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Mezőcsát Város
Önkormányzatának hírei

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
szeptember 30-án 13 órától
tartotta tervezett ülését, ahol
tájékoztatást adtam két ülés
közti intézkedésekéről, valamint a 2013. szeptember 20-án
Mezőcsáton tartott Dél-Borsodi
Sürgősségi Betegellátási társulás
a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ülésről.

A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztést,
de rendeletet – az igazoltan távollévők jelentős száma miatt
– egyelőre nem alkotott. Elfogadta a tájékoztatót Mezőcsát
Város Egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól. Megalkotta a Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. Módosította
a „Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásáról” szóló
9/2009. (V. 25.) önkormányzati
rendeletét. Megalkotta a Gyermekétkeztetés térítési díjáról
szóló új 2013. évi rendeltét.
Az indítványok, javaslatok
napirendi pontjában az előre nem látható napirendjein
belül döntött a Képviselő-testület a polgármester felhatalmazásáról az Önkormányzatok
működőképessége megőrzését

szolgáló 2013. évi támogatási
igény benyújtására. Elfogadta
a nyári gyermekétkeztetés elszámolásához kapcsolódó előterjesztést. Felhatalmazta az
ÁMK Nappali-otthonos óvoda
intézményvezetőjét. A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat benyújtását jóváhagyta.
Felajánlást hagyott jóvá a helyi
középiskola 50 éves fennállásának ünnepi rendezvényére
a vendéglátás biztosításához.
Felhatalmazta a polgármestert
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra. Jóváhagyta a SANACEA
Bt. kérelmét az I. számú házi
gyermekorvos körzet működtetési jogának és kis értékű tárgyi
eszközeinek átruházására. Jóváhagyta a rendelési idő módosítását. Döntött a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
elhelyezésével kapcsolatban. Az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban érkezett
kérelmek közül, elfogadta Farkas Ernőné ingatlanvásárlási kérelmét a Gárdonyi úti ingatlanra
a vételár egy összegben történő
megfizetése mellett. Továbbá
Fazekasné Csótka Terézia és
Ponz Ildikó kérelmét a Hősök
tere 33. szám alatti ingatlan lakossági
internetbekötéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadására. Éberhardt Pálné kérelmét a Hősök tere 32. szám alatti
ingatlan fűtéskorszerűsítéséhez
történő tulajdonosi hozzájárulás
megadásához, de költségátvállalás és költségbeszámítás nélkül.

A Dél-Borsodi Idősügyi Tanács
kérelmét a Mezőcsáti Kiss József Közösségi Ház október
25-én történő Idősek világnapi
rendezvény céljára történő ingyenes biztosítását. Jóváhagyta
Balogh Béla Csokonai úti, Jelenfi
Istvánné és Barati Kálmánné Petőfi úti és Molnár Lászlóné Vasút úti közterületi karbantartás és
bővítési intézkedés végrehajtására irányuló kérelmeit. Nem állt
módjában a magántulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban támogatni Lakatos Gyuláné, Lakatos
Ernőné, Rostás Józsefné, Dósa
Barnabásné kérelmét. Jóváhagyta a városi sporttelep eddigi
üzemletetésével és feltételes elvi
támogatását adta annak további
hasznosításával kapcsolatos kérelmét Ecsedi János vállalkozó és
a labdarúgó szakosztály vezetőnek. Dönötött Mészárosné Veres Dóra szennyvízberuházással
kapcsolatos kártérítési igényéről
és az intézkedésre felhatalmazta
a polgármestert. Meghatározta
az ÁMK megbízott intézményvezetőjének vezetői pótlékát.
Döntött a szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokról
melyek végrehajtására határozatokat hozott és felhatalmazást
adott a Miskolci Szilárd Hulladék Konzorcium döntések végrehajtására és a további konzorciumi munka végzéséhez.
Zárt ülésen hozott döntést
Suha Ferencné helyi lakos egyéni szociális kérelméről.
dr. Domján László
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Ivóvízhálózat-rekonstrukció Mezőcsáton
Miskolcon a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat Dísztermében városunk és térsége
életében rendkívüli jelentőségű esemény zajlott 2013. szeptember 27-én 10 órától.
Az Európai Unió és a Svájci Állam megállapodása
alapján egy Svájci Hozzájárulásnak nevezett pénzügyi
alap működtetésével viszonozza a több mint nyolc
évszázada független és semleges állam, hogy a vámunión belül országokkal egy tekintet alá esik.
A Mezőcsáti Kistérség munkatársai kérésemre
2006. óta keresték azt a lehetőséget, amivel a térség
rossz ivóvíz helyzetén javítani lehetne és 2008. nyár
elején csillant fel egy halvány reménysugár Vincze
Henrietta kistérségi menedzser áldozatkész szakmai
munkájának eredményeként, hogy a szakzsargonban csak „Svájci Alap” terhére is lehetne benyújtani
eredményes pályázatot e tárgykörben. Az akkoriban
a hátrányos helyzetű térségeket érintő kormányzati
körút keretében Mezőcsátra látogató Kulmann Ádám
volt NFÜ főosztályvezető úr szakmai álláspontunkat
megerősítette és erkölcsi támogatásáról biztosította.
Rákosi Ildikó jegyző asszony és Kovács Mihály kistérségi irodavezető úr kérésemre bekapcsolódtak az
előkészítő munkálatokba. Először mint gesztor szerettünk volna feladatot vállalni, hisz a településünk
lakosságát súlyosan érintő problémáról volt szó, és a
térségi szolgáltatóját konzorciumi partnerként terveztük bevonni. Az előrehaladás során beláttuk, a
speciális műszaki és pénzügy szakmai ismeretek hiányában ráadásul a korlátozott anyagi forrásaink okán
célszerűbb átadni a korai előkészítési fázisban lévő
projekt tervünket a Borosdvíz Zrt.-nek, amit az akkori
cégvezető asszony, Hámori Attiláné úrhölgy szívesen
fogadott. Reméltük, hogy az Ároktői, Tiszakeszi és
Tiszatarjáni lakosság számára is hasznos döntést hoztunk. A több éves előkészítő munka során számtalan
adatot kellett közölnünk, igazolásokat kellett kialakítanunk, de a Borsodvíz Zrt. munkatársai jól végezték
a dolgukat. A Borsodvíz Zrt. 1 596 415 770 forint
svájci támogatást nyert „Az alapinfrastruktúra javítása/helyreállítása és modernizációja,
valamint a környezet fejlesztése” című pályázati kiíráson, a Svájci-Magyar Együttműködési

Max Schnellmann, Jean-Francois Paroz,
Ficsor Miklós, dr. Kovács János

Program keretében. Az 1 878 136 200 forintos
összköltségvetésű beruházásból Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11 kistérségi településén – Nyékládháza,
Tiszatarján, Alsózsolca, Ároktő, Bükkszentkereszt,
Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Tarcal, Tokaj,
Mezőcsát, Tiszakeszi – korszerűsítik az ivóvízhálózatot, két településen – Simán és Adorján tanyán –
pedig hálózatbővítéssel biztosítják a megfelelő színvonalú ivóvízellátást. Ezzel a fejlesztéssel javulni fog
50 ezer ember életminősége, továbbá csökkenthető a
régiók közötti társadalmi és gazdasági különbség.
Az „Azbesztcement anyagú ivóvíz-fővezeték
cseréje B-A-Z. megye kistérségi településein a GWBorsodvíz Kft. szolgáltatási területén” nevet viselő
projekt nyitórendezvényén elsőként Ficsor Miklós, a
Borsodvíz Zrt. cégvezetője megnyitójában jelentősnek nevezte ezt a napot. Társaságunk ekkora volumenű projektet 10 év alatt tudott volna finanszírozni. Ezért ezúton is szeretnénk megköszönni a Svájci
állam támogatását. A magyar állam is felismerte,
hogy régiónkban komoly szükség van az ilyen irányú
fejlesztésre, melyet abban is kinyilvánított, hogy a
pályázathoz, a megvalósításhoz szükséges önerőt
100 százalékban biztosította számunkra.
Példás együttműködéssel – Jean-Francois
Paroz, Svájc magyarországi nagykövete köszöntőjében a következőket mondta: „Nagy örömmel veszek
részt a Borsodvíz infrastruktúra-fejlesztést szolgáló
projektnyitóján. Amikor infrastruktúráról beszélünk,
tudjuk, hogy az nagyon lényeges terület. Ha pedig a
vízről van szó, tudjuk, hogy az létfontosságú mindannyiunk számára. Amikor a két ország keret-megállapodást kötött, a legfontosabb érdekpontokra
koncentráltunk. Közben derült ki, hogy az Európai
Unióban nem különítettek el vízfejlesztésre pénzt, így
Svájc úgy határozott, hogy ezt a területet is támogatja.
Tíz hónapja érkeztem Magyarországra, azóta követem
nyomon a projekt alakulását. Örömmel tapasztaltam
meg, hogy az érintett települések példaértékűen működnek együtt. A beruházással javul a környezetvédelem, 15 százalékkal csökkenthető a vízveszteség és
kevesebb karbantartásra lesz szükség, javul az ellátás
biztonsága és a vízminőség.”

Vouszka Zoltán, a Borsodvíz Zrt. főmérnöke prezentáció keretében mutatta be a projekt részleteit. Megtudhattuk, hogy a Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területén 32
településen, összesen 370 kilométer azbesztcement
vízcső található a föld alatt. A 35-45 év közötti csövek
esetében a vízveszteség éréke magas, az elöregedés
miatt a meghibásodások gyakoriak és súlyosak. A
kőidom fém anyagának korróziója, a hosszirányú repedések, törések, és a kagylós törések napi hibaelhárítást
igényelnek a Borsodvíz Zrt. munkatársaitól. A program
keretében az előttünk álló időszakban lehetőség nyílik
a hálózat egy jelentős részének a cseréjére. A projekt
előkészítés során fontos szempont volt az azbesztvezetékek aránya, állapota, valamint a lakosság egészséges ivóvízhez jutása is. 58 kilométeres szakaszon
az elöregedett, meghibásodott csöveket modern, a
kor követelményeinek megfelelő és egészségügyi
szempontból is előnyösebb műanyag vezetékekkel
válthatják ki. A projekt 2015 decemberében ér véget,
amely Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint
ötvenezer ember vízszolgáltatásának javítását segíti
elő, teszi biztonságosabbá és egészségesebbé, valamint csökkenti a Borsodvíz Zrt. vízveszteségét is.
Max Schnellmann, a Svájci Hozzájárulás Iroda
vezetője, a Svájci Gazdasági Államtitkárság Svájci
Hozzájárulási Egység vezető-helyettese egyfajta
kiegészítésként kiemelte, hogy 2011-ben állították
össze a tervezési-kivitelezési közbeszerzési dokumentációt. A Borsodvíz összevont eljárást kért erre
vonatkozóan, ami kissé módosította az ügymenetet. A részletek tökéletes kidolgozása időigényesnek
bizonyult, de fontosnak tartották, hogy a pályázók
részleteiben is megértsék a kiírás tartalmát.
Szeretném ezúton is megköszönni nagyra becsült mentoraimnak, dr. Mengyi Roland
megyei közgyűlési elnök úrnak és Tállai András
államtitkár úrnak, valamint a kistérségünkön belüli
és az azon kívüli polgármestertársaimnak azt a sok
szakmai és erkölcsi segítséget, amit a térség lakossága
érdekében a projekten dolgozó szakembereknek nyújtottak – mellékesen elősegítve ezzel egy régi álmom
valóra váltását.
dr. Domján László
polgármester

Az érintett gazdálkodó szervezetek és települések képviselői
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Városnap

szeptember 28–29.
A Szent Mihály napi hagyomány a
régmúltra nyúlik vissza és városunk
mezőgazdasági jellegéhez kötődik,
hiszen ez a nap a gazdasági év fordulója. A pásztorok ilyenkor adtak számot a rájuk bízott jószágokról.
A hagyomány szerint a Szent
György napkor legelőre hajtott állatokat Mihály napján hajtották vissza a
falvakba. Ezért ekkor számoltatták el,
szegődtették újra a pásztorokat, ekkor
fizették ki őket. E nappal kezdődött az
úgynevezett kisfarsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, ami Katalin napjáig (november 25.) tartott.
Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály
napra vonatkozóan. Az Ipoly menti
falvakban úgy tartották, ha a fecskék

A rendezvényt Tállai András
önkormányzatokért felelős államtitkár
nyitotta meg

Minden évben Mezőcsát Város Önkormányzata megrendezi a Városnapot, az idén városunk csatlakozott az
„ITTHON VAGY – MAGYARORSZÁG,
SZERETLEK!” országos programhoz,
melyet a közmédia és a Magyar Turizmus Zrt. hívott életre. Országszerte
mintegy 1300 település csatlakozott
a programhoz és kínált 3 napon át
különleges rendezvényeket.

nem repültek el eddig a napig, akkor
hosszú őszre lehet számítani: „Ha
Szent Mihálykor még itt van a fecske,
karácsonyig vígan legelhet a kecske”.
A pásztorok az állatok viselkedéséből
jósoltak az időjárásra. Ha Szent Mihály
éjszakáján a juhok vagy a disznók ös�szefeküdtek, hosszú erős telet vártak,
ellenkező esetben enyhét.
A helyi csoportok bemutatkozását sztárfellépők színesítették, Varga
Viktor és Szandi, valamint a BMV
Rock Egylet. A Közösségi Ház udvarán és termeiben helyi termelők, kézművesek és csáti alkotók mutatkoztak be, a közönség nagy örömére.
Második alkalommal lehetett nevezni a „LEGVIRÁGOSABB HÁZ
2013” cím elnyerésére, a zsűri a következő eredményt hozta:
I. helyezettek: Berecz Andrásné
Varga Lajosné
II. helyezett: Juhász Istvánné
III. helyezett: Nagyné Oláh Erzsébet
A jövőben is várjuk a nevezéseket, bízunk benne, hogy csatlakoznak a versenyhez újabb, virágokat szerető, kertművelő családok, akiknek fontos, hogy
környezetük ápolt és gondozott legyen.
A rendezvényt utcabállal zártuk,
ahol a talpalávalót a Hangulat együttes játszotta.
Szeptember 29-én vasárnap 21.30
órakor meggyújtottuk a Szent Mihály
napi őrtüzet a Közösségi Ház udvarán,
ami mellett jólesett beszélgetni, valamint gyönyörködni az őrtűz lángjaiban.
Szeretném megköszönni mind a
kiállítóknak, mind a fellépőknek, mind
a segítőknek, mind a támogatóknak a

Városnaphoz nyújtott segítségüket.
Támogatóink: Bogdán Vince, Gere
Lajosné, Gáspár Istvánné, Csitáriné
Szabó Erika, Taskó József, Dér Jánosné,
Jávorszki István, Papp-Pék Kft., Poros
József, Fejes Gábor, Mészáros Ferenc és
Mészáros Ferencné, Z. Nagyné Kálvin
Magdolna, Dósa Andrásné, Horovecz
Tibor,
NYÍRZEM NYÍRSÉGZEMPLÉN COOP KER.-I ZRT., ZSÓFI Virágbolt, SZILÁGYI Autósbolt,
Lila Akác Nyugdíjas Klub, Vachter
Józsefné, Szikszai Róbert, Baranyi
Emese, Berecz András, Molnár Papp
Ilona, ARANY KEZEK FOLTVARRÓ
KLUB, Kékedi Levente, Papp Csilla,
Papp Zoltánné, Vass J. Zsóka, Baranyi
Méhészet, Fehérné Földi Mária,
Szopkó Tibor, Erőss Gyuláné, Üveges
Sándorné, Balla Péter, MEZŐCSÁTI
KISTÉRSÉG HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI INTÉZMÉNYE,
Fekete Magdolna, Csótka Lajosné,
Csáti Alkotók Társasága, Jónai Anna,
Kovácsné Szilágyi Krisztina, Egressy
Béni Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, MMA Klub, Dr.
Enyedy Andor Református Általános
Iskola, Kék Lagúna mazsorett csoport,
Mezőcsát Népi Együttes, Ju-Jitsu Klub,
Szikora Albertné, Nagy Emilné, Barati
Gyuláné, ÁMK Óvoda, Farkas Emil és
zenekara, Polgárőrség helyi szervezete, GYEP Iroda, Magyar Vöröskereszt
B-A-Z. megyei szervezete, Mezőcsát
Város Intézményellátó Szervezet dolgozói, Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrs, ÁMK Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtár.
Siposné Horváth Anita
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II. Nagyszülő–Szülő–Gyermek
Családi Sportnap

A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a TÁMOP 5.5.1. B-11
„Családok a családokért…” című projekt keretén belül 2013. szeptember 21-én, Mezőcsát
város Önkormányzatának támogatásával közösen megrendezte a II. Nagyszülő-SzülőGyermek Családi Sportnapot.
A sikeres rendezvénynek a Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ parkolója
adott otthont. Az esemény megvalósítását a helyi családok tartalmas közösségi rendezvények iránti igénye,
valamint a Vöröskereszt általános
egészségnevelési céljai ösztönözték. Az eseményhez csatlakoztak a
Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a helyi Polgárőrség, valamint a Kiss József Művelődési Ház
munkatársai. A rendezvényt ifj. Farkas István trombitaszóló produkciója
vezette fel, majd Grubert Roland, a
Magyar Vöröskereszt Borsod-AbaújZemplén Megyei Szervezetének igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
A sportot kedvelő családok hat
sportágban mérettethettek meg:
bowls, kapura rúgás, kerékpáros
ügyességi vetélkedő, „Dobd bele!”,
kosárra dobás, csizmadobás, talicskatolás állomásokon várták a Vöröskereszt Önkéntesei a sportolókat.
Alkalmi színpadunkat kiváló produkciókkal és bemutatókkal tisztelte meg a Mezőcsát Népi Együttes,
a Mezőcsáti Városi Sport Egyesület
Önvédelmi Ju-Jitsu Szakosztálya, az
MMA Mezőcsáti Harcosok Klubja, a
Mezőcsáti Zumba Csoport, a Fény-

Érdekes balesetszimulációs
bemutatókat láthattunk

sugár Református Zenei Produkció, a
Lilaakác Nyugdíjas Klub. A Mezőcsát
és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség, a Vöröskereszt, a
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség balesetszimulációs bemutatót tartott látványos műszaki mentés végrehajtásával. A bemutatókon és
a sportolási lehetőségeken kívül még
egészségügyi szűrősátor, játszóház,
arcfestés, állatsimogató, a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Ellátásának integrációs
pavilonja és egészségügyitotó-sátrak
várták az érdeklődőket.
A délelőtti programsorozatot a
bográcsos ebéd zárta, ahol a Vöröskereszt sátrában 300 adag étel került
felszolgálásra. Hat sportágban, gyermek és felnőtt kategóriákban kerültek díjak átadásra, az első három
helyezést elérő sportolók számára.
A rendezvény mintegy harminc vöröskeresztes önkéntes, Mezőcsát Város Önkormányzata és intézményei,
több helyi szervezet, helyi vállalkozó,
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének
munkatársainak példás összefogásával
valósulhatott meg.
Laták Kamilla

Grúber Roland, a Magyar Vöröskereszt BorsodAbaúj-Zemplén megyei igazgatója, dr. Domján
László polgármester és Molnárné Tomi Tünde
mezőcsáti vöröskeresztes aktivista

Köszönetet mondunk a rendezvény megvalósulásáért:
– Dr. Domján László Polgármester Úrnak
– Mezőcsát Város Önkormányzatának
– Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő
Központnak
– Kiss József Művelődési Ház munkatársainak
– Dél- Borsodi Humánszolgáltató Központ és
Fejlesztési Iroda Fogyatékkal Élő Személyek
Nappali Ellátása
– Mezőcsáti Rendőrőrs munkatársainak
– Mezőcsáti Polgárőrségnek
– NYÍRZEM Coop Zrt.-nek
– Papp Pékségnek
– Tóth Lászlónak
– Vályi Lajosnak
– Nagy Istvánnak
– Forrai Györgynek
– Bukta Gyulának
– Berecz Károlynénak
– Csótka Lajosnénak
– OMP-CAR Kft.-nek
– Deák Kereskedő Háznak
– FÉMKER EAST Kft.-nek
– Bogdán Vincének
– Kuli Csabának
– Szövördi Barnabásnak
– Magyar Vöröskereszt Önkénteseinek
– Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó
Egyesület munkatársainak
– Családi Információs Pont munkatársainak

Állatsimogatás a
gyermekek örömére
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AUTÓMENTES NAP

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium immár tizenkettedik alkalommal rendezte meg az Európai Mobilitási Hetet, a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő
programsorozatot, melyhez idén Mezőcsát is csatlakozott.
Ennek keretében tartottuk meg 2013. szeptember 22-én
az Európai Autómentes Napot városunkban, és hívtuk fel
a városlakók figyelmét az alábbiakra:
– a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti,
baleseti és városképi problémákra,
– a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,
– a fenntartható, környezet- és emberbarát városi
közlekedés előnyeire,
– a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés
fejlesztésének szükségességére.
Az idei rendezvény jelmondata: „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” volt. A résztvevők kerékpárral indultak a Város
Főteréről a vásártérre, ahol közlekedési totó, kerékpáros
szalonverseny, kapura rúgás szerepelt a feladatok között.
A program a mezőcsáti Polgárőrség és az ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár segítségével valósult meg.

A környezetbarát városi közlekedést népszerűsítették

Városi Mesemondó Verseny

2013. október 4-én már negyedik alkalommal került megrendezésre a Népmese Napja alkalmából a Városi Mesemondó Verseny. Három korcsoportban összesen 27 diák nevezett,
valamennyien az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
A diákokat a felkészítő tanárokon
kívül a szülők, nagyszülők, családtagok is elkísérték a versenyre. Először a második osztályosok mondták
el a kiválasztott meséjüket. A rövid
szünetben a finom tea és szendvics
elfogyasztása után a harmadik és
negyedik évfolyamosok mutatkoztak be a meséikkel. A meghallgatás
után a zsűri tagjai Mezeiné Papp
Judit, Rembeczkiné Szabó Ágnes és
Siposné Horváth Anita a következő
eredményeket hirdették ki.
I. korcsoport
Első helyezett: Balázs Vid
Második helyezett: Kovács Noé
Harmadik helyezett: Rőthi Margaréta
II. korcsoport
Első helyezett: Simon Luca
Második helyezett: Deák Csaba
Harmadik helyezett: Koczka Lili
III. korcsoport
Első helyezett: Simon Szintia
Második helyezett: Sipos Mercédesz
Harmadik helyezett: Oláh Alexandra

Gratulálunk valamennyi résztvevőnek, a díjazottak oklevélben és könyvjutalomban részesültek! Köszönjük a
felkészítő tanárok munkáját Halász
Ferencnének, Kalberné Kovács Katalinnak, Kovácsné Gyuricskó Erikának, Szendreiné Kerékgyártó Eszternek, Tóth Kálmánnénak.

Balázs Vid

Simon Luca

Simon
Szintia

A mesemondó
verseny résztvevői
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Mezőcsát időseinek köszöntése

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg
kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről.
A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott a szépkorúak
jubileumi köszöntéséről.
A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90., a 95. és a 100. életévüket
betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú
szépkorú személyeket.
Városunkban ebben az évben 3 idős embert köszöntöttünk ilyen alkalomból, Eördögh
Aladárnét 90 . születésnapja alkalmából, Nagy
Mihálynét 95. születésnapja alkalmából, Váradi
Jánosnét 100. születésnapja alkalmából. Az
emléklapon az alábbi szöveg olvasható:
Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből
az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket!
Tisztelettel: Orbán Viktor
MAGYARORSZÁG
MINISZTERELNÖKE

Az Önkormányzat nevében
Siposné Horváth Anita
otthonukban köszöntötte városunk
szépkorú lakóit:
a 90 éves Eördögh Aladárnét (balra)
és a 95 éves Nagy Mihálynét (fent)

Utánpótlás Mezőcsáton

A Mezőcsát Városi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának U-19-es (ifjúsági) csapata
2013. július 8-án kezdte meg a felkészülést a 2013/2014-es labdarúgó bajnokság küzdelmeire. Az egyesület, valamint a szakosztály vezetése igyekezett megfelelő hátteret
biztosítani a zavartalan felkészüléshez.
A csapat irányításával Nagy Zoltánt
bízták meg. Nehéz feladatnak ígérkezett, hiszen a tavalyi csapatból
több játékos is kiöregedett. Van,
aki a felnőtt keret tagja lett, van, aki
külföldre távozott és van, aki más
egyesületek csapatánál folytatja.
Szerencsére sikerült ezeknek a játékosoknak a pótlása. Négy játékost
igazoltunk Tiszapalkonyáról, két
nagyon ügyes játékos a Mezőcsát
VSE gyerek csapatból került eggyel
magasabb korosztályba. Továbbá
igazoltunk két nagyon tehetséges
játékost, akik még csak most lettek
igazolt labdarúgók, de máris erősségei a csapatnak. Így alakult ki a
keret, melynek tagjai: ÁGOSTON

FERENC, BARNA ÁKOS, BARNA
GYÖRGY, BARNA TAMÁS, DUDÁS
DÁVID, FARKAS PATRIK JÓZSEF,
FARKAS RÓBERT, LÉVAI ISTVÁN, NYITRAI BERTALAN, OLEJ
FERENC, PAP JÁNOS, ROSTÁS
LÁSZLÓ, SEBŐK JÁNOS, SZABÓ
GERGŐ, VARGA DEZSŐ, SÓFER
JÁNOS, HANKÓ RICHÁRD.
A felkészülés során egy nagyon
összetartó, egységes csapat kezd
kialakulni. Ennek legjobb bizonyítéka az első négy bajnoki forduló
eredménye:
Mezőcsát – Mezőkeresztes 3-2
Harsány – Mezőcsát 1-2
Mezőcsát – Nyékládháza 2-1
Sajóvámos – Mezőcsát 1-6

Sajnos, vagy inkább örömünkre a
harmadik forduló után egyik játékosunkat, Barna Ákost, eligazolta
az NB I-es Mezőkövesd Zsóry SE
labdarúgócsapata.
Az ifjúsági csapat mellett
továbbra is részt veszünk az
MLSZ által meghirdetett Bozsikprogramban. A hét-, kilenc- és tizenegy éves gyerekek edzéseinek
megszervezése most van folyamatban. Reméljük, hogy közöttük is
lesz olyan, aki Mezőcsáton, vagy
akár magasabb osztályban is megállja majd a helyét!
Sporttársi üdvözlettel:
Nagy Zoltán
az ifjúsági csapat edzője
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Barátoknál Vásárhelyen

2013. szeptember 27. és 29. között a Mezőcsáti Református Egyházközség szervezésében
Gazda István vezetésével a Mezőcsáti Református Gimnázium és a Dr. Enyedi Andor Református Általános Iskola tanárai látogatást tettek Marosvásárhelyen.
A korai indulás ellenére mindannyian
éber izgalommal vártuk a hétvégén
ránk váró programokat. Debrecenen
és Berettyóújfalun keresztül vezetett
az utunk a határig. Amióta Románia is
az Európai Unió tagja, határátlépéshez
elegendő a személyi igazolvány is – s
bár nyugatabbra azt sem szokták elkérni, itt azért gondosan megvizsgálták
mindannyiunkét. Sokan itt váltottunk
pénzt is, bár a túloldali valutaváltóban
– vagy mert nem tudnak, vagy mert
nem akarnak – magyarul nem sikerült
megértetni magunkat. A mostani román pénzjegyek – nevében még mindig is lei – és a régiek között voltaképp
a címletben szereplő két nulla a különbség, no meg az, hogy papír helyett
műanyagszerű anyagra nyomják. A határt átlépve a reggeli órákban értük el
az első nagyobb várost, Nagyváradot.
A kelet felé tartó út végigszeli a
nagy hagyományokkal rendelkező
várost, amit sajnos eltakar a 60-as,
70-es évekből itt ragadt nagyképűen
terpeszkedően szocreál. A lakótelepek némileg változatosabban mutatnának, mint nálunk, felújítást viszont
valószínűleg az építésük óta nem igen
láttak. A kilométerek pergésével a táj
is változtatta arcát, a szelíd dombokat magasabbak váltották fel, mígnem
megérkeztünk első megállóhelyünkig,
a Királyhágóig. A Kolozsvár felé tartó 582 méter magasságba felkúszó út
e pontja állítólag az akkor még csak
trónörökös II. Józsefről kapta a nevét,
építése az 1780-as években kezdődött. Az emelkedő tetején parkoló- és
pihenőhely van kiépítve, gyönyörű kilátással Erdélyre. Azért Erdélyre, mert
ettől nyugatra fekszenek a Részek
(Partium), mely a XVI–XVII. század
folyamán ugyan a Fejedelemséghez
tartozott, de mégsem azonos a történelmi Erdéllyel. A Királyhágótól keletre kezdődik az igazi Erdély. A hágót

magunk mögött hagyva jutottunk el
a már Kolozs megyéhez tartozó színmagyar lakosságú Körösfőre, meglátogatva a falu 1764-es építésű református templomát. Megcsodáltuk a
XVII. századból származó virágdíszes
reneszánsz fakazettás mennyezetet és
a gyönyörű XIX. századi orgonát.
Körösfő után Kolozsvár következett. Pontosabban a Házsongárdi temető, a sok évszázados magyar írásbeliség
nagyjainak nyugvóhelye és egyben az
emlékezések helye. Annak a számos írónak, kormányzónak, akadémikusnak,
zeneszerzőnek, püspöknek a nevét,
akik itt nyugszanak, felsorolni is sokáig
tartana, kettőét mégis hadd említsem
meg: Apáczai Csere Jánosét és Szenczi
Molnár Albertét, a tudós pedagógusét
és a műfordító zsoltárköltőét. Az árnyat adó fákkal borított domboldalban
fekvő sírkert után továbbindultunk, ezúttal a tordai sóbánya volt a célpont. A
bányászat itt ma már szünetel – tudtuk
meg idegenvezetőnktől –, mégis annyi
só maradt kitermeletlenül, amennyi
az egész világ számára elegendő lenne
egy egész éven át. A mintegy 125 négyzetkilométer alapterületű, helyenként
száz méterekre lenyúló „sókocka” bányászata adta a középkori magyar királyok bevételének jelentős részét. Mai
formáját a XVII. században nyerte el
a bánya, a számos harang alakú tárna
közül az egyikben még csónakázótavat
is kialakítottak a látogatók számára. A
mintegy kétórás nézelődés után ismét
útra keltünk ezúttal a végleges úti cél,
Marosvásárhely felé.
Erdély legnagyobb magyar népességű városában a szállásunk a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ
volt. Vendéglátóink meleg fogadtatásban részesítettek bennünket. Városnézésünket az 1557-ben alapított
Bolyai Farkas Elméleti Líceum meglátogatásával kezdtük. Ez a középis-

kola gazdag hagyományai mellett ma
is Románia egyik elit gimnáziumának
számít, büszkék vagyunk rá, hogy
testvériskolái lehetünk a nagy múltú
intézménynek. Idegenvezetőnk, Farkas Ernő, a Líceum irodalomtanára kísért végig városnéző sétánkon,
melynek következő állomása a Teleki Téka volt. A közkönyvtárat Teleki
Sámuel erdélyi kancellár alapította
1802-ben 40.000 kötettel, néhány hónappal azelőtt, hogy Széchényi Ferenc
tette ugyanezt Pesten (ez utóbbi ma
az Országos Széchényi Könyvtár). Az
épület kis múzeumot is rejt magában,
a világhírű matematikus Bolyaiaknak
állítva emléket. Mindkettejük Marosvásárhelyen van eltemetve, sírjuk előtt
almafa áll, nem messze síremléküktől
Csiha Kálmán és Sütő András sírjánál
is megálltunk tisztelgő főhajtásra. Ha
Marosvásárhelyen vagyunk, ne felejtsük el megnézni a Kultúrpalota gyönyörű szecessziós épületét sem!
Az este folyamán testvériskolánk
pedagógusai láttak minket vendégül.
Vasárnap a cserealjai gyülekezetet látogattuk meg, az istentisztelet
után ebéddel kedveskedtek nekünk,
melyből nem hiányozhatott az ízletes húsleves és a töltött káposzta
sem. Vendéglátóink kedvessége és figyelmessége után kissé nehéz szívvel
vettük hazafelé az irányt. Útközben
ismét megálltunk Körösfőn – ezúttal
a helyi kézműves termékek és hímzések miatt, hiszen a falucska lakói ezek
készítéséből élnek –, majd este 10 óra
felé érkeztünk meg Mezőcsátra.
Az élményeink leírására ez a pár
sor természetesen kevés. Erdélyből is
csak egy szeletkét láttunk, hiszen területét tekintve akkora, mint hazánk.
Mégis, ennyi láttán is igaznak érzem
azt, hogy Erdélyország Tündérország.
Hornyák Péter István
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Egy kitüntetés margójára

Mezőcsát Város Önkormányzata nevében szeretettel gratulálok dr. Rácz Antal úrnak érdemes és eredményes tevékenységének a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel történő
elismeréséhez, melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium augusztus 20-i kitüntetési ünnepségén dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe,
augusztus 20-a alkalmából adott át.
– Adja magát a kérdés, mit lenne érdemes tudnunk – azt Önt nagyra becsülőknek – az idáig vezető útról?
– Budapesten 1952-ben születtem. Általános iskolába Baskón, és
Dédestapolcsányban jártam, középiskolai tanulmányaimat Miskolcon,
a Földes Ferenc Gimnáziumban végeztem. Meghatározó élmény volt a
főváros után a kis zempléni faluban
a természet valódi közelsége, talán
innen eredeztethető vonzalmam a vidék iránt. A gimnázium után, a Debreceni Orvostudományi Egyetemre
nyertem fölvételt, ahol már medikusként háziorvosi, család orvosi (akkor
még „körzeti orvosi”) pályára készültem, és az egyetemünkön akkor induló „körzeti orvosi speciálkollégium”
(mai szemmel talán a házi orvosképzés előfutára) első lelkes hallgatói között voltam. A diploma megszerzése
után Mezőcsátra kerültem, ez első, és
ez idáig egyetlen munkahelyem.
– Példás elkötelezettség, de mit kapott ön a településtől?
– Igazából itt tanultam meg a házi
orvoslás (vallom, hogy önálló "szakma"!) elméletének és gyakorlatának
jelentős részét, itt szereztem meg
az általános orvostani, üzemorvosi
majd családterapeuta szakképesítést
is. Jelenleg vállalkozás (Rácz Doktor
Rendelője Kft.) keretei között dolgozom, munkámat két kiváló alkalmazottam segíti. Mindennapi munkánk
során azon igyekszünk, hogy a hozzánk fordulókat amolyan „háziorvosi holisztika” szemléletével kezeljük.
Úgy vélem, hogy egy segítségért forduló paciens számára a háziorvosi
rendelő az a hely, ahol a későbbi vizsgálatok és kezelések kapcsán óhatatlanul különváló „testi” és „lelki”
tünetek, panaszok, betegségek és a
gyógyulásuk folyamatai természetes
módon egy embert, integrált személyiséget jelentenek.

Dr. Rácz Antal (jobbra) dr. Fazekas Sándor (balra) vidékfejlesztési minisztertől
vette át a magasrangú állami kitüntetést
– Emlékezetem szerint az indoklás
második részében tér ki a kiemelkedő orvos szakmai tevékenységre,
de előtte hosszan részletezi a citeraművész és együttesvezetői minőségében a magyar népdalkincs
és táncházi muzsika megőrzését
biztosító munkáját, a hazai citerajáték megújítása, a klasszikus népzene felhasználásával létrehozott
új zenei stílus kialakítása területén
elért eredményeit. Az átlag lakos
számára – a felemelő játékélmények tapasztalatán kívül – ez az
énje talán még kevésbé közismert,
tájékozódhatunk erről?
– Természetesen, hisz ugyancsak
a nevemhez fűződik a GEREBEN
együttes
szervezése,
vezetése,
melynek fellépései során messze
földön híressé, ismertté tettük
Mezőcsát városát. Bár az együttes
1978-ban alakult, amikor néhai Erzsébet testvéremmel közös muzsikálásainkhoz csatlakozott Túry Ferenc citerás a Népművészet (akkor)
Ifjú Mestere, a „Gereben-történet”
évekkel korábban kezdődött. Szeretett édesanyánk útmutatása alapján
már gyermekkorukban együtt mu-

zsikáltunk, már akkor a citera volt
az alaphangszer, előszeretettel játszottunk improvizatív népdalfeldolgozásokat, legtöbbször ütőgardon
kísérettel. Elnyerve a Népművészet
Ifjú Mestere kitüntető címet.
Zenéstársaim, barátaim gyakran
„Citerá”-nak szólítanak.
– Közéleti szerepe is méltánytalanul kevéssé ismert, beszélne erről?
– Tagja vagyok a MÁOTE-nak, a
FAKOOSZ-nak, a Magyar Hypertonia
Társaságnak, a VIKOTE-nak, a Magyar Családterápiás Egyesületnek, a
Magyar Pszichiátriai Társaságnak,
a Magyar Pszichofiziológiai Társaságnak és a Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaságnak. Nevemhez
fűződik a Mezőcsáti Pszichoterápiás
Műhely (MPM) életre hívása, melyben valódi műhelymunka keretén
belül együtt dolgozik több segítő
szakma szakembere.
Még egyszer gratulálok és kívánok
nagyon jó egészségben eltöltött
hosszú életet, sok örömet és további sikereket.
dr. Domján László
polgármester
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ÖREGDIÁKOK ISKOLAHŰSÉGE
A mezőcsáti gimnázium öregdiákjai közül mind többen vannak, akik betöltötték
a hatvanadik életévüket, és jelentős számban vannak azok is, akik kopogtatnak a
hatodik X kapujában.
Az iskola jubileumi 50. évének nemcsak az az üzenete, hogy itt a MiskolcMezőkövesd-Tiszaújváros háromszög
közepén már fél évszázada létezik és
prosperál egy negyedik településen is
a középiskola, hanem hogy ennek az
intézménynek a diákjai idősebb korukban is szokatlan hűséget mutatnak az
Alma Mater iránt. Érettségi találkozók
más években is voltak, de most az 50.
esztendőben mintha megszaporodtak
volna ezek az öregdiák-rendezvények.
Az idén május 18-tól október 12-ig négy
érettségizett osztály diákjai hozták vissza
az iskolából elvitt zászlójukat, hogy azt
megmutassák az ünnepre készülő gimnáziumnak „tisztán és fehéren”.
Az embernek ősi természete a közösségteremtés. Mióta léteznek iskolák,
ahol ezeket a közösségeket esetlegesen
hozzák létre, a közösségi összekovácsolódást megújítva nagy jelentőségük
van a diákközösségek újbóli életre hívásának, a diáktalálkozóknak, amelyek
mutatják az élet szüntelen változását és

az eredeti közösséggel történő összehasonítás izgalmát, mert milyen érdekes
látni, hogy akikkel azonosak voltunk az
iskolapadban, mennyire különbözőek
lettünk a nagybetűs életben.
Az érettségi találkozókon elmondott
élettörténetek nem mindig világrengető
nagy tettekről szólnak, hanem hétköznapi
munkáról, családról, gyerekekről, összességében a szeretetről. Tudjuk, hogy a volt
diákoknak a szeretteikhez való ragaszkodása nem csupán az iskolai nevelés eredménye, mégis ha van hagyatéka az ötvenéves gimnázium korábbi évtizedeinek, a
református középiskola nyugodtan nyugtázhatja, hogy ennek az intézménynek a
régi diákjai is első sorban a pozitív erkölcsi
tulajdonságok hordozói: a hűségé, a szereteté, a segítőkészségé, hogy a volt diákok
közül nem kellett soha senkinek kényszeredetten a sorba állni a társadalommal
való szembekerülés miatt.
Ezért is volna jó, ha közéletünk sem
a békétlenkedésre, a másokkal való
szembenállásra, hanem a szeretetre, az
emberek közötti egyetértésre, a munka,
a teljesítmények értékeinek megbecsülésére adna példát.
A hűség a szeretet szinonimája.
Az érettségi találkozók idei hűség-

felvonulásának közösségei: a Kormos
Anna vezette 30 éves, a Dajka Edit
vezette 40 éves, a Czeglédi Terézia
vezette 41 éves és a Nagy Éva vezette
45 éves diáktalálkozó.
Jelkép is lehetne, hogy az idei jubileumi év diáktalálkozóit egy olyan
iskolaközösség október 12-i rendezvénye zárja, akiket az emberi elmúlás jelentősen megtizedelt ugyan, akiknek az
osztálylétszáma már 8 fővel csökkent,
de a többiek, akik itt vannak köztünk,
azok töretlenül hiszik, mint ahogy 45
éve minden öt évben megrendezett találkozójukon is gondolták, hogy az emberek közötti kapcsolat leglényegesebb
érzése a szeretet, és a gimnáziumot
most is változatlan hűségükkel ünneplik, és bár nincs a táblára írva, de a lelkekben ez a József Attila-idézet vibrál:
„Hallottam sírni a vasat, hallottam
az esőt nevetni,
Láttam, hogy a múlt meghasadt s
csak képzetet lehet feledni,
s hogy nem tudok mást, mint szeretni, görnyedve terheim alatt –
minek is kell fegyvert veretni belőled, arany öntudat!”
Juhász Sándor

Találkoztunk hatvanévesen
A Mezőcsáti Általános Iskola nemrég épített szép auláját 2013.
szeptember 7-én 10 órától vidám zsongás töltötte be. Ünneplőbe öltözött, kíváncsian egymást méregető, végül széles mosollyal
egymást üdvözlő vidám társaság gyülekezett. Az általános iskolában 1967-ben végzett évfolyam mindhárom osztálya évfolyamtalálkozót tartott, abból az alkalomból, hogy 60 évesek lettek.
Miért különleges ez az esemény? Először a közös ünneplés miatt, másodsorban az iskola nyugalmazott igazgatójának,
Szigethy László Igazgató Úrnak személyes jelenléte és köszöntője jelentett kitüntető megtiszteltetést, harmadszor az „ A” osztály
találkozását először sikerült összehozni.
Néhány lelkes évfolyamtárs hónapokig tartó
kitartó munkájának köszönhetően nagyon jól sikerült a közös ünneplés, amelyen 41-en voltak jelen. Külön öröm volt, hogy a nyolcadik évet már
nem együtt végző osztálytársak is csatlakoztak, és
együtt emlékeztünk a kisdiák évekre. Sajnos tanáraink nem tudtak részt venni, de az osztályfőnökök
– Takács Miklósné és dr. Táboros Sándor – üzenetét tolmácsolták a szervezők. Köveskúthy Gáborné
a „B” osztály osztályfőnöke már nincs az élők sorában. Az ünnepélyes nyitóköszöntést követően

egyperces néma felállással emlékeztünk elhunyt tanárainkra
és osztálytársainkra. A megemlékezést és az Igazgató úr köszöntőjét követően mindenki beszámolt dióhéjban életútjáról, „örömeiről, bánatairól” kedves emlékeiről.
A találkozót vidám hangulatú közös ebéd és a „születésnapi
torta” felvágása követte. A késő estig tartó beszélgetések felelevenítették a régi emlékeket, diákcsínyeket, és a régi barátságok újra
szövődtek. A „szülinapi buli” hangulatát közös nótázás fokozta.
Köszönet a szervezők áldozatos, kitűnő munkájáért. 2017ben – az 50 éves találkozónkon – reméljük, újra együtt leszünk!
Bádonyi Mária 8.A

60 év után találkozott az osztály
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Dél-borsodi LEADER Egyesület
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
+36 (49) 352-527
www.dble.hu

Mezőcsátiak Dél-Borsod Értéktárában

Művészportré – beszélgetés Vass J. Zsóka festőművésszel
Vass J. Zsóka 1949-ben született Mezőcsáton. Érettségi után fodrász szakmából tett mestervizsgát.
Első képét (Pipacsok a kertben) 1984-ben festette, melyet akkor Miskolcon ki is állítottak. Azóta 12
önálló tárlatot rendezett, továbbá művei szerepeltek mintegy 40 megyei és országos szintű kiállításon. Bemutatkozó profilja idén év eleje óta tekinthető
meg a Dél-borsodi LEADER Egyesület honlapján.
– Mikor fordult érdeklődésed a képzőművészet, a festészet irányába?
– Már általános iskolás koromban is nagyon szerettem rajzolni, középiskolában pedig a művészettörténet érdekelt leginkább. Emlékszem, hogy a
szobám falát akkoriban olyan nagy mesterek bekeretezett reprodukciói díszítették, mint Munkácsy
Mihály, Mészöly Géza és Csontváry. Fiatal fodrász
koromban hobbi szinten festészettel foglakozó
vendégektől kaptam kedvet ahhoz, hogy kipróbáljam magam. Pont akkor nyílt a pipacs a kertben,
azt festettem le elsőként. Mindez 1984-ben történt. Mind a mai napig büszke vagyok arra, hogy
ezt a képemet még abban az évben beválogatták
egy Miskolcon megrendezett amatőr kiállításra.
Férjem ezután csináltatott nekem egy festőállványt
és hozott egy nagy tekercs szabóvásznat. Család és
munka mellett hosszú időn keresztül kevés időm
jutott e tevékenységre, ekkoriban lopott órákban
préselt virágokból készítettem biomontázsokat.
Tíz évvel ezelőtt egy alkalommal unokám pasztellkrétákat hozott magával és együtt alkottunk
saját örömünkre. Ez adott akkor új lendületet és 10
pasztellkép született meg egy hét leforgása alatt.
Rá egy évre a Pedagógusok Szakszervezete B-A-Z
Megyei Szövetsége által kiírt képzőművészeti pályázaton 2. helyezést értem el.

– Hogyan viszonyulsz magához az alkotáshoz,
annak folyamatához?
– Szeretek mindent a magam módján megfesteni,
úgy hogy kívülről nem befolyásolnak közben. Sosem ismétlem önmagam és nem is nagyon értem
meg azokat a művészeket, akik midig ugyanazokat a témákat festik meg ugyanolyan felfogásban.
Több klasszikus 20. századi alkotót is nagyra tartok,
köztük például Egry Józsefet, a Balaton festőjét, de
sosem akartam más nyomdokaiba lépni. Festettem
több realista felfogású képet is az elmúlt években,
de van úgy, hogy a téma vagy egyszerűen csak a saját hangulatom valami egészen mást kíván.

– Melyek a kedvelt témáid? Milyen technikákkal dolgozol?
– Leginkább olajjal festek, de a pasztellt is kedvelem. Keresem a kihívásokat, gyakran jelentkezek
különböző pályázatokra. A természet szeretete
meghatározó a festészetemben. Szívesen festek
tájképeket, virágcsendéleteket. Emellett a portrék, más emberábrázolások és az életképek is közel állnak hozzám. Lényegében mindent megfestek, ami tetszik és intenzív érzést vált ki belőlem.
Ha megyek valahová, szinte mindig nálam van a
fényképezőgép, s ha látok valamit, ami megfog,
lefotózom. Így is keresem az új témákat, ötleteket,
megragadva a pillanatnyi benyomást.

– Melyek azok az eddig elért eredményeid,
amikre igazán büszke vagy?
– Több mint tíz önálló kiállításom volt eddig, ezek
közül egyik legjelentősebbet Hévízen rendeztem
az Aquamarin Galériában 2007-ben. Igen nagy
megtiszteltetés volt számomra, hogy Borsos István
szobrászművész elfogadta felkérésemet egy közös
kiállítás megrendezésére, amelyre 2011-ben került
sor Mezőcsáton. Országos kiállításokon, pályázatokon
2003 óta veszek részt, a zsűri eddig két alkalommal
részesítette dicséretben a beadott alkotásaimat. Az
elmúlt években szakmai kihívást láttam a miniatúrák megfestésében, hiszen egyáltalán nem egyszerű
egy tájat 10 x 10 centiméteres, vagy ennél is kisebb

– Némely alkotásod varázslatos fantáziavilágba kalauzolja a szemlélőt, messze túlmutatva
egy hagyományos értelemben vett valóságábrázoláson. Nyugodtan nevezhetjük ezt
akár képköltészetnek is. E kategóriába tartozik egyebek között az a képed, melyen egy érdekesen kanyarodó akácfa látható háttérben
a mezőcsáti Zsinagógával. Ezt a fajta egyéni
látásmódot hogyan fogadja a közönség?
– Sokan idegenkednek még ettől és a hagyományosabb hangvételű képeimet kedvelik, míg másokra mélyebben hat az, ami személyesebb és ebből adódóan
egyedibb is. Most még ők vannak kevesebben.

méretben vászonra vinni úgy, hogy élvezhető legyen
a végeredmény. Pozitív visszajelzés, hogy a Kaposvárott és Pécsett megrendezett Miniatúra kiállításokon
is örömmel fogadták a munkáimat. Különösen jó
érzéssel tölt el az, hogy szülővárosomban is elismerik
alkotói tevékenységemet. Itt 2011-ben a Mezőcsát
Közművelődéséért kitüntetést vehettem át.
– Hogyan tartod a kapcsolatot a szakmával, a
művésztársakkal?
– Immár 10 éve vagyok tagja az Országos Képzőés Iparművészeti Társaságnak (OKIT), 5 éve pedig
a Borsodi Alkotók Egyesületének (BAK). Rendszeresen résztvevője vagyok az általuk szervezett
kiállításoknak, alkotótáboroknak. Ezek a bemutatkozási lehetőségen túl kiváló alkalmat adnak a
pályatársak munkásságának megismerésére és a
szakmával kapcsolatos ismereteim bővítésére is.
– Milyen terveid vannak a közeli jövőre nézve?
– Két olyan fotó is a kezembe akadt nemrég, ami megihletett. Ezeket szeretném nagy méretben vászonra
vinni. Egyik egy aratási jelenet a két világháború
közötti időszakból, a másik pedig egy régi mezőcsáti
utcakép, amin megjelenik a református templom is.
(Interjú: Murányi Norbert
vidékfejlesztési menedzser, DBLE)
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„Akinek számít az egészség”
A MEFI a Mezőcsáti Egészségfejlesztési Iroda, mely a Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ TÁMOP6.1.2/LHH/11-B-2012-0021 „Egészségfejlesztés a Mezőcsáti Kistérségben” elnevezésű pályázatának központi szerve.
Az Iroda küldetése, hogy a járás lakóival partneri kapcsolatot kialakítva
lehetőségei szerint megannyi módon,
együttműködésével segítse az egyéneket
egészségük fejlesztése folyamatában. A
MEFI a pályázat megvalósításának 14
hónapja alatt meglehetősen intenzív, dinamikus egészségfejlesztési tevékenységet végez, melyhez csatlakozni vár
mindenkit, „akinek számít az egészség”!
Programjainak rendszeres követői
2014 novemberére az egészségükkel
felelősen bánó, napjaink egészségügyi
lehetőségeit tudatosan használó, életüket az egészség szellemében megszervező, aktív emberekké válhatnak.
AZOK KÖZÖTT, AKIK A MEFI-be
REGISZTRÁLNAK, ÉS 2013. 10.
01. – 2014. 11. 30. KÖZÖTT (KÜLÖNBÖZŐ HÓNAPOKBAN) LEGALÁBB 13 ALKALOMMAL RÉSZT
VESZNEK A PROGRAMJAINKON,
2014 NOVEMBERÉBEN EGY KERÉKPÁRT SORSOLUNK KI!!!
Az egészség sodrában
avagy mit csinál a mefi?
A MEFI koordináló szerepe
A MEFI teremt kapcsolatot az egyén
és az egészségfejlesztési programok
sokasága közt. Számon tartja, frissíti
és részben megszervezi a járás valamennyi egészségfejlesztési tevékenységét, programját, követi, monitorozza
azok sikerességét, gyűjti a lakosok igényeit, és aszerint alakítja, változtatja
programjait. Az egyéneket regisztrálja, számukra személyes tanácsadást
nyújt, követi az egyének programokon
való részvételét, állapotuk változását.
„Egészségfejlesztés
a Mezőcsáti Kistérségben”
TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0021

MEFI-regisztráció
A MEFI-be bárki regisztrálhat, „akinek számít az egészség”. A regisztráció történhet a programban részt vevő
háziorvosnál vagy magában a MEFIben, és az alábbiakat foglalja magában: vérnyomásmérés, boka-kar index
számítás, magasság-, testsúly-, BMI-,
haskörfogatmérés, koleszterin- és
triglicerid-szintmérés, felmérés az általános egészségi állapot, a táplálkozási,
mozgási, dohányzási, alkoholfogyasztási szokásokról, valamint a cukorbetegség, szív-érrendszeri betegség és a
depresszióra való hajlam mértékéről.
MEFI-programok
Szív-érrendszeri klub: melybe várjuk
mindazokat a magasvérnyomással, szívproblémákkal élőket, akik aktív résztvevői
kívánnak lenni egy 14 hónapos, jól felépített képzésnek, mely során elsajátíthatják
a betegségükkel való együttélés legeredményesebb lehetőségeit, módszereit.
Cukorbeteg klub: melybe várjuk mindazokat a cukorbetegséggel élőket, akik
aktív résztvevői kívánnak lenni egy 14
hónapos, jól felépített képzésnek, mely
során elsajátíthatják a betegségükkel
való együttélés legeredményesebb lehetőségeit, módszereit.
Testmozgás tanácsadás: heti rendszerességgel nyújt segítséget a
testreszabott mozgásformák megfelelő kialakításához egyéni vagy csoportos keretek között.
Dietetikai tanácsadás: heti rendszerességgel nyújt segítséget a megfelelő
étrend kialakításához egyéni vagy csoportos tanácsadás keretében.
Betegegyüttműködés adherencia programja: szív-érrendszeri, valamint cukorbetegek számára kialakított program
a terápiás együttműködés javítására
Szűrések: mely magában foglalja a háziorvosi szűrések támogatását, nagyszabású, kistérségi egészségnapok

szervezését, valamint a települések falunapjaihoz kötődő egészségsátrak működtetését.
Mozgásprogramok: köztük havonkénti
túrák, heti aerobik és MEFI-ajánlással
igénybe vehető konditermi edzések.
Dohányzásról és alkoholfogyasztásról
való leszokás támogatása.
Lelkünk egészségéért
A pályázat keretein belül hangsúlyos
szerepet kap lelkünk egészségének
elősegítése. Az idősek rendszeres közösségi programjai mellett a Humánszolgáltató Központ közreműködésével az alábbi foglalkozások indulnak
kétheti, havi rendszerességgel:
- háztartási klub, egyedülállók klubja, gyermeknevelési klub, fogyatékkal
élők hozzátartozói klub, alkoholproblémákkal küzdők klubja.
Elérhetőség: 3450 Mezőcsát, Hősök
tere 24. (bejárat a Mohácsi út felől),
telefon: 49/352-350, e-mail: human@
mezocsat.hu
Az egészséges egészségügyisekért
Ahhoz, hogy az egészségügyi dolgozók
hitelesen közvetíthessék az egészségfejlesztés alapelveit mindannyiunk
felé, munkahelyi programok és képzések keretében nyújtunk segítséget
számukra a kiegyensúlyozott, belülről
fakadó elhivatottság eléréséhez, hogy
nyugodt, felkészült, empatikus légkörben fogadhassák a gyógyulni vágyókat.
Mefi-elérhetőségek
Cím: Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 33/B.
fsz/2/1)
Telefon: 49/553-010, 142 mellék
E-mail:
efi@mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
Honlap:
www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu/efi
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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.
Augusztusban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által a miskolci
Máltai Szeretetszolgálat Ápolási Otthonában szervezett „Jelenlét-telepi segítő programok” 30 órás képzésén vettek
részt a Tiszakeszi, Tiszatarjáni Közösségi Ház és Mezőcsáti Kistérségi Gyerekesély Iroda munkatársai. Szeptemberben a képzés keretében Tarnabodon
és Szécsényben teljesítették a képzési
program terepgyakorlatát.
Szeptember 19-én a program
munkatársai Budapestre utaztak és
részt vettek a „Családjainkkal a jövőért komplex programok az egészséges koragyerekkori fejlődésért”
szakmai konferencián.
A TÁMOP 5.2.3.-A-11/1-20110001 „Legyen jobb a gyermekeknek”
a Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű
projekt 2013. szeptember 20-án tartotta
meg soron következő Kistérségi Gyerekesély Bizottsági ülését a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési
Iroda dísztermében. Az ülésen felszólalt
Bótáné Tóth Rita szakmai vezető, aki
a pályázat elmúlt negyedévének tevékenységeiről tájékoztatta a bizottságot.
Hornyák Péter ifjúsági koordinátor a
nyár folyamán a kistérség hét települé-

sén lebonyolított nyári napközis táborok
élményeit és tapasztalatait foglalta ös�sze. Vargáné Riz Adrienn egészségügyi
koordinátor a pályázat egészségügyi szűrővizsgálatok 0–5 éves korig projektelem
első féléves eredményeit ismertette.
Kanyokné Kavalecz Anita szociális- és
gyermekjóléti szolgáltatások koordinátora a szakmaközi hálózatok kialakítása
és működtetése workshopok tapasztalatairól számolt be a megjelenteknek.
Ugyanezen a napon hatodik alkalommal került megtartásra a Szakmaközi
Hálózatok Kialakítása és Működtetése
Workshop. A programon Tőzsérné Papp
Gabriella közoktatási koordinátor pályaorientáció, pedagógiai szolgáltatások
hozzáférésének, valamint a pedagógiai
tanácsadó szolgálat működtetésének
biztosítása témában tartott előadást. A
program keretén belül második alkalommal lebonyolított nyári napközis
tábor tapasztalatairól Hornyák Péter ifjúsági koordinátor számolt be.
A soron következő workshop 2013.
szeptember 27-én a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési
Iroda dísztermében került megtartásra. A megbeszélésen a Biztos Kezdet
alapelveiről szóló előadást tartottak dr.

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

Bartháné Molnár Edit és Joó Andor, a
Biztos Kezdet Gyerekház mentorai. A
tiszakeszi és tiszatarjáni Biztos Kezdet
Gyerekházak indítása és működtetése
kapcsán Tóth Krisztina Katalin korai
képességgondozás koordinátor tartott
előadást. Bótáné Tóth Rita szakmai vezető a Kistérségi Gyerekesély Bizottság
feladatairól tartott beszámolót.
A „Legyen jobb a gyermekeknek”
a Mezőcsáti Kistérségben program
munkatársai szeptember hónapban is
igyekeztek részt venni és eleget tenni
a kistérségi programok, rendezvények
meghívásainak.
Szeptember 7-én a VII. Helyi Termékfesztiválon a kistérségi Gyep-program munkatársai Ároktőn hajtogatták
a lufit, csillámtetoválásokat készítettek
és hennafestéssel várták a gyerekeket.
Szeptember 21-én a 3. Keszi
Maratonon segédkeztek a helyi Közösségi és Biztos Kezdet Ház munkatársai.
Szeptember 28-án három helyszínen, Tiszakeszin, Tiszatarjánban
és a Mezőcsáti Városnapon is vettek
részt a program dolgozói, ahol kézműves foglalkozással, lufihajtogatással,
henna- és csillámfestéssel kedveskedtek a gyerekeknek.
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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
Gazda István
November 11. (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
az alábbi napokon
8.30–11.30-ig:
Október 21. (hétfő)
Október 28. (hétfő)
Október 30. (szerda)
November 4. (hétfő)
November 6. (szerda)
November 11. (hétfő)
November 13. (szerda)
November 18. (hétfő)

Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8-12 óráig:
Október 30. (szerda)
November 6. (szerda)
November 13. (szerda)

Csáti Vásár

November 13-án (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:
Október 20. vasárnap, 10 órától,
Október 27. vasárnap, 10 órától,
November 3. vasárnap, 10 órától,
November 10. vasárnap, 10 órától,
November 17. 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 20. vasárnap, 14 óra Idősek
délutánja a templomban, majd azt követően szeretetvendégség a nagyudvar tantermeiben
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.
November 24. 10 óra Istentisztelet keretében a 2/b osztályos tanulóink bemutatkozó szolgálata
December 1. 10 óra Advent első vasárnapja, ovis csoportunk szolgálata. Vendégeink lesznek: a Felvidéki Hanvai testvérgyülekezetünk küldöttsége. Igét hirdet:
Nagy Ákos Róbert esperes.

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
Telefonszám: 49/552-096; 352-016
E-mail: muvhazcsat@bicomix.hu

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
Farkas Zoltán és Puskás Bettina – Mirella
Mészáros József és Bán Andrea – Réka
Sloszár Bertalan és Nyüsti Júlianna – Zoé
Benkő Lóránd Csaba és Nagy Edit – Péter
Kovács Mihály és Papp Mónika – Sára
Kozma Zoltán és Kiss Viktória – Zoltán
Mátyás István és Farkas Éva – Laura Éva
Házasságkötés
Kondrák István és Bóta Letícia – szeptember 14.
Halálesetek
Csabai István 54 évet élt
Bodó Józsefné szül. Lőrincz Erzsébet 83 évet élt
Sándta Imre 53 évet élt
Monoki Sándor 26 évet élt
Koczka Zsolt 47 évet élt
özv. Ronga Istvánné szül.: Mészáros Erzsébet 84 évet élt
Horváth Sándorné szül.: Horváth Ilona lelkészözvegy
79 évet élt, temetése Tiszakeszi ref. temető
Molnár Gyula 83 évet élt
Bordás Magdolna 97 évet élt
Juhász István 62 évet élt

Őszi kerti munkálatokkal kapcsolatos
szabadtéri tüzek megelőzése
A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívása a téli időszak főbb
veszélyforrásairól
Nyílt és zárt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot,
vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot (műanyagok, gumi, fáradt olaj, veszélyes és festékes göngyöleg, gyógyszermaradvány, szárazelem) elégetni tilos. Tűzgyújtási
tilalom alatt, szeles és száraz időben hulladékot égetni és tüzet gyújtani tilos!
Tájékoztatom továbbá, hogy a belterületeken végzett avar és kerti hulladék égetésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
A 306/2010. Korm. r. 27.§ (2) bekezdése alapján „Hulladék nyílt téri, vagy a
hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő
berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek
nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár
kivételével – bármilyen okból kigyullad.”
A Ktv. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokat. Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik ilyen rendelettel, a Ktv. 48. § értelmében javaslom, azt mielőbb készítse el, mivel ilyen önkormányzati
rendelet hiányában a belterületeken nyílt téri égetés nem végezhető!
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A Mezőcsát Népi Együttes
színvonalas előadását is láthattuk

Iskolások produkciója
a Város Napján

KÉPES KAVALKÁD

Családi programok, érdekes vetélkedők, vidám előadások – az
elmúlt hónapban is számos eseményen vehettünk részt városunkban. Együtt ünnepeltük Mezőcsát Városnapját, kikapcsolódhattunk a II. Nagyszülő-Szülő-Gyermek Sportnapon,
a gyerekek Városi Mesemondó Versenyen mérhették össze
tudásukat, sőt, a környezetünk védelme érdekében is tehettünk
közösen az Európai Autómentes Napkeretében.

A BMV Rock Egylet
is fellépett szeptember 28-án

Mezőcsát Város Önkormányzata a már hagyományos Városnap másnapján szezonzáró
utcabál keretében vett részt a Művelődési Ház és Könyvtár többcélú terén a Szent Mihály
napi pásztortűzgyújtásban szeptember 29-én

Tiszta levegő – Mozdulj érte! szlogennel
hirdették meg az Autómentes Napot

A programokon
íjászkodhattak is a gyerekek

Csáti Újság

Mezőcsát város havi lapja, megjelenik minden hónap 15-én, 600 példányban.

Kiadja: ÁMK Közösségi Ház és Könyvtár | Felelős kiadó: Erőssné Király Ildikó |
Szerkesztés: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. | Felelős szerkesztő: Szabó-Bodnár Ágota | Tördelő-szerkesztő: Tóth Péter
A szerkesztőség címe: 3400 Mezőkövesd, Szent László 17. | Telefon/fax: 49/500-177 | E-mail: mezocsatiujsag@gmail.com
Nyomtatás: Reproprint Kft. | 3580 Tiszaújváros, Örösi út 1. | Telefon: 49/540-677 | Felelős vezető: Kalicz Magdolna
ISSN 1217-2391
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XXIV./5.
május
XXIV./10.2013.
2013.
október ára: 200 Ft

Meghívó
1956–2013

Ballagás

Majális

Egressy-hét

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete
várja a város polgárait

2013. október 23-án Mezőcsát főterére

Jótékony célú bál

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 57.
A „Legszebb kiskert”
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 24.
évfordulója
tiszteletére rendezendő megemlékezésre
A megyében elsők
PROGRAM:
10 óra: Ünnepi istentisztelet a Református templomban
Bolond ballagás
11 óra: Városi megemlékezés és koszorúzás Mezőcsát Város főterén
– Ünnepi beszédet mond Szopkó Tibor önkormányzati képviselő
– Közreműködik a Mezőcsáti Református Gimnázium
LEADER pályázat
Közgazdasági
Szakközépiskola
Ballagás: és
„Mindig
ugyanaz
és mégis mindig más”

MELLÉKLET
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CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, az alaptörvény 32 cikk (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)
Óvodások:
a) háromszori étkezés:
237.- Ft+ÁFA/nap
b) tízórai és ebéd: 		
190.- Ft+ÁFA/nap
2.)
Iskolások:
a) háromszori étkezés:
b) tízórai és ebéd: 		
c) ebéd: 			

318.- Ft+ÁFA/nap
254.- Ft+ÁFA/nap
190.- Ft+ÁFA/nap

2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetésével a 11/2013. (VII. 24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
dr. Domján László sk.
polgármester

Rákosi Ildikó sk.
jegyző

Felhívás
Mezőcsát Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2014. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázat benyújtása elektronikus rendszerben történik a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer). A pályázat benyújtásához
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. Fenti linken
érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva mellékleteivel együtt az önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje: 2013. október 14-től 2013.november 15-ig.

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
 EFI NAPTÁR
M
LAKOSSÁGI PROGRAMOK
OKTÓBER

Programjaink mindegyike ingyenesen vehető igénybe, melyekre szeretettel várunk mindenkit,
„akinek számít az egészség”!
Mezőcsáti Egészségfejlesztési Iroda, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33., tel.: 49/553-010, efi@
mezocsatiegeszsegfejleszto.hu

3

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET

4

AZ 50 ÉVES ALMA MATER ESEMÉNYEINEK IDŐRENDJE
1963. augusztus 1.

1963. szeptember 1.
1965. 			
1967. június 		
1967. november 30.
1968. november 30.
1969. augusztus 1.
1970. szeptember 1.
1971. szeptember 9.
1972. március 		
1973. január 		
1975. április 2. 		
1975. június 		
1977. november 22.
1984. szeptember 1.
1988. január 1. 		
1990. szeptember 1.
1993. november 30.

1994. szeptember 1.
1996. december 28.
1997. szeptember 1.
1997. szeptember 1.
			
1998.			
2004. június 30. 		
2005. szeptember 1.
2010. augusztus 1.
2011. szeptember 1.
2012. júniustól 		
2013. június 		

Az intézmény alapítása
Fenntartó: B-A-Z Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztály
Az intézmény neve: Általános Iskola és Gimnázium, Mezőcsát
Igazgató: Szigethy László
A gimnázium első 47 fős osztályának tanévnyitója
Osztályfőnök: Hegedűs Zoltán
4 tanterem építése a gimnázium számára
A gimnázium első érettségi vizsgája
Érettségi elnök: Anger Árpád megyei gimnáziumi tanulmányi felügyelő
Kiss József mellszobrának avatása az általános iskola és a gimnázium udvarán
A szobor alkotója: Balázs István szobrászművész
A szobor avatója: Gulyás Mihály borsodi író
Kiss József születésének 125. évfordulójának ünnepe
Előadó: Kordos László, a hajdani mezőcsáti polgári iskola igazgatója
Az általános iskola és a gimnázium különválasztása
Az intézmény neve: Gimnázium, Mezőcsát
Igazgató: Juhász Sándor
Két párhuzamos gimnáziumi osztály működésének kezdete
A gimnázium új épületének átadása (9.500.000,- Ft) Mezőcsát, Kossuth u. 12.
Beköltözés az új épületbe: 6 gimnáziumi osztály, 10 tanár, 7 fő technikai személyzet
50 férőhelyes középiskolai leány diákotthon működése: Mezőcsát, Kossuth u. 20.
A gimnázium könyvtárának átadása, avatása
Átadó: Merényi József, a megyei művelődési osztály helyettes vezetője
Petőfi Sándor 150. születésnapjának ünnepe
Előadó: Kordos László, a hajdani mezőcsáti polgári iskola igazgatója
A gimnázium első névadó ünnepélye
Névadó: Mező István, a mezőcsáti járási pártbizottság első titkára
Az intézmény neve: Nógrádi Sándor Gimnázium, Mezőcsát
A gimnázium leány kézilabdacsapata országos első helyezett. Vezető: Takács Miklós
A gimnázium elsősegélynyújtó-csapata országos első helyezett. Vezető: Sári Edit
Ady Endre születése 100. évfordulójának ünnepe
Előadó: Török Ferenc igazgatóhelyettes
Közgazdasági szakközépiskolai képzés indul az egyik gimnáziumi osztály helyett
Az intézmény neve: Nógrádi Sándor Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
A középiskola új fenntartója: Nagyközségi Közös Tanács, Mezőcsát
Az intézmény neve: Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Mezőcsát
Az intézmény második névadó ünnepélye
Névadó: Juhász Sándor igazgató
Kiss József emlékkő állítása – kezdeményező Kiss Lászlóné igazgatóhelyettes
Adományozó: Werner Tibor, az iskola volt diákja
Az intézmény neve: Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Mezőcsát
Hatosztályos gimnáziumi képzés indul a négyosztályos gimnázium helyett
Igazgatóváltás. Az új igazgató: Kiss Lászlóné
Négyosztályos gimnázium újra indul, a tanulócsoportok száma 14 lesz.
Intézményi alapítvány létesítése, első adományozó Werner Tibor (200 ezer Ft)
Kuratóriumi elnök: Gulyás Terézia
Közgazdasági taniroda létesítése. Kezdeményező: Kiss Lászlóné igazgató
A középiskolai diákotthon működése megszűnik
A középiskola az Általános Művelődési Központ része lesz
Igazgató: Vanyó István
Igazgatóváltás. Az új igazgató: Szaniszló László
Az intézmény új fenntartója: a Mezőcsáti Református Egyházközség
Az intézmény neve: Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
Igazgató: Pásztor Éva
Az intézmény épületének felújítása és bővítése (220.000.000,- Ft)
Az intézmény 50. tanévzárója
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A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
felhívása
a téli időszak főbb veszélyforrásairól
Téli időjárás veszélyei,
tüzelő-fűtőberendezések
biztonságos használata

A szén-monoxid mérgezés nagyon gyakori háztartási baleset,
a mérgezés következtében majdnem annyian veszítik életüket,
mint a tűzesetek során, de ennél
nagyságrenddel többen kerülnek
életveszélybe, jutnak a mérgezés
miatt kórházba. A szén-monoxid
szerves anyagok tökéletlen égése
során jön létre, színtelen, szagtalan, nem irritál, könnyebb a levegőnél, és tűzveszélyes gáz.
MEGELŐZÉS A riasztók 3-20

ezer forintba kerülnek. Javasoljuk,
hogy a szén-monoxid érzékelőket
épületgépészeti szerelvényboltban, vagy egyéb erre szakosodott
üzletben vásárolják meg. A szénmonoxid mérgezést okozhatja a
hibás gázkészülék, de a rossz kémény is.

A lakástulajdonosok kötelessége, hogy a gáztüzelő berendezések-, valamint a tartalék kéményeket évente legalább egyszer, a
szilárd- és olajtüzelésű berendezésekhez tartozó kéményeket évente két alkalommal ellenőriztesse.
Ezen felül négyévenként az égéstermék elvezetők műszaki felülvizsgálatát is el kell végeztetni. A
kéményseprőt engedjük be, hogy
végezhessék munkájukat! Mindez a saját érdekünk. Aki nem tesz
eleget kötelezettségének, az akár
tűzvédelmi bírsággal is sújtható.
Győződjünk meg arról, hogy a
készülékből kilépő fém cső falhoz
rögzítése nem lazult-e meg, a kéménycső elemei nem mozdultak-e

el! Figyeljünk a rozsdafoltokra, a
szokatlan kidudorodásokra a fém
kéményen, és bármilyen szokatlan működésre, hibának tűnő változásra! A falazott kéményben a
meglazult tégla, a törés, repedés,
a kormozódott foltok mind-mind
problémát jelezhetnek. Ha valahol kormozódást látunk, mindenképpen hívjunk szakembert!
A tüzelőanyagot tartsuk távol
a működő készüléktől, használjunk kandallórácsot, és szikrafogó tálcát! Ne tüzeljünk éghető folyadékot, műanyagot, nedves fát,
szemetet!
Év végi ünnepekhez kapcsolódó tűzesetek megelőzése
Advent és karácsony idején
jellemzően két fő veszélyforrásról kell említést tenni. Az egyik az
otthon használt gyertyák, mécsesek és a karácsonyfadíszek jelentette kockázat. Az ilyenkor keletkező lakástüzeket leggyakrabban
az okozza, hogy az emberek az
égő mécseseket vagy gyertyákat
gyúlékony anyag közelében helyezik el, a lángok pedig könnyen
belekapnak a különböző textíliákba, majd azok a függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a
lakás más helyiségeire. A meghibásodott, nem ritkán bizonytalan
eredetű fényfüzérek és a karácsonyfán meggyújtott gyertyák,
csillagszórók hasonló veszélyeket
rejthetnek. Ráadásul, ahogy telnek a napok, az egyre inkább kiszáradó fenyő mind könnyebben
fog tüzet.
TEENDŐK Ha már megtörtént

a baj, nagyon fontos, hogy az
így keletkezett tüzek oltása előtt
áramtalanítsuk a környező elekt-

romos berendezéseket, a szobát,
vagy akár az egész lakást, így további baleseteket kerülhetünk
el! Nem szabad elfelejteni, hogy
minden esetben – még akkor is,
ha sikerült a tüzet eloltani – bejelentést kell tenni a 105-ös segélyhívószámon!
A másik említendő veszélyforrás a téli időjárással és a csapadékkal függ össze, hiszen a havas,
jeges, síkos utakon és járdákon
gyakoribbak a balesetek. Ezek
többsége kis odafigyeléssel, a járdák megtisztításával, de főként az
időjárási körülmények figyelembevételével könnyen megelőzhető. Az elkövetkező napokban a
jelenlegi előrejelzések szerint hó,
havas eső, eső és helyenként ónos
eső is várható. A hétvégén fagypont alatti hőmérsékletekre lehet
számítani, majd hétfőtől enyhül
az időjárás.
A megelőzés fontos része a hiteles és pontos információk birtoklása, ezért kérünk mindenkit,
hogy kövesse figyelemmel a hatóságok felhívásait és az időjárási előrejelzéseket! Mielőtt útnak
indulnak, tájékozódjanak az utak
állapotáról!
További hasznos információk:
http://gyujtoforras.
hu/, valamint a http://www.
katasztrofavedelem.hu/ oldalakon
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Dócs Róbert tű. alezredes
3580 Tiszaújváros Tűzoltó út 1.
49/341-244
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Keresztrejtvény – AD SIDERA

VÍZSZINTES: 2. József Attila Ad sidera c. verséből idézünk (Zárt betűk: AYÉT). 14. Eltűnve. 15. Egy angol királyé. 16. Félig bánná! 17.
Futó. 19. A toll művésze. 20. Az argon vegyjele. 21. Idején, folyamán. 23. Férje. 25. Kettőst. 26. Üzeme. 28. Lentről fel. 30. Szöveg
vessző nélkül. 31. Háztartási röviden. 32. Távozó. 34. A késnek van.
35. A Jupiter holdja. 36. Tartozója. 37. Hatalom. 39. Erre várnak a
magaslesen. 40. Haladási út, célpont. 41. Láthatóvá tesz. 43. Titkos
…. Rund Abigél. 44. Króm vegyjele. 45. …. univ. 46. Velencei jármű. 48. Egy szó a Halotti beszédből. 49. Ütő. 51. …. Alfonz (Rejtő
Jenő figurája). 52. Számnév vesszőtlenül. 53. Névelővel: talált. 55.
Csődör. 56. Vitatá. 57. Fejlődik. 58. Páratlan előim! 60. Ébredők. 62.
…-ül. 63. Háztető lehet ilyen. 66. Italt hígítana.

1

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része (Zárt betűk: DTSZN). 2.
Lentről szoknyát néző. 3. Norvég és máltai autójel. 4. Dél-ausztráliai
település. 5. Titkos járóhely. 6. Bent hamvról. 7. Segítője. 8. A szélein lebeg! 9. Anyai páratlanul. 10. Zúzza. 11. Csattanós karcolat. 12.
Fordítva germánium! 13. Kis villa. 18. Abaúji község. 22. Becézett
női név. 24. Bent falaz! 26. Határozottság. 28. Kisegítő gyógyító. 29.
Névelővel: nagy hegyből való. 32. Idáig. 33. Gázmérője. 36. Aha betűi. 38. Idegen Anna. 39. Folyadék tárolója. 40. Szerzők személye.
42. Elhagyá. 43. Ajándékoznék. 44. Félrevezetünk. 47. Tagadószó.
48. Aromát. 50. Karolj. 52. Izraeli valuta. 54. Kacsát hizlaló. 56. Kukorica …. ültetett. 59. Vasutasok vállalata. 61. Hézag. 64. Osztrák
és portugál autójel. 65. Félig első! 67. A fél keze!
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J. S.
A szeptemberi lapszámunk Szeged alatt című keresztrejtvényének megfejtése: „Szeretném szépen felköszönteni a
magányos, árva, bús Juhász Gyulát”

Emlékeztető! Gazdálkodók figyelmébe ajánlom!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási
támogatások
igénybevételének
részletes
feltételeiről szóló 61/ 2009.
( V. 14 ) FVM rendelet 18. §
-(7) bekezdése kimondja a
„web-GN” elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget,
azaz a gazdálkodási napló
bizonyos adatainak elektronikus feltöltését.
A gazdálkodási napló meghatározott adatainak elektronikus benyújtása, minden
agrár-környezetgazdálkodási
támogatásban résztvevő gazdálkodó számára kötelező. A
gazdálkodási naplókat papír
alapon nem lehet beküldeni!

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
adatszolgáltatási kötelezettséget a 2009/2010. Gazdálkodási évtől kezdődően elektronikusan is lehet teljesíteni.
Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a „web-GN” esetében a negyedik gazdálkodási
évre vonatkozóan rendelkezésre álló időszak 2013. szeptember 1-jétől november 30ig tart. Az adatokat mindkét
esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből
a célból működtetett elektronikus felületen.
A gazdálkodási naplók és a
nitrát adatlapok esetében is

az adatok elektronikus benyújtását a fenti határidőig
teljesíteni kell.
Gazdálkodási napló esetében a határidőn túli adatszolgáltatásra nincs lehetőség. A nitrát adatlap
esetében amennyiben az
ügyfél felszólítást kap a
Hatóságtól, hogy nem teljesítette az adatszolgáltatási
kötelezettségét határidőben,
akkor lehetőség lesz a határidő letelte után is elektronikusan eleget tenni ezen
kötelezettségének.
Németh István
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara
UMVP tanácsadó
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Kemény tűzifa
Egész évben:
19.000 Ft/m3,
1900 Ft/q

Érdeklődni:

06-20/949-5776
Szegény emberek figyelem!

Most olcsón juthat lakáshoz a
mezőcsáti szőlőben.
Téglából épült cserepes ház
víz, villany van.
Ára: csak 300 000 Ft.
Állatokat is beszámítok.
Érdeklődni: 06 70/509-6014
Igriciben összkomfortos lakás
eladó.
Jelzáloghitelre is megy.
I. ár: 3,5 M Ft
Érdeklődni: 06 70/509-6014

Mezőcsát
központjában
földszinti,
társasházi
garzonlakás eladó.
Érdeklődni:
06 49/353-413

Mezőcsáton a termálfürdőnél
1 szintes ház olcsón,
betegség miatt eladó.
Irány ár: 5 M Ft
Gázcsonk bekötve, szennyvíz
bekötve.
Miskolc és környékére is szívesen cserélném.
Földet és állatokat
beszámítok.
Hívjon bátran, minden megoldás érdekel! 06 70/509-6014
Előfizetés és
hirdetésfelvétel:
ÁMK Közösségi Ház és
Könyvtár
Mezőcsát,
Szent István u. 21.
telefon: 49/552-096;
352-016
e-mail:
muvhazcsat@bicomix.hu

Mezőcsáton
József Attila út 4. szám alatt
családi ház áron alul eladó!
Érdeklődni lehet az alábbi
telefonszámon:
06 70/774-7806
Megemlékezés
„Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
Halálod, míg élünk fájó emlék marad.”
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk
Életünk legrosszabb napjára, amikor drága szerettünk,

Marozsán Sándor

1 éve (2012. október 19-én) örökre eltávozott tőlünk.
„A földön is vannak csillagok és elmennek csendben,
Eggyel több lesz odafönn az égen,
Harmincnégy éven át boldogságot adtál,
Mosolygós arcoddal velünk voltál,
Miért tépett ki a vihar egy nyíló rózsaszálat,
Mikor hervadtat vagy szárazat sok ezret is találhat,
Egy éve, hogy nélküled kel fel a nap,
Világít, de nekünk az égbolt továbbra is sötét marad.
Kinézek az ablakon s látom a Holdat ragyogni,
Érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni,
Ha itt lennél, megkérdeznéd, mi bajom,
Annyit mondanék, hogy hiányzol nagyon.
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg a földön élünk, nem fogunk feledni.”
Gyászoló családja

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Fizetett politikai hirdetés

Megvédjük a rezsicsökkentést!
A hangulatos csütörtök estén szép
számmal gyülekeztek a tiszta tekintetű emberek a Mezőkövesdi Közösségi Ház előtti téren, akik az új
7. számú választókerület több mint
félszáz településéről jöttek. A félezer fős színházterem zsúfolásig
telt, így a szokása szerint utolsó pillanatra időzítő Domján doktornak
már csak pótszék jutott.
A zsibongás és minden szem egy
irányba kezdett összpontosulni, megérkezett Tállai András Államtitkár
Úr és színpadra kísérte az este
díszvendégét. Hatalmas tapsvihar
tört ki, amint a színpadra léptek, és
csak akkor enyhült, mikor helyet foglaltak. A házigazda jogán mint a térség országgyűlési képviselője, Tállai
úr köszöntötte a megjelenteket és ismertette a fórum menetrendjét, majd
felkérte dr. Hörcsik Richárd Urat
az Országgyűlés Európai Ügyek
Bizottságának elnökét, ossza meg a
gondolatait, a megjelentekkel.

mánnyal, ami mindig velünk jött az
elmúlt évtizedekben.” – emelte ki dr.
Hörcsik Richárd elnök úr.
Elmondta, Magyarország a magyar emberek érdekeit képviseli Európában. Hazánk gazdasági mutatói
folyamatosan javulnak, ami azt jelenti, a csőd időszaka véget ért és a
magyar gazdaság jó útra tért.

Dr. Hörcsik Richárd – „Mintegy
10%-kal csökken tovább a rezsi
költsége az ősszel.”
A fórumon elsőként a méltán elismert református teológus, a volt sárospataki polgármester és a jelenlegi
sárospataki országgyűlési képviselő
bölcs gondolataival ismerkedhettünk.
Dr. Hörcsik Richárd kiemelte, hogy a
Kormány fontosnak tartja az emberek
tájékoztatását arról, honnan indult és
hol tart az ország. Hangsúlyozta, a
rezsicsökkentéssel összesen 2,2 millió magyar állampolgár értett egyet,
melyből több mint 20 000-en a mezőkövesdi választókerületből csatlakoztak a kezdeményezéshez. Rámutatott,
hogy bár már az idén januárban 10%kal csökkent a víz, az áram, valamint
a gáz ára, az ország és a társaságok teherbíró képességének növekedésével
összhangban a lakosság kedvező hozzáállására tekintettel és ősszel további
10%-os csökkenés várható.
„Most volt az első olyan alkalom
az elmúlt 40-50 évben, hogy bekapcsoltam a rádiót január 1-jén és azt
hallottam, 10%-kal olcsóbb lett az
energia. Szakítottunk azzal a hagyo-

„Csökken a rezsi – csökken az
államadósság” – hangsúlyozta
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, aki komoly eredményként
értékelte, hogy idén sikerült visszafizetni a teljes IMF-hiteladósságot
és ezzel a lépéssel Magyarország
függetleníteni tudta magát attól,
hogy az IMF beleszólhasson a belpolitikába. Hozzátette, a hitel vis�szafizetése az államadósság csökkenésében is meg fog mutatkozni.
„Úgy gondolom, azzal, hogy csökken az államadósság és emellett a költségvetési hiányt is tudjuk teljesíteni,
hosszútávon alapozzuk meg az ország
erős gazdasági hatalmát és az emberek jólétét.”– mondta Tállai András.
Államtitkár úr elmondta, hogy
a közfoglalkoztatás megszervezése
hozzájárult a gazdaság megerősítéséhez, hiszen a közmunkaprogramnak
is köszönhetően, mintegy 207 000 fővel nőtt a foglalkoztatottak létszáma,
így az emberek lehetőséget kaptak,
hogy saját környezetük építésével,
gondozásával szolgálják meg a társadalmi gondoskodást.

Tállai András államtitkár
és dr. Hörcsik Richárd bizottsági elnök a fórumon

Tállai András nagy eredménynek tekinti, hogy a nyugdíjak reálértéke nem csökkent az elmúlt
években, továbbá 900 ezer család
életét könnyítették meg a bevezetett családi kedvezményekkel. Az
államtitkár a megújult közigazgatási
rendszer és az adósságátvállalás mellett az oktatási rendszer átalakításáról, a földtörvényről, illetve a földhaszonbérleti pályázatokról is beszélt.
Hangsúlyozta, a gazdaság alapjait
sikerült helyretenni, a következő
négy év pedig a fellendülés időszaka
lehet. A közbiztonság, a devizahitelek kérdéskörében még meg is szavaztatta hallgatóságát, de a vendége
előtt álló hosszú útra figyelemmel, a
rendezvény hivatalos részét bezárta.
Méltán híres közvetlensége és emberszeretete így sem hagyta, hogy
ne állja még hosszú perceken át a rázúduló lakossági kérdéseket a színpadról a nézőtérre jőve, miközben a
távozók felé is volt közben egy-egy
kedves gesztusa, szava.
Mindannyian élményekkel gazdagodva érkeztünk haza, és ezúton
köszönjük Kápolnai László városi
elnök úrnak, valamint Papp Katalin alelnök asszonynak a hatékony
szervező munkát, melynek eredményeként több mint két tucatnyian a
második legnagyobb városhoz méltó
módon és létszámban képviselhettük
szülőföldünk lakosságát.
Fidesz Mezőcsát
Városi Alapszervezet

9

10

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Fizetett politikai hirdetés

A 25 éves Fidesz XXV. kongresszusán

A Mezőcsát Városi Fidesz alapszervezetet az országos kongresszuson az idén is Surányi Tibor képviselte. Mezőkövesdről 7
órakor indult a busz, de a választókerületi elnök Tállai András
Államtitkár Úr nemcsak a kényelmes és kellemes utazásról
gondoskodott indulás előtt, mindenkihez volt egy kedves szava,
okos tanácsa. Mivel Ő maga nyolc
helyszínre volt hivatalos aznap, a
körzetében okszerű volt döntése.
Budapestre érkezve ismerősöket
üdvözölhettünk Nemcsák Károly
színművész úr, Sebestyén László
Miskolc Város Fidesz Alapszervezeti Elnök úr és dr. Domján László
polgármester úr személyében.
A nyüzsgésben mindenki
megtalálta a helyét és a Himnusz
hangjaira megkezdődött a Fidesz Kongresszusa. Elsőként – a
házigazda jogán Tarlós István,
Budapest Székes Főváros Főpolgármestere köszöntötte az
egybegyűlteket, aki a beszédét
azzal zárta, hogy Budapest távlata az erős Magyarország, és
Magyarország távlata az erős
Budapest legyen!
Nagy Gábor Tamás, a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnöke bejelentette, hogy, a kongresszus
határozatképes. A kongresszus
levezető elnökének Szájer Józsefet választották.

Fél év van előttetek és 25 év
mögöttetek. Azt
kérem tőletek,
hogy
legyetek
büszkék erre a
huszonöt évre.
Kezdte beszédét
Kövér László, a
Fidesz Országos
Választmányának Elnöke. Nálunk minden választás az ország
jövőjétől, sőt 2002-től puszta
létéről, fogyatkozó esélyeink
megtartásáról, szabadságról,
függetlenségről, nemzetről, Istenről, hazáról, családról szól.
Félévnyi türelmes, kitartó erőfeszítésre vagyunk tőle. Adjon Isten hozzá mindannyiunknak jó
erőt, egészséget és bölcsességet
– zárta beszédét.
Kósa Lajos alelnök úr az elnökség beszámolóját mondta
el, de a hagyományos keretektől
kissé elszakadva, amikor egy csapatot kell értékelni, érdemes a
futballszurkolóktól tanulni, akik
szerint: „Nézzetek a táblára” –
ami ott van, az a valóság.
Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője beszámolóját azzal
kezdte, hogy 2010-ben Magyarország saját kezébe vette a sorsát,
és ez év augusztusa óta büszkék
lehetünk rá; hazánk független,
a „trojka” nem szólhat bele a
magyar családok életébe. „Meg
tudtuk tenni, mert nem voltunk
egyedül” – zárta beszédét.
Szájer József, a Fidesz Európa Parlamenti Képviselő csoportjának beszámolóját azzal
kezdte, nem azért léptünk be az
unióba, hogy értelmetlen központi utasításokat hajtsunk végre,
hanem egyenrangú félként bele
akarunk szólni a közösség ügyeibe. Emlékeztetett, hogy sikerült

megvédeni a hazug támadásoktól
az új alaptörvényünket, Brüs�szelben és Strasbourgban. Mi a
magyar politika európai együttműködés iránt elkötelezett nemzedéke vagyunk, mi már akkor
kiálltunk Európa mellett, 25 évvel
ezelőtt, amikor még sokan a ma is
aktív szocialista képviselők közül
Moszkva ukázait lesték – idézte
fel. Európa csak akkor lehet sikeres, ha az európai emberek támogatják – szögezte le.
A küldöttek elfogadták az országos választmány, az országos
elnökség, az országgyűlési frakció,
az európai parlamenti képviselőcsoport, a mandátumvizsgáló bizottság, a számvizsgáló bizottság,
és az etikai bizottság beszámolóit.
Németh Szilárd, a Fidesz
rezsicsökkentésért felelős politikusa, Csepel polgármestere
indítványára politikai nyilatkozatot fogadott el a Kongresszus,
hogy megvédjük Magyarország
gazdasági függetlenségét, a magyar családok biztonságát, és nem
engedünk semmilyen külső vagy
belső nyomásnak és nem engedjük, hogy a baloldal visszavonja a
rezsicsökkentést.
A határon túli magyarság
számíthat ránk, és mi is számítunk rájuk! - mondta Semjén
Zsolt, bár az állampolgársági törvényt 98 százalékkal fogadta el az
Országgyűlés, „két pogány között”
vannak: az egyik a Gyurcsány-féle
„nemzetárulás”, aki „nem átallott a
saját nemzete ellen kampányolni”,
a másik, amelyik felelőtlen handabandázással terheli meg az ottani
magyarság életlehetőségeit.
A kormány egyértelműen
elkötelezett, sőt kiáll a nők, a
magyar családok mellett – jelentette ki Pelczné dr. Gáll Ildikó. Felidézte, visszavezették a
lakástámogatás rendszerét, már
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a gyes kibővítéséről is beszélhetünk, majd emlékeztetett, hogy
40 év munkaviszony után nyugdíjba mehetnek a nők.
Az állam, ha jól működik,
akkor olyan, mint a levegő,
mindenhol ott van, de észre
sem vesszük – hangsúlyozta
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes. A közigazgatási és
igazságügyi miniszter kiemelte:
2010-ben arra vállalkoztak, hogy
átalakítsák a magyar államot, hogy
a versenyképességet akadályozó
tényezőkből a versenyképességet
segítő tényezők váljanak. A 2013.
január elsejével létrehozott járási
hivatalok megteremtették az egyszerű, átlátható és fegyelmezett
államigazgatás működését.
Több millió család életét napi
szinten tettük könnyebbé. Újraírtuk az Alaptörvényt. Elfogadtattuk az Európai Unióval, hogy
mi szabjuk meg a magunk életét
itt Magyarországon – jelentette
ki Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke felszólalásában. Felidézte, a
második Orbán-kormány az elmúlt
három évben csökkentette a rezsiterheket, támogatta a családokat,
lehetőséget teremtett a határon túli
magyaroknak, hogy magyar állampolgársághoz jussanak, az infláció
pedig jelenleg történelmi mélyponton van. Bármelyik miniszterelnök
megirigyelné mindazt, amit az elmúlt három évben Magyarországon
elvégeztünk. Pokorni Zoltán szerint
nincs behozhatatlan politikai előny.
A Fidesz eddigi történetének leg-

nehezebb feladata
előtt áll: hogy kell
kormányról nyerni.
Kormányról még
sosem nyertünk.
A feladat az, hogy
Magyarország legkevésbé megfogható választói közönségét megnyerjük
magunknak – jelentette ki.
2010. óta sikerült bebizonyítani, hogy új irányt tudunk szabni a gazdaságnak – hangsúlyozta
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter. Ne higgyetek azoknak,
akik el akarják hazudni a magyarok teljesítményét, és mindenről
azt állítják, hogy rossz; ők nem
velünk, hanem a tényekkel vitatkoznak, az ország teljesítményét
akarják lerombolni – jelentette ki.
Rámutatott, 2010. óta sikerült bebizonyítani, hogy új irányt tudunk
szabni a gazdaságnak. Tájékoztatott arról, hogy négy évtizedes
mélyponton van az infláció, emelkedtek a reálbérek, „a hiányszámunk Európa-szerte irigyelt”, valamint megszűnt az ellenünk folyó
túlzottdeficit-eljárás is. Hangsúlyozta, mindezek mellett csökkent
az államadósság.
Nemcsak szétlopták, de szét
is verték az előző kormányok a
magyar honvédséget – hangsúlyozta Hende Csaba honvédelmi miniszter. A tárcánál „volt mit
takarítani” a kormányváltás után,
több mint 100 bűncselekmény
miatt tettek feljelentést. Állítása indoklásaként felidézte, hogy
a 2010-es árvíz idején a miniszterelnök azt kérdezte tőle, „hány
tartalékosunk van”. Erre ő azt volt
kénytelen válaszolni, hogy összesen 18. Kiemelte: jelenleg ötezer
tartalékos katonája van Magyarországnak. Hazánk NATO-szerepvállalását érintve a miniszter
elmondta: a magyar honvédség,
mint nemzeti haderő újjáépítésért

tett erőfeszítései kivívták szövetségeseink elismerését is.
Mindig a magyar földműveseket védtük, a helyben lakó
magyar gazdákat – fogalmazott
Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter. Megvédtük a magyar
földet a spekulánsoktól, hiszen alkotmány rögzíti azt, hogy kétharmados törvényben kell dönteni a
földről. A földtörvény vitája körüli
ellenzéki támadások kapcsán elmondta, a vidék, a gazdák érezték,
hogy minden az ő érdekükben történik. „A földművest meg kell becsülni és tisztelni kell.” Fazekas szerint „a magyar föld jó kezekben van,
megvédjük a földet. Egy erős nemzet, egy erős állam nem lehet meg
gazdák nélkül. Piros fehér zöld, ez a
magyar föld” – zárta beszédét.
Mindenki felállva tapsolt annak, hogy Orbán Viktor maradt
a Fidesz elnöke és közben szólt a
Listen to your heart, a kivetítőn
pedig Orbán Viktorról összeállított videót vetítettek. Fergeteges
volt a hangulat!
Az
alelnökökre
leadott
szavazatok: Kósa Lajos 1236,
Pelczné 1160, Pokorni Zoltán
1082, Lázár János 1005.
Orbán Viktor miniszterelnök
úr pártelnökként történő újraválasztását követő beszédét terjedelmi okokból a következő lapszámban tervezzük közöltetni.
A sikeresen elvégzett munka
után a választókerületi elnök,
Tállai András Államtitkár Úr
magyaros vendégszeretettel várt
bennünket és átbeszéltük vele a
nap eseményeit.
A hosszú fárasztó nap után,
élményekkel telve szellemiekkel
felvérteződve érkeztünk haza,
hogy őszinte szívvel élhessük meg
a régi mondást: „Mindenütt jó, de
legjobb itthon”.
Hajrá Magyarország,
Hajrá Mezőcsát!
Fidesz Mezőcsát
Városi Alapszervezet
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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

