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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei

Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. december
16-án 13 órától tartotta óévi utolsó
ülését, ahol tájékoztatást adtam a
két ülés közti eseményekről: A helyi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatásáról és a Városi Sport
Egyesület évértékelő üléséről. A DélBorsodi Humánszolgáltató Központ
és Fejlesztési Iroda Idős Nappali Ellátó Szolgálatának Mezőcsát Bacsó Béla
úti Egysége szakhatósági bejárásáról.
A Városrehabilitáció I. ütem Projektzáró konferencia (városmarketing,
épített örökség, környezettudatosság)
és Projektzáró Ünnepség megtartásáról. A Megyei Fejlesztési Ügynökség
projektgyűjtő megbeszéléséről. A DélBorsodi Humánszolgáltató Központ
és Fejlesztési Iroda Idős Nappali Ellátó Szolgálat Mezőcsát Bacsó Béla úti
Egységének ünnepélyes megnyitójáról. A Mezőcsát TÁMOP 6.2.1 Egészségfejlesztő Iroda projektnyitó ünnepségéről, melyet személyes jelenlétével
tisztelt meg Tállai András államtitkár
úr. A Mezőcsáti Kistérség Többcélú
Társulása december 9-én hétfőn tartotta tanácsülését, ahol tájékoztatást
adtam a két ülés közötti eseményekről, majd a Polgármesterek elfogadták: A Mezőcsáti Kistérség Szociális
Szolgáltatás Szervezési Koncepcióját
Lökös Attila szakértő előkészítésében.
Tájékoztatást az „Idősek nappali ellátása a Mezőcsáti Kistérségben” című
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0019 számú
pályázat lezárásáról. A Mezőcsáti
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának Módosításáról. A Mezőcsáti Kistérség Többcélú
Társulása Belső Ellenőrzési tervét. A
Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának 2014. évi munkatervét.
A Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulása épületeinek a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési
Iroda Intézmény használatába adását. A Dél-Borsodi Humánszolgáltató
Központ és Fejlesztési Iroda Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat
átadását. A Dél-Borsodi Humánszol-

gáltató Központ és Fejlesztési Iroda
Gyermekjóléti szolgálatának 2014. évi
feladat átadását.
Tájékoztatást adtam továbbá a december 12-én, csütörtökön a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Észak-Magyarországi Regionális Útügyi Konferenciáján történő részvételemről.
Az ülést személyes megjelenésével
tisztelte meg Arnóth János nyugalmazott polgármester úr, aki napirend előtt
útmutatásával és észrevételével segítette
a hivatalban lévő polgármester munkáját, illetve köszönetét fejezte ki az Önkormányzat Képviselő-testületének.
A Képviselő-testület elfogadta: Az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és a
2014. évi belső ellenőrzési tervét. A volt
átmeneti és a temetési segély, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
összevonásával létrehozandó egységes
Önkormányzati Segély Rendeletét, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Döntött a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról, melyet az új jogszabályoknak megfelelően Miskolc Megyei Jogú Városával együttműködésben
biztosít. Elfogadta továbbá a 2014. évi
rendezvény tervét, a Sportpálya bérleti
szerződését. Dr. Kókai Katalin kérelmét helyettesítésének jóváhagyásához,
a SANACEA Bt. kérelmét a II. számú
házi gyermekorvosi körzet működtetési joga megváltásának jóváhagyásáról,
a Pénzügyi Bizottságának javaslatát az
egészségügyi ellátás átszervezési módozatainak kidolgozására, továbbá a
Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft. kérelmét tagi kölcsön
biztosítására és átütemezésére. Döntött
az átmeneti segély keretéből rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásra történő
átcsoportosításról. A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola energetikai pályázatához az előkészítési költségek egyidejű
biztosításával. Elfogadta még az Élelmezési Központ szabad kapacitásának
hasznosítására vonatkozó ártáblázatát.
A Közös Önkormányzati Hivatalban
található szerver áthelyezését a költ-

ségeinek biztosításával. A 2014. évi
START Mezőgazdasági programhoz
a szükséges vetőmagok beszerzését a
költségei biztosítása mellett. A kistérségi gépjármű átvételének új összegű
ajánlatát. Az Arany János és Dobó utca
kereszteződésének közlekedésbiztonsági fejlesztését. A Mezőcsát, 0148/4
hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatot. A Tex-Trade Kft. kérelmét a Kiss
József és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utak
mellett elhelyezendő használtruhagyűjtő konténerek kihelyezése iránt. A
Mezőcsáti Polgárőr Egyesület kérelmét
a belterület 860 hrsz.-on lévő épület
(Bajcsy-Zsilinszky Endre út 3. szám)
első emeltén található irodában történő elhelyezésükhöz szükséges felújítás támogatásáról 500.000,- Ft-ot meg
nem haladó mértékben. Pontosította
korábbi döntéseit a KIK és a Katasztrófavédelem helyi ingatlanban történő
működése, valamint a BEV elektromos
töltőállomás befogadása érdekében tett
ingatlan felajánlásával kapcsolatosan.
Elfogadta továbbá a Mezőcsáti Kistérség Társulási Megállapodásának módosítását (Hejőpapi csatlakozása mellett Tiszavalk és Tiszabábolna egyidejű
kiválásával). Az Észak Buda Zrt. kérelmét a település észak-keleti részén magántulajdonú ingatlan villamosításával
kapcsolatban. Döntött a köztisztviselő
és közalkalmazott munkavállalóinak
karácsonyi és év végi köszöntéséről.
Nem hozott döntést a köztéri világítás, a Magyar Vöröskereszt március utáni elhelyezése és az elévült
tartozások kivezetése tárgyában.
Zárt ülésen a Képviselő-testület:
Kénytelen volt szociális kérelem
elutasításáról és korábban elutasított szociális kérelem tárgyában tett
fellebbezés elutasításáról dönteni,
egyben tájékoztatást fogadott el az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal összefüggésben fennálló
tartozásokról, valamint e tárgyban
újabb feladatot határozott meg soron következő ülésére.
Dr. Domján László
polgármester
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Boldog Új Évet,
Mezőcsát!

Megint eltelt egy év, hogy új reményekkel és új esélyekkel beköszönthessen a soron következő. A tavalyi a
változások éve volt.
Harminckét év után ismét Járási Hivatal működik Mezőcsáton és létrejött a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Hivatala. A Kistérségi Agráripari Klaszter tapasztalatain felbuzdulva először vittünk véghez sikeres
mezőgazdasági START közmunkaprogramot, hogy jó minőségű, helyben termelt zöldségekkel láthassuk el
az Élelmezési Központot. Több mint
huszonegy évi eredményes működés után megszűnt az általam is több
mint hat éven át vezetett Mezőcsáti
Polgármesteri Hivatal, hogy átadhassa helyét a jegyző asszony által vezetett Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatalnak, amely Ároktő, Hejőpapi,
Mezőcsát és Tiszadorogma önkormányzati ügyein túl, fél évtől a törvény erejénél fogva megszűnt Kistérségi Iroda feladatait is ellátja.
Mindezekből a változásokból a
hétköznapi életben a lakosság nem
sokat érzékelhetett, mert mindig
igyekeztünk munkatársaimmal úgy
dolgozni, a problémákat úgy megoldani, hogy a „csáti emberek hétköznapjait kevésbé kelljen zavarnunk”.
Miután hatvanhét év állapotromlása után megújulhatott a „Mezőcsát
Városközpont megújítása – I. ütem”
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0003 jelű
pályázat keretén belül a volt zsinagóga épülete, hogy „Művészetek Háza”
néven új funkciót töltsön be, talán
megbocsátható, ha az ószövetségi áldással kívánom „jó évre legyünk beírva” 2014-ben is!

Reméljük, tényleg jó évünk lesz a
2014-es, de hogy igazi munkás év
lesz, az már biztos!
Kezdetként be kell indítanunk az „Idősek nappali ellátása
a Mezőcsáti Kistérségben” címen
É MOP-4.2.1/A-11-2012-0019
azonosítási számú pályázat útján
létrejött Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda Idős Nappali Ellátó
Mezőcsáti Egységét a Bacsó Béla
út 12. szám alatt a megújult egykori óvoda épületben.
Soron kívül elő kell készítenünk,
és végre kell hajtanunk a 3307-es
Nyékládháza-Tiszacsege alsóbbrendű összekötő főútvonal „Mezőcsát
belterületi átkelési szakaszának” a
kivitelezését, ami a köznyelvben a
Kossuth Lajos út, a Hősök terét kettészelő útszakasz és a Szent István
út burkolatának kopó aszfaltréteggel
történő felújítását jelenti, mert amint
az Tállai András államtitkár úr leveléből kiderül, a 1967/2013. (XII. 17.)
Kormányhatározatban 130.000.000,Ft, azaz egyszázharmincmillió forint
utólagos elszámolási kötelezettség
melletti támogatás került jóváhagyásra Mezőcsát Város Önkormányzata részére.
Hat év munkája fordulhat termőre, amikor az „Azbesztcement
anyagú ivóvíz fővezeték cseréje
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
kistérségi településein a GWBorsodvíz Kft. Szolgáltatási terüle-

tén” címet viselő SH/3/11 azonosító
szám alatt folyamatban lévő projekt
keretén belül 380.000.000,- Ft, azaz
háromszáznyolcvanmillió
forint
értékben kicseréljük a legrosszabb
állapotban lévő 9,5 km-nyi szakaszt
településünkön annak reményében,
hogy az évek óta fennálló áldatlan
állapotot az új évben egy régóta
óhajtott válthassa fel.
Aztán a „Mezőcsáti Alapellátó Egészségház korszerűsítése”
című
ÉMOP-4.1.1/A-12-201300556 jelű pályázatunk alapján (a
köznyelvben ma is „Régi Orvosi
Rendelőként” vagy „Egészségügyi
Központként” emlegetett) épületünket 80.000.000,- Ft, azaz nyolcvanmillió forint felhasználásával
építhetjük át és újíthatjuk föl először belülről abban a reményben,
hogy rövid időn belül külcsínében
is összhangba hozhatjuk az Egészségfejlesztő Központtal.
Tesszük mindezt annak reményében, hogy hozzájárulhatunk az
itt élők jobb életéhez és nagyobb
megelégedettségéhez.
„Legyen az Új Éved Békés
és Boldog, kerüljenek
el messzire a gondok!”
Boldog Új Évet, Mezőcsát!

Dr. Domján László
polgármester
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„A szeretethez és békességhez néha nagyon kevés kell. Gondoljatok erre,
ha kavarognak a karácsonyi hópelyhek, de akkor se feledjétek ezt, ha majd meleg nyár lesz!”
(Ezt látják a karácsonyi angyalok – részlet)

Advent a Közösségi Házban

A ház hagyományaihoz híven az idén is megrendeztük az adventi rendezvényeket, hogy
egy közösségként várjuk a karácsony varázslatos hangulatát, a keresztyén világ egyik legfontosabb ünnepét, Jézus születését.
Vasárnaponként szép számban gyűltünk össze, hogy a karácsonyt megelőző adventi alkalmainkkal kellőképpen
felkészítsük magunkat az ünnepre.
Alkalmainkon elsősorban helyi
csoportok mutatkoztak be, nagy sikerrel. Minden évben egyre színvonalasabb produkciókat láthat a közönség.
Az ünnepségeink zárásaként meggyújtottuk az udvaron lévő hatalmas
adventi koszorún a gyertyalángokat,
majd elfogyasztottuk az adományként
felajánlott finom süteményeket és a
téli hangulat nélkülözhetetlen italait,
a teát és forralt bort. Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlásokat a
következő kedves személyeknek: a Lila
Akác Nyugdíjas Klub tagjainak, Vályi
Lajosnak, Horváth Sándornak, Kántor
Jánosnak, Csillag Andrásnak, Kádár
Rózának, Kovács Árpádnénak, a helyi FIDESZ Alapszervezet tagjainak,
Siposné Horváth Anitának, Kápolnai
Lászlónak és dr. Domján Lászlónak.

A rendezvény fényét emelő fenyőfáért és ágakért köszönetet mondunk
Kupcsik Ferencnek, Farkas Istvánnak,
Szűcs Gyulának, Kotta Istvánnak,
Körtvélyesiné Erzsikének, a mezőcsáti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a koszorút összefűző START mezőgazdasági program dolgozóinak, valamint a
karácsonyfa talpát készítő Vincze Gyulának és Bodnár Jánosnak.
A rendezvények fellépőinek is szeretnénk megköszönni a csodás műsorokat. A „Tudod-e Tanoda” tanulóinak
és felkészítő pedagógusainak, Gulyás
Teréziának és Tőzsérné Papp Gabriellának, az ÁMK Napközi Otthonos
Óvodának, felkészítő óvónőknek,
Szűcsné Törő Mónikának és Terhes
Barnabásnénak, a Lila Akác Nyugdíjas Klubnak, a Mezőcsáti Református
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Fénysugár Énekegyüttesének,
Juhász Tamás zongoraművésznek, a Dr.
Enyedy Andor Református Általános

Iskola, Óvoda és Bölcsőde „Szívecske”
csoport óvodásainak és felkészítőinek,
Horváthné Hajdú Évának és Nagyné
Rádai Rózsának, az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola zenetagozatos növendékeinek
és felkészítőiknek, Sztefanyuk Gabriellának és Pallay Géza tanároknak és
Dósa Krisztiánnak.
Engedje meg, Kedves Olvasó,
hogy az összefogás örömét Önnel is
megosszam, ez a rendezvénysorozat
immár 5. évét töltötte! Jóleső érzés
volt, hogy a felajánlók, a fellépők és a
segítők szívesen, örömmel tették áldozatos munkájukat. Ebben az évben
már többször tapasztaltam meg ezt
az élményt és remélem, a jövőben is
hasonlókban lesz részem!
Kívánom, hogy mindannyiunknak
egészségben gazdag és örömteli legyen a 2014-es év!
Siposné Horváth Anita
mb. intézményegység-vezető
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Közlemény

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával elkészült Juhász László:
A településszerkezet és az építkezés változásai Mezőcsáton a
kezdetektől a 20. század végéig c.
kiadvány. A támogatási összeg –
400 000 Ft – nagy részben fedezte
a nyomtatási költségeket.

KISS JÓZSEF

2013. december 8-án Kiss József költő, lapszerkesztő születésének 170. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a Művészetek Házában (volt
zsinagóga épületében) a Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében. Előadást
tartott Gulyás Terézia tanárnő és Farkas Istvánné könyvtáros. A résztvevők
megtekinthették a Kiss József hagyatékból összeállított kiállítást is.

A nyomdai előkészítést a budapesti Robin Design Studio végezte. A
Studio az előkészítés munkálatait
ellenszolgáltatás nélkül végezte,
tulajdonosai – Barta Gábor és neje
Csécsi Katalin – a városhoz kötődésükkel indokolták segítő munkájukat (Csécsi Katalin Mezőcsát
szülötte). A városunk nevében köszönjük munkájukat.
A kiadványt a Kiss József Közösségi Házban 2014. január 20-án,
16.30 órakor kezdődő könyvbemutatón mutatjuk be. Szeretettel várjuk a rendezvényre a városunk múltja iránt érdeklődő
résztvevőket!
Mezőcsáti Tájházért
Alapítvány

Meghívó

A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő
díszelőadásra várjuk a kultúra iránt érdeklődőket
2014. január 26-án (vasárnap) 17 órai kezdettel
az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár színháztermébe!
A látogatók a Mezőcsát Népi Együttes előadásában
„A helység kalapácsa” című előadást tekinthetik meg.
Ünnepi beszédet mond: dr. Domján László, városunk polgármestere.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk
és várunk rendezvényeinkre!

Meghívó
Újévi hangversenyre
várjuk az érdeklődőket
2014. február 1-jén (szombaton)
17 órai kezdettel
a Művészetek Háza
(volt Zsinagóga) épületébe
(3450 Mezőcsát,
Kossuth L. út. 17. szám)
A rendezvény házigazdája
az Egressy Béni Nőikar
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Csodás Karácsony!

Múlt év 21-én, szombaton délután tartotta az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda az évbúcsúztató és a karácsonyt köszöntő gálaműsorát. A Mezőcsáti Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanítójaként vettem részt ezen az estébe nyúló, gyönyörű délutánon.
Jézus születésnapjára, a családok, a
szeretet és békesség ünnepére mindkét tagóvoda meglepően tartalmas
műsort állított össze, a tél és az ünnepek minden varázsát csodás módon
tárták elénk.
Meglepően érintett, hogy városunk
kis, középső és nagycsoportos óvodásai az óvónénik felkészítésével milyen
összetartással állják meg helyüket a
Közösségi Ház színpadán.
A téli ünnepek világából egyszer
csak megjelentek Játékország manói
a gondosan csomagolt ajándékdobozokkal, a piroskalapos kis hóembe-

rek, a gyermekfenyők körül táncoló,
dobogó szarvasvonat, a hógolyót
görgető, szöszi kis angyalkák, a szeretetet hirdető, piros szívvel táncoló
gyermekcsoport, az ajándékozás örömét bemutató Micimackó és barátai
karácsonya, és végül a meghittséget
sugárzó, a karácsonyi ünnep lényegét
bemutató Népi betlehemes játék.
Magam is sok betlehemes játékot
tanítottam iskolánkban, és férjemmel
együtt a római katolikus hittancsoportokkal, így nagyon érdekes volt
számomra, hogy az 5 éves korú kisgyermekek hogyan értik és élik meg

ezt a szép bibliai történetet. És sikerült
nekik ezt bemutatni és örömet nyújtani minden kedves néző számára.
Egy percet sem unatkoztunk, volt
részünk színes látványban, hallgathattunk meghitt karácsonyi zenéket,
s mindez városunk legkisebb gyermekeinek teljes szívéből és az óvodapedagógusok lelkiismeretes, ötletgazdag, kreatív munkájából eredt.
Gratulálok mindannyiuknak, és
kívánok még sok ilyen ünnepet és
boldog új évet!
Juhász Istvánné
tanítónő

KÖSZÖNŐLEVÉL
Tisztelt Támogatóink, Kedves Szülők!
Alapítványunk nevében köszönöm, hogy Karácsonyi Gálaműsorunkon részvételükkel megtiszteltek bennünket. Nincs szebb ajándék annál, mint amikor a család tagjai összegyűlnek a karácsonyi
asztalnál, visszakapják egymást. Nincs nagyobb boldogság az egymásra találás öröménél.
Ahogy Pilinszky János írja: „Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, – beteljesíteni és felfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk
azt, akit szeretünk, és aki szeret minket.”
Amikor karácsonyi készülődésben az egész világ, óvodánkban is a karácsony hangulata uralkodik. Hagyománnyá vált, hogy a 4. advent idején óvodásaink gálaünnepségére hívjuk Önöket.
4. alkalommal rendeztük meg Adventi Gálánkat, és őszintén örülünk, hogy ez alkalommal is nagyon sok elismerő szót, dicséretet kaptunk érte.
Célunk nemcsak az, hogy támogatást gyűjtsünk, most például az udvari mozgásfejlesztő
eszközök bővítésére, hanem az is, hogy együtt legyenek velünk ezen a délutánon. Töltsünk
együtt néhány órát szeretetben Önökkel, óvodás gyermekeinkkel, munkatársainkkal. Hiszen
mi az óvodában a gyermekekkel, szülőkkel úgy élünk, mint egy nagy család. Szeretnénk, ha
Önök is betekintést nyernének kicsi világunkba, éreznék azt az összetartozást, ami minket erősít, és segít a nehézségek leküzdésében, s azt az örömet, amit a mindennapi munkánkban is
átélünk a gyermekek között. Köszönjük, hogy velünk voltak!
Külön köszönettel tartozunk támogatóinknak:
Arnóth Jánosné, Bartók József, Bogdán Vince, Czinege Edit, Csorba Sándor, Csorbáné Tóth Tímea,
Csótka István, Dajka Józsefné, Deák Sándor, Ecsedi János, Feketéné Nagy Erika, Ferge István, Fróna
László, Halász Károly, Hornyák Jánosné, Juhász Istvánné, Kondrák István, Kürthy János, MH Plusz
Kft., Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Pallay Géza, Papp László, Pásztor Éva, Petráné Sepsi Anikó, Poros József, Roszkos Lajos, Rőthi János, Sánta István, Siposné Horváth Anita, Surányi Tibor, Szép
Jánosné, Szilágyi Józsefné, Tóth László, Vályi Lajos, Vaskó Ferencné, Vavra Péter, Z. Nagy János.

Kívánunk minden támogatónknak, vendégünknek
2014. évre örömökben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet!
A„Nyitnikék”, a Mezőcsáti Napközi Otthonos Óvodáért Alapítvány nevében
Erőssné Király Ildikó
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A Gyermekek a nemzetközi fejlesztésben – a Millenniumi Célok Gyermekszemmel című
projektre nyár végén kaptam felkérést a Vizuális Világ Alapítvány vezetőjétől, Kozák
Zsuzsannától, akivel az előző tanév során már sikeresen együttműködtünk a szintén ezen
alapítvány szervezésében lebonyolított Képes gyermekjogok című projektben. (Erről a
tavalyi év során hírt adtunk az újságban.)

Millenniumi célok az Egressyben
A projekt előzményeként szeptember
12-én iskolánkban a 8. c osztály diákjaival vendégül láttuk az Amerikai Nemzetközi Iskolát Nagykovácsiból. Az iskola igazgatója, egyik tanára és 13 diákja
látogatott el hozzánk Kozák Zsuzsanna
kíséretében. Nagyon tartalmas és élményekben gazdag napot töltöttünk
el együtt. A gyerekek a nyelvi nehézségek ellenére is nagyon hamar egymásra találtak, feloldódtak, és a nap végére
már barátságok is szövődtek. Különféle
programokkal készültünk e napra: iskolánk bemutatása, közös sportjátékok,
kemencében sült kenyérlángos Tóth
István tanár úr udvarán (akinek ezúton
is nagy-nagy köszönet érte), néptáncbemutató, táncház Zelei tanár úrral, és
végezetül a bivalyok és a komp megtekintése a Tiszánál.
Az iskola igazgatója szeretettel
meghívott bennünket intézményükbe.
Az utazásra áprilisban fog sor kerülni.
Az új projekt a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
(DemNet) finanszírozásával és szakmai támogatásával, a Vizuális Világ
Alapítvány módszertanával és szervezésében, valamint az UNICEF
Magyarországi Bizottság Alapítvány
közreműködésével valósult meg.
Öt magyar és három, hazánkban működő nemzetközi iskola 230 diákja
vett részt a programban, melynek célja
az volt, hogy a tanulók 16 UNICEFfénykép feldolgozásával az ENSZ által
2000-ben meghirdetett ún. Millenniumi Fejlesztési Célokat továbbgondolva
műalkotásokat hozzanak létre.
2000-ben 189 ENSZ-tagállam kötelezte el magát amellett, hogy 2015-ig:
1. Véget vetnek a súlyos
szegénységnek és éhínségnek.
2. Megvalósítják a mindenre
kiterjedő alapfokú oktatást.
3. Előmozdítják a nemek közötti
egyenlőséget és segítik a nők felemelkedését.
4. Csökkentik a gyermekhalandóságot.

5. Javítják az anyai egészségügyet.
6. Küzdenek a HIV/AIDS, a malária,
és más betegségek ellen.
7. Biztosítják a környezeti
fenntarthatóságot.
8. A fejlesztés érdekében globális
partnerséget alakítanak ki.

A programban résztvevő iskolák:
1. Amerikai Nemzetközi Iskola
– Nagykovácsi
2. Duráczky József Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye – Kaposvár
3. Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
– Mezőcsát
4. Gyengénlátók Általános Iskolája
és EGYMI – Budapest
5. Lauder Javne Zsidó Közösségi
Iskola – Budapest
6. Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola – Budapest
7. Művészeti Szakközépiskola
– Szombathely
8. Oroszországi Föderáció Magyarországi
Nagykövetség Mellett Működő Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
Minden résztvevő iskolának két célt
kellett vizuális formában megjeleníteni, melyek közül az egyik szabadon választható volt. A műalkotások alapját az
UNICEF által biztosított, egy-egy célhoz kapcsolódó fényképek adták. A diákok ezeket a fotókat gondolták újra, és
„folytatták”, különféle vizuális technikákat alkalmazva. Tanítványaimmal szűk
két hónapon át, délutáni foglalkozások
keretén belül dolgoztunk a projekten,
amely idő alatt bővítették tudásukat a
világról, megtapasztalták a közös gondolkodás és alkotás örömét, miközben
tudatosultak bennük saját lehetőségeik
és felelősségük a Földünket érintő legnagyobb problémák megoldásában.
Hiszen a feladat az volt, hogy a képeken
ábrázolt társadalmi problémákra találjanak megoldást, nem egyszer saját szerepüket is belekomponálva a képbe.

Nagyon lelkes és kreatív csapat állt ös�sze, melynek eredményeként 4 igazán
értékes alkotás született a 2. és a 4. fejlesztési célról. Munkánk sikerességéhez
nagyban hozzájárult Juhász Lászlóné és
Fónagy-Árva Judit rajztanárnők támogató és kitartó segítsége, amelyet ezúton
is nagyon köszönünk nekik.
Az elkészült képek közül a szervezők által kiválasztott 16 db (iskolánként 2 db) került kiállításra. A
kiállításmegnyitó egyben alkalmat
kínált az iskolákat képviselő diákok
és tanárok személyes találkozására,
beszélgetésre, valamint a kiállítás jövőjével kapcsolatos tervezésre is.
A megnyitóra a Katona József
Színházban került sor 2013. december
5-én, ahol iskolánkat Czeglédi Terézia
igazgatónő, Fónagy-Árva Judit rajztanárnő, Gere Tímea és Szűcs Laura 8. c
osztályos tanulók, valamint jómagam,
Baloghné Zsípi Hajnalka projektvezető tanár képviseltük.
E sajátos kiállításon a diákok bemutatták alkotásaikat, melyeket a színház
színművészei – Pálos Hanna és Nagy
Ervin, az UNICEF támogatója – életre
keltettek. Megindító pillanatoknak lehettünk részesei. A kiállításmegnyitó
után a résztvevő iskolák diákjainak, a
képekhez kapcsolódóan, közös műhelyfoglalkozást tartottak.
A diák-alkotásokhoz hozzáfűzte gondolatait az Amerikai Egyesült
Államok, a Kínai Népköztársaság,
valamint az Oroszországi Föderáció
Nagykövetségének képviselője is.
Az esemény háziasszonya D. Tóth
Kriszta, az UNICEF támogatója, az
UNICEF Magyar Bizottságának leendő Jószolgálati Nagykövete volt.
A kiállítást 2014. január 31-éig láthatja a közönség a színházban, ezt követően vándorkiállításként meghívható
a világ bármely országába. A közeljövőben mi is szeretnénk „vendégül látni” a
képeket Mezőcsáton, s úgy gondoljuk,
ennek méltó helyet adna a Művészetek
Háza.
Baloghné Zsípi Hajnalka
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Családi szilveszter az Egressyben

2013. december 31-én ismét benépesült a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola. Ám nem a népes gyereksereg vette birtokába az iskolát. Lázas
készülődés és izgalom vibrált a levegőben. A bejáratnál egy biztonsági őr utalt rá, hogy
ezen a napon nem a szokásos dolgok történnek majd az iskola falai között.
Az ajtón belépve aztán ünneplőbe öltözött sokadalom várt minket. Bálra
érkeztünk. A Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma és a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola ismét megrendezte, immár 17.
alkalommal, hagyományos jótékonysági bálját, ezúttal családi szilveszteri
mulatsággal egybekötve. Nemcsak a
vendégek öltöztek díszbe, az épület is
felvette az ünnepi ruháját. A csodálatosan feldíszített aulában már szólt
a zene. Gyülekezett a bálozó társaság
és egyre többen lettek. Itt is, ott is ismerős arcokat láttunk, van, akit úgy,
ahogy még sosem. Nekem ez volt az
első Egressy-s bálom, nem is ismertek meg a munkatársaim a megszokott öltözékem nélkül.

Mikor összegyűltünk, Czeglédi Terézia intézményvezető asszony köszöntötte a vendégeket és a támogatókat.
Ezután keringővel érkeztek a nyitótáncosok, a Mezőcsát Népi Együttes
táncosai. Majd apácák jelentek meg a
tánctéren. Mikor megszólalt a zene,
lehullottak a fityulák, és előbújt a Kék
Lagúna Mazsorett Csoport. A rendkívül szórakoztató programot a néptáncos fiúk bolondozással folytatták.
A hangulatot tökéletesen megalapozta a műsor, majd megérkezett a fantasztikusan jó vacsora.
Ezek után az ünneplők elfoglalták
a táncparkettet, és a következő műsorblokkig nem is hagyták el.
Éjfél előtt ismét a néptáncosok
szórakoztatták a bálozókat, majd
jött a közös koccintás, és Zelei Fe-

renc művészeti tagozatvezető újévi
jókívánságai. Ezután újra a bálozóké
lett a tánctér, egészen a tomboláig. Mindenki ki is választotta a neki
való ajándékot, és nagy reményt fűzött hozzá, hogy az ő szelvénye lesz a
nyerő, és hazaviheti a tombola fődíját, egy LED televíziót.
Miután minden felajánlás gazdára
talált, és az éjféli hidegtálnak is csak
a romjai maradtak, újra a táncé lett
a főszerep. Táncolt mindenki, akinek
még futotta az erejéből, ki még cipőben, ki már mezítláb. Reggelig mulattunk, táncoltunk, vidáman indítottuk
az újévet.
Fónagy-Árva Judit
képző- és iparművészeti tagozat
vizuális- és környezetkultúra tanára

CSÁTI ÚJSÁG
Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma és a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetése, nevelőtestülete, tanulóifjúsága tisztelettel megköszöni az alapítvány-iskolai bál szervezéséhez nyújtott segítséget, a részvételt és a felajánlásokat az alábbi támogatóinak:
Ambruzs Imréné, ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtára, Antalné Sólyom Jolán, Aranyosi Zoltánné,
Arnóth János, Arnóth Jánosné, Bakondi Istvánné,
Bakondiné Molnár Zsuzsanna, Balázs Zsolt, Balogh József,
Baloghné Zsípi Hajnalka, Barabásné Balogh Ilona, Baranyi
Tibor, Bári Erika, Barna Miklós, Bartók József, Benőcsné
Gulyás Anikó, Berecz Attila, Berecz István, Bódi Lajos,
Bódiné Bertók Magdolna, Bodnár János, Bohus György,
Bóta István, Botos László, Czeglédi Terézia, Czirjusz János,
Csépné Czirják Gréta, Csetkó Istvánné, Csorba Sándor,
Csótka Mihály, Deákné Szinai Valéria, Dobos János, Dósa
Róbert, Dr. Domján László, Dr. Domjánné Dr. Szalai Csilla,
Dr. Kiss Árpád, Dr. Ruszin György, Dr. Siska András, Dr.
Urbán Zsanett, Dr. Z. Nagy Gábor, Ducsainé Pecze Anita, Dukai József, Erőss Lajos, Failka Edit, Farkas Ernőné,
Farkas Mihály, Farkas Tamás, Farkas Zoé, Farkasné Tóth
Erika, Fejes Tamás, Fekete Sándor, Ferge Gábor, Fialka
Gábor, Fónagy-Árva Judit, Frank Papírt Kft., Fróna István,
Gál Andrásné, Gere István, Gulyás Sándorné, Gyöngyösi
Klára, Hadari József, Hadari Katalin, Hajdu Zsolt, Halász
Ferencné, Halászné Bodnár Éva, Hímer Csaba, Hornyák
Csilla, Hornyák János, Horváth Levente, Icsu Sándorné,
Illés Judit, Illésné Takács Márta, Joó Mária, Juhász László,
Kalberné Kovács Katalin, Kántor Róbert, Károlyiné Takács
Andrea, Kazai Jánosné, KÉK LAGÚNA mazsorett csoport
tagjai, Kiss István, Kiss Judit, Kissné Ádám Éva, Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, Kondrák Csilla, Kormos
Ágnes, Kormos Anna, Kótai Mariann, Kovács Tamás, Kovács Tamásné, Kovácsné Gyuricskó Erika, Kozsnyánszky
Gábor, Kozsnyánszky Gyula, Kőműves Zsolt, Kunkli Ist-

ván, Kunkliné Szabó Erika, Kürthy Klaudia, Lakatos Irén,
Lakatos János, Lévai Istvánné, Makó István, Mátyás Nikolett, Mezei András, Mezeiné Papp Judit, Mezőcsát Közös
Ipartestület, Mezőcsát Népi Együttes, Mezőcsáti Egressy
Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola technikai dolgozói, Mezőcsáti Önkormányzat Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Miskolczi Tibor, Molnár Csaba, Molnár Jánosné,
Musát Rádó, Nagy István, Nagy Zoltán, Nemes Erzsébet,
Németh Irina, Némethné Kiss Ida, Nyikes József, Olej Annamária, Pallay Géza, Papp Norbert, Pappné Szűcs Erika,
Perge Ágota, Petra Csaba, Petra Károly, Petráné Kiss Erzsébet, Rádai Bertalan, Rádai Bertalanné, Rostás Jánosné,
Roszkos Lajos, Rőthi János, Rőthi Jánosné, Scania Hungaria
Kft. Tiszaújváros, Simon Tibor, Simon Zoltán, Simonné
Takács Tünde, Sipos Attila, Sipos József, Skaliczkiné Sepsi
Melinda, Szabó Andrásné, Szabó István, Szabó Gyula, Szabó Péterné, Szabóné Terhes Zsuzsanna, Szaniszló Katalin,
Szaniszló László, Szendreiné Kerékgyártó Eszter, Szikszai
Gabriella, Szilágyi József, Szopkó Balázs, Szopkó Tiborné,
Szűcs István, Szűcsné Törő Mónika, Takács Erzsébet, Tarsoly Imre, Tarsoly Imréné, Tegzes Imre, Terpákné Varga
Anikó, Tokaji Judit, Tompa László, Tóth Kálmánné, Tóth
Viktória, Troffen Tamás, Újhelyi Balázs, Vadász Dezső,
Varga István, Vaskó Ferenc, Vass Erzsébet, Veres János,
Veresné Nagy Zsuzsa, Vincze Gyuláné, Z. Nagy Judit, Z.
Nagy Szilvia, Z. Nagy Tünde, Z. Nagyné Kálvin Magdolna,
Zelei Ferenc, Zelei Ferencné, 1. a osztály, 1. b osztály, 2. a
osztály, 2. b osztály, 3. a osztály, 3. b osztály, 4. a osztály, 4. b
osztály, 5. a osztály, 5. b osztály, 6. a osztály, 7. a osztály, 7. c
osztály, 8. a osztály, 8. b osztály, 8. c osztály.
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2014. január 6-án Miskolcon a Szentpéteri kapui temetőben eltemették dr. Táboros Sándor
mezőcsáti tanárt 83 éves korában. Ő volt azon ritka pedagógusok egyike, aki egész pályáján egyetlen településen Mezőcsáton tanított, több mint két évtizeden át a mezőcsáti
általános iskolában, és majdnem két évtizeden át a mezőcsáti gimnáziumban.

Dr. Táboros Sándorra emlékezve
Életművének summás bemutatásához az is hozzátartozik,
hogy a korabeli pedagógusok
közt itt Mezőcsáton egyedül
ő szerzett doktori címet. A
nagy város Miskolc temetőjében való végleges elhelyezése
feltehetően származása miatt
történt, ugyanis édesapja diósgyőri munkás ember volt, tehát
az örökösen mezőcsáti tanár
miskolci származású volt. Táboros tanár úr itt Mezőcsáton
alapított családot, itt épített
lakóházat családjának és minden vonatkozásban a végleges
ittmaradásra rendezkedett be.
A település lakói körében
az ismertsége a mezőcsáti pedagógusok közt a legszélesebb
körű volt, hiszen általános iskolai tanári munkája idején az
akkori iskoláskorúak többsége
járt a keze alatt. Iskolai munkáját kiegészítendő neki is, mint a
Horthy korszakbeli tanítók jelentős részének a nép életének
megismerése és bemutatása lett
a programja. Így lett szolgálata idején Mezőcsát egyik legismertebb helytörténésze. Ezt a
munkát rendkívül magas igén�nyel rendszeres levéltári kutatás
mellett végezte. Így születtek
a Mezőcsáti Helytörténeti Füzetekben megjelent munkái. A
Mezőcsát népi kultúrájáról szóló
helytörténeti kiadványban még
szerkesztőbizottsági tagként vett
részt, a Kerékjártó Kálmán élete
és forradalmi tevékenysége című
műnek már a társszerzője, A

mezőcsáti járás történelme a két
forradalom időszakában (1918–
1919) című munka már önálló
kutatás és szerkesztés eredménye
és összegező jellegű. A mezőcsáti
vasút megépítésének története,
mint a Kerékjártó Kálmán élete,
hiánypótló helytörténeti munka. Középiskolai tanári munkája
is gimnáziumi tanár korában a
helytörténet egyik terepe lett.
Több éven át működtetett
Helytörténeti és Néprajzi Diák-munkaközösséget rendkívül magas tanulólétszámmal a
mezőcsáti Művelődési Házzal
közösen, amely 1982-ben alakult meg és tanulólétszámuk
alkalmanként elérte az 50-60
főt is. Megalakulásuktól kezdve
részt vettek a megyei és országos honismereti pályázatokon.
Eredményeik az egy évtizedes
működés idején a gimnázium
jó hírét juttatták el a megye
valamennyi középiskolájába,
mert minden évben a legjobbak közt voltak Borsod-AbaújZemplén megyében, minden
évben I., II. vagy III. díjat kaptak, sőt egyszer különdíjat is.
Több tanuló pályamunkája
a megyei Szülőföldünk című
kiadványban is megjelent. A
munkaközösség munkájában
résztvevő tanulókat az iskola és
a Művelődési Ház minden évben megjutalmazta. A jutalom
gyakorta volt ingyenes tanulmányi kirándulás. A munkaközösség kiváló eredményének titka, hogy vezetőjük, dr. Táboros

Sándor is kutató volt, aki ismerte a kutatással kapcsolatos eljárásokat, így ezen magas igények
figyelembevételével készültek a
diákok helytörténeti munkái.
A tanítással kapcsolatos munkában is mindig a magas igények
voltak a mérvadók. Diákjai rendszeresen részt vettek a tantárgyaikhoz kapcsolható tanulmányi
versenyeken és pályázatokon.
Ezek közül csak az 1991. évi
Széchenyi évforduló alkalmából rendezett történelmi pályázatot emeli ki a dr. Táboros
Sándor életművét méltató írás.
Ekkor a köztudottan kis létszámú mezőcsáti gimnázium 51
dolgozattal pályázott, és a nagy
számú részvétel miatt az országos elődöntőt a mezőcsáti
középiskolában rendezték.
Tudtunk róla, hogy a tudós
tanár lakásában az ő külön szobájában elhelyezett tárgyakhoz
családtagoknak sem volt szabad hozzányúlni, mert azok az
ő történelmi kutatásaihoz voltak
fontosak. Nagy kár, hogy a nyugdíjazás után az igen termékeny
életmű a kisváros életére való
kisugárzása abbamaradt. Utolsó
éveiben egészségügyi gondokkal
küzdve visszavonulást sejtetett az
emberekkel, pedig biztosan munkált akkor is az értelmes elme. A
dr. Táboros Sándor mezőcsáti
munkásságának
bemutatásával nem én voltam adós, hanem
Mezőcsát, a kisváros.
Juhász Sándor
ny.gimn.igazgató
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Dél-borsodi LEADER Egyesület
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
+36 (49) 352-527
www.dble.hu

Fokozott aktivitás a LEADER Program
3. körében a Dél-borsodi Akciócsoport területén

A korábbiakhoz képest nagyobb aktivitást eredményezett a 2007–2013-as időszak Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program utolsó LEADER körének meghirdetése, mely során az akciócsoport 37 településéről ismét pályázhattak civil szervezetek,
egyházak, önkormányzatok, vállalkozók, magánszemélyek építési beruházásokra, infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésre és a közösségi élet megerősítésére.
Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeit
szabályozó 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet alapján a pályázatokat
elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, 2013.
június 17-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013.
szeptember 30-án 18 óráig.
Az elektronikus felületen
történő rögzítést követően az
elektronikus rendszerből kinyomtatott úgynevezett „KR
dokumentumot” be kellett
nyújtani a Helyi Bíráló Bizottsághoz a támogatónyilatkozat
záradékkal történő ellátása érdekében. A záradékolás adminisztratív feladatát a Helyi Bíráló Bizottság által felhatalmazott
munkaszervezeti tag végezte
el. A záradékolás biztosította,
hogy az elektronikus felületre

rögzített pályázat célja, szakmai
tartalma, illetve költségvetése
ne térjen el az előzetesen támogatott, ügyfél által benyújtott
projektjavaslattól.
A benyújtási időszak forráskimerülésig tartott, amit az
Irányító Hatóság a Dél-borsodi
LEADER Egyesület HACS területéről a gazdaságfejlesztésre
és a szolgáltatásfejlesztésre irányuló rangsor esetében a benyújtási időszakot 2013. június
19. 12 órás időponttól kezdődően felfüggesztette, majd
forráskiegészítést követően
2013. szeptember 24-én ismételten megnyitotta. Az összesen 92 db benyújtott pályázatból az adminisztratív eljárások
elvégzését követően, mintegy
73 db pályázat kerülhetett az
elnökség elé döntésre, és részesülhetett pozitív támogatásban, mellyel összesen 610
millió Ft került lekötésre.
Mezőcsát város vonatkozásában az MH Plusz Kft.
nyomdatechnikai
eszközök

beszerzésével bővítheti eszközállományát, ezzel is színvonalasabbá téve szolgáltatását. A Mezőcsáti Református
Egyházközség templomfelújításának újabb ütemezésében
a templomhajó homlokzati
rekonstrukciós munkái kezdődhetnek el, valamint ifjúsági tábort is szervezhet az
egyházközség. A Mezőcsát
Kultúrájáért Alapítvány a
hagyományőrző Csáti Menyegző és a Csáti Kavalkád
rendezvénye támogatása által
ismét a város kulturális életének színesebbé tételét teszi
lehetővé. A Római Katolikus
Egyházközség sikeres pályázatával a katolikus templom
is megújul, Mezőcsát Város
Önkormányzata pedig egy
szabadidőközponttal bővítheti a lakosság irányába nyújtott
szolgáltatásainak körét.
Gratulálunk nyertes ügyfeleinknek!
Molnár Andrea
Dél-borsodi LEADER Egyesület
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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

Csáti Vásár

Február 12-én (szerdán)
Állat- és kirakodóvásár
a Vásártéren
A Képviselő-testület
tagjainak 2014. évi
ügyfélfogadása
A megjelölt napokon
14–16 óráig tart
január 13.
Kápolnai László

február 10.
Siposné Horváth Anita
március 10.
Szopkó Tibor
április 14.
Vályi Lajos
május 12.
Dr. Siska András
június 16.
Csorba Sándor
július 14.
Gazda István
augusztus 11.
Halász Károly
szeptember 8.
Kápolnai László

EGYHÁZAK

Dr. Domján László
polgármester fogadóórái
az alábbi napokon
8.30–11.30-ig:
Január 20. (hétfő)
Január 22. (szerda)
Január 29. (szerda)
Február 3. (hétfő)
Február 5. (szerda)
Február 17. (hétfő)
Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8-12 óráig:
Január 22. (szerda)
Január 29. (szerda)
Február 5. (szerda)
Február 12. (szerda)

Mezőcsáti Református Egyházközség
Istentiszteleti rend:
Minden héten hétfőn és kedden 7 óra 40-től
diákistentisztelet az Enyedy-s diákoknak
Minden szerdán és csütörtökön 7 óra 40-től
a gimnazista diákoknak
Vasárnap de. 10 órától istentisztelet, vele
párhuzamosan gyermekistentisztelet.

Római Katolikus Plébánia Hivatal

Szentmisék:
MEZŐCSÁTON
Hétfőn és pénteken 17 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.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mezőcsáton december hónapban
az alábbi halálesetek történtek:
Születések
Szabó Zoltán és Fakó Enikő – Bendegúz
Lengyel József és Szolga Katalin – Bella Katalin
Kovács Tamás és Gáspár Andrea – Sion
Horváth Róbert és Tamási Marianna Fanni – Dzsesszika
Kovács Ildikó és Farkas Gyula – Viktor
Gáspár Ágnes és Sepsi Gyula – Lél
Hankó Krisztina és Ardai Zoltán – Zalán Krisztofer
Szolga Andrea és Tóth Zsolt – Tamara
Rontó Alexandra és Czakó István – Jázmin Erika
Rostás Tímea és Lakatos Arnold – Lakatos Arnold
Balogh Katalin és Barna László – Barna Larina Katalin
Filipkó Balázs és Hankó Barbara – Filipkó Barbara Dzsesszika és Filipkó Balázs
Dósa Mária gyermeke – Dósa Nikolasz
Halálesetek
Gál Imre 73 évet élt,
Földi Mihályné szül. Murányi Terézia 75 évet élt,
Dósa László 67 évet élt,
Kiss Judit Katalin 50 évet élt,
Kovács Lajos 76 évet élt,
Dr. Táboros Sándor nyugalmazott gimnáziumi tanár 82 évet élt,
Balázs András 81 évet élt.
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Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ rendelései

Elérhetőség:
Cím: Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ (3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.)
Telefon: 49/553-010
Honlap: www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
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Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
JANUÁRI TANÁCSADÁSOK AZ EFI-BEN

Január hónapban a megszokott heti kétórás étrendi és mozgástanácsadásokon túl az Egészségfejlesztő Központ szakorvosai közreműködésével 6 témában előadások, tanácsadások megszervezésére is sor kerül. Ennek keretében az orvos kezdeti, rövid, mindenki számára érthető előadása után az érdeklődők, hallgatók szabadon
tehetnek fel kérdéseket, vethetnek fel kapcsolódó témákat annak érdekében, hogy kötetlen, barátságos hangulatban tájékozódhassanak, kaphassanak gyakorlati
tanácsokat egészségünk néhány fontos kérdéséről. A MEFI (Mezőcsáti Egészségfejlesztési Iroda) által szervezett januári tanácsadások ideje és témája:

Valamennyi tanácsadásunk ingyenes, és a lakosság teljes körének szól, így várjuk nemcsak a témában közvetlenül érintetteket, hanem a hozzátartozók, érdeklődők
széles körét szintúgy. A tanácsadások helyszíne az Egészségfejlesztő Központ 1. emeleti Oktató Terme, ez alól kivételt a szemészeti előadás jelent, mely demonstráció
céljából közvetlenül a szemészeti rendelőben kerül megtartásra, s melyre – és csak erre – éppen ezért korlátozott számban (20 fő) várjuk a jelentkezőket. Legnagyobb érdeklődéssel fogadott előadásaink írásbeli összefoglalóját az újságban rendszeresen megjelentetjük. Örömmel tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot,
hogy a dietetikus és gyógytornász által vezetett étrend- és mozgástanácsadásainkon kívül januártól felkészített szakszemélyzet által hasonló életmódtanácsadások
várják Önöket a kistérség valamennyi településén helyben is. Részletesebb tájékoztatásért forduljanak bizalommal a MEFI-hez (553-010/142 mellék)!

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
HELYREIGAZÍTÁS Lapunk előző számában, A Véradókat köszöntöttük című
írásból kimaradt a Magyar Vöröskereszt
30-szoros véradásért kitüntetettek névsora. Az érintettektől, valamint a cikk
írójától is elnézést kérünk.

30-szoros véradók:
– Bartháné Kazai Erzsébet
– Boros Gábor
– Borsos Máté
– Csató Vencel
– Hajdú István
– Halász Károly
– Hojdák Zoltánné
– Hupczik Ferencné
– id. Gallyas Géza
– Keresztesi Imréné
– Kovács Tamás
– Majláth József
– Papp László
– Szolga István
– Kéki Sándor

Az ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár
nyitva tartása:
Felnőtt könyvtár
hétfő: zárva
kedd–péntek: 10–17 óráig
szombat: 9–12 óráig
Gyermek részleg
hétfő: zárva
kedd–péntek: 13–17 óráig
szombat: 9–12 óráig
Közösségi Ház
hétfő: 9–16 óráig
kedd: 9–20 óráig
szerda: 9–17 óráig
csütörtök: 9–20 óráig
péntek: 9–17 óráig

Könyvelő iroda keres gépírni tudó
ügyintézőt és gyakorlattal
rendelkező regisztrált
mérlegképes könyvelőt.
TEL.: 06 20/4213-200
Mezőcsát, Hősők tere 28.
Elvesztettem nagyothalló
készülékemet (Widex)
kérném a becsületes
megtalálót, hogy a Kiss József
Közösségi Ház
és Könyvtárban
magas jutalom
ellenében adja le!
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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: 8–14 óráig
Ügyeleti rend
Hétfőtől péntekig: 18–20 óráig
Szombat: 14–20 óráig
Vasárnap: 8–20 óráig
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Testmozgás téli időben
A hidegben sem kell feltétlenül begubóznunk
otthonunkba. Számos lehetőség áll rendelkezésünkre ebben az időszakban is fizikai aktivitásunk megőrzésére.
Elsősorban a friss levegőn, szabadban végzett
kerékpározást, futást és sétálást ajánlanám, mivel ezek
mindenki számára elérhetőek. Általuk fokozzuk testünk
anyagcseréjét, csökkentjük a plusz kilók felszedésének
esélyét, és javítjuk közérzetünket. Amire azonban mindenképpen figyeljünk, az a megfelelő, réteges, de kellően meleg öltözék, lábbeli viselése, illetve a folyadékpótlás. Ilyenkor még fontosabb izmaink kellő bemelegítése
és nyújtása, valamint fokozott figyelem és óvatosság az
időjárási és útviszonyok vonatkozásában.
A téli programunkat lehet színesíteni kirándulással, túrázással, sőt akár egy családi hócsatával

is égethetjük a kalóriákat. Ha van elég hó, a közeli
dombokon is jót lehet szánkózni. Ez az egyik leghatékonyabb zsírégető, állóképesség-javító sport, hiszen
ahol nem sífelvonóval jutunk fel a domb tetejére, ott
bizony nekünk, magunknak kell felhúzni a szánkót,
esetleg a gyerekkel együtt. Aki szeret korcsolyázni, azt
egyre több helyen várják a műjégpályák.
Ha inkább választunk valamilyen bent végezhető mozgásformát pl.: tornát, aerobikot, akkor is
érdemes kiegészíteni legalább heti 2-3 alkalommal valamilyen szabadban végezhető fizikai aktivitással, hogy így kombináljuk a mozgás és a friss
levegő jótékony hatásait.
Bármilyen mozgásformát is választunk szabadban, edzőteremben vagy otthon, akár csoportosan
akár egyénileg végezhetőt, a lényeg, hogy építsünk

Köztudott, hogy a téli időszakban
az emberek kedvtelenebbek és
zárkózottabbak. Ez részben az
időjárásnak és a nappalok rövidségének köszönhető, de nagy szerepe
van ebben a mozgáshiánynak is. Mi
mégis ilyenkor a teendő?

be napirendünkbe fél- vagy egy óra testmozgást,
amelyet örömmel végzünk. Ez elengedhetetlen
feltétele, hogy mihamarabb életmódunk részévé
tegyük a rendszeres testmozgást.
Végül, de nem utolsó sorban, felhívjuk szíves figyelmüket a kistérségünkben, a Mezőcsáti
Egészségfejlesztési Iroda (MEFI) által rendszeresen
szervezett mozgásprogramokra, valamint az életmódváltást segítő tanácsadásokra és klubokra.
Köztük az ingyenes mozgástanácsadás keretében
jómagam is szívesen várok mindenkit akár egyéni
tanácsadásra is, hogy testreszabott, részletesebb
információt kaphasson bárki a számára legmegfelelőbb mozgásformák kiválasztásához.
Bíró Dániel
gyógytornász

Ártéri kirándulás a MEFI programjai között
A Mezőcsáti Egészségfejlesztési Iroda (röviden MEFI) mozgásprogramján vehettek részt 2013. december utolsó szombatján a túrázást kedvelő lakosok.
Az immár második alkalommal megrendezett Kistérségi Teljesítménytúra december 28. napján a Tiszadorogmát és Tiszabábolnát ártéren keresztül összekötő
tanösvényen valósult meg. Az útvonalat színesítette a 6 db információs tábla, melyek
segítségével, a két települést, a Tisza folyót, a foki gazdálkodást, az ártéri gyümölcsö-

söket és réteket ismerhettük meg a színes fotókon és a rövid leírásokon keresztül. A
2008-ban kialakításra került tanösvény másik érdekessége, hogy tavaszi áradások
alkalmával egy része víz alá kerül, így kiváló ivóhely őshonos halfajaink számára. Ebben az időszakban a tanösvény vízi járművekkel (kenu, csónak) látogatható.
A jelentkezők közül természetesen mindenkinek sikerült végiggyalogolni a 6 kmes tanösvényen, valamint visszafelé a 4 km-es gáti szakaszon, ahol a környék nagyobb
testű állataival (róka, őz) találkozhattak. Az eddigi legfiatalabb induló 2,5 a legidősebb
pedig 66 éves volt, úgyhogy továbbra is várunk minden kedves túrázni szerető lakost
a programjainkra kortól és nemtől függetlenül! A programokon mindenki ingyenesen
vehet részt, a többszöri teljesítők pedig jutalomban részesülnek:
5. ALKALOMMAL TELJESÍTŐK AJÁNDÉKA: KULACS
10. ALKALOMMAL TELJESÍTŐK AJÁNDÉKA: PÓLÓ
14. ALKALOMMAL TELJESÍTŐK AJÁNDÉKA: HÁTIZSÁK
A túrák havonta kerülnek megrendezésre, általában a hónap utolsó szombatján (időjárástól függően). A részletekről érdeklődni lehet a MEFI irodában (3450 Mezőcsát,
Hősök tere 33., tel.: 06-49-553-010, 142 mellék) és a kihelyezett plakátokon, valamint a www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu weboldalon a MEFI menüpont alatt.
Széki Zsuzsanna
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Csáti Újság

XXIV./5.
2013. január
május
XXV./1. 2014.
Tisztelt Mezőcsáti Lakosok!
A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3. sz.
határozata alapján 2014. január 7-től a MiReHuKöz
Nonprofit Kft. fogja közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladékot begyűjteni településükről.
A közszolgáltató-váltással a gyűjtés optimalizálása érdekében településükön a jövő évtől a gyűjtési
nap módosulni fog az alábbiak szerint:
Új gyűjtési nap: 2014. január 7-től kedd,
szerda és csütörtök.
Az ürítési napok beosztását utcanév alapján az
alábbi táblázat tartalmazza.
Kedd
Ady Endre utca
Csokonai utca
Damjanich utca
Egressy Béni utca
Erkel Ferenc utca
Fecske utca
Füzes utca
Galamb utca
Gerle utca
Gólya utca
Gyóni Géza utca
Kisfaludy utca
Kolozsvári utca
Kossuth utca
Medve utca
Mikes Kelemen utca
Munkás utca
Nagyváradi utca
Pacsirta utca
Rákóczi utca
Sándor utca
Sas utca
Széchenyi utca
Temesvári utca
Tompa Mihály utca
Vágóhíd utca
Vörösmarty utca
Wesselényi utca

ára: 200 Ft
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A szolgáltatás színvonala a jövőben nem fog változni, a lakosság számára jelenleg is elérhető szolgáltatások, mint a szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanítás, karácsonyfagyűjtés, a hulladékudvarok
díjmentes használata, a jövő évben is ugyanúgy
megmaradnak. A többlethulladékok gyűjtésére
még jelenleg használt piros zsákok 2014. január
31-ig elszállításra kerülnek, azt követően már csak
az új közszolgáltató által rendszeresített fehér zsák
vehető igénybe a többlethulladékok ártalmatlanítására. Zsákokat a cég központjában, illetve
terveik szerint több üzlethálózat boltjaiban fogják
értékesíteni.
Az év eleji átállás során előfordulhatnak csúszások, eltérések a jelenlegi gyűjtési rendhez vi-

szonyítva, melyeket a MiReHuKöz Nonprofit Kft.
minden esetben orvosolni fog, de ehhez kérik a
Tisztelt Lakosság megértését, türelmét is. Bárminemű kérdés, észrevétel esetén kollégáik rendelkezésükre állnak az alábbi elérhetőségeken:

Szerda
Akác utca
Alkotmány utca
Arad utca
Árpád utca
Attila utca
Báthori utca
Csillag utca
Dimitrov utca
Fenyő utca
Gyöngyvirág utca
Hársfa utca
Szent István utca
Hősök tere
Ibolya utca
József Attila utca
Kinizsi utca
Kiss József utca
Korona utca
Mátyás utca
Kölcsey utca
Köztársaság utca
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy utca
Nefelejcs utca
Nyárfa utca
Orgona utca
Pálóczy utca
Petőfi utca
Pozsonyi utca
Rét utca
Szabadság utca
Szent István utca
Táncsics Mihály utca
Tisza utca
Török Bálint utca
Zöldfa utca
Zrínyi utca

Csütörtök
Majális
Gyümölcsös külterület hrsz. 0365/40
Arany János utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bem József utca
Egressy-hét
Berzsenyi utca
Bethlen Gábor utca
Bocskai utca
Dobó utca
Dózsa György utca
Gárdonyi Géza utca
Hunyadi utca
Jókai utca
Kazinczy utca
Keselyűhalom tanya
célú bál
MohácsiJótékony
utca
Muhi utca
Szemere utca
Szondy utca
Thököly utca
„Legszebb kiskert”
DobóA
utca
Fürdő u.
Munkasor
Deák Ferenc utca

Ballagás: „Mindig ugyanaz és mégis mindig más”

MiReHuKöz Nonprofit Kft.
3518 Miskolc, Erenyő út 1.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509
Telefon: 46/200-179
Telefax: 46/516-346
Ballagás
E-mail: info@mirehukoz.hu
Web: www.mirehukoz.hu

A megyében elsők

Bolond ballagás
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Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013. (XII. 17.)
önkormányzati rendelete
Önkormányzati segély kialakításával összefüggő,
valamint egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. 1.§
(2) bekezdésében, 32.§ (3) bekezdésében, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 18.§ (1)
bekezdés b) pontjában, 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés
8 pontjában, 23.§ (5) bekezdés 11 pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, így különösen

ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező
magas gyógyszer, gyógyászati segédeszközt jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben
az egyes családtagok eseti gyógyszer, vagy
gyógyászai segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni.
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára
1.§
tekintettel nyújtott pénzbeli támogatására
vagy
A szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.)
d) elhunyt személy eltemettetésének költönkormányzati rendelet módosítása
ségeihez való hozzájárulásra, annak a személynek, aki elhunyt személy eltemettetéMezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-tesséről gondoskodott annak ellenére, hogy
tületének szociális ellátásokról szóló 4/2011.
nem volt köteles, vagy eltemettetésére kö(III. 1.) önkormányzati rendeletének 7, 8, 9.§-a
teles hozzátartozó volt ugyan, de a temetés
helyébe a következő rendelkezések lépnek
költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
7.§
(3) Az önkormányzati segély megállapításának
Önkormányzati segély
feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meg- mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem
határozottak szerint nyújt önkormányzati se- haladja meg.
gélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint (4) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gond- családtagjai számára az önkormányzati segély
dal küzdő családok, illetve személyek részére a összege az adott naptári évben nem haladhatja
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról meg a 15.000.- Ft-ot.
szóló 1993. évi III. Tv. 45.§ (4) bekezdésében
meghatározott esetekben.
(5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon
(2) Önkormányzati segély igényelhető:
rendkívüli élethelyzetre való hivatkozással
15 napon belül ismételten benyújtott kérea) átmenetileg nehéz helyzetben került személy lemre önkormányzati segély nem állapíthavagy család kiadásainak mérséklésére
tó meg.
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(6) A polgármester az e rendeletben szabályozott önkormányzati segélyt méltányosságból
abban az esetben is megállapíthatja, ha az 1
főre jutó havi jövedelem a 7.§ (3) bekezdésében
meghatározott jövedelmi feltételtől legfeljebb
10 %-kal eltér, feltéve, ha a kérelmező a kérelem
benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőzően
az alábbi körülmények valamelyike fennáll
a) a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevel, gondoz,

(9) A benyújtott kérelem kötelező melléklete
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti
vagy havi költségéről szóló igazolás.
(10) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra megállapított önkormányzati segély mértéke 15.000.- Ft. A segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől
számított 30 napon belül kell előterjeszteni. A
kérelemhez csatolni kell a temetés költségeit
igazoló számlát és a halotti anyakönyvi kivonat
másolatát.

b) 6 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa álláskeresővé vált és nem részesül (11) Az önkormányzati segély iránti kérelem az
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy e rendelet mellékletét képező formanyomtatvárendszeres szociális segélyben,
nyon nyújtható be.
c) kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa,
8.§
Viss major helyzet sújtotta és az ellátás hiánya
a kérelmező vagy családja létfenntartását veszé- (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságályezteti.
ra tekintettel nyújtott pénzbeli támogatására
igényelt önkormányzati segély esetében a tád) A kérelmező vagy vele együtt élő házastársá- mogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre
nak, gyermekének betegsége miatt végzett ápo- kell megállapítani és a törvényes képviselőjének
lás, gondozás okán kérelmező 30 egymást köve- kell folyósítani. Az egy családban élő gyermek
tő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe.
részére nyújtható támogatás összege az adott
naptári évben a 7.§ (4) bekezdésében meghatá(7) A méltányosság a kérelmező és családja ese- rozott mértéket.
tében az adott naptári évben egy alkalommal
gyakorolható.
9.§
(8) A (6) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása az a) pont esetében magasabb
összegű családi pótlékban vagy a fogyatékossági támogatásban vagy a gondozott személy után
nyújtott ápolási díjban való részesülésről szóló
igazolás, a b) pont esetében az álláskeresési járadék folyósításáról szóló és az álláskeresőként
történő nyilvántartásban állásról szóló Munkaügyi Központ által kiállított hatósági bizonyítvány, a c) pont esetében az elemi kár felméréséről szóló biztosítási jegyzőkönyv vagy a kár
felmérését végző szerv hivatalos szakvéleménye,
a d) pont esetében a kórházi kezelési zárójelentés és a kérelmező nyilatkozata a munkavégzési
kötelezettség teljesítésének akadályoztatásáról,
a táppénz igénybevételének igazolása benyújtásával igazolható.

Közgyógyellátás
(1) A Képviselő-testület közgyógyellátásra való
jogosultságot nem állapít meg. A méltányossági
közgyógyellátásra benyújtott kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
2.§
Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
11/2003. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9.§-a
hatályát veszti.
dr. Domján László sk.
polgármester

Rákosi Ildikó sk.
jegyző
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Fizetett politikai hirdetés

MEZŐCSÁTRÓL INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes 2013. december 15-től

ÁROKTŐ: M 05.15 M 05.50 Z 07.30 08.20 M 10.20 O 11.25 X 12.25 M 14. 00 Z 15.20
M 15.25 + 16.20 X 17.25 + 19.00 23.22
BORSODIVÁNKA: M 05.15 Z 08.20 M 10.20 M 14.00 + 16.20 M 17.25
BUDAPEST: M 06.32 V 16.17
EGER: M 07.40 17.15
EGERLÖVŐ: M 05.15 Z 08.20 M 10.20 M 14.00 + 16.20 M 17.25
GELEJ: M 06.30 M 06.32 M 07.04 Z 07.20 M 07.40 M 09.30 X 11.15
M 12.55 i 14.25 M 15.12 Z 15. 20 V 16.17 17.15 M 18.55 23.15
HEJŐKÜRT: 04.35 M 04.41 M 05.50 X 06.20 M 07.15 M+ 08.12 O 08.27 08.44 M 09.50
X 10.25 + 11.40 X 12.10 M 12.25 Z 12.40 M 12.45 i 13.40 M 14.40
M 15.30 16.30 M 18.51 20.36
HEJŐKERESZTÚR: 03.55 M 05.00 05.35 M 06.00 X 07.00 M 08.00 Z 08.30 M 09.00
10.30 11.55 M 12.45 Z 13.45 M 13.55 M 14.40 + 15.00 M 15.30 + 16.00 16.30
M 18.05 18.30 20.00 V 22.20
HEJŐPAPI: 03.55 M 05.00 05.35 X 07.00 Z 08.30 M 09.00 10.30 11.55 Z 13.45
M 13.55 M 14.40 + 15.00 M 15.30 16.30 18.30 20.00
IGRICI: 03.55 M 05.00 05.35 X 07.00 Z 08.30 M 09.00 10.30 11.55 Z 13.45
M 13.55 M 14.40 + 15.00 M 15.30 16.30 18.30 20.00
MEZŐKÖVESD (GELEJEN ÁT): M 06.30 M 06.32 M 07.04 Z 07.20 M 07.40 M 09.30
X 11.15 M 12.55 M 15.12 Z 15.20 V 16.17 17.15
MEZŐKÖVESD (TISZAVIDÉKEN ÁT): M 05.15 Z 08.20 M 10.20 X 12.25 M 14.00
+ 16.20 M 17.25
MEZŐNAGYMIHÁLY: M 06.30 M 06.32 M 07.04 Z 07.20 M 07.40 M 09.30
X 11.15 M 12.55 i 14.25 M 15.12 Z 15.20 V 16.17 17.15 M 18.55 23.15
MISKOLC: 03.55 M 05.00 05.35 M 06.00 X 07.00 M 08.00 Z 08.30 M 09.00 10.30 11.55
M 12.45 Z 13.45 M 13.55 M 14.40 + 15.00 M 15.30 + 16.00 16.30 18.30 M 18.55 20.00
MISKOLC (GELEJEN ÁT): M 18.55
NÉGYES: M 05.15 Z 08.20 X 12.25 M 10.20 M 14.00 + 16.20 M 17.25
NYÉKLÁDHÁZA: 03.55 M 05.00 05.35 M 06.00 X 07.00 M 08.00 Z 08.30 M 09.00 10.30
11.55 M 12.45 Z 13.45 M 13.55 M 14.40 + 15.00 M 15.30 + 16.00 16.30 18.30 20.00
NYÉKLÁDHÁZA (GELEJEN ÁT): M 18.55
NYÍREGYHÁZA: X 06.20 08.44
TISZABÁBOLNA: M 05.15 Z 08.20 M 10.20 X 12.25 M 14.00 + 16.20 X 17.25
TISZADOROGMA: M 05.15 Z 08.20 M 10.20 X 12.25 M 14.00 +16.20 M 17.25
TISZAKESZI: Z 05.00 M 05.10 X 06.55 + 07.15 i 07.30 08.20 VS 10.10 X 11.20 + 12.00
X 14.05 i 14.50 15.35 17.30 19.50 23.20
TISZAPALKONYA: 04.35 M 04.41 M 05.50 X 06.20 M 07.15 M+ 08.12 O 08.27 08.44
M 09.50 X 10.25 + 11.40 X 12.10 M 12.25 Z 12.40 M 12.45 i 13.40 M 14.40 M 15.30
16.30 M 18.51 20.36
TISZATARJÁN: Z 04.35 M 05.50 X 06.20 M+ 08.12 O 08.27 X 10.25
+ 11.40 X 12.10 M 12.25 Z 12.40 i 13.40 M 14.40 M 15.30 16.30 20.36
TISZAÚJVÁROS: 04.35 Z 04.41 X 06.20 M 07.15 M+ 08.12 O 08.27 08.44 M 09.50
X 10.25 + 11.40 X 12.10 Z 12.40 M 12.45 i 13.40 M 14.40 M 15.30 16.30 M 18.05
M 18.51 20.36 V 22.20
TISZAÚJVÁROS TVK: 04.35 Z 04.41 M 05.50 M 12.25 Z 12.40 M 12.45 20.36
TISZAVALK: M 05.15 Z 08.20 M 10.20 X 12.25 M 14.00 + 16.20 M 17.25

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
MEZŐCSÁTRA INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes 2013. december 15-től

ÁROKTŐRŐL: Z 04.15 M 04.20 M 06.05 M 07.17 Z 07.32 O 08.10 M 09.32 X 11.12
+ 11.25 X 12.10 15.57 M 17.02 + 18.00 19.40
BUDAPESTRŐL: M 15.35 V 19.50
EGERBŐL: 07.30 M 17.30
HEJŐPAPI KH-TÓL: M 07.00 07.45 09.00 10.55 12.45 Z 14.15 M 15.00 15.45 M 16.25
17.00 M 18.16 19.20 21.00 23.53
MEZŐKÖVESDRŐL (TISZAVIDÉKEN ÁT): M 06.15 Z 06.30 M 08.30 X 10.10 14.55
M 16.00
MEZŐKÖVESDRŐL (GELEJEN ÁT): M 06.20 08.00 M 09.00 Z 11.50 M 11.55 M 13.00
i 13.25 M 14.00 M 17.20 M 18.01 19.45 V 21.35
MISKOLCRÓL: M 05.10 M 06.15 07.00 08.15 10.10 M 11.15 12.00 M 13.30 Z 13.30
M 14.15 15.00 M 15.40 16.15 M 17.30 + 18.00 18.35 20.15 23.00
NYÍREGYHÁZÁRÓL: X 11.00 15.30
TISZAKESZIBŐL: 04.25 Z 05.15 M 05.35 X 07.15 i 07.40 + 07.50 X 09.40 VS 10.40
+ 11.25 X 11.35 14.20 i 15.05 16.00 19.30 23.00
TISZAÚJVÁROS (AUT. ÁLL-RÓL): M 05.45 M 06.00 M 06.25 M 06.40 M 07.00 09.00
M 10.35 M 12.15 X 12.17 + 12.45 M 13.50 14.25 V 15.30 O 15.35 M 15.40 M 16.35
16.45 M 18.00 Z 18.30 M 19.00 22.20
TISZAÚJVÁROS (TVK AUT. ÁLL-RÓL): 06.31 M 06.35 Z 14.31 M 14.40 M 15.35 22.26
TISZATARJÁNBÓL: Z 07.04 M 07.14 M 07.26 09.34 O 11.08 X 12.51 + 13.19 M 14.24
Z 15.04 O 16.08 M 16.16 M 17.09 M 18.36 Z 19.06 M 19.34 22.59
GELEJRŐL: Z 04.21 M 04.26 M 06.58 08.31 X 09.16 M 09.35 Z 12.25 M 12.30
M 13.27 i 14.07 M 14.27 M 17.51 M 18.33 20.21 V 22.06
IGRICIBŐL: 0.01 M 07.11 07.56 09.11 11.06 i 12.30 12.56 Z 14.26 M 15.11 15.56
M 16.36 17.11 M 18.27 19.31 21.11
TISZADOROGMÁRÓL: M 07.02 Z 07.17 M 09.17 X 10.57 15.42 M 16.47
TISZABÁBOLNÁRÓL: M 06.56 Z 07.11 M 09.11 X 10.51 15.36 M 16.41
TISZAVALKRÓL: M 06.50 Z 07.05 M 09.05 X 10.45 15.30 M 16.35

JELMAGYARÁZAT
M = MUNKANAP
X = MUNKASZÜNETI NAPOK KIVÉTELÉVEL NAPONTA
+ = MUNKASZÜNETI NAPOK
O = SZABADNAP
Z = SZABAD- ÉS MUNKASZÜNETI NAP
V = A HETEK ELSŐ TANÍTÁSI NAPJÁT MEGELŐZŐ MUNKASZÜNETI NAP
VS = ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON A HÓNAP MÁSODIK SZERDAI NAPJA
i = ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON
ALÁHÚZOTT = GYORSJÁRAT

5

6

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Keresztrejtvény – Ifjú karok kikötőjében

VÍZSZINTES: 1. Ady: Ifjú karok kikötőjében c. versének kezdő
sorait idézzük. (Zárt betűk: GFSFM) 14. Téli sporteszköz. 15. Ütésű. 16. Európai nép. 17. Sajnálná. 19. Időmérő. 20. Megfordult
az olasz folyó. 21. Mérd meg a hordó űrtartalmát! 23. Szabolcsi
község. 25. Csiki-…. 27. Faragatlan. 28. Férfinév. 30. Ez is férfinév. 31. Szlovák igen. 32. Beszennyez. 34. Névelővel: házi állat.
35. Hangtalan lúd! 36. Elcsap. 37. Kapu is, ablak is lehet ilyen. 39.
Kölcsön vesz. 40. Idős. 41. Nagy átmérőjű. 43. Gép. 44. Kiejtett
betű. 45. Földforgató. 46. Miskolci városrész. 48. Csíp. 49. Női becenév. 51…. Olivér (humorista). 52. Működő. 53. Brno magyar
neve. 55. ….fi (műfaj). 56. Pesti patak. 57. Pihen. 58. Önhittség,
lenézés. 60. Hosszú csíkok. 62. Magas testhőmérséklet üresen.
63. Űrhajós táboron. 66. Tűzoltó szak.
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39
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40

42

43

FÜGGŐLEGES: 2. Kína legnyugatibb folyócskája. 3. Urán és
45
46
47
kálium vegyjele. 4. Ó… szlovák település magyar neve. 5. Férfinév. 6. Diszprozium és nitrogén vegyjele. 8. Einsteinium és szén 49
50
51
vegyjele. 9. Fejetlen alsó! 10. Vájt ábra. 11. Névelővel: alak. 12.
54
55
Igekötő. 13. Apoló. 14. Az idézet második része (Zárt betűk: ÉZN) 53
18. Álnokság. 22. Megállító szócska. 24. Veszteség. 26. Csaholj. 57
60
58
59
28. Község mélyebb részén. 29. Női név. 32. Futtában elfog. 33. A
66
64
65
határidő jelzője. 36. Egyik fővárosi egyetem névbetűi hiányosan. 63
38. Ka… király (kandúr). 39. Alkalmú. 40. A hátrahajtott ülés ez.
42. Szerelmes szólam. 43. Mérkőzés. 44. Ölelte. 47. ….. Dashan
– etiópiai csúcs. 48. Konyhakerti növény. 50. Ritmikusan mozgat.
52. Bibliai név. 54. Fejlődik a paci. 56. Női név. 59. Szór, hint. 61. Erőd. 64. Személyes névmás. 65. Flig alvó. 67. Lej szélek!

44
48
52
56
62

61
67

J. S.

A decemberi lapszámunk A Gólyához című keresztrejtvényének megfejtése:
„Csak vissza, vissza! dél szigetje vár; Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.”

TÁJÉKOZTATÁS
A Dr. Enyedy Andor Református
Általános Iskola szeretettel hívja
a nagycsoportos óvodás
gyermekeket és szüleiket

ISKOLANYITOGATÓ
programsorozat foglalkozásaira.
Amit kínálunk: mese, vers, kézműves foglalkozás, mozgásos játékok, különböző képességfejlesztő tevékenységek.
Azoknak a szülőknek ajánljuk:
– akik szeretnének segítséget kapni
az iskolaválasztáshoz,
– akik szeretnék megkönnyíteni gyermekük
számára az óvodából az iskolába való átlépést,
– akik szeretnék tudni, hogyan is
készüljenek az iskolára.

A gyermekekkel sok éves tapasztalattal rendelkező tanító nénik foglalkoznak kb. 45
perces időtartamban.

A foglalkozásokon való részvétel
INGYENES!
A foglalkozások tervezése miatt kérjük, hogy
részvételi szándékukat az iskola titkárságán
személyesen vagy telefonon (49/352-723)
jelezni szíveskedjenek!
„Mert nem a gyermekek tartoznak
kincseket gyűjteni a szülőknek,
hanem a szülők a gyermekeknek.”
/2 Kor 12,14/
Iskolavezetés

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ
és Fejlesztési Iroda pályázatot hirdet
Házi Segítségnyújtó Szolgálat
Szociális gondozó munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 24.
Ellátási terület: Mezőcsát település
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben
meghatározott gondozói tevékenységek ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázatai feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– 1/2000. SzCsM rendelet szerinti képesítés, alapellátásban nyújtott szociális gondozói tevékenységhez.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– érettségi,
– hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
– önálló munkavégzés, helyismeret, jó kapcsolatteremtő
képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– végzettséget igazoló okmányok, okiratok,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ
és Fejlesztési Iroda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési
Iroda Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvényben,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. NM rendeletben meghatározott családgondozói tevékenységek ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, 15/1998 NM rendelet szerinti képesítés, alapellátásban nyújtott
családgondozói tevékenységhez,
– szociális és gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó családgondozói munkakörben szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– B kategóriás jogosítvány,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális munka területén szerzett – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
– saját gépjármű használata, helyismeret, jó kapcsolatteremtő képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
végzettséget igazoló okmányok, szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 29.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Pap Tiborné intézményvezető helyettes nyújt, a 49/352350 telefonszámon.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Tiborné nyújt, a
49/352-350 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda címére történő megküldése (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.) vagy személyes
átadással.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó!
Személyesen: Pap Tiborné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.
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CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
A Favorit autós iskola személygépkocsi,
és motorkerékpár vezetői
tanfolyamot indít (gyorsított).
Részletfizetési
lehetőség!

Megbeszélés és
jelentkezés január
21. (kedd) 17 óra.
Mezőcsát ÁMK Kiss
József Közösségi
Ház és Könyvtár

Érdeklődni: Kazai József, 06 20/275-5280

Boldog Új Évet, Mezőcsát!
Az „életörömmel megélt hazaszeretet”
fontosságát hangsúlyozta Áder János
köztársasági elnök újévi beszédében,
és egyúttal arra is emlékeztetett, hogy
2014-ben már a hetedik szabad választáson íródhat tovább az ország szabadságának legújabb kori története.

Az államfő újévi köszöntőjében azt mondta, az
új év a magyarok életének egy újabb hófehér,
még tiszta lapjaként áll, amelyet „idén is teleírunk saját szavainkkal, saját történeteinkkel".
„Huszonöt évvel ezelőtt a szabadság volt az első
szó, amely erre a lapra került, annak ellenére,
hogy még idegen katonák állomásoztak az
országban és nem voltak szabad választások” –
emlékeztetett.
„Mi, magyarok mégis úgy döntöttünk, szabadon akarunk élni, szabadon akarunk lélegezni, szabadon akarunk dönteni arról, miként
rendezzük közös dolgainkat” – hangsúlyozta.
A köztársasági elnök szerint huszonöt évvel ezelőtt „ki tettel, ki gondolattal, ki félelem nélkül
kimondott szavakkal, ki pedig a szívében táplált
reménnyel vált részévé a sok évtizedes diktatúrát lebontó változásnak”.

„Történelmünk 2014-es esztendejének lapjára egy
szót most én is szeretnék felírni, egyetlen szót: a
hazaszeretet szavát” – mondta az államfő, hozzátéve, a „nagy szavak pátosza helyett az életörömmel
megélt hazaszeretetre” gondol. Kiemelte, ez egyszerű kimondása annak, hogy szülőföldünk éppúgy a
sajátunk, mint „szüleink vére az ereinkben”.
A hazaszeretet egyszerre jelenti egymás tiszteletét és önmagunk elfogadását, továbbá mindannak
megbecsülését, amit „eleink ránk hagytak, amit
közösen őriztünk meg, és amit az utánunk jövőknek
szeretnénk továbbadni” – fejtette ki, aláhúzva: a
hazaszeretet azt is jelenti számára, hogy a mai magyaroknak van mire büszkének lenniük. „Van mire
vigyáznunk, van mit gyermekeinknek továbbadnunk, van hazánk, van múltunk és van jövendőnk,
van miért őrizni szívünkben a reményt” – sorolta.
Az államfő hangsúlyozta, „hazaszeretet nélkül nem volna hazánk”. Ahogy a Himnusz, a
magyarok közös története, szabadsága és függetlensége se lenne – tette hozzá. Hazaszeretet
nélkül „kultúránk, tudományunk, megannyi világraszóló teljesítményünk” sem létezne, „nem
volna nyelv, amelyen magyarul vallhatnánk
szerelmet, és amelyen magyarul szólíthatnánk
édesanyánkat” – mondta.

Fizetett politikai hirdetés

Áder János beszédében külön köszöntötte az
édesanyákat és a 2013-ban születetteket, valamint a 2014-ben születőket. „Örömtelien sokan
vannak velünk, akik egy új gyermek, egy új testvér, egy új unoka, egy új családtag érkezésének
örömével vagy reményével vágnak neki az előttünk álló esztendőnek” – fogalmazott.    
Az államfő kiemelte, hogy ahogy egyik év
a másikba fordul, „úgy adjuk át az élet fonalát
nemzedékről nemzedékre”. Saját és közös életünkét, melyet mindennél erősebb szálakból,
szerelemből, szeretetből, gondoskodásból és
felelősségből fonunk össze – mondta. Ebből
áll közös történelmünk, „millió és millió élet
szőtteséből”. Ez a szőttes ezer és ezer szállal köt
össze bennünket egymással, az időben előttünk
járókkal és az utánunk születőkkel – hangsúlyozta a köztársasági elnök.    
Az újévi köszöntőt – már második alkalommal – a siket és nagyothalló nézőknek az államfő mellett álló Weisz Fanni fordította jelnyelvre.

Boldog Új Évet, Mezőcsát!
Fidesz Mezőcsát Városi
Alapszervezet

