Hozzávetõleg 180 mezõcsáti adott itt mûsort: a
Református énekegyüttes, a Nyugdíjas klub, az Egressy
Béni Nõikar, a Mezõcsáti Református Gimnázium 10.c
osztálya és a Színtaktus, a Tudod e Tanoda, a Fogyatékkal
Élõk Nappali Ellátottjai, az Egressy Béni Általános Iskola
5.a osztálya és a zenetagozatos növendékek, a Mezõcsáti
ÁMK Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportosai, Kovács
Ádám Máté, Koczka Ferenc Csaba és a Mezõcsát Népi

Sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk
Mezõcsát város polgárainak!
A Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár dolgozói
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Csáti Újság
Az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
karácsonyi mûsora

A Fogyatékkal Élõk Nappali
Ellátottjainak karácsonyi mûsora

Családi Információs Pont hírei
A Magyar Vöröskereszt Tiszaújváros területi
szervezete 2015.12.17-én Mezõcsáton 100 élelmiszercsomagot osztott ki.

2015.12.05-én ismét megrendezésre került a Családi
Információs Ponton szervezett Mikulás Ünnepségünk. A
Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei szervezetének
köszönhetõen 100 kisgyermek örülhetett a Mikulásnak!
Köszönjük szépen a támogatást:
Taskó Józsefné, Fémker Mezõcsát, Magyari Tamásné,
Nagy István, Pap László, Bertókné Barancsi Zsuzsanna,
Oláh Alexandra, Sipos Mercédesz, dr Domján László, dr
Domjánné, dr Szalai Csilla, Mezõségi Gazdák Zrt, Farkas
Ernõ, Papp Pékség Kft, Bogdán Vincze, Mezõcsáti
Rendelõintézet, Mezõcsáti Önkéntes Tûzoltó Egyesület és
önkénteseinknek.

Az Álmok Karácsonyán a Jabil munkavállalói
szervezetünkön keresztül 168 kisgyermek karácsonyi
kívánságát teljesítették, vidám mûsoros est keretén belül.
Hálásan köszönjük önzetlen, szeretettel teli és személyre
szabott ajándékozásukat! Mezõcsátról 68 gyermek vett
részt a rendezvényen. A gyerekek és szervezetünk is
köszönetét fejezi ki minden munkavállalónak, aki
kapcsolódott az Álmok Karácsonyához!
Külön köszönet Földi Reginának és Budai Anikónak
áldozatos önkéntes munkájukért!
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Csáti Újság
A Mezõcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola diákönkormányzatának programjai
A 2015/2016 - os tanév I. félévében.
ben mégis többet foglalkozunk vele,
Az alakuló megbeszélésünkön
elkezdtük a tanév programjának hiszen ilyenkor játékos vetélkedõkkel,
elõadásokkal, szaktanácsadással hívjuk
megszervezését.
fel tanulóink figyelmét az egészségmegõrzés fontosságára.
Az iskola a szocializáció kiemelt
helyszíne, így itt lehetõség nyílik az
egészségesebb életvitel készségeinek,
magatartásformáinak kialakítására,
begyakorlására. Ahhoz kell hozzájárulnunk, hogy tanulóink kellõ ösztönzést és
tudást szerezhessenek ésszerû, lehetõségeiket felismerõ és felhasználni tudó
egészséges életvitel gyakorlásához. JátéAz elsõ nagyon kedvelt program, kos formában, három állomásból álló veamelyet minden tanévben megszer- télkedõ során adhattak számot alsó tagovezünk, a barlangtúra. Elsõsorban a zatos tanulóink ismereteikrõl.
túrázni, kirándulni szeretõ tanulóink
A téma az egészséges életmód terülekedvelik, de vannak olyanok is, akik tein belül a táplálkozás volt, ehhez kapszeretik az izgalmat. A túránk elsõ csolódtak feladataik is: memória-játék,
helyszíne a Látó kõ, ahonnan gyönyörû gyümölcs-scrabble, rejtvény, képkirakó;
kilátás nyílik a tájra. Innen folyamatosan melyeken három csapat vett részt, csapahaladva barlangokat nézünk meg. Az elsõ tonként pedig minden évfolyam képviselegy kicsi barlang, amelybe egy kis résen tette magát 1-1 fõvel.
keresztül kötélen kellett leereszkedni, a
A vetélkedõrõl készült fotók meggyerekek nagy örömére. Azok, akik még tekinthetõk iskolánk honlapján és a facenem vettek részt ilyen kiránduláson, nagy book oldalunkon is.
izgalommal várták, hogy sorra kerülNovember 30-án a diákönkormányzat
jenek. A következõ, ahol a sétánkat megtagjaival
megemlékeztünk Kiss József
szakítjuk egy nyitott barlang, ahová a biztonság kedvéért szintén kötél mellett születésének évfordulójáról és koszorút
ereszkedünk le. A barlang teteje valami- helyeztünk el a mellszobránál.
Bartókné Hímer Krisztina
kor régen beszakadhatott, gyönyörû látvány tárult elénk, amikor a mélybõl csoÚjabb sikerek a Képzõ- és
dálhattuk a magas fákat. Kis pihenõ után
Iparmûvészeti tanszakon
újra elindultunk egészen a Büdös-pest
barlangig. Az utolsó és egyben a legizAz õszi félévben is sokat dolgoztak a
galmasabb barlang a Kecske-lyuk. Itt a
bátor diákok beöltöznek, mert a túra a Mezõcsáti Egressy Béni Általános Iskola
barlangban folytatódik, amely kb. 1 órát és Alapfokú Mûvészeti Iskola Képzõ- és
vesz igénybe, ahol egy darabig be lehet Iparmûvészet tanszakának növendékei.
sétálni, de utána négykézláb, hason csúsz- Sorban értük el a szebbnél szebb eredva tudnak haladni. Az egész napos túra kb. ményeket a különbözõ országos pályáza10-12 km, szép kilátással, sok érdekes- tokon.
séggel, Kovács Lajos túravezetõ és felnõtt Az õsz témája az állatvédelem volt, két
országos pályázaton is remekeltek diáksegítõkkel.
jaink.
A diákönkormányzat szervezése a
A Magyar Madártani és Természetfog- és testápolási vetélkedõ, amelynek a
védelmi
Egyesület Bükki Helyi Csoportváltozatos feladatait Kormos Ágnes tanárnõ állította össze, egészséges táplálko- jának szervezésében lezajlott „Az év
zás, illemtan, tisztálkodás témakörökben. madara a búbos banka a búbos banka
Egy jó hangulatú délutánt tölthettünk fiókái” rajzpályázat által megismerkedtünk ezzel a hihetetlen szépségû
együtt.
madárral, a gyerekek pedig a rajzaikon is
Ezt követte a mûveltségi vetélkedõ, megörökítették. A pályázat eredményhiramelynek a feladatait Bartókné Himer detésére Egerben, az Eszterházy Károly
Krisztina állította össze. Itt is, ahogy a Fõiskola C épületében került sor. A
fog- és testápolási vetélkedõn, osztályon- beérkezett alkotásokból nyílt kiállítást
ként 4 fõs csapatok mérték össze Pénzesné Dr. Kónya Erika, a Természettudásukat. A feladatok között találkoz- tudományi Kar dékánja nyitotta meg. A
hattak diákjaink logikai, nyelvhelyességi, mezõcsáti rajzos gyerekek kiemelkedõen
ügyességi feladatokkal egyaránt.
szerepeltek, Skaliczki Boglárka elsõ heAz alsó tagozaton az egészségügyi lyezett lett a felsõ tagozatos kategóriában,
vetélkedõt Hornyák Csilla tanítónõ szer- és a 20 további nevezõnk is elismerésre
vezte.
méltót alkotott, munkájuk szerepelhetett a
Az egészséges életmódra nevelés kiállításon.
A felelõs állattartás témájával is fogmindennapos iskolai feladat, november-
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lalkoztunk karácsony elõtt, amikor az
Összefogás a Szánhúzókért Alapítvány
karácsonyi rajzpályázatán az Alapítvány
által megmentett, nehéz sorsú szánhúzó
kutyákkal ismerkedtünk. A sok szép rajz
láttán a zsûri végül nem döntött, minden
pályázó elsõ díjas, és mindenki kap ajándékot. Emellett az Alapítvány önkéntesei
felajánlották, hogy a késõbbiekben ellátogatnak az Iskolánkba és egy szánhúzó kutyás bemutatóval is kedveskednek a diákjainknak.

A Képzõ- és Iparmûvészeti tagozat diákjai már többször sikeresen szerepeltek
az Európai Mobilitási Hét kreatív pályázatán, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Emberi Erõforrások Minisztériumával és a Földmûvelésügyi Minisztériummal együtt minden évben meghirdet.
Idén a munkánk elismeréseként a Mezõcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai elismerõ oklevelet kaptak. A karácsonyi
szünet elõtti kellemes meglepetés volt,
hogy érkezett egy boríték a Földmûvelésügyi Minisztériumból, benne az értesítés,

hogy Skaliczki Boglárka különdíjas lett a
kreatív pályázaton a benevezett fotójával.
Nem utolsó sorban nagy sikerrõl kell
beszámoljak. 2015-ben 80 fiatal és csapataik nyertek el támogatást több mint 16
millió forint értékben a MOL Tehetségtámogató Program keretében. Olyan fiatalok pályázhattak, akik országos vagy
nemzetközi versenyeken, kiállításokon
kiemelkedõ eredményt értek már el, és
szakmai fejlõdésükhöz további támogatásra van szükségük. A Képzõ- és Iparmûvészeti tagozaton végzett hatalmas
mennyiségû munkájával, és az általános
iskolában nyújtott folyamatos kitûnõ
teljesítményével Skaliczki Boglárka a
MOL Tehetségtámogató Program díjazottja lett a mûvészettudomány kategóriában. Gratulálunk!
Fónagy-Árva Judit

Csáti Újság
A Mezõcsáti Református
Egyházközség 2015. évi
eseménynaptára

-„Emlékezzél meg az egész útról,
amelyen hordozott téged az Úr….” (V Móz 8,2a)
Az esztendõ fordulója alkalmat ad
arra, hogy végig lapozzuk elmúlt évi
naptárunkat, ezzel együtt értékeljük,
átgondoljuk annak történéseit. Mindez
nem öncélú cselekedet, okulni lehet és
szükséges is a megtörtént folyamatokat
látva és értelmezve.
Eseménynaptárunkban a következõket találjuk január hónapban. Elsején az
elsõ utunk az újévi istentiszteletre
vezetett, az Igékre figyelve népmozgalmi
adatainkról, 2014-rõl szóltam, majd a
Parókián a Presbitérium újévi fogadáson
vett részt.
Az enyhe idõnek köszönhetõen
szépen folyik az ifjúsági pinceklub és a
kerti konyha, a kemence építése a Parókia
udvaron. Az Enyedyben 19-én félévkezdõ Csendesnapot tartottunk, egy kis
elcsendesedés, lelkigyakorlat önmagunkra és egymásra való figyelés ideje. Ökumenikus istentiszteleteket tartottunk 20án és 21-én római katolikus testvéreinkkel egymást meglátogatva, megerõsítve.
Az imahét fõ témája: „Adj innom!”(János
4,7) Az egész hét anyaga megtalálható a
MEÖT internetes oldalán. Jó volt együtt
lenni.
A Gimnáziumba Erdélybõl vendégtanár érkezett a tantestületbe és a diákok
közösségébe több napos szolgálatra.
Februárban zárószámadást és költségvetést készítõ presbiteri gyûléseket
tartottunk. Református Pedagógiai
Intézetünk Szervezésében intézményeink vezetõivel Balatonszárszón országos
intézményvezetõi és fenntartói értekezleten vettünk részt 11-12-13-án. Neves
szakemberek elõadásait hallhattuk.
Gimis kiscsoportunkkal Pásztor Éva
igazgatónõ vezetésével a Nemesbikki
Gyülekezetben végeztünk bemutatkozó,
diáktoborzó szolgálatot 19-én délután, a
Parókia gyülekezeti termében.
Március 1-jén Böjt második vasárnapján úrvacsoráztunk, az istentisztelet
második felében idõközi fõgondnok
választást tartottunk. Halász Károly
korábban már volt fõgondnokunkat
meggyõzõ 87 %-os többséggel a
gyülekezet újraválasztotta. Március
második hetében 15 mázsa étkezési
burgonyát osztottunk széjjel Vachter
Józsefné diakóniai gondnokunk irányításával, a Bizottság tagjaival, az arra
rászoruló családok közösségeit segítve.
Március 14-én Hanván ünnepeltük nemzeti ünnepünket Gimnazista diákjaink
diákszínpados szolgálatával felvidéki
testvérgyülekezetünkkel. Nagyon jó volt
együtt ünnepelni, magyarnak lenni.
(Részletes tudósítás egyházközségünk
honlapján http://fenysugar.com XVII/39.
szám)
Nemzeti ünnepünkön templomi istentiszteletünk keretében beiktattuk megválasztott fõgondnokunkat, 11 órától együtt
ünnepeltünk a város fõterén szép békességben, ünnepélyes emelkedettségben.
Március 18-án egyházlátogatási nap,

„Canonica visitatio”, Jobbágy Bertalan
lelkipásztor Miskolc-Hejõcsabáról és
Tóth Dénes Sajókeresztúrból érkezett.
Tartalmas gyülekezetépítõ munkát végeztek közösségünkben.
Március 20-a „Törd a fejed” matematikaversenyt rendeztük, megnyitója a
templomban volt.. (Részletek az iskola
honlapján www.enyedy.csatirefi.hu)
Március 21-én Bibliai történetmondó
és Zsoltáréneklõ versenyt hirdetett
Egyházközségünk az Enyedyvel karöltve
Dél-borsodi gyülekezetek, református
általános iskolák vettek részt rajta, 200 fõs
közösség ünnepelt, találkozott.
Április 3-án nagypénteki istentiszteletünket tartottuk, április 5-6-án
húsvéti istentiszteleteinket, I. napján
úrvacsoráztunk, énekkarunk szolgált, du.
diákjaink szolgáltak húsvéti történet
tanításait, annak üzenetét megfogalmazva. Április 9-én és 10-én missziós
napokat tartottunk, új szolgálati mûfajt
megjelentetve, Tóth Tamás presbiterünk
hozott a Kék Kereszt Református Iszákos
Mentõmisszióból egy tanárnõt, aki az
alkohol rabságából való szabadulásáról
tett bizonyságot. Csodálatos életre kelés.
Másnap a Váci Börtönben mûködõ
református Börtön Misszió áldásaként két
hitre jutott börtönviselt férfit hallottunk és
láthattunk. Az egyik már szabadult,
munkája van, gyülekezete van, egzisztenciáját építi újjá, Krisztusban újjászületett
ember. A másiknak még volt néhány hete,
benntöltött évek munkájának eredményeként megtanult zenélni, õ a kápolnában a
kántor, ifjúsági énekeket, hitvalló dicséreteket énekel, szabadulása után több
gyülekezet is várja közösségében az újjászületett embert. Csuka Tamásné
lelkipásztornõ áldásos kitartó munkájának gyümölcsei õk.
A tornatermi plenáris alkalom után
kiscsoportos beszélgetésre került sor, én a
8. osztályosok csoportjában voltam.. Az
élet sûrûjét megjárt ember bizonyságot
tévõ példája napokig foglalkoztatta a
diákságot. Jövõre újból érdemes lesz
ilyen misszió alkalmakat szervezni.
Április 11-én Gyülekezeti Napot tartottunk. „Az Atyák szívét a fiakhoz” címmel, tematikával. Gödri Miklós Szabolcs
lelkipásztor tartotta a nyitó áhítatot. Végh
Tamás Budapest nyugdíjas lelkipásztor, a
Biblia fontosságáról szólt az ember
mindennapi életében, rendkívül megelevenítõ stílusban közel hozva az üzeneteket. Dr. Bodó Sára egyetemi docens
Debrecenbõl érkezett, rendhagyó önismereti órát tartott az óvodában felnõttek
számára. Délután Mészáros János Elek
templomi koncertjében gyönyörködhettünk, a „Csillag” itt is megszületett.
(www.tirek.hu részletes tudósítás olvasható)
Április 24-én pénteken 17 órától a
templomban vizsgáztak konfirmandus
diákjaink.Vasárnap ünnepélyes fogadalomtételre, elsõ úrvacsoravételre készültünk és a konfirmációi atyai áldások
vételére a konfirmációi ünnep legmeghittebb pillanataira. Bibliát, emléklapot
adományoztunk nekik, ünnepélyes lelkészi és fõgondnoki kézfogások szimbolizálták a felnõtt gyülekezetbe történõ
ünnepélyes, szívélyes befogadást. A gyülekezet önálló legifjabb felnõtt tagjai
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lettek., helyük van a templomban, az úrasztalánál, az Úr közvetlen közelében. A
mi Urunk áldja meg szívükben az Ige
magvetését!
Április 30-án ballagtak 12. évfolyamos gimnáziumi diákjaink, érettségire
készülnek, életük legszebb, legígéretesebb idejét élik, azóta tudjuk szépen
helytálltak a felvételi vizsgákon, mindnyájan boldogultak, dolgoznak és továbbtanulnak. Isten éltesse õket!
Május elsõ vasárnapján 3-án az újra
megtelt templomban az édesanyákat, a
nagymamákat, a keresztmamákat köszöntöttük. Május 9-én szombaton
Emõdön voltunk testvérgyülekezeti napon. A nap témája: „A gyermekek szívét
az atyákhoz!” Kósa Enikõ lelkipásztornõ,
Dr. Fazakas Sándor debreceni egyetemi
tanárt hívta a gyülekezeti találkozóra,
igen tartalmas elõadással szolgált.
Tõkéczki László történész Budapestrõl
érkezett. Fénysugár Gimnáziumi
énekcsoportunk szolgált. (Tudósítás a
www.tirek.hu található)
Május 15-én ifis csoportunk Kecskeméten vett részt egy refis sporttalálkozón, ahonnan a lány focicsapatunk
gyõzelemmel érkezett haza.
Május 24-én Pünkösd ünnepe, du.
Debrecenbõl a Hittudományi Egyetemrõl
Keresztúri Csaba egyetemi hallgató,
legátus szolgált.
Június elsõ vasárnapján pedagógusainkat köszöntöttük a templomban, csaknem 100 fõs közösség a bölcsõdétõl a
gimnáziumig, már önmagában is egy
gyülekezetnyi létszám. „Adj Szentlelket
a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak…” (Ref. Énekes 235. dicséret 4.
verse)
Június 13-án az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület zászlóját szenteltük fel reggel
9 órakor a tûzoltószertár elõtt ünnepélyes
keretek között.
Június 14-én az Enyedy 8. osztályos
diákok ballagtak de. 10 órakor, du. az
óvodások ballagási gyermekistentiszteletet tartottuk.
Június 16-án az érettségi vizsgák kezdõdtek, június 21-én tanévzáró istentiszteleteinket tartottuk.
Július 10-12 a Marosvásárhely Cserealjai Testvérgyülekezetünk 50 fõs csoportját láttuk vendégül (részletes beszámoló Csáti Újság 2015. augusztusi szám
7. oldal)
Július 25-én 18 órakor a Csáti
Menyegzõ közösségét köszöntöttük a
templomban, áldást kérve a 25 évvel
ezelõtt itt házasságot kötött házaspárra és
családjára.
Augusztus 3-án a gimnázium tanári
karát meglátogatta Tállai András országgyûlési képviselõ úr és Horváthné Sipos
Anita polgármester asszony. A tanévet
reménységünk szerint rendben el fogjuk
kezdeni.
Augusztus 3-tól 9-ig tartottuk nyári
evangélizációs táborunkat, óvodások és
az általános iskolás korosztály számára.
(Beszámoló Fénysugár XVII/39. szám 67. oldal, letölthetõ http://fenysugar.com)
Augusztus 19-én Gödri Miklós
Szabolcs lelkipásztor szolgált a városi
Nemzeti Ünnepünkön az újkenyér megáldásában. Augusztus 23-án Hanváról, a

Csáti Újság
Felvidékrõl érkezett testvérgyülekezet
küldöttsége Nagy Ákos Róbert Gömöri
esperes testvérem vezetésével. Igét
hirdetett, újkenyér alkalmára együtt
vettünk úrvacsorát, áldott együttlét,
bensõséges, csendes, lélektõl megáldott
ünneplés volt. Igen jó volt együtt lenni
újra.
Augusztus 29-én Sárospatakon voltunk az Országos Református Tanévnyitó
ünnepségen. Augusztus 30-án tanévnyitó
istentiszteleteinket tartottuk délelõtt és
délután.
Szeptember 6-án vasárnap a délelõtti
istentiszteleten emlékeztünk meg
Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsanna
43 évet élt, 1 éve elhunyt gimnáziumi
tanárnõnkrõl.
Szeptember 16-án tartott presbiteri
gyûlésen döntöttünk arról, hogy az új
ravatalozó építését támogatandó, a
Kriptadomb elõtti térséget díjmentesen
az Önkormányzat javára felajánljuk.
Szeptember 18-án tartottam sajtótájékoztatót a Gimnáziumban.
Szeptember 27-én tartottuk az 50
évvel ezelõtt konfirmáltak találkozóját,
fõ szervezõje Dr. Senánszkyné Lazanyi
Anna volt. Tanulságos, elgondolkodtató
alkalom volt. (Beszámoló a honlapon
olvasható, Fénysugár XVII/39. szám)
Szeptember 28-án de. az újonnan épített Tûzoltólaktanya felszentelésén
szolgáltam.
Október 6-án reggel templomi istentiszteleten emlékeztünk meg Aradi vértanúinkról, emlékmûvünket és Bódogh
János tábori lelkészünk emléktábláját
koszorúztuk meg.
Október 9-10 Berekfürdõn vettünk
részt a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Diakóniai Konferenciáján
Vachterné Erzsike néni számolt be gyülekezeti diakóniai szolgálatunkról, nyitó
áhítattal szolgáltam a 40 fõs közösség
számára.
Október 15-én 13 órától vette fel a
Magyar Rádió nagyharangunk hangját, a
déli harangszók repertoárjába, az adásba
kerülés 2016. elsõ negyedévében várható. Délután pedig Veczán Pál XXII.
Egyházzenei Kórustalálkozón vettünk
részt a Miskolc-Tetemvári templomban
énekeltünk, képviseltük gyülekezetünket
és Mezõcsáti Városát.
Október 16-án Budapesten Vladár
Gábor egykori igazságügyi miniszter emlékére szervezett emlékkonferencián vehettem részt, Dr. Trócsányi László miniszter úr és Gáncs Péter evangélikus püspök úr meghívására.
Október 18-án a 2a. osztály bemutatkozó szolgálata volt templomunkban.
Október 23-án ünnepi istentiszteletet
tartottunk Nemzeti Ünnepünk alkalmából, megkoszorúztuk 56-os emlékmûvünket és Ács Sándor 56-os mártírtanítónk emléktábláját az iskolai nagyudvaron.
Október 31-én Reformációi istentiszteletet tartottunk, megemlékezve Lutherrõl, Kálvinról és a magyar tanítványokról. Az istentisztelet második részében 1a
osztályosaink fogadalomtételére és az
iskola jelvényének ünnepélyes feltûzésére került sor.
November 1-jén Halottak napján

temetõnk Kriptadombján du. 16 órától a
Református Énekkar szolgálatával
tartottunk emlékezõ istentiszteletet.
November 20-án gimnázium szalagavató ünnepsége volt a Közösségi Házban.
November 22-én a délelõtti istentisztelet keretében a 2b osztály szolgált
bemutatkozó szolgálattal a templomban.
Délután tartottuk a nemesbikki vendégeinkkel együtt az Idõsek Délutánját a
templomban, idõseink szolgálatával.
Mindnyájan épülhettünk belõle.
December 4-én hoztam haza a Magyar
Református Szeretetszolgálat 2 q lisztadományát, amit idõseink között fogunk szétosztani január folyamán.
December 24-én Karácsony estére
mintegy 700 fõnyi gyerekekbõl, szüleikbõl, kisebb részt nagyszüleikbõl álló gyülekezet töltötte be a templomot áldott várakozással. A szokástól kicsit eltérõ, a
gyülekezethez alkalmazkodó evangélizációs liturgiával, ez alkalomra megfogalmazott igei üzenetekkel igyekeztünk
megéreztetni, hogy mit is jelent a
karácsony igazán és miért is érdemes
ahhoz a Betlehemi jászolhoz elzarándokolni, mit is lehet ott látni. Gyülekezetünk
220 karácsonyi csomagját az ifjúsági gyülekezetünk közössége adta át a kisebbeknek.
December 25-én délelõtt tartott fõistentiszteletünkön énekkarunk szolgált,
Gödri Miklós Szabolcs lelkipásztor hirdette az Igét, én az úrasztalánál az ágendás
szolgálatot végeztem, a több mint 200 fõs
gyülekezet lélekben és igazságban
ünnepelt Szent közösség volt.
Óévi hálaadó istentiszteletünket 17
órától tartottuk. Éjfél elõtt harangjaink búcsúztatták az Óévet ¾ 12-tõl, majd az éjfél
elérkeztével köszöntötték az újesztendõt.
Gyülekezetünk közösségében ezeken
túl vasárnapról vasárnapra megtartottuk
istentiszteleteinket, amelyeken megkeresztelhettünk 37 kisgyermeket, 18 fiút és
19 leányt. Ezzel párhuzamosan két-három
csoportban tartjuk a gyermekistentiszteleti foglalkozásainkat. Egyházi oktatási

intézményeink életéhez kötõdõen tartottam meg a templomban hétfõnként a
felsõsök, keddenként az alsósok és
szerdai napokon a gimnazisták
diákistentisztele-teit. Három szombaton
volt házasság-kötési istentisztelet.
Éppen 50 alkalommal tartottunk
gyászistentiszteletet temetõnk-ben,
eltemettünk 25 férfi, 25 nõtestvérün-ket.
Többen idõ elõtt mentek el súlyos
betegségek következtében. Ezekkel a
gyászoló családokkal igyekeztem egy
úton menni, segítséget nyújtani, és a
temetési istentiszteletek igehirdetéseiben egyrészt az áldott megemlékezésnek
másrészt a megvigasztalódás és az élet
beszédének igei üzenetét hathatósan
felmutatni. Temetõkertünk fenntartásáról napról napra igyekszünk lelkiismeretesen gondoskodni. E helyrõl is köszönjük az Önkormányzat ez irányú segítségét.
Gyülekezetünk közösségében az
Egyházkerület égisze alatt folyamatosan
történik Vacherné Erzsike néni irányításával 24 idõsödõ, rászoruló támogatása, gondozása. Diakóniai szolgálatunk
ezen túl kiterjed a gyülekezetünk
közösségében élõ idõsebb testvéreinkre.
A Parókia naponta reggel 8 órától du. 16
óráig folyamatosan rendelkezésre állt
ügyintézésre. A hivatali ügyintézésen túl
hála Istennek számos lelkigondozói
beszélgetésre is sor került.
Az esztendei külsõ épülésünket a
pinceklub és a hozzá tartozó kerti konyha felépítésében láthatjuk. Kiböjtöltük a
pályázati lehetõség megérkezését, köszönjük a támogatásokat. Szeptembertõl
vehettük használatba, gyülekezeti
csoportjaink lépésrõl lépésre kezdik
belakni a modern épületet.
Hálásak vagyunk azért, hogy úton
lehetünk, az utunknak van célja, küldetése és értelme. Megtapasztalható valóság, hogy hordozott minket az Úr. Egyedül Istené legyen a dicsõség Soli Deo
Glória!
Gazda István

A 25 éve Mezõcsáton élõ Kovács Jelena Jurjevna született Bogdanova
Jelena Jurjevna (képünkön középen) állampolgársági esküt tett 2015.
decemberében az 1993. évi LV. törvény 4. Paragrafus (3a) bekezdése
alapján.
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Az adózókat érintõ fontosabb adóváltozások
2016-tól

millió forintot. A környezetkímélõ gépkocsik után nem
kell fizetni gépjármû adót és cégautó adót. A nyerges
vontató és félpótkocsi gépjármû adója változik. 2017.
2016 január 01-tõl a minimálbér emelkedik 6.000 január 1-tõl az iparûzési adóbevallási kötelezettség a
forinttal, így annak összege 111.000 Ft/hó, a garantált NAV- hoz teljesíthetõ a nyomtatványkitöltõ program
bérminimum (szakmunkás minimálbér ) 7.000 forinttal alkalmazásával.
Adózás rendje egyéb változás
változott ennek összege 129.000 Ft/hó. Így a
szakmunkás minimál órabér 741 Ft/ óra. E változás
A NAV a cégbejegyzésre kötelezetteket és az áfa
miatt emelkedik a vállalkozók által fizetendõ minimális alanyokat (társaságokat) 2016. elsõ félévében
járulék is. A vállalkozókat érintõ járulék minõsíti,(egyéni vállalkozókat és magánszemélyeket
teherváltozásról a jogszabály megjelenését követõen nem ) ezt ügyfélkapun keresztül közli az adózóval, a
ismét lesz tájékoztatás személyesen az irodában.
minõsítés lehet megbízható (10 feltételnek kell
megfelelni), illetve kockázatos (4 szabályból ha már
Személyi jövedelemadó és társadalombiztosítás
2016. január 1-tõl az szja 16 %-rólÊ15 %-ra csökken. egy teljesül) adózó. Ennek elõnyeivel, és hátrányaival
Az egy gyermek utáni kedvezmény továbbra is 10.000 2016. augusztus 1-tõl, illetve 2017-tõl lehet kalkulálni.
Ft , a 2 gyermekesek kedvezménye gyermekenként Aki ebbe a két kategóriába nem tartozik bele, arra az
12.500 Ft havonta, a 3 gyermekesek gyermekenkénti általános szabályok vonatkoznak. Az adó- és
33.000 Ft-os havi kedvezménye nem változik. Az vámfolyószámla összevonásra kerül. A fizetendõ
adókedvezmény a fizetendõ 15% szja, 10% nyugdíj, és eljárási illeték egy része megszûnik.(pl erkölcsi
7% egészségbiztosítás erejéig vehetõ igénybe. A bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcím kártya, stb
gyermek kedvezmény érvényesítéséhez meg kell adni a illetéke)
A NAV- nak 2016-tól elõször a határidõ kitûzésével
gyermek, és annak a személynek az adóazonosító jelét
is, akivel a munkavállaló megosztja a kedvezményt. Ezt fel kell szólítania a magánszemélyt a kötelezettség
a munkáltatónak a Nav felé minden hónapban jelenteni teljesítésére, illetve a hiba javítására. Mulasztási bírság
kell. Ez a 2017. januártól a NAV általi adóbevallás kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén
elkészítése miatt szükséges. A fiatal házasok van helye A magánszemélynek a jövõ évtõl nem a 100
adókedvezménye továbbra is 5000 Ft/hó. Ingó Ft-ot, hanem az 1000 Ft-ot el nem érõ adóját nem kell
értékesítés 200 e Ft adóalapig mentes, ezáltal 30 e Ft-ig megfizetni az adóhatóság felé. Az adóhatóság a 2.000
nem kell adót fizetni. A természetbeni juttatások után forintot el nem érõ késedelmi pótlékot már nem írja elõ
fizetendõ szja is csökken 1 %-kal A belföldi fuvarozást a folyószámlán.
végzõ alkalmazottak napidíjának lesz adómentes része.
Házi pálinkafõzés. Jövõre adójegyet kell kiváltania
A gépkocsivezetõk külföldi adómentes napidíja 40 annak, aki házi fõzésben szeretne pálinkát elõállítani.
euróról 60 euróra változik. A nyugdíjas vállalkozók és a Egy adójegy 700 Ft, és 1 liter párlat elõállítására
nem biztosított magánszemély által fizetendõ jogosít. Fõzés elõtt legalább 5 adójegyet kell kiváltani,
egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6.930 és legfeljebb 86 jegy váltható a vámhatóságtól. A
Ft-ról 7.050 Ft-ra nõ.
magánfõzõt az önkormányzat is ellenõrizheti.
Társasági adó
A mezõgazdasághoz kapcsolódóan a gázolaj
Az adó mértéke továbbra is 500 m Ft adóalapig 10%. jövedéki adójából 11Ft helyett jövõre 7 Ft igényelhetõ
2016. január 1-tõl új kedvezmény is lesz, melynek vissza literenként.
lényege, hogy ha a társaság az eredményét az elõzõ évi
Minden kft-nek a jegyzett tõkét 2016. március 15-ig
ötszörösére növelte, akkor a megelõzõ adóév fel kell emelni 3 millió Ft ra 2016-tól változik a beszá
eredményét meghaladó része után az adót nem a moló séma. A 2017,- ben jóváhagyott osztalékot nem
tárgyévben, hanem az azt követõ két adóév során kell kell szerepeltetni a 2016 évi mérlegben, azt a
csak megfizetni. A kedvezmény igénybevétele jóváhagyás évében kell könyvelni
feltételhez kötött: Ez a szabály már 2015-re is
A vállalkozásokat érintõ 40 eurós behajtási
alkalmazható. Továbbra is támogatható a társasági adó k ö l t s é g á t a l á n n y a l k a p c s o l a t o s h i v a t a l o s
terhére a látvány csapat sport, a feltételek nem változtak jogértelmezésben változás nem történt. Minden
az elõzõ évhez képest.
vállalkozásnak célszerû a lemondó nyilatkozatokat
Általános forgalmi adó
beszerezni lehetõleg még december végi dátummal.
A törvény a sertés tõkehúsok értékesítését is a
2016 január 1-tõl a 3 gyermekesek jelentõs
kedvezményes, 5 %-os adómérték alá sorolja a 27%-os támogatást (10 millió Ft) kaphatnak új lakás
adómérték helyett. A folyamatos teljesítésû számlák vásárláshoz, építéshez, ha a jogszabályban leírt
kiállításának szabályai változnak (a teljesítés nem feltételnek megfelelnek. Január 1-tõl a házastársak által
minden esetben fog megegyezni a fizetési határidõvel). három gyermek is vállalható. Új lakás építésnél max
Változik az elkésett számlák levonhatóságára 5.millió Ft áfa igényelhetõ vissza az építõ nevére szóló
vonatkozó szabály. A számlázó programokkal szembeni számlák alapján, errõl a jogszabály megjelenése után
követelmények szigorodnak.
bõvebb tájékoztatást adunk az irodában akit érint vagy
érdekel.
Helyi adó, Iparûzési adó, gépjármû adó
Eredményes boldog új évet
A helyi adókról szóló törvény lehetõvé teszi, hogy az
önkormányzat rendeletében iparûzési adómentességet
Mezõcsát, 2015.december 23.
biztosíthasson azon háziorvosi, gyermekorvosi,
fogorvosi, védõnõi tevékenységet folytató vállalkozó
számára, akinek az összes árbevételének legalább 80%Z. Nagyné Kálvin Magdolna
a származik az OEP-tõl kapott alapellátási
okleveles könyvvizsgáló, adószakértõ
tevékenységbõl és adóalapja nem haladja meg a 20
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LÉLEK-KIKÖTÕ
Hétköznapi gondolatok…
Túl sokszor csattan testünkön a saját kezünkben
tartott ostor. Szinte folyamatosan arra kényszerítjük
magunkat, hogy ilyenek
vagy olyanok legyünk, hogy
azonnal megoldjunk dolgokat. Rettegünk kimondani,
hogy „nem tudom”. Nem
kommunikáljuk ki az érzéseinket, inkább, rúgunk, csípünk, harapunk, vagy igyekszünk láthatatlanná válni. Talán pontosan felismerjük,
hogy mi és miért nem mûködik, de mégsem cselekszünk.
Talán azért, mert „túl bizonytalan”… Elérkezni a
komfortzóna határához annyit tesz, hogy megjelenik a
biztonság és a változás közötti feszültség. Ez a feszültség
lehetne az inspiráció a fejlõdéshez, az ismeretlenbe való
behatoláshoz. De a küszöbnél egyedül vagyunk. Mindaz,
amit eddig tanultunk, olvastunk, csak a határvonalig jöhet
velünk.
Azután, már csak mi magunk vagyunk. És igen,
hibázhatunk. Lehet, hogy kinevetnek majd, talán még a
hátunk mögött is összesúgnak! Hibázunk mennyire
rettegünk már a gondolatától is!
Hosszú-hosszú idomítási folyamat eredménye, hogy a
kudarc és a hibázás szégyen. Rettegünk mások reakcióitól, pedig az önbecsülésünk éppen azáltal fejlõdik, hogy
képesek vagyunk a saját értékrendünk szerint élni. Nem a
másoktól eltanult, szokásrendre gondolok! Arra a belsõ
valóságra, amely ott él mindannyiunkban és a legpontosabb iránytû valamennyiünk számára.
Szóval, menjünk ki a határra, álljunk a perem szélére,
tekintsünk a távolba, és nézzük meg, hogy mit tartogat
számunkra az Élet!
Zarándiné Keresztúri Ilona

Katarina Mazetti: Pingvinélet
A könyv alcíme volt az, ami
arra késztetett, hogy leemeljem
azt a könyvtár polcáról. Érdekes, hogy akár egyetlen mondat
is elég indíttatás arra, hogy egy
számunkra/számomra semleges
téma iránt érdeklõdni kezdjek.
Tehát a kötet teljes címe: Pingvinélet, avagy az elfajzott fajok
eredetérõl. Valahogy nem értettem ezt a fajta kombinációt és
még az olvasás megkezdése e-
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lõtt elkezdtem azon gondolkodni, hogy miért választotta
ezt a címet az írónõ. Elsõként az jutott eszembe, hogy
talán azért, mert a pingvinek nem tudnak repülni, ennek
ellenére egy madárfajról beszélünk. Majd a fülszöveg
átolvasása után arra gondoltam, hogy azért, mert mi
emberek is hasonlíthatók vagyunk a pingvinekhez, no
nem csak azért mert mi sem tudunk repülni, hanem mert
sokszor a szellem szabad szárnyalásának is gátat szabunk.
Tévedtem. Minden elméletemen jót nevettem, miután
elolvastam a könyvet.
A történet egy Antarktiszra tartó hajóútról szól, ahol a
hangsúly nem magán az úton, hanem a hajón lévõ
utasokon van. A könyv tulajdonképpen ezeknek az embereknek az egymáshoz való viszonyáról, viselkedésérõl és
érzéseirõl szól - illetve az ózonlyukról és a Föld jövõjérõl melyek figyelembevételével ez az utazás nem csak nekik,
de a számomra is egy nagyon szórakoztató és tanulságos
élményt nyújtott. A könyvben minden szereplõnek megvan a maga „titkos” története arról, hogy miért is fizetett
egy rakás pénzt ezért a kirándulásért. És hát bármily meglepõ, nem mindenki azért, hogy a vadon élõ állatokat és azok szokásait tanulmányozza, hanem valami sokkal mélyebb és sokkal komolyabb cél vezérelte õket. Persze,
mint minden alól ez alól is voltak kivételek, néhány
távcsõvel felszerelt elvetemült madárkutató, akiket az
antarktiszi állatvilágon kívül tényleg semmi más nem
érdekelt.
Megtalálhatók a társadalom tipikus figurái: a magát a
végzet asszonyának képzelõ középkorú nõ, akinek a
viselkedése csak a férjét dühíti (jó esetben), egyébként
mindenki más összenevet a háta mögött, „Dacosék”
vidékrõl, hiányos kommunikációval és nem létezõ társas
kapcsolatokkal, magányos ötvenes nõk pasifogás
reményében, magányos nyugdíjas férfiak, akik viszont
csak a madarakkal törõdnek, idegenvezetõk, akiknek
nyálas nejlonsármja már csak a kétségbeesettebbekre hat,
ám az nekik elég is. A történetnek három fõszereplõje van,
Wilma, Tomas és Alba. Három különbözõ egyéniség,
három különbözõ életút, három különbözõ világkép.
Történetük azonban mégis összefonódik. Személyes
kedvencem Alba, a 72 éves világutazó, aki 36 évesnek érzi
magát. Igazi színfoltja a történetnek, a bohókás feljegyzéseivel együtt.
Vélemény:
Könnyen olvasható, szerethetõ történet. Talán ami a
leginkább jellemezni tudja, azt maga az írónõ fogalmazta
meg: „Mosollyal minden könnyebb, még az is, ami nehéz.” Ahogy az olvasó egyre inkább beleássa magát a történetbe, megérti, átérzi ennek a mondatnak a helyességét.
Akötet kölcsönözhetõ a könyvtárban!
Baranyi Krisztina

Csáti Újság
Mezõcsátról induló autóbuszjáratok
Érvényes 2015. december 13-tõl
Ároktõ: M05.15 M05.50 Z07.30 08.20 M10.20 O11.25 X12.30 M14.00 Z15.20 M15.25 +16.20
X17.25 +19.00 23.15
Borsodivánka: M05.15 Z08.20 M10.20 M14.00 +16.20 M17.25
Budapest: M06.32 V16.17
Eger: M7.40 17.15
Egerlövõ: M05.15 Z08.20 M10.20 M14.00 +16.20 M17.25
Gelej: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.40 M09.30 X11.25 M12.55 i14.25 M15.12 Z15.20 V16.17 17.15
M18.55 23.15
Hejõkürt: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.27 08.44 M09.50 X10.25 +11.40
X12.10 M12.25 Z12.40 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30 M18.51 20.36
Hejõkeresztúr: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 M12.45
Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 M+16.30 M18.03 18.30
20.00 V22.18
Hejõpapi: 03.55 M05.00 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00
M15.40 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
Igrici: 03.55 M05.00 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00
M15.40 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
Mezõkövesd: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.30 X11.25 M12.55 M15.12 Z15.20
(Gelejen át) V16.17 17.15
Mezõkövesd: M05.15 Z08.20 M10.20 M14.00 +16.20 M17.25
(Tiszavidéken át)
Mezõnagymihály: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.30 X11.25 M12.55 i14.25 M15.12
Z15.20 V16.17 17.15 M18.55 23.15
Miskolc: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 M12.45 Z13.45
M13.55 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 M+16.30 18.30 M18.55 20.00
Miskolc: M18.55
(Gelejen át)
Négyes: M05.15 Z08.20 M10.20 M14.00 +16.20 M17.25
Nyékládháza: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 M12.45
Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
Nyékládháza: M18.55
(Gelejen át)
Nyíregyháza: X06.20 08.44
Tiszabábolna: M05.15 Z08.20 M10.20 M14.00 +16.20 X17.25
Tiszadorogma: M05.15 Z08.20 M10.20 X12.30 M14.00 +16.20 M17.25
Tiszakeszi: Z05.00 M05.10 X06.55 +07.15 i07.30 08.20 VS10.10 X11.20 +12.00 X14.05 i14.50 15.35
17.30 19.50 23.15
Tiszapalkonya: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.27 08.44 M09.50 X10.25
+11.40 X12.10 M12.25 Z12.40 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30 M18.51 20.36
Tiszatarján: Z04.35 M05.50 X06.20 M+08.00 O08.27 X10.25 +11.40 X12.10 M12.25 Z12.40 i13.40
M14.50 M15.30 16.30 20.36
Tiszaújváros: 04.35 M04.41 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.27 08.44 M09.50 X10.25 +11.40 X12.10
Z12.40 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30 M18.03 M18.51 20.36 V22.18
Tiszaújváros TVK: 04.35 M04.41 M05.50 M12.25 Z12.40 M12.45 20.36
Tiszavalk: M05.15 Z08.20 M10.20 M14.00 +16.20 M17.25
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Csáti Újság
Mezõcsátra induló autóbuszjáratok
Ároktõrõl: Z04.15 M04.20 M06.05 M07.17 Z07.32 O08.10 M09.32 X11.12 +11.25 X12.10 15.57
M17.02 +18.00 19.40
Budapestrõl: M15.35 V19.50
Egerbõl: 07.30 M17.30
Hejõpapi KH-tól: M07.00 7.45 8.50 10.45 12. 45 Z14.15 M15.00 15.45 M16.25 17.01 M18.16 19.26
21.01 23.58
Mezõkövesdrõl: M06.15 Z06.30 M08.30 X10.10 14.55 M16.00
(Tiszavidéken át)
Mezõkövesdrõl: M06.20 08.00 M09.00 Z11.50 M11.55 M13.00 i13.25 M14.00 M17.20 M18.01 19.45
V21.35
(Gelejen át)
Miskolcról: M05.10 M06.15 07.00 08.05 10.00 M11.15 12.00 M13.30 Z13.30 M14.15 15.00 M15.40
16.15 M17.30 +18.00 18.40 20.15 23.00
Nyíregyházáról: X11.00 15.30
Tiszakeszibõl: 04.25 Z05.15 M05.35 X07.15 i07.40 +07.50 X09.40 VS10.40 +11.25 X11.35 14.20
i15.05 O15.55 M+16.00 19.30 23.00
Tiszaújvárosból: M05.45 M06.00 06.25 M06.40 M07.00 09.00 O10.35 M10.45 12.15 +12.45 M13.50
(Aut.áll-ról)
14.25 V15.30 O15.35 M15.40 M16.35 16.45 M18.00 Z18.30 M19.00 22.20
Tiszaújvárosból: 06.31 M06.35 Z14.31 M14.40 M15.35 22.26
(TVK aut.áll-ról)
Tiszatarjánból: Z07.04 M07.14 M07.26 09.34 O11.08 X12.49 +13.19 M14.24 Z15.04 O16.08 M16.16
M17.09 M18.36 Z19.06 M19.34 22.59
Gelejrõl: Z04.21 M04.26 M06.58 08.31 X09.16 M09.35 Z12.25 M12.30 M13.27 i14.07 M14.27
M17.51 M18.33 20.21 V22.06
Igricibõl: 00.06 M07.11 07.56 09.01 10.56 i12.30 12.56 Z14.26 M15.11 15.56 M15.36 17.12 M18.27
19.36 21.11
Tiszadorogmáról: M07.02 Z07.17 M09.17 X10.57 15.42 M16.47
Tiszabábolnáról: M06.56 Z07.11 M09.11 X10.51 15.36 M16.41
Tiszavalkról: M06.50 Z07.05 M09.05 X10.45 15.30 M16.35
Jelmagyarázat:
M= Munkanap
X= Munkaszüneti napok kivételével naponta
+= Munkaszüneti napok
O= Szabadnap
Z= Szabad és munkaszüneti nap
M+= Szabadnap kivételével naponta
V=Ahetek elsõ tanítási napját megelõzõ munkaszüneti nap
VS= Iskolai elõadási napokon a hónap második szerdai napja
I= Iskolai elõadási napokon
Aláhúzott= Gyorsjárat
Tisztelt Lakosok!
Szeretettel meghívjuk emlõ és nyaki megbetegedések ultrahangos
szûrõvizsgálatára.
Avizsgálat ideje:
2016.01.16. 7:00-tól
Avizsgálat helye: Mezõcsáti Egészségfejlesztõ Központ
Elõjegyzés kérhetõ személyesen a Mezõcsáti Egészségfejlesztõ Központ
betegirányításnál vagy a 06/49/553-010, 110-es melléken.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
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Csáti Újság
Nagy és Társa
temetkezés
3450
Mezõcsát,
Bacsó Béla út
17.
Éjjel nappali
ügyelet:
Elérhetõség
Tel.: 0670/324-7619
0670/324-7620

Anyakönyvi hírek
Születések
Stefán Péter és Szabó Mónika
Taskó József és Bóta Melinda
Stefán Dorina Julianna
Taskó Hédi
Csorba Tamás és Tóth Tímea Fróman István és Hornyák Szabina
Csorba Hunor
Fróman Gábor Krisztián
Lakatos Arnold és Rostás Tímea
Kriston Tamás és Kiss Andrea
Lakatos Brendon
Kriston Hunor
Veres Gergõ és Üveges Valéria Krisztina
Veres Noémi

Egyházi híreink:
Református Egyház istentiszteleti
rendje:
Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet.
Hétfõn-kedden 7 óra 40 perctõl
diákistentisztelet az Enyedys
diákoknak
Szerdán 7 óra 40 perctõl
diákistentisztelet a gimnazista
diákoknak.
Római Katolikus Egyházközség
miserendje:
A szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtök-szombat
7.00
Hétfõ-péntek 17.00
Vasárnap 11.00

Házasságkötés
Bartus Attila és Barna Nikoletta
Veres Gergõ és Üveges Valéria Krisztina
Árvai zsolt és Illés Bernadett
Veres zsolt és Gulyás Andrea
Boróczky László és Seres Teréz

Halálesetek
özv. Gulyás Sándorné szül.: Farkas Terézia 83 évet élt
Nagy István 63 évet élt
S. Szabó Erzsébet 63 évet élt
Kassa József István 60 évet élt
Bártfai Gyuláné (szül: Nagy Jolán Anna) 81 évet élt
Lukács Ferenc János 55 évet élt
Bajtai Tiborné (szül: Dajka Jolán) 58 évet élt
Bartók István 77 évet élt

A Krisztus-hívõk egységéért
meghirdetett ökumenikus imahét
január 17-tõl 24-ig tart.
Igéje: “Arra hívattunk, hogy az
Úr nagy tetteit hirdessük!”
(1Pt 2,9)
Az imahét mezõcsáti eseményei:
Római Katolikus Egyházközség:
2016. január 19-én 17.00
Református Egyházközség:
2016. január 20-án 17.00

Dr. Rácz Antal háziorvos,
üzemorvos és sportorvos, a
Humanitás Szolgálatában
Mezõcsátért - ágazati kitüntetés
tulajdonosa
63. életévében
2016. január elején távozott az élõk
sorából.
Nyugodjék békében!
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Csáti Újság
Egészségben,
szeretetben,
boldogságban,
bõségben és
sikerekben gazdag új
esztendõt kívánok
Mezõcsát város
lakosságának!
Ne feledjék:
„Aki cselekszik és
gyõzelemre tör, az
gyõzni is fog”!

Üdvözlettel:Vaskó Ferenc önkormányzati képviselõ
(A Pénzügyi Bizottság Elnöke)

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA MEZÕCSÁTON
2016. január 24-én, vasárnap 17 órai kezdettel
a Közösségi Ház színháztermében (Szent István út 21.)
A MEZÕCSÁT NÉPI EGYÜTTES MÛSORA

“Édes, szomorú dal”
címmel
Figyelem! A mûsor megtekintése csak belépõjeggyel lehetséges.
Jegyek INGYENESEN kaphatóak a Közösségi Házban nyitvatartási idõ alatt.
A Mezõcsát Népi Együttes új mûsorában a katonaélet, a hadkiegészítés, toborzás
pillanatait mutatja be a tánc és mozdulat eszköztárát használva, miközben a világháborús
korszak hangulatát is felidézi a kor divatos dallamaival. Édesen szép korszak, melyben a
becsület, az önzetlenség, az önfeláldozás nem csak üres frázis, hanem a mindennapi
katonalét alapja, és egyben szomorú, melankolikus állapot, mely magában hordozza a
halál és elmúlás fájdalmának keserû érzetét is.
Csáti Újság
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