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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 26-án
13 órától tartotta tervezett ülését, ahol tájékoztatást adtam: A június 25-én
Tiszaújvárosban Farkas Judit
helyi lakos által Mezőcsát Város
Önkormányzatával szemben
indított polgári per tárgyalásáról, az ugyanezen a napon helyben megtartott Mezőcsáti Sürgősségi Betegellátási Társulás
új Mötv. szerinti újjáalakulási
üléséről. A június 28-án Miskolcon megtartott AVE Konzorciumi Ülésről. A Képviselőtestület felhatalmazása alapján
a Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Nonprofit Kft. javára július 11-én csütörtökön
dr. Kónya Katalin közjegyző
előtt tett kezességvállalásról.
A július 16-án NyíregyházaBorbányán szépkorú Váradi
Jánosné köszöntéséről leánya, Rozgonyiné Váradi Erzsébet otthonában.
A Képviselő-testület elfogadta: Az élelmiszeralapanyag-beszerzés ajánlataira
érkezett javaslatok kedvezőbb árú beszállítóival történő szerződéskötésre történő
felhatalmazást. Az önkormányzat 2013. évi első féléves
helyzetéről szóló beszámolót.
A tájékoztatót az első félévben végzett felújítási és karbantartási munkálatokról. A
Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Nonprofit Kft. mű-

ködési támogatására vonatkozó kérelmét. A Kistérségi
Egészségfejlesztő
Központ
Nonprofit Kft. tagi kölcsön
meghosszabbítása iránti kérelmét. A kéményseprő-ipari
közszolgáltatás (Kormányzati Rezsicsökkentési Intézkedésen alapuló múlt havi
lapszámunkban részletezett)
díjcsökkenésének helyi rendeleti átvezetését. A „Közterület használatról” szóló
rendeletének
módosítását.
A START munkaprogramban előállított termékfelesleg
értékesítését. A Városi közterületek őszi virágosításának költségeit. A települési
értéktár tagjaira vonatkozó előterjesztést – Bánfalvi
Bélánénak, Juhász Lászlónak
és Roszkos Lajosnak ezúton
is gratulálok. A tájékoztatást a Mezőcsáti Alapellátó Egészségház felújítási és
korszerűsítési terveiről. A
használaton kívüli gyermekjátékok dekorációs célú áthelyezését. Az új építéshatósági ügyintéző szolgálati lakás
iránti kérelmét. A „Városnap”
költségvetését. A Csáti Újság szerkesztői feladatainak
ellátására vonatkozó szerződés megkötését és az Önkormányzat érdekében eljáró
felelős kiadót Erőssné Király
Ildikó személyében – akinek
ezúton is gratulálok. A „Megváltozott
munkaképességű
emberek rehabilitációjának és
foglalkoztatásának segítése”

Dr. Domján László,
településünk polgármestere
című pályázat benyújtására
vonatkozó felhatalmazást. A
Vöröskereszt kérelmét közterület-használat iránt a Hősök
tere 33. szám előtt.
Újratárgyalását látta szükségesnek a Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulásának
Tulajdonát képező Renault
Kango személygépkocsi város
által történő megvásárlására
irányuló előterjesztésnek.
Nem tudta elfogadni az ideiglenes lakáshasználati jog meghosszabbításai iránti kérelmet.
Felkérte a polgármestert és
az apparátust az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elmaradt bérleti díjainak és közüzemi szolgáltatók felé fennálló
tartozásainak felmérésére.
dr. Domján László
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VÁROSNAP
2013. szeptember 28.
SZOMBAT

Helyszín: Mezőcsát, ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár többcélú tere
Program:
13.00 Köszöntő, mazsorettek műsora
13.30 MMA-bemutató
13.45 ÁMK óvodások műsora
13.55 Tanoda zenés műsora
14.10 Mezőcsát Népi Együttes műsora
14.45 Lila Akác Nyugdíjas Klub zenés összeállítása
15.00 Madárijesztők – az ÁMK Egressy Béni Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola 4. b osztály műsora
15.10 Sztárvendég: Varga Viktor (koncert)
16.00 Mazsorettbemutató
16.15 Dr. Enyedy Andor Ref. Ált. Iskola Diamond
Dance Alapfokú Művészeti Iskola
16.35 Dr. Enyedy Andor Ref. Ált. Iskola aerobic csoportja
16.40 Ju-Jitsu bemutató
17.00 Tombolasorsolás
17.30 „Legvirágosabb ház 2013” cím eredményhirdetése
17.50 Táncbemutató
18–18.30 Sztárvendég: Szandi (koncert)
19–19.30 Sztárvendég: BMV Rock Egylet (koncert)
20–23.00 Utcabál a Hangulat együttessel
Egész napos kísérőprogramok:
Játszóház
Helyi alkotók kiállítása és termelők vására
Szilvalekvárfőzés
Egészségsátor
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Búcsú – Ezüstmise
a Szent István templomban

Településünk védőszentje Szent István király. A mezőcsáti Római katolikus
egyházközség minden évben augusztus 20-án tisztelettel emlékezik égi Patrónusára,
az országalapító, egyházszervező Szent Királyra.
A búcsú ünnepén, minden évben előre felkért lelkipásztor fungál, teljesít
lelkipásztori szolgálatot. Ebben az évben a hívekkel megtelt templomban,
Bertók József nyékládházai plébános
celebrálta a szentmisét, és mondta az
ünnepi szentbeszédet. A miséző lelkipásztor, aki Mezőcsátról származik,
készséggel fogadta a felkérést, annál
inkább, mivel 25 évvel ezelőtt itt tartotta első szentmiséjét, s most 25 év
eltelte után szülővárosa templomában
adhatott hálát az Úrnak.
A miséző, személyes kötődése a
településhez, a csátiakhoz és a templomhoz, meghitté tette az ünneplést.
A szentmise elején a hívek nevében az
egyházközség gondnoka, Lőrincz András köszöntötte az ezüstmisést, valamint
egy verssel Farkas Dávid ministráns.
A szónok a szentbeszédben, a történelmi adatok, korabeli feljegyzések
és krónikák alapján három szempontot emelt ki a Szent Király életéből és
állított követendő példaként a jelenlévő hívek elé. A három szempont a
következő volt:
1. István, a pogány környezete ellenére kiváló személyiséggé formálódott,
a Krisztustól vett értékrend szentté
tette. Atyja, Géza nagyfejedelem és
anyja, Sarolta ugyan már meg voltak
keresztelve, de még a pogány gyökerekkel nem sikerült nekik teljesen szakítani. István lelke ellenben fogékony
volt az evangélium üzenetére, és a
visszahúzó pogányságtól kísért környezet ellenére eljutott a keresztény

eszmekép csúcsára. Számunkra tanúság: visszahúzó családi környezet,
hitüket elveszítő családtagok ellenére
is megvalósítható a keresztény ideál.
István példája segítsen minket ebben!
2. István, a király az ő korában és környezetében élő uralkodóktól, akik
nemritkán jellembeli és erkölcsi fogyatékosságot hordoztak, sem kaphatott
ösztönzést az eszményi uralkodásra,
ország vezetésére. A Krisztustól vett
tanítás volt ebben is segítségére. Számunkra tanulság: tágabb környezetünk,
munkatársi, baráti, hivatali környezetünk sokszor akadályok személyiségünk
kibontakozásában, hivatásunk méltó
betöltésében. Szent István tudott felülemelkedni minden visszahúzó erőn.
Szent István, példája lendítsen át minket is minden akadályon!
3. Szent István kortársainak, korabeli
uralkodóinak nem sikerült olyan mélyen átfogóan átadni népüknek a keresztény hitet, mint azt István tette. A
hit átadása István királynál azért volt
eredményes, mert ő nemcsak megkeresztelve volt, hanem élte is azt, amit
hitt és vallott, egész lényét, szívét. Lelkét
áthatotta a Krisztustól kapott evangéliumi üzenet. Számunkra tanulság: adjuk
át a hitet! A hitet átadni, mint mindig,
úgy ma is nehéz. Csak azt tudjuk átadni, amink van. Ha a krisztusi tanítás életünkké válik, átjárja egész bensőnket,
akkor az eredmény nem fog elmaradni. Gyermekeinknek is át tudjuk adni
a személyiségünket, családjainkat, s az
egész társadalmat jó irányba formáló

krisztusi tanítást, az üdvösségre vezető
legszebb értékrendet.
A szentmise végén ezüstmisés
áldásban részesültek a jelenlevők.
Az áldást, immár hagyományosan a
felemelő körmenet követte. A városban kijelölt útvonalon a rendőrség
biztosította a körmenet megtartását. A körmenetben összeszedetten,
fegyelmezetten résztvevő 150-200
személy, közöttük a szomszédos falvakból az ünnepre zarándokolt hívek
(Tiszakeszi, Tiszatarján, Ároktő) lelkesen énekelték az Oltáriszentségben
jelenlevő Üdvözítőt magasztaló énekeket. A Szent István tiszteletére rendezett búcsúi ünnepség a templomban a szentségi áldással és a Himnusz
éneklésével fejeződött be.
A templomi ünnepség befejezésével az ÁMK Kiss József Közösségi Ház
és Könyvtárban az Önkormányzat állófogadást adott az ünnep valamennyi
résztvevőjének. Ugyancsak az Önkormányzat már évek óta, úgy most is
nagylelkűen különkocsit biztosított a
szomszédos falvakból az ünnepre érkező hívek részére.
Nagylelkűségükért ezúton is szívből mondok köszönetet dr. Domján
László polgármester úrnak és a Városi
Önkormányzatnak! Kívánom, hogy
Szent István király vonzó példájával és
égi pártfogása alatt Mezőcsát városa
Isten dicsőségére és lakosai boldogulására szépen fejlődjön és minden jóban gyarapodjon!
Veres József
plébános
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SZENT ISTVÁN
ÜNNEPÉN

Augusztus 20-a a mezőcsátiak életében már hagyományosan kettős
ünnepet jelent, hiszen államalapító Szent István királyunk napja
nemcsak az önkormányzat programja, hanem a helyi katolikusság
kiemelt eseménye is.
Az önkormányzati megemlékezésen Gazda István önkormányzati
képviselő úr tartott ünnepi beszédet, majd ezt követően a Tihanyi
Vándorszínpad „Éljen a magyar!”
című ünnepi műsorát láthatta a
közönség.
Gazda István képviselő úr „István
király emlékezete” című beszédéből,
szeretnénk a kedves olvasó elé idézni néhány gondolatot: „A nyugateurópai keresztyén állam- és egyházszervezet kialakítása, az önálló
magyar állam és latin rítusú egyház
nemzetközi elismertetése, majd megvédése fűződik első királyunk, István
nevéhez. Hazai és nemzetközi megbecsülését, tekintélyét az emelte a
legmagasabb szintre, hogy 45 évvel
halála után szentté és Magyarország égi patrónusává, védőszentjévé
avatták. I. László király – aki később
szintén a szentek sorába emeltetett –
1083. augusztus 20-án nyittatta fel
István koporsóját és Róma, valamint
a magyar püspökök jóváhagyásával
a szentek közé iktatta.” Képviselő úr
beszédében István király életútjáról

beszélt, majd kiemelte a történelmünk és keresztyénségünk szempontjából legfontosabb állomásokat.
Záróbeszédében a következők hangzottak el: „Az első magyar király ünnepén elismeréssel adózunk István
elévülhetetlen állam- és egyházszervező és modernizáló érdemeinek.
Minden magyar ember és hazafias
magyar állampolgár tiszteletét kell,
hogy nyilvánítsa az állam- és egyházalapító uralkodó emberi nagysága, államfői bölcsessége, újítási
merészsége, hazánkat védő kitartó
bátorsága előtt.”
A beszédet követte – a mezőcsáti
közönség számára már ismert – Tihanyi Vándorszínpad műsora, ahol
felléptek: Tihanyi-Tóth Csaba színművész, Bognár Rita, Kóbor Tamás,
Subi Zoltán és Keszler Éva művészek. Hazafias dalokat, nótákat,
ismert operett-, opera- és musicalrészleteket, valamint népdalokat
hallhatott a közönség. A művészek
a mezőcsáti közönségben aktív közösségre találtak, hiszen számos
produkciójukba vonták be őket.

Érzelmekben gazdag, e naphoz méltó, Szent István napi megemlékezésen vehettek részt az érdeklődők a
nap folyamán.
Siposné
Horváth Anita

Az ünnepen Gazda István lelkész
mondott köszöntő beszédet

A Tihanyi Vándorszínpad művészei hazafias dalokat, népdalokat, népszerű operett-, opera- és musicalrészleteket adtak elő;
a képeken az előadók balról jobbra: Kóbor Tamás, Keszler Éva és Tihanyi-Tóth Csaba

6

CSÁTI ÚJSÁG
„Általában annak, hogy tud-e valaki vagy sem, a tanítani tudás a jele.”
Arisztotelész

Becsöngettek

Mezőcsát Város Önkormányzatának életében első ízben kezdődött el úgy a tanév, hogy
fenntartóként az iskolakezdéssel kapcsolatos tennivalókkal nem kellett szembesülnünk.
Az egyébként oly kedves terhet – immáron helyben is – teljes egészében a helyi református gyülekezet és az állam viseli.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőcsát Járási Tankerülete fenntartásában lévő Egressy Béni Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola 2013. augusztus 31-én 17 órától a kisudvarán tartotta
tanévnyitó ünnepségét. Szaniszló László
járási tankerületi igazgató úr a tőle megszokott szerénységgel szemlélte a rendezvényt. A fehér blúzaikban és ingeikben
büszkén feszítő tanulók osztályfőnökeik
vezetésével szép rendben állták körbe a
teret mögöttük és mellettük meghatott
szülők hada hallgatta Czeglédi Terézia
igazgató asszony tanévnyitó beszédét. Az
ünnepi műsor leglátványosabb része az
első osztályosok műsora volt, mely kön�nyekig hatotta az iskolakezdéstől szorongó
szülőket. Az 1/a osztályt Holló Tamásné
és Bódiné Bertók Magdolna, az 1/b osztályt Terpákné Varga Anikó és Mazainé
Pap Judit készítette föl és vezette. A negyedikesek minden újdonsült kisiskolásnak az egykori református néptanítóból
lett zeneszerző, író és színművész portréját ábrázoló kitűzővel kedveskedtek. Az
ünnepség végén mind a nyolc évfolyam
tanulói osztályfőnökeik vezetésével osztályonként szép rendben elvonulva még
néhány percre mintegy ráhangolódásként
elfoglalták osztálytermeiket és tájékozódtak a hétfői kezdés részleteiről.

Gyermekek, szüleik és pedagógusok az
Egressy Béni Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola
tanévnyitó ünnepségén

A Dr. Enyedi Andor Református Általános Iskola diákjai szüleikkel és a gyülekezet tagjaival közös tanévnyitó istentiszteleten vettek részt 2013. szeptember
1-jén 10 órától a Református Templomban. Gazda István lelkipásztor úr igehirdetését követően a diákok szolgálatára
került sor, melynek leginkább lélekemelő része az első osztályosok úrasztal körüli szavalata volt. Felkészítő tanáruk
Bodnárné Batrha Orsolya önkéntes
munkáját a lelkész úr külön is megköszönte. A presbitérium és a gyülekezet
tagjai örömmel kísérték figyelemmel a
diákok minden szavát és mozdulatát,
hálát adva az Úrnak a gyarapodásért és
az előrejutásért. Az istentisztelet végén
az új iskolaigazgató, Horváth László
vezetésével a szép hagyományoknak
megfelelően az újdonsült pedagógusok
eskütétellel nyilvánították ki és erősítették meg elkötelezettségüket.
A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai tanévnyitó istentiszteleten
vettek részt 2013. szeptember 1-jén 15
órától szintén a Református Templomban. A zászló bevonulását követően
Gazda István lelkész úr Pál apostolnak
a Thessalonikaiakhoz írt első leveléből
vette fel az igét. „Mi azonban a nappal fiai vagyunk, legyünk tehát józanok, magunkra véve a hit és a szeretet
páncélját és sisak gyanánt az üdvösség
reménységét.” A tanulók átszellemülten

Istentisztelettel vette kezdetét a tanév
a Dr. Enyedi Andor Református Általános
Iskola diákjai és tanárai számára

hallgatták a ma is álló városban kétezer
éve Timótheus és Szilvanus tanításának, munkálkodásának és a távolból is
féltő szeretettel és iránymutatással történő támogatásának történetét és máig
ható tanulságait. Pásztor Éva igazgató
asszony beszéde megszokottan tanulságos, velős és információgazdag volt.
A diákok szolgálata itt már valóságos
művészi értéket képviselő önkifejezés a
mai kor nyelvén és dallamaival kifejezve a megváltottság tudatának örömét.
Az idei tanév központi gondolata a
nevelés. A rendszerváltást követő évek
tapasztalása, hogy az újonnan felfedezett szabadság feletti örömünkben és a
teljesítményorientált társadalmi berendezkedéshez történő alkalmazkodás
során talán kissé túlértékeltük a száraz
tudást és nem figyeltünk kellőképp annak értelmére és céljára a lelkében ép
emberre, akinek a maga és a közösség
hasznára kellene fordítani ismereteit.
A tehertétel immáron nem Önkormányzatunk vállán van, de annak elhordozásához az új fenntartóknak egy
másik Arisztotelésztől származó és
általa a neves tanítójának tulajdonított
mondás idézésével kívánok sok sikert.
„Platón mondja, szükséges, hogy már
gyermekkorunktól kezdve bizonyos irányításban legyen részünk, azazhogy annak
örüljünk, és azon bánkódjunk, amin kell –
a helyes nevelés éppen ebben áll.”

dr. Domján László

Tanulók a Mezőcsáti Református
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola tanévnyitó istentiszteletén
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ÉVKEZDÉS
A NAPOCSKA ÓVODÁBAN
Intézményünk óvodapedagógusai és technikai dolgozói felkészülten, megújultan és a
változásokra nyitottan várják 2013/2014-es nevelési év kihívásait.

A kreatív, szakképzett pedagógusoknak és a vidám, gyerekbarát
környezetnek köszönhetően tartalmas, élményekben
gazdag éveket tölthetnek városunk óvodájában a gyermekek
Az óvodánkba beiratkozott 154 kisgyermeket a csoportszobákban esztétikus berendezéssel, új csoportszobai játékokkal, eszközökkel és új
udvari játékokkal vártuk.
Az Árpád úti tagóvodánk gyönyörű fás, bokros játszóudvarához
hasonlóan, a Hősök terén is megkezdtük az udvar szépítését. A nyáron elkészült új kerítést az udvar
füvesítése, fásítása, illetve KRESZpark kialakítása követi majd.
A Hősök terei óvodában ebben az
évben a harmadik, egyben az utolsó
mosdóhelyiségünk is teljes felújítást
kapott. Így minden csoportszobánkban esztétikus, modern, higiénikus
környezet várja a gyermekeket.
Az óvónénik szokásos izgalommal és lelkesedéssel készülődtek a
kicsik fogadására. Az egyébként is
színes, világos, gyermekbarát csoportszobákat, öltözőket csinosítgatták, díszítgették, hogy még hívogatóbbak legyenek az új nevelési
évre, kis lakóik örömére.
„Régi” óvodásaink azonnal
birtokukba is vették az új játékszereket, újra rácsodálkoztak az
udvar szépségére, s régen látott

pajtásaikat kitörő örömmel fogadták. Az eddig csendes csoportszobák benépesültek, életre
kelt az óvoda. Milyen jó is újból
hallani a gyermekzsivajt!
Újonnan jövő legkisebb óvodásaink közül is megérkeztek „az
első fecskék”. Mindegyikük megismerkedett már saját otthonában
leendő óvónénijével. A családlátogatás után az óvodával való ismerkedésre legfőképp anya kíséri
csemetéjét. Régi szokás szerint a
gyermek igényeihez igazodó, szülővel közösen történő beszoktatás
történik nálunk. Célunk a gyermek és óvodapedagógus közti bizalmon alapuló szeretetteljes kapcsolat kialakítása.
A nevelési évet szülőértekezletek
lebonyolításával indítottuk. Szeretünk
együtt gondolkodni, mindent megbeszélni a szülőkkel. Valljuk, hogy csak
velük együtt működve, egymást kölcsönösen tisztelve, közös neveléssel
lehet hatékony a munkánk.
Pedagógiai programunk maximálisan megfelel a gyermekek nevelésének, oktatásának, személyiségük sokoldalú kibontakozásának.

Általa könnyen felismerhetjük a tehetséges gyermekeket, mely egyik
legfontosabb célunk, ugyanakkor
alkalmas a hozzánk járó gyermekek
egyéni képességeinek fejlesztésére
és az eredményes iskolakezdésre
való felkészítésre.
Pedagógusaink sokoldalúak, innovatívak, lépést tartanak a kor kihívásaival. Folyamatos önképzés és
továbbképzés biztosítja számunkra,
hogy mindig a legmodernebb módszerekkel tanítsunk.
A gyermekek mindennapjait
kitöltő – folyamatos játékkal, mozgással, meséléssel, énekkel gazdagított – komplex tevékenységeket
néptánc oktatással, a gyermekjóga
elemeinek beépítésével, színes hagyományőrző, illetve játékos interaktív műsorokkal tesszük még
változatosabbá.
Reményeink szerint óvodásaink szívesen és örömmel érkeznek hozzánk szüleik és a mi teljes
megelégedésünkre.
Bízunk abban, hogy szép, izgalmas, eseményekkel teli nevelési év
vár mindannyiunkra!
Erőssné
Király Ildikó
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ISKOLAHÍVOGATÓ
Kedves Középiskolába Készülő Diákok! Tisztelt Szülők!
A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola szeretettel
hívja a 2013/2014-es tanévben Iskolahívogató programsorozatára a középiskolába
készülő 6-7-8. osztályos diákokat.
Ha szeretnének/szeretnétek megismerkedni az iskolánkban folyó munkával, az itt tanító pedagógusokkal, látogassanak/látogassatok el hozzánk minden hónap 3. szerdáján (február 2. szerdáján), vegyenek/vegyetek részt érdekes, vidám programjainkon!

50 éves

a csáti gimnázium
Jubileumi ünnepségünkre
készülve
várjuk a volt tanárok,
diákok és munkatársak
visszaemlékezéseit,
hogy minél
teljesebb képet tudjunk adni
az elmúlt időről!

50
„Így emlékszem” címmel
szívesen olvasnánk arról,
milyen volt a diákélet,
hogyan élték meg a
középiskolai mindennapokat
és ünnepeket.
Írásaikat a következő
címekre várjuk:
Facebookon:
Mezőcsáti Református
Gimnázium

E-mailben:
50evesacsatigimi@gmail.com
Levélben: 3450 Mezőcsát,
Kossuth u. 12.
A határidő:
2013. szeptember 20.
Emlékezzünk és
ünnepeljünk közösen
egykori és mai csáti
gimnazisták,
szakközépiskolások!

Kedvcsináló
2013. október 16. 15 óra
– Játékos-ismerkedős foglalkozás az élménypedagógia eszközeivel
Megismerheted az iskolát, találkozhatsz a pedagógusokkal, jókedvű délutánt
tölthetsz együtt diáktársaiddal.
– Élő Gazdálkodj okosan! A hagyományos, mindenki által jól ismert és szeretett
játék, kacagtató feladatokkal, ahol te lehetsz a bábu. A jutalom nem marad el!
2013. november 20. 15 óra
– Képzeletbeli utazás német és/vagy angol nyelvterületre
Szeretnél érdekesebbnél érdekesebb vetélkedőkön részt venni, közösen énekelni,
játszani velünk? Akkor ezen a délutánon is itt a helyed. Iskolánk idegen nyelvi munkaközössége meleg teával, sok-sok vidámsággal vár ezen a hideg őszi délutánon.
– Érdekes kísérletek
Érdekel a fizika, a kémia? Szereted a kísérleteket? Várunk szeretettel!
2013. december 18.
– Kreatív karácsony
Készíts velünk szebbnél szebb karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat, lepd meg
ezekkel szeretteidet! Csak a kreativitásodra és a kézügyességedre lesz szükség, a
többiről mi gondoskodunk.
2014. január 15. 15 óra
– Történelmi társasjáték
Barangolj velünk a történelem csodás világában!
2014. február 12. 15 óra
– Dalos délután
Egy vidám délutáni program, ahol együtt énekelheted velünk a dalainkat. A jó
hangulat garantált!
– Mozdulj!
Ha egy kis testmozgásra és sok vidámságra vágysz, szívesen látunk a tornateremben.
2014. március 19. 15 óra
– Történelem „fénytörésben”, avagy: interaktív utazás Balassi Bálint korában
Találkozás hősökkel, vitézekkel, szépséges hölgyekkel, erős asszonyokkal, hódítókkal, árulókkal, boszorkányokkal, költőkkel és tudósokkal.
Reméljük, minél többen ellátogattok programjainkra!
Addig is keressetek minket
a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
honlapján: www.gimnazium.csatirefi.hu,
facebook-oldalán: Mezőcsáti Református Gimnázium
e-mailben: iskolahivogato.mrg@gmail.com

Találkozunk októberben!
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HÍREI
Induló szabadidős programjaink 2013.
Minden kedden
17.30–19.30 Egressy Béni Nőikar próba
Az arany minősítésű nőikar Szűcs Sándor karnagy vezetésével egyházi és világi darabokat sajátít el, az év során többször mutatkozik be
Miskolcon, a helyi és a járás közönsége előtt.
Minden csütörtökön
14–16 óráig Nyugdíjas Klub
Szabadidős tevékenység, kötetlen beszélgetésekkel, ének- és tánctanulással, jeles napok megünneplésével, valamint közönség előtti fellépéssel.
17–19 óráig Arany Kezek Foltvarró Klub
Kézműves foglalkozás csodálatos textilmunkák (táskák, faliképek, kitűzők, ünnepek jelképei, díszpárnák) készítésével foglalkoznak, játszóházak és kiállítások résztvevői, a klubot vezeti Sipeki Istvánné Gizike.
16–17.30 KÉK LAGÚNA mazsorett csoport próbáit Kormos Ágnes vezeti.

Havonta találkoznak a kertész klub tagjai, szakmai vezetőjük Csitáriné
Szabó Erika a kiskertekben szükséges aktualitásokról tart előadást, valamint szakmai bemutatót.
A „színházkedvelők baráti köre” ebben az évadban a Lehár bérlet előadásait fogja megtekinteni Miskolcon, mely 6 előadást foglal magába. Az előadások
szerdánként lesznek, a busz 18 órakor indul a közösségi ház parkolójából.

Újságokat a könyvtárból is kölcsönözhet!
Folyóiratok széles választékával várjuk olvasóinkat, melyeket olvashatnak
helyben, vagy a legfrissebb számok kivételével kölcsönözhetnek is egy hétre. Napilapok és magazinok, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával irodalmi, művészeti, természettudományos, történelmi, kulturális
folyóiratok járnak a könyvtárba, összességében mintegy 80-féléből válogathatnak könyvtárunk látogatói.

„Hol volt, hol nem volt…”
Városi Mesemondó Verseny
Kedves gyerekek,
szülők, pedagógusok!
Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház
és Könyvtár szervezésében mesemondó versenyt hirdetünk az általános iskolák 2–4. osztályos tanulói
részére, melynek időpontja: 2013.
október 4. péntek 14 óra.
Helyszíne: ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár
Mezőcsát, Szent István út 21.
A versenyre egy-egy szabadon választott népmesével lehet nevezni
max. 5 perc időkeretben.
A legjobb mesemondókat évfolyamonként könyvjutalomban részesítjük.
Jelentkezési határidő:
2013. szeptember 30.
Szeretettel várjuk a szereplőket,
felkészítőket, érdeklődőket!
Jelentkezés és felvilágosítás:
Farkas Istvánné könyvtáros,
tel.: 49/552-095;
Nagy Zsuzsa iskolai könyvtáros
(Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola)

Gyermekkönyvtár

Szeptembertől újra színes programokkal várunk benneteket a gyermekkönyvtárban. A kézműves
foglalkozásokat, mesedélutánokat, játékos vetélkedőket pénteki
napokon, délutánonként 3 órától
5 óráig tartjuk.
Ha szívesen meghallgatnál egy
mesét, vagy szeretnéd különböző
technikával elkészített apróságokkal
meglepni családtagjaidat, barátaidat, esetleg társasjátékhoz keresel
játszótársakat, gyere a könyvtárba!
Találkozzunk szeptember 20-án a
kézműves foglalkozáson, szeptember 27-én a mesekuckóban!
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„Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben
A Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulása által elnyert TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0001
azonosítószámú „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben című pályázat
megvalósulása 2012. július 1-jével elkezdődött.
A projekt fő adatai:
A projekt címe: „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0001
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 553.228.771.-Ft
Megvalósítási időszak: 2012. 07. 01.–2015. 06. 30.
A TÁMOP 5.2.3.-A-11/1-2011-0001
„Legyen jobb a gyermekeknek” a
Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű
projekt keretében létrejött Mezőcsáti
Kistérségi Gyerekesély Iroda munkatársai augusztus hónapban is igyekezetek minden, a kistérség településeit
érintő rendezvényen részt venni.
Augusztus 3-án nemcsak az
Ároktői Csörsz-napokon, de a
Mezőcsáti Kavalkádon is képviseltük programunkat. Augusztus 17én szintén két helyszínen, a Geleji
Falunapon és a Tiszadorogmai
Vesszős Napokon is jelen voltak munkatársaink. Arcfestéssel,
lufihajtogatással, hennafestéssel
és ügyességi játékokkal kedveskedtek a gyermekeknek.
A TÁMOP 5.2.3.-A-11/1-20110001 „Legyen jobb a gyermekeknek”
a Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű projekt egyik fontos eleme az
egészségügyi szűrővizsgálatok 0–5
éves korig projektelem. Augusztus
29-én szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése workshop
– egészségügyi szűrővizsgálatok I.
féléves eredményeinek beszámolója
címmel, tartott előadást a Mezőcsáti

Kistérségi Iroda Tanácskozó termében Vargáné Riz Adrienn, a program
egészségügyi szakterület koordinátora. A megbeszélésen nagy számban jelen voltak a kistérség védőnői
és az óvodák képviselői.
Soron következő szakmaközi
hálózatok kialakítása és működtetése workshopunk 2013. szeptember 20-án kerül megtartásra,
melynek témája a nyári napközis
táborok tapasztalatai, beszámoló a
táborok programjairól. Előadást tart
Hornyák Péter ifjúsági koordinátor.
A TÁMOP 5.2.3.-A-11/1-20110001 „Legyen jobb a gyermekeknek”
a Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű projekt által idén is megrendezett
nyári napközis tábor 2013. augusztus
31-ével véget ért. A tábor 8 helyszínen,
felkészült pedagógusokkal és tapasztalt táborvezetőkkel tette színesebbé
a táborban résztvevő gyermekek mindennapjait. A program természetesen
jövő nyáron is megtartásra kerül. Ha
részese voltál és jól érzeted magad,
töltsd velünk a nyarat jövőre is! Ha
nem voltál, de jövőre szeretnél egy igazán mozgalmas, színes, vidám tábor
részese lenni, várunk téged!

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
3450 Mezőcsát Hősök tere 24.
(Tel/fax.: 49/353-912 )
TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0001
„Legyen jobb a gyermekeknek”
a Mezőcsáti Kistérségben
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Tisztelt Mezőcsátiak!

Már egy régóta esedékes kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor az újság lapjain
szeretnénk megköszönni az összes támogatónknak, hogy fennállása óta támogatták a
Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.
Támogatóink: Mezőcsát Város Önkormányzata www.mezocsat.hu, FLEXTEX BT., Tűzoltó Műszaki Mentő KFT.,
Decathlon Debrecen, Hell Energy Magyarország Kft., Magyar Vöröskereszt, Dr. Domján László polgármester,
Mezőcsáti Református Egyházközség fenysugar.com, Mezőcsát Városi SE Lovas Szakosztály, Showteam Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft., Bartha Lajos és családja, Bukta Gyula, Deák Kereskedőház, Ecsedi János, Fróna
János, Horváth Gábor (mezőcsáti kandallógyár), Kovács Árpád Ferenc kovacsarpadferenc.hu, Magyari Tamás és
családja, Nagy István, Nagy Tibor, Nyikes Józsefné, Papp László sírkő- és műkőkészítő, Sólyom Zoltán, Taskó József,
Tóth János költő www.janusvers.gportal.hu, „Új Gazdák MTSZ” ujgazdakmtsz.hu, Vályi Lajos www.flextex.hu, id.
Vida Lászlóné, Zarándi János, BM Heros Zrt. www.bmheros.hu, TéR-EXIM Kft. www.tereximkft.hu, Erős Lajos,
Mészáros István, Mészáros Ferenc, Ruszkai Erzsébet, Horovecz Tibor www.horov.hu, Zsófia Virágbolt, Majorné
Joó Beatrix, Frank Zsolt, Fémker East KFT., Szilágyi Autósbolt, Szabó Miklós, Ifj. Arnóth János, Ifj. Arnóth István,
Poros József, Deák József, Csorba György, Csótka József, Zakar Tibor, Dargai László, Mezei János, Pecze Ferenc,
Tiszakeszi Önkormányzata www.tiszakeszi.hu, Joker Italnagykereskedés, Ifj. Sándor Béla, Hatranics Zsolt, Bogdán
Istvánné, Bertók János, Vince Viktor, Arany Teknőc Horgászbolt, Horváth Fatelep, Szopkó Tibor, Tolvaj István.
A 2013-as év is elég mozgalmasra sikeredett, és még korán sincs
vége, hiszen a nagy szárazság, a
nyár végi viharok még próbára tehetnek minket. 27 káresetnél vettünk részt idáig, kisebb-nagyobb
tüzeknél, műszaki mentéseknél,
égő lakásoknál, gazdasági épületeknél. Számtalan sportrendezvényen képviseljük Mezőcsátot,
általában sikerrel, az idén már két
külföldi szereplésünk is volt meghívásra, természetesen tűzoltó
versenyeken. Ezenkívül rendezvények biztosításában is kivesszük a
A szárazság, majd a nagy esőzések is
próbára tették a mezőcsáti lánglovagokat

részünket, gyermeknapra óvodába
is megyünk, ha hívnak minket.
A legnagyobb eseményt a végére
hagytuk: a júniusi dunai árvíz próbára tette a tűtoltókat, civil lakosságot,
mindenkit. Így a mi csapatunkból is
tízen úgy gondolták, hogy kiveszik
a részüket a segítségből, így június
7-én hajnalban elindulva, először
Szentendrén kaptak feladatszabást,
majd Leányfalun 30 órás folyamatos
védekezésben vettek részt, pihenés
nélkül, ekkor már több hivatásos tagunk is az árvíznél volt, ők azért nem
tudtak Mezőcsátról indulni. Ezt a vé-

dekezést a polgármester úr is említi
a lap hasábjain, hiszen a Leányfalui
polgármester telefonon megköszönte az önkéntesek segítségét.
Mezőcsáton 2014. december 31ig a Katasztrófavédelem egy hivatásos
tűzoltó őrs felállítását tervezi, akkor
már nem igazán lesz ránk szükség
ebben a formában, így lehetséges az
egyesület átalakulása egy „speciális”
mentőcsapattá, helyi sajátosságokat
beleértve (árvíz, viharok stb.), de addig is számíthatnak ránk!
Tisztelettel:
Az egyesület vezetősége
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A mustgáz veszélyei
A szüret kapcsán a mustgáz
veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. Praktikus tanácsokkal
szolgálunk a mérgezés megelőzésére, de az is kiderül, mit kell
tenni, ha már megtörtént a baj.
A mustgáz valójában széndioxid, ami egy színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb
gáz. Gyakori a természetben,
a levegő állandó alkotóeleme.
Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedése (pl. amikor
„forr” a must) során keletkezik. A cukor elbomlik, és lesz
belőle etil-alkohol és szén-dioxid vagy más néven mustgáz.
Ez egy enyhén savanykás ízű
gáz, nem keverendő össze a szénmonoxiddal. Körülbelül másfélszer olyan nehéz, mint a levegő,
tehát a mélyebb területeken,
például pincékben összegyűlik,
a levegőt kiszorítja és ezáltal oxigén-hiányos állapotot teremt. Ha
valaki ilyen helyen tartózkodik,
akár életét is vesztheti.
Azonban a szén-dioxidnak
nem az az egyetlen hatása,
hogy kiszorítja az oxigént a
zárt helyiségből, és az oxigénhiány miatt áll be a halál, hanem azáltal, hogy egy toxikus
vegyület, megfelelő koncentrációban fontos életfolyamatokat
befolyásol. Hat a központi idegrendszerre, aminek jelei a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Vagyis hiába tudna az
ember fizikailag menekülni, a
szellemi funkciók zavara miatt
nem lesz képes elhagyni a pin-

A fizikai rosszullét mellett a szellemi funkciók zavarát is okozza a szén-dioxid,
ezért különösen veszélyesek a pincék az újbor kiforrásának idején

cét, mert nem érzékeli, hogy mi
történik vele. Ezért tapasztalható, hogy az újbor forrásának
időszakában gyakran lesznek
rosszul emberek a pincékben.

cébe és leérve térdmagasságban
elhelyezni. Ha a gyertya lángja
menet közben vagy a pincében
elhelyezve kialszik, akkor nagy
valószínűséggel mustgáz van a
helyiségben. Ilyenkor haladékMegelőzés
talanul a vissza kell fordulni, ilMagyarországon évente 40-50- letve el kell hagyni a helyiséget.
szer riasztják ilyen esethez a
tűzoltókat. A riasztások körül- Ha baj van
belül felénél viszont már nem Gyakori probléma, hogy megtudnak segíteni, mert nagyon felelő védelem nélkül próbálgyorsan létrejön a mérgezés, az nak a segítségére sietni az ös�eszméletvesztés és a haláleset. szeesett, elájult embereknek.
Megfelelő szellőzés kialakítá- Bemennek a pincébe, fölé hasával, valamint a hordók nagy jolnak, próbálják élesztgetni,
térben történő elhelyezésével és közben ők is belélegzik a
elkerülhető, hogy felhalmozód- veszélyes gázt. Így a segítők is
jon az erjedés közben keletkező könnyen bajba kerülhetnek.
szén-dioxid. A nagy borászati Ezért senki ne próbáljon egyeüzemekben ritka az ilyen jelle- dül ájult ember segítségére sigű baleset, mivel biztonsági be- etni, mert nagyon könnyen ő is
rendezésekkel is fel vannak sze- rosszul lehet. Minél hamarabb
relve. Ugyanakkor egyszerűen riassza viszont a tűzoltókat a
meg is előzhető a baj, könnyen 105-ös segélyhívó számon, miellenőrizhető, hogy a helyiség- vel a mustgázmérgezést szenben van-e mustgáz. Például vedő embereket csak a tűzoltók
gázérzékelővel, vagy egy meg- tudják biztonsággal, légzőkégyújtott gyertya is megteszi.
szülék segítségével kimenteni.
A meggyújtott gyertyát térdA B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi
magasságban tartva (vagy pálcáIgazgatóság Tiszaújvárosi
ra szerelve) kell lemenni a pinKatasztrófavédelmi Kirendeltsége
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Mezőcsát város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Cím: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
E-mail cím: phmcsat@mezocsat.hu
Tel.: 06-49/552-046
Fax: 06-49/552-047

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

8–12 óráig
Nincs
8–12 óráig és
13–17 óráig
Nincs
8–12 óráig

A képviselői fogadóóra
Csorba Sándor
Október 14. (hétfő) 14–16 óráig

Mezőcsáti Körzeti
Falugazdász Iroda
Mezőcsát, Hősök tere 13. Falugazdász –
Zolnai Imre
Tel.: 450-057, fax: 552-230
Ügyfélfogadási idő:
H–Cs.: 8–16 óráig, P.: 8–12 óráig

Dr. Domján László
polgármester fogadóórái:
Szeptember 18. (szerda)
8.30–11.30-ig
Október 2. (szerda)
8.30–11.30-ig
Október 9. (szerda)
8.30–11.30-ig
Október 16. (szerda)
8.30–11.30-ig

Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái:

Szeptember 18. (szerda) 8–12 óráig
Október 2. (szerda) 8–12 óráig
Október 9. (szerda) 8–12 óráig
Október 16. (szerda) 8–12 óráig

Csáti Vásár

Október 9-én (szerdán)
Állat- és kirakodóvásár
a Vásártéren

Ügyfélfogadási rend
a Mezőcsáti Járási Hivatalban
Mezőcsáti Járási Hivatal Hatósági Osztály,
valamint Járási Gyámhivatal
Hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Kedd: nincs
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8–12 óráig
Mezőcsáti Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Hétfő: 8–12 óráig
Kedd: nincs
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8–12 óráig
Mezőcsáti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
Hétfő: 8–12 óráig és 13–15 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig
Péntek: 8–11 óráig

EGYHÁZAK
Mezőcsáti Református
Egyházközség

Istentiszteleti rend:
Szeptember 22. vasárnap, 10 órától,
Szeptember 29. vasárnap, 10 órától,
Október 6. vasárnap, 10 órától,
Október 13. vasárnap, 10 órától,
Október 20. vasárnap, 10 órától,
Október 27. vasárnap, 10 órától.
Minden hétfőn és kedden 7 óra
40-től diákistentisztelet az Enyedy-s
diákoknak,
Minden szerdán és csütörtökön 7
óra 40-tól a gimnazista diákoknak.
Minden csütörtökön 18 órától
esti istentisztelet a templom gyülekezeti termében.
Október 6. vasárnap, 14 óra 30-tól
Presbiteri Szövetség Dél-borsodi Területi Konferenciája lesz templomunkban.
Október 12. szombat, 10 órától Ünnepi istentisztelet a Gimnázium fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából.
Október 23. szerda, 10 óra Ünnepi istentisztelet Nemzeti Ünnepünk
alkalmából.
Október 31. csütörtök, 10 óra Reformáció ünnepe.
November 1. péntek, 16 óra Halottak napi istentisztelet a református temető Kriptadombján.

Római Katolikus
Plébánia Hivatal

Szentmisék:
MEZŐCSÁTON
Hétfőn és pénteken 18 órától.
Kedden, szerdán, csütörtökön,
szombaton 7 órától.
Vasárnap 11 órától.
Bibliakör minden második kedden
18 órától.
ÁROKTŐN
Vasárnap negyed 9-től.
TISZAKESZIN
Minden páratlan vasárnap fél 10-kor.
TISZATARJÁNBAN
Minden páros vasárnap fél 10-kor.
IGRICIBEN
Minden hónap második szombatján 17 órakor.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Hasznos
telefonszámok
Az ÁMK Kiss József Közösségi
Ház és Könyvtár
Könyvtári nyitva tartása
Hétfő: szünnap
Keddtől péntekig:
8.30–12 óráig és 13–17 óráig
Szombat: 9–12 óráig

Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság Mezőcsáti
Rendőrőrs

Mezőcsát, Szent István u. 26.
Sipos József őrsparancsnok,
Takács Károly őrsparancsnok-helyettes
Telefonszám: 352-015
SEGÉLYHÍVÓ: 107

Mezőcsát Mentőállomás

Vavra Péter állomásvezető
Mezőcsát, Mikszáth Kálmán u. 5.
Telefonszám: 06-49/352-500
SEGÉLYHÍVÓ: 104

Mezőcsát és Környéke
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Mezőcsát, Szent István u. 38./a
Kovács Tamás elnök
06-70-374-89-89
Németh János parancsnok
06-70-333-95-10
SEGÉLYHÍVÓ: 105

Mezőcsáti Polgárőr Egyesület
Mezőcsát Szent I. út 24.
Telefonszám: 06-70-649-01-60
polgarorsegmezocsat@citromail.hu
Csótka Mihály elnök
Farkas István elnökhelyettes

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mezőcsáton augusztus hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Rostás Zoltán és Balogh Barbara – Rostás Krisztofer
Tóth Lajos és Nagy Eszter – Tóth Zétény
Bóta József és Horváth Noémi – Bóta Noémi
Mészáros László és Nagy Krisztina – Mészáros Sztella
Károlyi Tibor és Takács Andrea – Károlyi Ádám
Házasságkötés
Cseh Kálmán és Nemes Katalin – augusztus 31.
Halálesetek
Balogh Tibor 28 évet élt,
Bogdánné Emődi Erzsébet 49 évet élt,
Kupcsik István 59 évet élt,
Hajdú József 79 évet élt.

Toborzás!

A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felvételt hirdet
az irányítása alá tartorzó Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra, valamint a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrsre
hivatásos tűzoltói beosztás betöltésére.
Feltételek
– 18. életévét betöltött, de a hivatásos szolgálati viszony felső
korhatárát még el nem érő, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező személy,
– egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
– büntetlen előélet,
– középfokú iskolai végzettség (érettségi, szakmunkásképző,
szakképző).
Előnyt jelent:
„C” kategóriás jogosítvány
A jelentkezéshez szükséges, kézzel írt önéletrajzot, bizonyítványok és minden személyes irat fénymásolatát kérjük lezárt borítékban a tűzoltóság ügyeletén leadni 2013. szeptember 30-ig!
Cím: 3580 Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.
A borítékra kérjük címzettként feltüntetni:
„Cs. Kelemen Andrea tű. százados humán kiemelt főelőadó
részére”
A felvételi eljárásról érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
49/341-244
Előfizetés és hirdetésfelvétel:
ÁMK Közösségi Ház és Könyvtár
Mezőcsát, Szent István u. 21.
telefon: 49/552-096; 352-016
e-mail: muvhazcsat@bicomix.hu
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Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
3450 Mezőcsát, Hősök-tere 33.
Háziorvosok, házi-gyermekorvosok
és fogszakorvosok rendelési ideje
Dr. Kókai Katalin
háziorvos I. körzet
Tel.: 49/553-023

Hétfőn, kedden és
csütörtökön
8–10 óráig
10–12 óráig előjegyzett betegek
Szerdán és pénteken
12–14 óráig
14–16 óráig előjegyzett betegek

Dr. Siska András
háziorvos II. körzet
Tel.: 49/553-016

Kedden 10–11 tanácsadás
11–13 óráig
Szerdán 10–14-ig óráig
Csütörtökön és pénteken
11–13 óráig

Dr. Domjánné dr. Szalai
Csilla gyermekorvos
I. Házi gyermekorvos
körzet Tel.: 49/553-019
Hétfőn 14–16 óráig
Kedden 10–13 óráig
Szerdán 10–14 óráig
14–16 óráig tanácsadás
Csütörtökön és pénteken
11–13 óráig

Hétfőn, szerdán és pénteken
10–13 óráig
13–14 óráig előjegyzett betegek Dr. Kiss Árpád
Kedden, csütörtökön 8–11 óráig fogszakorvos Tel.:49/553-018
11–12 óráig előjegyzett betegek

Dr. Rácz Antal
háziorvos III. körzet
Tel.: 49/553-028

Hétfőn, szerdán és pénteken
8–10 óráig
10–12 óráig előjegyzett betegek
Kedden
12–14 óráig
14–16 óráig előjegyzett betegek
Csütörtökön 11–13 óráig
13–15 óráig előjegyzett betegek

Dr. Tárczy Jolán
gyermekorvos
II. Házi gyermekorvos
körzet Tel.: 49/553-026

Hétfőn 14–16 óráig

Sürgősségi
Betegellátás - Központi
Ügyeleti Szolgálat

Telefonszám: 06-49-553-011
Hétköznap: 16 órától 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon: állandóan

Területi Védőnői
Szolgálatok

3450 Mezőcsát,
Hősök tere 33.
Telefonszám: 06-49-553-024

I. sz. Védőnői Körzet
Simon Edit

Várandós tanácsadás: péntek:
10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

II. sz. Védőnői Körzet
Kósa Jolán
Várandós tanácsadás:
szerda: 10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
kedd: 10–11 óráig

Hétfőn, szerdán és pénteken:
7–13 óráig
Kedden, csütörtökön 13–19 óráig
Iskolafogászat szerdán 7–13
óráig – iskolaidőben

III. sz. Védőnői Körzet
Dr. Barnóczki Károlyné

Dr. Ruszin György fogszakorvos Tel.: 49/553-013

Iskolavédőnő Szolgálat
Petráné Kiss Erzsébet

Hétfőn és szerdán 13–19 óráig
Kedden, csütörtökön és
pénteken 7–13 óráig
Iskolafogászat csütörtökön
7–13 óráig – iskolaidőben
A háziorvosok a 41/2003 (VII. 17.) /ESZCSM
rendelete alapján a háziorvosi rendelések
második felében, a sürgős eseteken kívül
csak előjegyzett betegeket látnak el.

Várandós tanácsadás: hétfő
10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

iskolavédőnő

Primus Gyógyszertár
Mezőcsát, Hősök tere 32.
Telefon: 49/552-164
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 8–18 óráig
Szombat: 8–16 óráig
Vasárnap: 8–12 óráig
Ügyeleti rend
Hétfőtől péntekig: 18–20 óráig
Szombat: 14–20 óráig
Vasárnap: 8–20 óráig
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Körmenet Veres József római katolikus lelkipásztor vezetésével
a Mezőcsáti Római Katolikus Plébánia
templombúcsúja alkalmából szervezett ünnepségen (fent)
Bognár Rita énekesnő színvonalas előadását is élvezhettük
augusztus 20-án (jobbra)
Tanévnyitó istentiszteleten vettek részt a Mezőcsáti Református
Gimnázium és Közgadasági Szakközépiskola tanulói (balra)

Diákok a Mezőcsáti Dr. Enyedy Andor Református Általános
Iskola szeptember 1-jén a Mezőcsáti Református Templomban
tartott tanévnyitóján (jobbra)

„Platón mondja, szükséges, hogy már
gyermekkorunktól kezdve bizonyos irányításban legyen részünk, azazhogy annak
örüljünk, és azon bánkódjunk, amin kell –
a helyes nevelés éppen ebben áll.”
Arisztotelész
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola augusztus 31-én tartotta tanévnyitóját

Csáti Újság

Mezőcsát város havi lapja, megjelenik minden hónap 15-én.
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