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NEVEZÉSI DÍJ, HATÁRIDŐ:
A versenyzőknek nevezni, a bor- és pálinkamintákat
leadni a Mezőcsáti Művelődési Központban reggel 8
órától délután 16 óráig lehet a versenyt megelőző
napon, illetve a verseny napján reggel 9 óráig.
Nevezési díj: mintánként 1.000 Ft.
A nevezési díj a versenyzők részére személyenként
egy ebédet is tartalmaz.

2020. április 4. szombat, 10 – 16 óráig:
Mezőcsáti XXVI. BOR- és
VIII. PÁLINKA Verseny
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár

A rendezvény nyilvános, a belépődíj 600 Ft
(a belépődíj tartalmazza az ebédet is).
Belépőt március 7-ig a jelentkezés sorrendjében lehet
igényelni a Mezőcsáti Művelődési Központban.
A bor- és pálinkaversenyről bővebb információ a
Mezőcsáti Művelődési Központban kapható.

Kitűnő hangulat, jó muzsika, ﬁnom ételek, italok
várják a versenyre nevezőket és az érdeklődőket a
hagyományos mezőcsáti megmérettetésen.
BORVERSENYRE NEVEZÉS:
A benyújtott borminták az alábbi kategóriákban
mérettetnek meg: fehérbor, vörösbor, valamint külön
kategóriában a Mezőcsáton szüretelt és készített
fehérbor, illetve vörösbor. A borokból nevezésenként
2 db 0,75 literes, felcímkézett palack mintát kell
leadni: a címkén fel kell tüntetni az évjáratot,
szőlőfajtát (vagy fajtákat), a besorolást (édes, félédes,
félszáraz, száraz), a termőterületet-, illetve a termelő
nevét. A szakavatott borbírák mellett társadalmi zsűri
is működik, amely „Mezőcsát város kézműves bora
2020” címet adományoz.
PÁLINKAVERSENYRE NEVEZÉS:
Törvényi előírásoknak megfelelően készített
pálinkákkal lehet nevezni, a mintákat ½ literes,
felcímkézett üvegekben kérjük leadni. A címkéken a
pálinka fajtáját, alkohol tartalmát, évjáratát, valamint
a nevet és a címet kell feltüntetni. Ha a pálinka nem

z 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a 2020.
március 13-án, 10 órától a Főtéren kezdődő
megemlékezésünkre.
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est of ’art pour l’art

Siposné Horváth Anita,
Mezőcsát város polgármester asszonya
90. születésnapja alkalmából köszöntötte

Lévai Lajosnét, Erzsike nénit.
Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!

2020. február 21-én, egy felhőtlen szórakozást
ígérő abszurd műsorral és rengeteg humorral várta
a kedves közönséget a L’ART POUR L’ART
TÁRSULAT.
A jegyek elfogytak, a terem megtelt
és este 7 órakor kezdetét vette
az önfeledt jókedv és kacagás.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő-testülete 2020. február 25-én tartotta
munkaterv szerinti rendes ülését,
melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Mezőcsát és Környéke Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a Mezőcsáti
Polgárőr Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a Közbiztonsági és
bűnmegelőzési intézkedési tervben
meghatározott feladatok 2019. évben történt végrehajtásáról készített
beszámolót a Képviselő-testület
megismerte és elfogadta.
A Testület az EFOP-3-9.2 Humán
kapacitások fejlesztése Mezőcsáton
és térségében című projekt időarányos állásáról tájékoztatást kapott.
Mezőcsát Város Önkormányzata
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII.
30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő ﬁzetési
kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható
összegét elfogadta.
A Képviselő-testület jóváhagyta
Mezőcsát Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről szóló
rendeletét.
Döntött a Testület a 2019. évi
önkormányzati költségvetésének
módosításáról.
Módosításra került az önkormányzati képviselők és a bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet.
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ által megküldött beiskolázási
körzethatárokat a 2020/2021. tanévre vonatkozóan a Képviselő-testület elfogadta.
A Testület döntése alapján kiírásra
kerül a Mezőcsát 3. számú háziorvosi körzet betöltésére a pályázat. A
pályázat benyújtásának határideje:
2020. április 10.
A Mezőcsáti Napocska Óvoda

óvodavezetői feladatainak ellátására
pályázatot hirdet Mezőcsát Város
Önkormányzata. A pályázati kiírás
közzétételének helye:
www.mezocsat.hu,
www.kozigallas.hu, Csáti Újság,
Oktatási Közlöny. A pályázat
benyújtásának határideje: 2020.
május 31.

ezőcsát áros
nkormányzata épviselőtestületének
1/2020. ( .26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a 2019. évi LXXI.
törvény Magyarország 2020. évi
költségvetéséről 58. §. (6) bekezdés
felhatalmazása alapján és az
Alaptör-vény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és
kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
költségvetési bevételi főösszegét
964.945.352.- Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét
3.045.464.086.- Ft-ban
ﬁnanszírozási bevételi főösszegét
2.107.041.533.- Ft-ban
ﬁnanszírozási kiadási főösszegét
26.522.799.- Ft-ban
összes bevételét
3.071.986.885.- Ft-ban
összes kiadásását
3.071.986.885.- Ft-ban

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a ﬁnanszírozási bevételeket és kiadásokat a
rendelet 1.1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.
mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási
bevételek és kiadások előirányzatai
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2.
melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső ﬁnanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési
maradványának rendeli el.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot
keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi ﬁzetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi
adósságot keletkeztető fejlesztési
céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások
kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint
határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 7. melléklet szerint
részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket,
valamint az önkormányzaton kívül
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megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)
hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves
(tervezett) létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2.,
9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1.,
9.3.2., 9.3.3., 9.4., 9.4.1., 9.4.2.,
9.4.3., 9.5., 9.5.1., 9.5.2., 9.5.3.
mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások
között 3.000.000.- Ft általános tartalékot állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy az általános
tartalék terhére esetenként 500.000.Ft-ot meg nem haladó összegre
kötelezettséget vállaljon, melyről a
felhasználást követő testületi ülésen
tájékoztatja a Képviselő-testületet.
4.§ A költségvetés végrehajtásának
szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a
felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan ﬁgyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési
szerv harminc napon túli, lejárt
esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást
követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át
vagy a százötven millió forintot, az
irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv vezetője e

rendelet 10. mellékletében foglalt
adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány
tekintetében – nemleges adat esetén
is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot
követő hó 5-ig az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A ﬁnanszírozási bevételekkel és
kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek
és kiadásainak módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület
dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli
rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés
szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja,
azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat
év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által
jóváhagyott kiemelt előirányzatokat

valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat
túllépés fegyelmi felelősséget von
maga után.
(6) Az önkormányzat a képviselőtestület hivatalánál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában - a
közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben,
egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv
vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás ﬁgyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a
költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző
által elrendelt formában kötelesek
naprakész nyilvántartást vezetni.
7.§ A költségvetés végrehajtásának
ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért
az önkormányzat esetében a jegyző,
az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő
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működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszíti: a
22/2019. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet a köztisztviselők illetményalapjáról.
Siposné Horváth Anita
polgármester

költségvetési bevételét
1.698.951.845.- Ft-ban
költségvetési kiadását
3.625.399.007.- Ft-ban
ﬁnanszírozási bevételét
2.119.883.253.- Ft-ban
ﬁnanszírozási kiadását
193.436.091.- Ft-ban
összes bevételét
3.818.835.098.- Ft-ban
összes kiadását
3.818.835.098.- Ft-ban
állapítja meg.

2. §
A költségvetési rendelet módosíDr. Jerebák József
tásának részletezése
jegyző
A kihirdetés napja: 2020. február (1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek for26.
rásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
ezőcsát áros
nkormányzata épviselő- továbbá a ﬁnanszírozási bevételeket
és kiadásokat a rendelet 1.1. melléktestületének
lete alapján határozza meg a kép2/2020. ( .26.)
viselő-testület.
önkormányzati rendelete
(2) A módosított bevételek és kiadások
kiemelt előirányzatok és azon
az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. belül kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, államigazgatási
( . 26.) rendelet
feladatok szerinti bontásban az 1.2.,
módosításáról
1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja
meg a képviselő-testület.
Mezőcsát Város Önkormányzat (3) A módosított működési és felKépviselő-testülete az Alaptörvény halmozási bevételek és kiadások
32. cikk (2) bekezdésében meghatá- előirányzatai mérlegszerű bemutarozott eredeti jogalkotói hatáskör- tását önkormányzati szinten a 2.1. és
ben, az alaptörvény 32. cikk (1) a 2.2. melléklet részletezi.
bekezdés f. pontjában meghatározott (4) Az Önkormányzat költségvetéfeladatkörében eljárva a 2019. évi sében szereplő beruházások módosíköltségvetésről alkotott 2/2019. (II. tott kiadásainak beruházásonkénti
26.) önkormányzati rendelet módo- részletezését a 3. melléklet szerint
sításáról az alábbi rendeletet alkotja. határozza meg a képviselő-testület.
1. §
(5) Az önkormányzat költségvetéA 2019. október 1. és december 31. sében szereplő felújítások módosíközött pótelőirányzatként biztosított tott kiadásait felújításonként a 4.
állami támogatások, átvett pénzesz- melléklet szerint részletezi.
közök növelése miatt a költségvetési
(6) Az 1. §-ban megállapított mórendelet 2.§ (1) bekezdésében dosított bevételek és módosított kiamegállapított
dások önkormányzati, polgármesteri
(közös) hivatali, továbbá költségKöltségvetési bevételét
vetési szervenkénti megoszlását, és
398.573.260.- Ft-tal
az éves (tervezett) létszám előirányKöltségvetési kiadását
zatot és a közfoglalkoztatottak
398.573.260.- Ft-tal
módosítja és az önkormányzat létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként és azon belül kötelező
2019. évi

feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti
bontásban a 5.1., 5.1.1., 5.1.2.,
5.1.3., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3.,
5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.4., 5.4.1.,
5.4.2., 5.4.3., 5.5., 5.5.1., 5.5.2.,
5.5.3, mellékletek szerint határozza
meg a képviselő-testület.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.
Siposné Horváth Anita
polgármester
Dr. Jerebák József
jegyző
A kihirdetés napja: 2020. február
26.

ezőcsát áros
nkormányzata épviselőtestületének
3/2020. ( . 26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati
képviselők és a bizottsági
tagok tiszteletdíjáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§
(4) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a, 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Mezőcsát Város Önkormányzatának önkormányzati képviselőire és az általa
választott állandó bizottságok tagjaira. A polgármester és az alpolgármester illetményét és tiszteletdíját a
Képviselő-testület határozattal
állapítja meg.
2. §
A képviselő e tisztségéből eredő
feladatainak ellátásáért havi bruttó
75.000.- Ft tiszteletdíjra jogosult.
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3. §
A Képviselő-testület bizottságának
elnöke havi bruttó 65.000.- Ft, a
bizottságok tagjai havi bruttó
25.000.- Ft összegű tiszteletdíjra
jogosultak feladataik ellátásáért.
4. §
A képviselők, és a bizottságok
tagjai a megválasztásuk időpontjától
kezdődően megbízatásuk megszűnéséig jogosultak tiszteletdíjra.
5. §
A tiszteletdíj elszámolásáról és
minden hónapot követő hó 10.
napjáig történő kiﬁzetéséről a jegyző
gondoskodik.
6. §
(1) E rendelet 2020. március 1.
napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg hatályát veszti a helyi
képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 16/2019. (X.
22.) önkormányzati rendelet.
Siposné Horváth Anita
polgármester
Dr. Jerebák József
jegyző
A kihirdetés napja: 2020. február
26.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 69. §-ában
meghatározottak.
Különösen: az intézmény vezetője
felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért; gyakorolja a munkáltatói
jogokat a munkatársak felett.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
· Főiskola, Óvodapedagógus szakképesítés
· Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat
· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása
· Magyar állampolgárság
· Büntetlen előélet
· Cselekvőképesség
· pedagógus szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképMezőcsáti Napocska Óvoda zettség
A pályázat elbírálásának előnyt
a "Közalkalmazottak
jelent:
jogállásáról szóló" 1992. évi
· Intézményvezetői szakképesítés
XXXIII. törvény 20/A. §
· Felhasználói szintű MS Oﬃce (ialapján
rodai alkalmazások) ismeretek
pályázatot hirdet
· B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtanMezőcsáti Napocska Óvoda
dó
iratok, igazolások:
Óvodavezető (magasabb
·
részletes, fényképpel ellátott
vezető)
szakmai önéletrajz
munkakör betöltésére.
· az intézmény vezetésére vonatkozó program
A közalkalmazotti jogviszony
· iskolai végzettséget igazoló okidőtartama:
iratok másolata
határozatlan idejű közalkalmazotti
· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
jogviszony
bizonyítvány
Foglalkoztatás jellege:
· nyilatkozat arra vonatkozóan,
Teljes munkaidő
hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megisA vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 2020. augusz- merhetik
· nyilatkozat arra vonatkozóan,
tus 1-től 2025. július 31-ig szól.

hogy nyílt, vagy zárt ülésen kéri a
pályázat megtárgyalását
· nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról
· nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Siposné Horváth Anita polgármester nyújt, a 06
49 552 046-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
· Postai úton, a pályázatnak a
Mezőcsát Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (3450
Mezőcsát, Hősök tere 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: …………… , valamint a
munkakör megnevezését: Óvodavezető.
· Elektronikus úton Siposné Horváth Anita polgármester részére a
polgarmester@mezocsat.hu e-mail
címen keresztül
· Személyesen: Siposné Horváth
Anita polgármester részére, BorsodAbaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
Mezőcsáti Közös Önkormányzat
Képviselő-testülete testületei ülésen
minősített többséggel dönt az intézményvezető megbízásáról. A pályázókat az önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága, mint szakértői testület meghallgatja és javaslatot tesz a
Képviselő-testület számára.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.mezocsat.hu
· weboldalon, az Oktatási Közlönyben, a Csáti Újságban valamint
a www.kozigallas.hu weboldalon.
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· Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtáblája: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a
www.mezocsat.hu honlapon
szerezhet.
A pályázati kiírással kapcsolatos
egyéb lényei információ:
A Nemzeti Köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény 98.§ (18)
alapján az intézmény fenntartója az
intézményvezetői megbízásra
irányuló pályázat során, ha egyetlen
pályázó sem rendelkezik pedagógus
szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettséggel intézményvezetői megbízást
adhat annak a pályázónak, aki
pedagógus szakvizsgával rendelkezik és vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését.
A Képviselő-testület fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelenné nyilvánítsa.
Mezőcsát, 2020. február 25.
Mezőcsát Város Önkormányzata

ályázati felhívás
háziorvosi praxis betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv
neve, címe: Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök
tere1.)
Ellátandó feladatkör:
A felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola-egészségügyi ellátásban való részvétel. A
központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testülete feladat-ellátási
szerződés útján gondoskodik, ezért a
praxist betöltő nem köteles részt
venni a háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátásában.
Ellátandó lakosságszám: 1675 fő
(2020.- január 1.-jei adat)
A feladat ellátásának helye: Háziorvosi Rendelő 3450, Hősök tere
33.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A felnőtt háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítés mentesen kerül
átadásra a nyertes pályázó részére.
Pályázati feltételek:
· büntetlen előélet,
· az ellátás nyújtásához szükséges,
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§ában előírt képesítés,
· az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény, e törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23. ) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.
rendeletben előírt feltételek megléte,
· magyar állampolgárság, vagy
külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
· Magyar Orvosi Kamarai tagság,
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
· részletes szakmai önéletrajz,
· iskolai végzettséget, szakirányú
képzettséget tanúsító okirat másolata,
· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
· egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
· Magyar Orvosi Kamarai tagság
igazolása,
· egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
· illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei
fennállnak,
·a pályázó arról szóló nyilatkozata,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges
kezeléshez hozzájárul,
· a pályázó nyilatkozata, amely
szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati
anyagot megismerhessék,
· a pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázatát a Képviselő-testület nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalja.
A praxis ﬁnanszírozása:
A háziorvosi alapellátás keretébe
tartozó feladatok ﬁnanszírozása az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő ﬁnanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet szabályai szerint a praxist
betöltő egészségügyi szolgáltatónak
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül megkötött
külön szerződés alapján történik.
Az ellátandó körzetre vonatkozó
adatok:
A területi ellátási kötelezettség a
mezőcsáti 3. számú háziorvosi körzet 14. év feletti korú lakosságának
ellátására vonatkozik, mely körzet
lakosságának száma: 1675 fő, a személyi adat- és lakcím nyilvántartás
szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 10.
A pálvázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, vagy személyesen kell benyújtani Mezőcsát
Város polgármesterének címezve
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. Városháza I. emelet; Siposné Horváth
Anita polgármester). Kérjük a
borítékon feltüntetni: „Háziorvosi
pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés.
(legkésőbb 2020. április 30-áig.)
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete fenntartja a
jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés határozatlan
időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
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A feladat-ellátási szerződés
megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására
vonatkozó jogerős működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött
ﬁnanszírozási szerződés hatályba
lépésének napja, de legkésőbb 2020.
augusztus 1.

iadó
Kiadóvá vált Mezőcsát Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
buszpályaudvar büféje.
Bővebb információ kérhető Pelyhe
Enikőnél a 06203711876-os telefonszámon, illetve az önkormányzatnál.

yermekvédelmi
anácskozás a
umánszolgáltató
özpontban
2020. február 27-én került megrendezésre a kistérségi veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer
éves Gyermekvédelmi Tanácskozása a Humánszolgáltató Központban.
A rendezvény megnyitásaként Siposné Horváth Anita, Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulásának elnöke, városunk polgármester asszonya
és Rocsik Zoltán, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd
kifejtették a tanácskozás céljait, fontosságát. A jelzőrendszer a gyermekés családvédelem alappillére, melynek biztos lábakon kell állnia ahhoz,
hogy a szakemberek hatékonyan
végezhessék munkájukat. Napjainkban egyre több család veszi a
bátorságot és keresi fel többek között
a családsegítőt, pedagógust, egészségügyi szolgáltatókat, hogy megosszák a problémáikat és segítséget
kérjenek, így egyre nagyobb feladat

hárul a szociális szakemberekre.
A nyitóbeszédeket követően Gábor
Áron, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Mezőcsáti
Járási Hivatalának hivatalvezetője
tartott előadást a gyámhatóságot és
egyben a jelzőrendszert érintő hatásköri változásokról, majd megköszönte minden jelenlévő munkáját. A
részletes tájékoztató után Répásiné
Lakatos Mónika, az Ároktői Közösségi Ház vezetője mutatta be szakmai tevékenységüket. A pályázat
keretében létrejövő közösségi házak
új, viszont annál fontosabb elemei a
gyermekvédelemnek, hiszen nagyban megkönnyítik a szociális
szakemberek munkáját, valamint
háttértámogatást nyújthatnak az
oktatási intézményeknek is például a
tanulást segítő tevékenységeikkel,
gyermekeknek szóló közösségi
programjaikkal.
A tartalmas előadásokat rövid
kávészünet követte, majd Rocsik
Zoltán szakmai vezető ismertette a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
2019. évi tevékenységét, értékelte a
gyermekvédelmi jelzőrendszer
működését, valamint bemutatta az új
családsegítőket. A szolgálat szakmai
tevékenységeinek száma a pályázati
intézmények hathatós segítsége
ellenére szigniﬁkánsan emelkedett,
ez is azt támasztja alá, hogy a
családokat érintő problémák egyre
összetettebbek és egyre nagyobb
számban vannak jelen. A tanácskozás zárásaként Pap Tiborné, a
Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezetője tájékoztatta a
jelenlévőket szolgáltatása elmúlt évi
tevékenységéről, részleteiben kitérve a központ által nyújtott speciális
szolgáltatások (pl. pszichológiai és
jogi tanácsadás, családterápia, iskolai és óvodai szociális segítés,
szociális diagnózis) fontosságára,
valamint felhívta a jelzőrendszeri
tagok ﬁgyelmét arra, hogy ezeket a
speciális szolgáltatásokat ők is
ajánlhatják a családoknak.
Rocsik Zoltán
szakmai vezető

elhívás
Segítsen a Mezőcsáti Tájházért
Alapítványnak az adója 1%-ával.
Néhány adat, ami segít meggyőzni Önt arról, hogy a Tájház
megmaradjon, legyen anyagi
forrás a felújításaira, a benne folyó
oktató- és kulturális programokra:
- a Tájház épülete a településünk
és a járásunk egyetlen műemléki
védett népi épülete
- a 19. század második felében
épült mezőcsáti kisnemesi lakóházak építési technológiáit, formai
jellegzetességeit mára egyedül őrző fontos értékünk, része a településünk értéktárának
- 1994-től felújítva, korhűen berendezve tájházként működik
- 2003-ban múzeumi működési
engedélyt kapott
- a város és a járás egyetlen múzeumi intézményeként fontos kulturális- és oktatási funkciót teljesít, tevékenységében a diákprogramok hangsúlyozódnak
- közösségi rendezvények helyszíne, a környékünk szegényes
turisztikai kínálatának fontos eleme
- tárgyi-, archív képi- és írott dokumentumok gyűjteménye a város
számára fontos emlékeket őriz
- a Tájház tulajdonosa 2010-ben
elnyerte a Magyarországi Tájházak Szövetségének a Legjobb
Tájházvezetője kitüntetését, 2016ban pedig a Szablyár Péter emlékplakettet
A Tájház a működése kezdetétől
nem kért belépő díjat sem a látogatóktól, sem a diákprogramok résztvevőitől.

A Mezőcsáti Tájházért Alapítvány adószáma: 18335572-1-05
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isztelt kutyatulajdonos!
Tájékoztatom, hogy a 2020. évi összevezetett eboltás
Mezőcsáton az alábbi időpontok és helyszínek szerint történik:
2020.03.21. (szombat) 09:00-11:00 - Sándor úti volt játszótér
2020.03.21. (szombat) 14:00-15:00 - Piactér
2020.04.18. (szombat) 11:00-12:00 - Vásártér
2020.04.25. (szombat) 11:00-12:00 - KRESZ-park
Pótoltás: 2020.05.09. (szombat) 10:00-11:00 - Polgármesteri Hivatal hátsó udvara
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII.20) FVM rendelet és a Magyar
Állatorvosi Kamara EVEV szabályzata alapján:
Az összevezetett eboltás alkalmával veszettség elleni védőoltásban részesíthető a 3 hónaposnál idősebb,
mikrochippel rendelkező egészséges eb; ha 14 napon belül embert nem harapott meg és nem áll hatósági
megﬁgyelés alatt.
Az összevezetett eboltás alkalmával nem részesíthető veszettség elleni védőoltásban a 3 hónaposnál ﬁatalabb, a
mikrochippel nem rendelkező, a betegség tüneteit mutató (rossz kondíció, étvágytalanság, hasmenés, láz stb.) és a
14 napon belül embert harapott, vagy hatósági megﬁgyelés alatt álló eb.
Felhívom az ebtartók ﬁgyelmét, hogy a 164/2008 (VII.20) FVM rendelet szerint a kötelező védőoltás
elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, mely esetén a pénzbírság kiszabható összege 50.000 Ft-ig
terjedhet.
Kérem a dokumentáció megkönnyítése érdekében a lapon lévő táblázatba az eb/ebek és gazdája adatait beírni
szíveskedjen és ezt a lapot az eboltásra hozza magával!
Természetesen az eb „kisállat egészségügyi könyvét” is el kell hozni; az oltás igazolása továbbra is abba fog
bekerülni. Az elveszített „kisállat egészségügyi könyv” pótlása 500 Ft.
A kutya / kutyák tulajdonosának adatai:

Név

Település

Utca

Házszám

Szín

Szül. év

A kutya / kutyák adatai:

Mikrochip szám

Oltási könyv
sorszáma

Név

Fajta

Ivar

Az oltás díja: 4000 Ft/kutya, mely magában foglalja az eboltási illetéket.
Kötelező féreghajtó ára: 200 Ft/tabletta 10 kilogrammonként.
Ha valakinek az összevezetett oltások helyszíne vagy időpontja nem megfelelő, természetesen háznál oltást is
kérhet, melynek egyeztetéséhez hívjon a 30/206-61-80-as telefonszámon.
dr. Fedák András György
állatorvos
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egújult az

gressy könyvtára

Napjainkban, mikor a technika forradalmának újabb
robbanásszerű fejlődéséhez, az ún. digitalizáció
világához érkeztünk, még jobban igaz az az egykori
iskolai feladatra vonatkozó megállapítás, hogy a
nevelési, oktatási intézmény elsődleges feladata nem
más, mint a gyermekek egészséges személyiségének
kialakítása.
Ennek a nemes és meghatározó pedagógiai tevékenységnek egyik fő célja, hogy a gyermek az információk
tömegéből tudatosan, igényesen tudjon választani,
valamint megtalálja a számára szükséges információ
megszerzéséhez a megfelelő helyet, eszközt és kialakulhasson benne a folyamatos önművelésre törekvés igénye.
Ezen intézményi, pedagógiai fő célunknak megvalósítása érdekében elképzelhetetlen a digitális eszközparkunk céltudatos alkalmazása, valamint a módszertani
kultúra fejlesztése mellett az iskolai könyvtár adta
lehetőségek folyamatos kiaknázása is. Nagyon fontos,
hogy az oktatás folyamatában továbbra is bekapcsolódjék a könyv, mint a tudás kulcsa, vagyis az elsődleges
információhordozó. Úgy gondolom, hogy az olvasásra,
továbbá a könyvek szeretetére nevelés a szövegértési
kompetenciák fejlesztésének alapja. Annak, hogy ezek
az oktatási, nevelési tevékenységek az iskolai könyvtárban, illetve annak segítségével, igénybevételével valósulhasson meg, feltétele volt, hogy a 2019-es heves viharok következtében bekövetkezett károk (sorozatos
beázások, felázások) felszámolásra kerüljenek.
Könyvtárunk felújítása Mezőcsát Város Önkormányzatának, Polgármester Asszonyának, Képviselő-testületének segítsége, humán erőforrás biztosítása, anyagi
támogatása révén valósult meg. A munkálatok megkezdése előtt, a terület újjáépítéséhez szükséges előkészítő
feladatok (falak víztelenítése, párátlanítás) a Mezőcsát
Katasztrófavédelmi Őrs és a Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakembereinek közreműködésével történt. A vakolási, festési munkálatok, a
lerakott laminált padló az intézmény gondnokának,
Orosz József kollégámnak precízségét, keze munkáját
dicséri. Az intézmény gyermektársadalma, pedagógusai, valamint vezetősége nevében tisztelettel köszönöm meg segítségüket, nagyvonalú támogatásukat,
áldozatos munkájukat!
A könyvtár újjáépítése, felújítása napjainkra sikeresen
befejeződött és gyermekeink újra birtokba vehették, így
szellemi, kulturális fejlődésük érdekében újra képes
hatékonyan feladatát ellátni. Ennek köszönhetően és a
könyvtári állomány céltudatos bővítéséből intézményünk tanulói elsajátíthatják az önálló tanulás módszereit, a pedagógusok pedig szakmai támogatást
nyerhetnek mindennapi munkájukhoz. A tanévben a
művészeti kompetenciák fejlesztése, illetve az elméleti

tudás elmélyítése céljából állománybővüléssel is gazdagodott intézményünk, hiszen a művészeti iskolánknak,
művésztanárainknak és növendékeinek művészeti
szakkönyvtár került kialakításra.
Nem szabad megfeledkeznünk az iskolai könyvtár
közösségformáló szerepéről sem, hiszen a tanulási
környezet része, egyfajta közösségi tér a tanítási,
tanulási folyamatok színterén belül: lehetővé teszi az
ismeretek, a kultúrák, a művészetek, a tantárgyak,
valamint a pedagógusok és a tanulók találkozását is. A
felújítási munkálatoknak köszönhetően sikerült elérni,
hogy a könyvtárhelyiség újra tiszta, egészséges munkaés tanulási környezetet nyújtson, esztétikusan elrendezett berendezéseivel és felszereléseivel pedig mind
iskolánk dolgozói, mind a tanulóink örömmel tartózkodjanak ott. Az iskolai könyvtár hatékonyan igazít el az
információk között, kialakítja a gyerekekben a könyvek
szeretetét, megalapozza jövőbeni olvasási, szabadidőeltöltési és rekreációs szokásaikat, kötetei által gazdagítja a szókincset, továbbá fejleszti a szövegértési- és
szövegalkotási kompetenciákat.
Vitéz Gábor Miklós
igazgató
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Búcsú, s emlékezés...
"Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul"
(Arany János)

r. zecskó ároly
(1939–2020)

ötven kötete jelent meg. Országos és helyi folyóiratokban, időszaki kiadványokban több mint 800 cikke,
tanulmánya, közleménye látott napvilágot. Főbb kutatási területei voltak: művelődéstörténet, egyháztörténet,
neveléstörténet, községtörténet. Nagy öröm volt
számára, hogy 2019. októberében Mezőcsát története
című kötete bemutatásra került.
Szecskó tanár úr mindig a tudást, a munkát, a
tisztességet, az egyetemes emberi értékeket képviselte.
Kivételes, szeretetreméltó személyiség volt, jóindulatú,
segítőkész, akit szinte gyermeki naivság jellemzett, mert
hitte, hogy „Ha majd a bőség kosarából mindenki
egyaránt vehet…” Amikor kritizált, azt építő szándékkal
tette, mert nehezen viselte az értékek devalválódását, a
piacgazdaság vadhajtásait, a technika fejlődés romboló
hatását az emberi kapcsolatokra.
Ezer szállal kötődött Mezőcsáthoz. Bár már évtizedek
óta Egerben élt, de Gárdonyi Gézával vallotta:
„A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére. Ha nem vágyakozna, nem térne vissza… Az
ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt
idegen.”
Dr. Szecskó Károly 2020. február 27-én örökre
elment. Halálával nagy veszteség érte városunkat!
Nyugodjon békében!

Visszatekintés a múltba…

n memoriam

Dr. Szecskó Károly

Dr. Szecskó Károly történész, nyugalmazott levéltáros
Mezőcsáton született 1939. január 24-én, paraszti
családban. Az elemi iskola első osztályában megbukott
olvasásból, de tehetsége, szorgalma révén rövidesen
kiemelkedett társai közül. 1957-ben a miskolci Földes
Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd az Egri
Pedagógiai Főiskola magyar–történelem szakán 1960ban szerzett diplomát. Néhány évig a verpeléti általános
iskolában tanított, s az 1960–1964 közötti években
levelező tagozaton magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet kapott. 1975-ben az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
történelemből doktori vizsgát tett, summa cum laude
eredménnyel.
Történészként elengedhetetlennek tartotta a levéltári
kutatást. Több évtizedes kutatómunkája során közel

r.

intér ászló

Az 1950-es évek elején történt. 4-5 éves lehettem és
nagyon beteg...
Tüdő- és mellhártyagyulladásban szenvedtem.
Hiába kezeltek a körzeti orvosok, állapotom egyre
csak rosszabbodott. Olyannyira, hogy már félrebeszéltem. Szüleim kétségbeesését fokozta az a szomorú tény, hogy egy 10 hónapos kislányukat 1939-ben
már elvesztették.
Majd egyszer édesapám elindult, szegény, talán azt
se tudta hová. Ekkor meglátta Mezőcsát főutcáján, a
kerékpáron közlekedő járási tiszti főorvost, Dr. Pintér
Lászlót. Édesapám kérte, hogy álljon meg és hallgassa
meg. A főorvos úr segítségét kérte, mire ő eljött a
lakásunkra, s megvizsgált. Elmondta, hogy kórházba
kellene küldenie, de a szüleim ezt a költséget nem
tudnák megﬁzetni. Ezután a főorvos minden egyes
nap eljött hozzánk egészen addig, míg meg nem
gyógyultam. Sem pénzt, sem más honoráriumot nem
fogadott el, csak egy kérése volt: vigyázzanak rám,
meg ne fázzak.
Jelenleg 73 éves vagyok, fázásos megbetegedésem
azóta sem volt. Szüleim egész életükben nagy
tisztelettel és hálával emlegették Dr. Pintér László
urat.
Köszönöm Főorvos úr! Nyugodjék békében.
Rublinszki Mihályné
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rtékelés és elismerés
– avagy éves közgyűlés a Területi
Horgászegyesületnél Mezőcsáton –
A Területi Horgászegyesület a Mezőcsát Város
Élelmezési Központ épületében 2020. február 23-án
tartotta meg rendes éves Közgyűlését, melyen – a
korábbi években megszokottól eltérően – kiemelkedő
számú egyesületi tag tette tiszteletét. Összesen 56 fő
szavazásra jogosult horgásztárs volt a 137 tagot
számláló civil szervezetének ez évi első nyilvános rendezvényén. Továbbá több olyan személy is megjelent,
akiknek még a tagfelvétele folyamatban volt, és az
összejövetel tapasztalatai alapján akarták meghozni
végső döntésüket a belépésről.
A Vezetőség tagjainak és az Egyesület Felügyelő
bizottság elnökének – Czinege Béla úrnak – a minden
részletre kiterjedő 2019-es évet értékelő beszámolóját, a
tagok egyhangúlag elfogadták. Ezekkel kapcsolatban
sem kérdések, sem pedig érdemi észrevételek nem
hangzottak el.
Az egyesület elnöke - Mészáros József Csaba úr –
beszámolójában megköszönte és kiemelte a korábbi
elnök – Poros József úr – azon jelentős fejlődéssel
mérhető eredményeit, amit éveken keresztül elért.
Hangsúlyozta, hogy munkájára az elkövetkezendőkben
is számít mindenki. Sajnálatos módon nevezett az
elismerő és köszönő szavakat családi és magánéleti
elfoglaltsága miatt személyesen nem hallhatta, így a
nyilvánosságot felhasználva szeretné a vezetőség
ismételten megköszönni részére azt a tevékenységet,
amit a tagság érdekében az elmúlt évek során végzett.
Az egyesület gazdaságvezetője – Mészáros János
Zsolt úr – által felvázolt pénzügyi helyzetet mindenki
kecsegtetőnk ítélte, hiszen a 2019-es pénzügyi évet – a
mintegy 36 mázsa mennyiségű haltelepítés mellett –
jelentős nagyságú eredménnyel zárta a közösség. Ez
további lehetőségeket biztosít a szervezet fejlődésére, de
ahhoz szükséges az ezévre tervezett bevételi előirányzatok teljesülése is, amire minden jelen lévő tag ﬁgyelme felhívásra került.
Az egyesület horgászmestere – Bukta János úr –
kritikus szemlélettel, de korrekt módon köszönte meg a
tagok munkáját. Felhívta a közösség ﬁgyelmét a rend, az
etika és a horgászati szabályok szigorú betartására.
Ezt követően az egyesület életében első alkalommal
elismerések kerültek átadásra, amit az alábbi személyek
érdemeltek ki: Nemes Jánosné és Bukta Jánosné, akik az
„Egyesület Segítéséért 2019”, Hajdú Mihályné, aki a
„Tagságért 2019”, Szilágyi Zsolt, aki a „Közösségért
2019”, és ifjabb Gál Barnabás aki az „Egyesületért
2019” elnevezésű – elsősorban erkölcsi elismeréssel
járó – címekben részesültek.
A Közgyűlés lebonyolítása előtt a tagok részére
kiküldött nagy számú határozati javaslat – egy apró

részlettől eltekintve – többségében egyhangúan
elfogadásra került. A Vezetőség vélhetően előrelátóan
ítélte meg a tagok által kényesnek ítélt kérdéseket, mert
ezek tekintetében az egyszerű szótöbbség helyett, a
szavazás pontos eredményének megállapításához, név
szerint kérte szavazatokat. Feltevésüket igazolta, hogy
az ezen kérdések mindegyikében szoros eredmény
született.
A közgyűlésen ismertetve lett mindenkivel, hogy az
éves felnőtt és ifjúsági területi engedélyekből az
egyesület 2020-ban mindössze 100 db-ot fog
értékesíteni, mert 10 tisztviselői engedéllyel együtt az
eladható összmennyiség 110-es darabszámban (picit
megemelve az előző évi értékesítést) került meghatározásra, a Megyei Kormányhivatal által elfogadott
2020-2024 évre vonatkozó halgazdálkodási tervében. A
területi engedélyek ennek megfelelően gyorsan is
fogynak, hiszen már február hónapban az eladás
mértéke átlépte az értékesíthető mennyiség 50 százalékát.
A közgyűlés mindenkinek kellemes időtöltést és
kikapcsolódást kívánva került bezárásra, ami a Vezetőség megítélése szerint eredményesen és sikeresen
zárult. A változtatásokhoz szükséges lényegi szabálymódosítások megtörténtek. Amiről elektronikus úton
értesítve lesznek a tagok, továbbá 2020 március 01-től
mindenki tájékozódhat új honlapunkon. (themezocsat.hu) Ezzel lehetővé téve, hogy mindenki nyugodt
környezetben, gazdag fogási élményekkel tarkítva és
tisztességesen tudjon hódolni 2020-ban is kedvenc
szenvedélyének.
Területi HE Vezetősége

zabadtéri és irányított égetéssel
kapcsolatos tudnivalókról
A szabadtéri égetéssel kapcsolatosan főszabály, hogy
tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály
külön megengedi. Háztartási hulladékot (műanyagot,
gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen
nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben
elégetni is TILOS!
Belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az
esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati
rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott
időpontokban és feltételek mellett.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 05.) BM rendelet 226. § (1) bekezdése
alapján, ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az
ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár
egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat változása miatt a továbbiakban
a külterületi irányított égetés nem engedély köteles,
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hanem bejelentés köteles, ha azt jogszabály lehetővé
teszi. Az illetékmentes bejelentést a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál
kell megtenni az égetés előtt legalább 5 nappal, a
https://baz.katasztrofavedelem.hu/24076/iranyitottegetes linken elérhető dokumentum kitöltésével.
A külterületi irányított égetés során ﬁgyelembe kell
venni, hogy a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély
esetén azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak
úgy végezhető, hogy az környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást –vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg
kell szüntetni.
Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás, vagy akár az
erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás
természetesen továbbra is megengedett, viszont itt is
ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről,
homokról! Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas
kézi szerszám! Hasonlóan fontos, hogy csak akkora
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk
alatt tudunk tartani! A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne
legyenek a közelben könnyen lángra kapó éghető
anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz avar, gallyak,
vagy hulladék. Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben
ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen
továbbterjedhetnek.
Fokozott tűzveszély időszakában (korábbi megnevezés szerint: „tűzgyújtási tilalom” idején) tilos tüzet
gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és
az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi

ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken
található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti
fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az
emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nem
csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos
égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró
ﬁgyelmetlenség is tragédiához vezethet.

ezőcsáti

ásár

( iss ózsef utca)

időpontjai:
- március 11. szerda

- április 8. szerda
- május 13. szerda
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egemlékezés
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!”

egemlékezés
„Nyugszik a szív mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De Te számunkra sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok!”

Emlékezünk rá és soha nem feledjük,

Molnár Zoltánnét, szül. Váradi Máriát,
aki egy évvel ezelőtt örökre itt hagyott minket.
Férjed, ﬁad és családja.

Soha nem múló fajdalommal emlékezünk

Szilágyi János
(2019. 03. 13.)
halálának első évfordulójára.
Szerető felesége és lányai családjaikkal

öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk

Dr. Kondrák Mihály
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

M.V.T.S.E.
Labdarúgó szakosztályunkba várjuk a 2002-2005
között született lányok, ﬁúk jelentkezését, akik meg
szeretnének ismerkedni a labdarúgással.
Amit biztosítunk: felkészült edzők kísérik végig az
edzésmunkádat, teljes ruházati csomag, felszerelés
minden csapattagunknak, akik rendszeresen járnak
hozzánk edzésekre, meccsekre.
Amit elvárunk: szeresd a focit, légy tisztelettudó
edzőiddel, csapattársaiddal.
Jelentkezés Polgár Péternél a 0670/620-60-44-es
telefonszámon
vagy az M.V.T.S.E. facebook oldalán.

2020. március

gyházi hírek

zületések

Katolikus Egyház

Balázs József
és Farkas Nikoletta Henrietta

Henrietta Lara

Szentmisék kezdete:

Horváth Gyula és Ónodi Petra

Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Gyula
Farkas Sándor Zsolt és Jónás Georgina

Katalin Jázmin

Református Egyház
Minden hétfőn-kedden 7 óra 40
perctől diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak.
Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet.
Március 15-én vasárnap
Nemzeti Ünnepünkre szentelt
istentisztelet, a Református
Énekkar és a diákok
szolgálatával.

ázasságkötés

Sarkadi Lenke és Nótár Károly
Lévai Helga és Slezsák Tibor
Rontó Hajnalka és Szilvási József Tamás

Március 20-án "Törd a fejed!" matematika
verseny az Enyedyben.
Március 28-án Bibliatörténetmondó és
zsoltáréneklő verseny.

Kónya Mária és Tompa Géza
Bogdán Szilvia és Dósa Jenő

lhalálozás

Lőrinc Sándorné Kulcsár Margit 78 évet élt
özv. Sárai Gyuláné szül.: Gyuricskó Erzsébet 71 évet élt
özv. Nagy Lajosné szül.: Ádám Magdolna 82 évet élt
Ötvös Mihály 75 évet élt
Dr. Tóth Erzsébet élt 71 évet

2020. március

mlékül

él- orsodból

elhívás

2020. február 20-án könyvbemutatóra került sor a
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

ezőcsáti
űvelődési özpont és önyvtár
versmondó versenyt rendez.
A versenyt öt kategóriában hirdetjük meg:
1. Kisdiák 1. (1-2. osztályos tanulók)
2. Kisdiák 2. (3-4. osztályos tanulók)
3. Diák (felső tagozatos tanulók)
4. Ifjúsági (15-19 év közötti ﬁatalok)
5. Felnőtt
A versenyre egy magyar költő szabadon választott
versével lehet jelentkezni.
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár
Időpont: 2020. április 17. péntek, 14.00 óra.
A versenyre nevezési díj nincs, jelentkezni 2020.
április 8-ig, személyesen a városi könyvtárban, vagy
a 70/413-2401-es telefonszámon, Farkas Istvánné
könyvtárosnál.

Erőss Gábor geleji néprajzkutatónak újabb könyve
jelent meg, ezúttal 17 Dél-borsodi településről gyűjtött
össze cikkeket, melyek az 1860-as évektől az 1930-as
évek elejéig jelentek meg korabeli újságokban. Érdekessége a rendkívül gazdagon illusztrált kötetnek, hogy
nem hagyományos településtörténetet vehet kézbe az
olvasó, a tudósítások többsége a községekben történt
tűzesetekről, lopásokról, rablásokról, vihar okozta pusztításokról, szerelemféltésből elkövetett gyilkosságokról,
balesetekről, öngyilkosságokról szól. Illusztrációi
között sok régi képeslap kapott helyet.
A könyv díszbemutatóján a vendégeket Siposné
Horváth Anita, Mezőcsát város polgármester asszonya
köszöntötte, Demeterné Nyeste Erzsébet Gelej és Bögre
Lajosné Tiszatarján polgármesterei méltatták és mutatták be a szerzőt. A rendezvényen közreműködött Bordás Magdolna tanárnő, Kovács Ádám Máté, a Magyar
Kultúra Lovagja és a tiszakeszi Botorka Néptáncegyüttes kamaracsoportja.
A könyv megjelenését szélés körű összefogás tette
lehetővé, támogatták települési önkormányzatok, civil
szervezetek, magánszemélyek. A bemutatót dedikálás és
állófogadás követte.
A kiadvány 4500,-Ft-os áron megvásárolható a városi
könyvtárban.
Farkas Istvánné

z elűzött álom
Lukács Sándor,
Kossuth-díjas
színművész verses
önálló estje
2020. április 29-én,
18.00 órától a Mezőcsáti
Művelődési Központ és
Könyvtár
színháztermében.
Fotó: Dömölky Dániel

A művész úr saját verseiből összeállított, életrajzi
adalékokkal, személyes történetekkel fűszerezett
műsora.
Jegyek hamarosan kaphatók a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtárban.
További információk az intézmény facebook
oldalán és a kihelyezett plakátokon.
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Mezőcsát Város havi lapja
2400 példányban jelenik meg havonta, illetve a www.mezocsat.hu oldalon is olvasható
Kiadja: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
3450 Mezőcsát, Szent István út 17-19.
E-mail: czirkusbabett@gmail.hu
Felelős kiadó: dr. Sikter Péter Szerkesztő: Czirkus Babett

ISSN 1217-2391

