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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. február
24-én 13 órától tartotta tervezett
ülését, ahol tájékoztatást adtam
a két ülés közötti eseményekről:
Az egyéb önkormányzati feladat
ellátására nyújtott BM támogatási
szerződés Tállai András államtitkár
úrral történő aláírásáról. A Művészetek Házában megrendezett Újévi
Hangversenyről. A Gyermekesély
Bizottság és Szakmaközi Hálózat
fórumáról.
A Mezőcsáti Kistérség Többcélú
Társulási Tanács üléséről, ahol dr.
Kalapos István r. alezredes kapitányságvezető és Sípos József r. őrnagy
őrsparancsnok tájékoztatást adtak a
közrendvédelmi-bűnügyi helyzetről.
Tájékoztatást adott továbbá Balázs
János munkaszervezet-vezető a DélBorsodi LEADER Egyesület 2014–
2020. közötti európai uniós pályázati
időszak felkészüléséről. A polgármesterek elfogadták: Kanyok Attila
projektmenedzser TÁMOP 5.2.3-A11/1-2011-0001 „Legyen Jobb a Gyermekeknek a Mezőcsáti Kistérségben”
projekt előrehaladási jelentését. Pap
Tiborné szakmai vezető beszámolóját a Dél-Borsodi Humánszolgáltató
Központ és Fejlesztési Iroda komplex
hatósági ellenőrzéséről. Az Együttműködési Megállapodás megkötését
Tiszabábolna és Tiszavalk volt kistérségi településekkel. A Mezőcsáti
Kistérség Többcélú társulása 2014.
évi költségvetését és a VW Crafter
típusú kisbusz használati díjának
meghatározását.

A Dél-Borsodi LEADER Egyesület
Elnökségi Üléséről. Farkas Ernőné
peres ügyének Tiszaújvárosban lezajlott tárgyalási napjáról. A Mezőcsáti
Polgárőr Egyesület Iroda Átadó Rendezvényéről és a Magyar Vöröskereszt „Családok a Családokért” Projektzáró Rendezvényéről, melyeket
Tállai András Államtitkár Úr is megtisztelt jelenlétével.
B-A-Z. Megyei Önkormányzat
Rákóczi termében a Mezőcsáti Járás
projektjavaslatainak rangsorolását és
beavatkozási forrásainak tipizálását
célzó kerekasztal-megbeszéléséről.
A Képviselő-testület elfogadta:
A Katasztrófavédelmi Őrs Létrehozása érdekében szükséges ingatlan-adományozást, Bartók József
külső bizottsági tag Bűnmegelőzési
Koncepció megvalósulásáról tartott
beszámolóját, Mezőcsát Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletének módosítását, Mezőcsát
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetését és megalkotta az erről
szóló rendeletét. A 2014. évi karbantartási és felújítási programját. Az
ELMÜ-ÉMÁSZ Mezőcsát Attila utcai hálózatbővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását. A
mobilállvány rendelkezésre bocsátását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelmére. Simon Gábor
mezőcsáti lakos zártkerti ingatlanok vásárlására irányuló kérelmét.
A „Szabadidő Központ kialakítása
Mezőcsáton” a Bacsó Béla úti ingatlan
felújításával lezajló beruházás kivitelezőjének a Jánosik és Társai Kft.-t.

A Mezőcsáti Református
Temlomban 2014. március 7-én
10 órától tartották a Természettudományos Középiskolai Tanulmányi verseny megnyitóját,
melyen részt vett Tállai András
államtitkár és dr. Domján László
polgármester is

A Magyar Vöröskereszttel kötendő
Együttműködési Megállapodást. A
Városi Sport Egyesület MLSZ-pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulást. Az 1848-49-es Forradalom
és Szabadságharc 2014. március 15-i
Városi Ünnepségének tervezetét. A
Lila Akác Nyugdíjas Klub kérelmét.
A Tiszatáj Közalapítvány ingyenes
teremhasználati kérelmét a Művészetek Házában tartandó fotókiállításra. Az ELMÜ-ÉMÁSZ Mezőcsát
Maklári-tanyai hálózatbővítéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megadását. Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatás iránti
pályázatának előkészítését. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjait.
A Képviselő-testület tudomásul vette Szopkó Tibor elnök úr az Ügyrendi
és Közbiztonsági Bizottság képviseletében nyújtott tájékoztatását arról,
hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét minden kötelezett határidőben teljesítette.
A Képviselő-testület kénytelen volt
elutasítani: A Türr István Képző és
Kutató Intézet terembérleti díj mérséklési kérelmét.
Zárt ülésen a Képviselő-testület: Tájékozódott lakásgazdálkodási feladat körében szükséges
intézkedésekről.
Kénytelen volt a zárt ülésen elutasítani: Apagyiné Csörsz Katalin
mezőcsáti lakos egyedi szociális ügyben benyújtott fellebbezését.
Dr. Domján László
polgármester
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További 181 millió forint kormányzati
támogatás Mezőcsátnak
A közelmúltban a város főutcájának felújítására kapott 130
millió forintos kormányzati forrást követően, újabb kormányzati támogatásban részesül Mezőcsát. A település az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok
fejlesztésének támogatása jogcímén juthat 181 millió forint
kormányzati fejlesztési forráshoz.

Tállai András
államtitkár

A Kormány az önkormányzati rendszer átalakítása során kimentette a magyar önkormányzatokat az adósságcsapdából, de nem feledkezett el azokról az önkormányzatokról sem, akik hitel, adósság nélkül gazdálkodtak. Ezen
települések közé tartozik Mezőcsát is. A város a Kormány döntése alapján 181 millió forint fejlesztési támogatásban
részesülhet, melyet Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázata alapján.
„Nagy öröm számomra, hogy az útfejlesztés támogatásiszerződés-aláírását követően újabb jó hírrel szolgálhatok
a mezőcsátiaknak. A Kormány, a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően 181 millió forintos beruházás
valósul meg a városban. Komoly fejlesztésekre nyílik lehetőség az önkormányzati intézményekben. Egyebek mellett
megújul az óvoda energetikai, fűtési rendszere, korszerű nyílászárókat és külső szigetelést kaphat a Közösségi Ház és
a Könyvtár, bővülhet, megújulhat a ravatalozó is. A városközpont is továbbfejlődhet, modernizálódhat, például új
parkolók létesülhetnek. Így a nagy összegű, kormányzati támogatásnak köszönhetően több mint 300 millió forintos
fejlesztéssel javulhat a település infrastruktúrája, elősegítve egy modern, élhető, európai kisváros létrehozását” –
mondta el Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
„A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados
küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak. A századelő egyik nagy visszhangot kiváltó
mozgalmát a szüfrazsettek indították a nők választójogáért, s olyan reformokért, mint a nők egyenlő oktatása, és
munkavállalási jogaik kiterjesztése. Az első március 8-hoz kötődő esemény New York utcáin történt, amikor 1857-ben
az emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek. Az Amerikai Egyesült
Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot 1909 február utolsó vasárnapjára, 28-ára igazítva és azt követően
sokáig. Hazánk viszonylag korán 1913-ban csatlakozott a nőnapi felhíváshoz, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A szüfrazsettek célkitűztését 1914-ben Emmeline Pankhurst így foglalta össze: »Mi azért
harcolunk, hogy eljöjjön az idő, amikor egy születendő kislány egyenlő esélyekkel vág neki az életnek, mint fiútestvérei.«
Ugyanebben az évben, már a Monarchia teljes
területén ünnepségeket szervezetek, melyek
egyben egyenjogúsági demonstrációk is voltak. A
Cári Orosz Birodalomban 1917. március 8-án (a
juliánus naptár szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján) nők tüntettek kenyérért
és békéért. Négy nappal később a cár lemondott,
és polgári kormány alakult, mely szavazójogot
biztosított a nőknek. A nők iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének napját 1917. óta (Magyarországon 1948. óta) minden évben március
8-án tartják. A nemzetközi nőnapot az ENSZ a
világnapok közt tartja számon.”

Kedves Hölgyek!
Nőnap alkalmából kívánok
jó egészséget, magánéletbeli
és szakmai sikereket!
Tisztelettel:
Dr. Domján László polgármester
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Dél-borsodi LEADER Egyesület
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
+36 (49) 352-527
www.dble.hu

Új európai uniós tervezési időszak küszöbén
– a márciusi közgyűlés megerősítette a DBLE területi egységét

A 2007–2013-as uniós tervezési időszakban a Dél-borsodi LEADER Egyesület a térség 37
településén látta el az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) III. és IV.
tengelyes pályázati rendszereihez kapcsolódó vidékfejlesztési feladatokat.
Ez kiterjedt a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
elkészítésére és többszöri felülvizsgálatára, továbbá magában foglalta a projektgenerálást, a pályázati tanácsadást, tájékoztató fórumok tartását és
legtöbb esetben a teljes pályázati ügyintézést is. A
vidékfejlesztési akciócsoport működésének egyik
legmeghatározóbb sajátossága volt az elmúlt években a helyi szereplőkkel való partnerség kiépítése
és a velük való hatékony és sokrétű együttműködés kialakítása. Mindez a stratégia kidolgozása és
társadalmasítása, továbbá a projektek előkészítése
és a megvalósításuk szakmai támogatása során teljesedett ki leginkább. Ezen túlmenően a DBLE saját
honlapján mindenki számára elérhető tematikus
adatbázisokat (Dél-Borsod Értéktára, Dél-Borsod
Éléskamrája, Falusi szálláshelyek) is életre hívott,
ingyenes megjelenési lehetőséget biztosítva ezáltal
a térség népművészei, kézművesei, élelmiszer helyi
termék előállítói és falusi szállásadói számára.
A munkaszervezet vidékfejlesztési menedzserei a 2014-es év első két hónapjában személyesen
keresték fel a 37 tagtelepülés polgármestereit,
mely konzultációk során közösen értékelték a
2007-2013-as tervezési időszak eredményeit és

tapasztalatait, egyaránt hangsúlyt fektetve a közös sikerekre és a pályázati rendszerek bürokratikus mivoltából adódó esetleges nehézségekre is.
E beszélgetések során a jövőbe tekintve már megkezdődött a 2014–2020-as időszakra vonatkozó
fejlesztési elképzelések feltérképezése is. A helyi
igényeket hitelesen leképező új stratégia kidolgozása a vidékfejlesztési közösség első számú feladata lesz a 2014-es évben, ennek első fázisa pedig a
projektötletek összegyűjtése és rendszerezése.
A Dél-borsodi LEADER Egyesület március 3-án,
Mezőcsáton az ÁMK Kiss József Közösségi Házban
megtartott közgyűlése Vargáné Kerékgyártó Ildikó elnök előterjesztését egyhangúlag támogatva döntött
az eddigi – 37 települést érintő – területi egység megerősítéséről. Ez alapvető feltétele volt annak, hogy az
elkövetkező tervezési időszakra is egyesületünk nyerje
el az EMVA III. és IV. tengelyes vidékfejlesztési feladatainak ellátására vonatkozó jogosultságot.
Balázs János munkaszervezet-vezető megtartott tájékoztatójában felhívta a hallgatóság figyelmét a folyamatban lévő beruházások kifizetési kérelmeihez kapcsolódó főbb tudnivalókra, kiemelve
a határidők betartásának jelentőségét. A 2007–

2013-as időszak főbb sarokszámait a tagság elé
tárva utalt arra, hogy a támogatott fejlesztéseket
és forrásfelhasználást részletesebben tartalmazó
ciklusbeszámoló önálló napirendi pontként a DBLE
májusi közgyűlésén kerül majd megtárgyalásra.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tállai
András országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára, aki hozzászólásában méltatta az akciócsoport eddig elért
eredményeit és további támogatásáról biztosította
a helyi közösséget, amely szerinte az elmúlt években megfelelően, s a helyi fejlesztési elképzelések
megvalósulását hatékonyan segítve látta el 2007ben felvállalt vidékfejlesztési feladatait. Kiemelte,
hogy a következő tervezési időszakban a fejlesztési
források kihelyezése során a korábbinál nagyobb
hangsúlyt kap majd a munkahelyteremtés, mely
Dél-Borsodban is kulcsfontosságú. Reményét fejezte ki továbbá arra vonatkozóan, hogy a különböző
európai uniós pályázati rendszerek támogatásai
ezután akár egy projekten belül is egymást erősítve
jelenhetnek majd meg, érzékelhetőbb fejlődést generálva ezáltal a térségben. Murányi Norbert
vidékfejlesztési menedzser, DBLE

CSÁTI ÚJSÁG

5

Hivatalosan is átadták

a Polgárőrség új helyiségét

Önkormányzati támogatásból
újulhatott meg az a helyiség,
amely ezentúl a Mezőcsáti Polgárőrség székhelye lesz.
Az ünnepélyes átadót február 14-én
kora délután rendezték meg, ahol
elsőként Csótka Mihály, Mezőcsát
Polgárőrség elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Elmondta, hogy a 22
éve működő egyesületben jelenleg
26 fő önkéntes polgárőr tevékenykedik. Kiemelte, hogy folyamatosan
járőröznek a város nyugalma és biztonsága érdekében, s emellett nagy
figyelmet fordítanak a település értékeire is. A Polgárőr Egyesület folyamatos fejlődésével a régi irodájukat
már kinőtték. Az önkormányzattól
kaptak egy új irodahelyiséget, amelyet a tagok szabadidejükben végzett
munkával felújítottak, kifestettek. A
helyi polgárőrség elnöke köszöntője
zárásaként azt is elmondta, hogy szeretnék bővíteni az egyesület létszámát, s technikai felszereltségét.
Ezt követően dr. Domján László
polgármester szólalt fel, aki megköszönte a polgárőrök önkéntes munkáját és hangsúlyozta, hogy nemcsak
a közbiztonság területén végeztek
önkéntes munkát, hanem az iroda
felújításában is rengeteg dolgoztak.
„Ez az épület, ez az ingatlanrész már
sok funkciót töltött már be az évek során,
azonban a kor követelményei miatt a
hasznosítása egyre nehezebb volt. A polgárőröknek az önkormányzathoz érkezett kérvényét a bizottság befogadta, és
úgy döntött, hogy ez az épület megfelelő
lesz a civil szervezet számára. A közelmúltban megújult a rendőrőrs is, és a
polgárőrök kinőtt korábbi helyisége is
más funkciót kapott. Tehát dupla öröm
számunkra, hogy előbb a rendőrőrs
újulhatott meg, most pedig a polgárőrök
költözhettek új helyiségbe, akik önként
tesznek Mezőcsát közbiztonságáért” –
emelte ki a polgármester.
Mezőcsát első emberének gondolatai után Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára mon-

dott beszédet. Tállai András kiemelte,
hogy minden település, így Mezőcsát
életében fontos szerepe van a polgárőrségnek. Kiemelte, hogy az államnak, az
önkormányzatnak és a civileknek együtt
kell dolgozniuk azért, hogy rend és nyugalom legyen településeinken.
„Ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk
élni, két dolog szükséges. Az egyik az
egészségünk, a másik, hogy legyen biztonságunk. A biztonságnak több ága
van. Van egzisztenciális biztonság, a
veszélyek és katasztrófák elleni biztonság, és létezik, léteznie kell a közbiztonságnak. A közbiztonság azt jelenti, hogy
nem kell félnünk attól, hogy javainkat
ellopják, veszélyeztetik az életünket,
vagy bűncselekmény által károsodunk.
A közbiztonság akkor működik, ha képesek vagyunk összefogni. Ez azt jelenti,
hogy mindenki elvégzi a maga feladatát, és a végén az erőt ötvözi. Én most
azt látom, hogy Mezőcsáton most ez
történik. Az állam feladata, hogy megszervezze a rendőrséget, megszervezze
Mezőcsáton a rendőrőrsöt, biztosítsa a
szükséges feltételeket a hivatalos szervek működéséhez. Ez az alapja annak,
hogy közbiztonság legyen. Kell még
hozzá az önkormányzat, akiknek az
önkormányzati törvény feladatot szab
meg a közbiztonság terén. Egy felelős
önkormányzat számára természetes,
hogy kiveszi a részét a bűnmegelőzés,
a közlekedésbiztonság, a közbiztonság
megszervezésében. Egyik módja, hogy
az önkormányzat segíteni tudja a biztonság fenntartását, hogy támogatja a
civil szerveződést, a polgárőrséget, ami
a rendszer harmadik eleme, pillére. A
Polgárőrség Mezőcsáton már 22 éve
működik, veszik ki a civilek is a részüket
a közbiztonság megszervezésében. Örülök neki, hogy a mezőcsáti polgárőrök

minden átalakítás, átszervezés ellenére
lelkesen végzik munkájukat, és egyre inkább erősödik a szervezet. E három pillér jó együttműködése kell ahhoz, hogy
hatékony legyen a közbiztonság érdekében végzett munka. Ennek egy jó példája, sőt ünnepe ez a nap, amikor átadjuk
a polgárőrség új helyiségét. Azt is ki kell
emelni, hogy az állam, az önkormányzat és a civilek azért tesznek meg mindent e téren, hogy az itt élők élete, mindennapjai boldogabbak, nyugodtabbak
legyenek” – emelte ki az államtitkár.
Tállai András gondolatai után
Csóra György, a B-A-Z. Megyei Polgárőr Szövetség elnöke mondott köszöntőt, amelyben kiemelte, hogy ez az
átadó ünnepség jelentős mérföldkő a
mezőcsáti polgárőrök életében, amely
nagyban köszönhető a helyi önkormányzat döntésének, hogy a polgárőröket jobb körülmények közé helyezi,
hogy jobban tudják végezni azt a feladatot, amire fogadalmat tettek. Hozzátette, hogy fontos a polgárőrség életében ez az épület abból a szempontból
is, hogy szakmailag előbbre tud lépni
az egyesület. Mert az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évében is olyan
feladatokat határozott meg a polgárőrségnek, amely jelentős erőfeszítéseket
fog igényelni mindenkitől.
A megnyitó gondolatok után
Tállai András államtitkár, dr. Domján
László polgármester és Csóra György
közösen átvágták a nemzetiszínű szalagot, ezzel hivatalosan is átadták az
új helyiséget.
Az átadó ceremónia egy vetítéssel
fejeződött be, amelyben bemutatták
az új iroda felújításainak mindennapjait, s a Polgárőr Egyesület eddigi tevékenységeit.
Molnár Zsanett
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Hírek az Egressyből
Farsangi karnevál
2014. február 7-én és 8-án tartottuk iskolai farsangunkat az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
színházzá alakult tornacsarnokában.
FARSANG... Vízkereszt, hamvazószerda, zajos mulatozás, húshagyókedd, híres karneválok...
A különböző kultúrák hagyományait, a több 100 éves szokásokat a
MEGÚJULÁS köti össze; és köti a mi
iskolánk farsangjához is. Mint ahogyan
ez az időszak a természetben is változást jelez: a tél végét, a tavaszvárást, úgy
tartjuk meg mi is hagyományainkból,
leporolt szokásainkból a megőrzendőt,
átörökítendőt, úgy lesz a mi farsangunk
is a tavaszi hasonlattal élve évről évre
ugyanaz, de mégis más. Amikor már
úgy érezzük, hogy nincs új ötlet, nincs
új koreográfia, jelmez, akkor mindig
szárba szökken a friss gondolat, az alkotó energia, aminek végeredménye az
a két csodálatos délután, amit láthattak
az érdeklődő jelenlévők.
Az alsó tagozatosok ötletei, jelmezei, produkciói hihetetlen sikert
aratnak minden évben, köszönhetően a tanító nénik kreativitásának.
Láthattunk fergeteges Kártyabált (1.
a), táncos lábú Dobókockákat (1. b),
egy jelenetet a Lúdas Matyiból (2. a),
aranyos Matrózokat (2. b), a népszerű
Ken és Barbie táncát (3. a), valamint
vendégünk volt az Olimpiai és Világbajnok Vízipólós csapat is (3. b).
Meghitt és felemelő pillanat, amikor a 4. osztályos tanulók keringőjét
nézhetik a szülők, nagyszülők, hiszen
ezen alkalommal válnak első bálozóvá
a nemrég még olyan kicsi gyerekek. A
tanító nénik lelkes, kitartó felkészítő
munkájának eredményeképpen most
is megcsodálhattuk a bécsi- és angolkeringőt, valamint a hercegi pár:
Simon Szinta (4. b) és Fekete Sándor
Marcell (4. b) nyitótáncát.
Mindkét farsangi alkalommal bemutatkoztak új táncaikkal néptánc
tagozatos növendékeink, valamint a
Kék Lagúna mazsorettcsoport, elmaradhatatlan színfoltjai, ékkövei ők az
iskolai rendezvényeknek is.
A felső tagozat angolkeringőt bemutató 8. osztályos tanulói is mara-

dandó pillanatokat szereztek szépen
koreografált táncukkal. A nyitótáncot a karnevál hercegi párjától, Kovács Petra és Bóta Botond 8. c osztályos tanulóktól láthattuk.
Parádés volt a farsangi forgatag,
ötletes jelmezeket és mini-előadásokat
alkottak felsős tanulóink. Volt Divatbemutató (5. b), rettegett Kalózbanda (5.
a), ellátogattak hozzánk a Texasi lányok
és fiúk (7. a) és Postás Józsi csapatával
(6. a), kaptunk Életviteli tanácsokat
(6.b) és Foglakozások bemutatását (7.
b), valamint az is kiderült, hogy Nem
csak a 20 éveseké a világ (7. c).
Végül pedig egy szülőkből, tűzoltókból, önkéntesekből és tanárokból
álló csapat Boszorkánytánca zárta a
fellépők sorát, nem kis meglepetést
és derültséget okozva.
Táncházzal ért véget mindkét alkalommal a rendezvény.
Végezetül álljon itt azon támogatóink neve, akiknek szeretnénk megköszönni önzetlen segítségét: Mezőcsát
Város Önkormányzata, Önkéntes
Tűzoltóság, Polgárőrség, Közösségi
Ház és Könyvtár, Napköziotthonos
Óvoda, Szülői Szervezet, Tóthné Vályi
Éva, Franco-trade Kft., Frank Zsolt.
Tisztelettel köszönjük Vályi Lajos Úr felajánlását: alsó tagozatos
tanulóink osztályonként 25.000 Ft,
támogatást kaptak osztálykirándulás
szervezéséhez.
Szeretném figyelmükbe ajánlani iskolánk facebook-oldalát, ahol rendezvényeink képeit, feltöltött videóit megtekinthetik az idővonalon megosztva:
Ámk Egressy Béni Általános Iskola.
A videókat közvetlenül a http://www.
youtube.com/user/egressymezocsat/
videos oldalon, a fotókat pedig a

http://www.egressybenialtisk.sulinet.
hu/ vagy https://plus.google.com/
photos/100240028638791395730/
albums?banner=pwa oldalon találják.
Humanitás az Egressyben
Iskolánk 2. alkalommal csatlakozott
a Szemem Fénye Alapítvány 4. Öltözz pirosba! elnevezésű közösségi
megmozdulásához, amely idén hazánk első gyermek hospice házának,
a Dóri Háznak gyógyíthatatlan beteg
gyermekeit támogatta. Az adománygyűjtés eredménye 24.185 Ft, melyet
befizettünk az alapítvány számlájára.
Teafilterpapír-gyűjtés a beteg
gyermekekért. Ehhez a gyűjtéshez
is örömmel csatlakoztunk, a szorgos
gyerekek, tanító nénik és anyukák
közreműködésével elpostáztunk ös�szesen 3300 db teafilterpapírt, örömet okozva és segítséget nyújtva ezzel rászoruló embertársainknak.
Versenyeredmények az
Egressyben a 2013/2014-es tanév
büszkeségei
A Furfang Kiadó 2013 szeptemberében
Furfangos tehetségműhely (Száguldó
mátrixok) címmel országos levelezős
versenyt hirdetett Irodalom és művészetek, valamint Ember és társadalom
témakörben. A versenyen részt vevő
8. c osztályos diákjaim közül ketten
irodalomból, egy diákom történelemből bejutott a legjobb tíz közé több száz
tanuló közül, és ezzel jogosultságot
nyertek ahhoz, hogy részt vegyenek az
országos szuperdöntőben.
Mindkét verseny döntőjét 2013.
február 22-én rendezték meg a budapesti Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában, ahol ketten országos 6. helyezést
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értek el: Gere Tímea Irodalom és művészetek területén, Troffen Krisztina
pedig Ember és társadalom témakörben. Harmadik tanítványom (Kovács
Petra) egyéb iskolai elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni a döntőn. Eredményeikhez szívből gratulálok!
Baloghné Zsípi Hajnalka
tanár

Óvoda és Bölcsőde, Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola, Mezőcsáti Egressy
Béni Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola).
Minden tanuló felkészülten és tele
izgalommal érkezett meg hozzánk.
Gyülekező után a gyerekek elfoglalták a helyüket a kijelölt tantermekben és ezután Roszkos Lajos
nyugdíjas tanár úr köszöntötte őket
és mondott egy pár segítő szót az
általa összeállított feladatsorokhoz.
4 feladatot kellett megoldaniuk, melyekben logikai és tananyagbeli tudásukról kellett számot adniuk.
A hatvan perc letelte után a diákokat pogácsával, teával vendégelték meg segítő tanáraink és a szülői
szervezet tagjai.
Ezalatt a kísérő nevelők és a mi kollégáink kijavították a feladatlapokat.
Nem volt könnyű dolguk, hisz minden gyerek tudása legjavát nyújtotta és
igen szoros eredmények születtek.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre
a régi iskola aulájában került sor. Mindenki nagyon izgatottan várta rövid
beszédem végét, amelyben köszönetet
mondtam az iskolánk vezetésének, tanárainak, dolgozóinak, a szülői szervezet tagjainak a verseny lebonyolításában nyújtott segítségért.
Megköszöntem a felkészítő tanárok munkáját is, hiszen ezen munka
nélkül nem sikerültek volna ilyen
szép feladatmegoldások.
Itt kell köszönetet mondanom a
Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságá-

2014. január 31-én Debrecenben
a Tóth Árpád Gimnáziumban biológia-kémia komplex szaktárgyi
versenyt rendeztek. Iskolánkat, a
Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát
Bóta Botond 8. c osztályos tanuló
képviselte. A megméretésen 74 –
természettudományok iránt érdeklődő – ifjú tehetség vett részt. Botond a
nagyon előkelő 6. helyezést érte el.
Az eredménye nagy örömmel és
büszkeséggel tölt el. A mai fiatalok
közül kevesen vonzódnak a természettudományos tantárgyak iránt,
sajnos a kémia iránt még csekélyebb
az érdeklődés.
Fiatal kémia szakosként nagy kihívást jelentett a versenyfelkészítés. Botond nagyon szorgalmas és tehetséges
tanuló, de egy ilyen versenyen mindig
az iskolák legjobbjai vesznek részt.
Sokat készültünk, az alapanyagon
túl számítási és versenyfeladatokat is
gyakoroltunk. Bíztam benne, mert a
megoldások nem jelentettek számára
akadályt. És a siker nem maradt el.
Remélem, számára is öröm volt a
közös munka, a további tanulmányaihoz kitartást és újabb szép eredményeket kívánok!
Kónya Mária
tanár

A 2013/2014-es tanév sikeres
pályázatai

„Észkerék” matematika verseny
19. alkalommal rendeztük meg a
Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a hagyományossá vált Észkerék
matematika versenyt.
A környékről 11 iskola 141 felsős
tanulója mérte össze tudását.
Neveztek
diákok:
Bőcsről,
Emődről,
Sajószögedről,
Igriciből,
Ároktőről,
Hejőpapiból,
Tiszakesziből, Mályiból, Mezőcsátról
három intézményből is (Dr. Enyedy
Andor Református Általános Iskola,

TÁMOP 3.3.8. B-12 Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések a Mezőcsáti
Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában –
Elnyert támogatás: 28.109.000.- Ft
„TVK Nyrt. a Dél-borsodi régióért” Alapítvány Tiszaújváros –
Tisztítószerek
Elnyert támogatás: 146.660.- Ft
IPR
Elnyert támogatás: 5.839.000.- Ft
BTM-es tanulók támogatására,
mozgásfejlesztő eszközökre
Elnyert támogatás: 700.000.- Ft
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Versenyeredmények:
5. osztály:
1. Bukta Balázs József (Dr. Enyedy A. Ref. Ált. Isk.)
2. Tergalecz Dóra (Emődi II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
2. Gyenes Panna (Tiszakeszi Lorántffy Zs. Ref. Ált. Isk.)
3. Kiss János (Dr. Enyedy Ref. Ált. Isk.)
6. osztály:
1. Varó Martin (Dr. Enyedy Ref. Ált. Isk.)
2. Pelyhe Kornél (Egressy Béni Ált. Isk.)
3. Hornyák Réka (Dr. Enyedy Ref. Ált. Isk)
4. Medgyesi Gyula (Emődi II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
7. osztály:
1. Szaniszló Katalin (Dr. Enyedy Ref. Ált. Isk.)
2. Tóth Viktória (Dr. Enyedy Ref. Ált. Isk.)
2. Olej Anita (Dr. Enyedy Ref. Ált. Isk.)
3. Tóth Botond (Bőcsi Ált. és Szak. Isk.)
8. osztály:
1. Rembeczki Ágnes (Dr. Enyedy Ref. Ált. Isk.)
2. Hunkó Dániel (Igrici Tompa M. Ált. Isk.)
3. Szegő Krisztina (Egressy Béni Ált. Isk.)
4. Gönczi Soma (Dr. Enyedy Ref. Ált. Isk.)
5. Szűcs Ádám (Emődi II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
ért Alapítványának, hiszen anyagi támogatásuk nélkül nem tudtuk volna
versenyünket megrendezni.
A versenyt záró beszédem az
eredményhirdetéssel ért véget.
A tartalmas és fárasztó nap után
a nyertesek boldogan, akik nem értek
el helyezést, azok kicsit szomorúan
búcsúztak el iskolánktól.
Icsu Sándorné
Természettudományi munkaközösség
vezetője
Kölyökatlétika
Elnyert támogatás: 260.000.- Ft
Mindösszesen: 35.054.660.- Ft
Ebből az I. félévben 14.816.322.- Ft-ot
költöttünk el sokszínű programjainkra,
továbbképzéseinkre, tanulóbarát osztálytermek kialakítására, informatikai eszközök fejlesztésére, szociális hátrányok
enyhítésére, iskolaotthonos és az egész
napos iskola oktatás feltételrendszerének
javítására, rendezvényekre, iskolai kirándulásra, a mindennapos testneveléshez
szükséges újszerű sporteszközök, illetve
mozgásfejlesztő eszközök vásárlása, az
iskolai könyvtári állomány bővítésére,
tantárgyi szoftverfejlesztésre.
Czeglédi Terézia intézményvezető
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Farsang 2014. február 22.
Ismét elérkezett ez a nap!
Lázas készülődés váltotta fel a tél monoton, szürke napjait. A negyedik
évfolyam nyitótánca,
ismét szívmelengető
élményt nyújtott.

Természetesen minden osztály készült egy-egy rövid műsorral. Így együtt rajzoltunk a színes ceruzák csapatával
(2. a), majd elvarázsoltak minket a mesék birodalmába,
ahol Hófehérke (1. a) és a Hupikék törpikék (2. b) életébe
tekinthettünk be. Jártunk a lovagkorban (1. b), majd egy
kalamajka cirkusz (3. o.) előadását nézhettük meg.
A műsorok sikere, reméljük, valóban elűzi a telet, és
végre megérkezik a tavasz. Mindezt erősítette a felső tagozatosok műsora! Képzeletünk határtalan, így elsőnek a magyar

fociválogatott világbajnoki győzelmét ünnepeltük (5. a).
Ezután a Hupikék törpikékkel készültünk a törpolimpiára
(5. b). A 6. osztály egy valódi bikaviadalt hozott el nekünk,
bár bikáik hamarabb estek szerelembe, mint a vörös kendő
csábításába. A 7. osztály az orvosok fontosságára hívta fel
figyelmünket, bemutatva egy időutazás keretében az orvostudomány fejlődését. A 8. a osztály fekete-fehér tánccal csalt
mosolyt arcunkra, majd a 8. b osztállyal Magyarországra
ékező turistákkal nézhettünk meg egy valódi disznótort.

Felnőtt eredmények:
1. Kántor József
Szeszfőzde-vezető, Mezőcsát
2. Juhász Sándor
ny. gimn. ig., Mezőcsát
3. Földesi András
ált. isk. tanár, Igrici

Ifjúsági eredmények:

Sakk Emlékverseny
Mezőcsáton

1. Pelyhe Martin – tanuló – Igrici
2. Dudás Kristóf – tanuló – Igrici
3. Nagy Ádám – tanuló – Mezőcsát
4. Farkas Dávid – tanuló – Mezőcsát
5. Hunkó Dániel – tanuló – Igrici
6. Simon Szinta – tanuló – Mezőcsát

Március 8-án a Mezőcsáti Általános Iskolában került megrendezésre a FRANK Sakk Emlékverseny, a korábbi években elhunyt Frank Lajos tiszteletére. Az elhunyt személy a Dél-Borsodi ÁFÉSZ elnöke volt, aki a Járási Sakk Szövetség tagja is volt több évtizeden keresztül és személye pedig Sakk Első osztályúvá tornáztatta fel magát. Sokat
áldozott a sportágára, kiérdemelte a Sport Érdemrend kitüntetést is. A verseny ifjúsági és felnőtt számokban került
megrendezésre, egyéni számokban. A verseny után Kántor József szimultánt játszott az ifjúsági versenyzőkkel, melyet mindet ő nyerte meg. A díjakat Kántor József, Juhász Sándor, Terhes Mihály adták át. Ezt követőn a „Muskátli”
Étteremben igen ízléses „Gulyás” került elfogyasztásra, üdítők kíséretében.
Terhes Mihály
tudósító
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20. BORVERSENY ÉS 2. PÁLINKAVERSENY
MEZŐCSÁT 2014.

Pénteken a gazdák folyamatosan hozták a zsűrizésre szánt borokat és pálinkákat az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtárba. Gondosan előkészítve és gyönyörűen felcímkézve az üvegeket, összesen 29 pálinka- és 24 borminta várta
a zsűrit, akik már a kezdetektől résztvevői a csáti versenyeknek. Dr. Farkas Attila és dr. Csepregi Csaba a szakma kiváló
ismerői méltatták a gazdák elvégzett munkáit és nagy örömükre szolgált, hogy egyre több fiatal versenyző nevezett a
megméretésre. A legjobbakat meghívták az Edelényben 2014. március 29-én megrendezésre kerülő versenyre is, ahol a
NAGY ARANY minősítésű borok gazdái vállalták, hogy részt vesznek a versenyen, képviselve ezzel városunkat.
A jó hangulatú verseny a Lila Akác Nyugdíjas Klub műsorával kezdődött, a csoportot Milákné Gecse Mariann készítette fel, majd szakmai előadásra került sor, ahol megismerkedhettek a gazdák újfajta növényvédő ismeretekkel. A
finom ebéd után került sor az eredményhirdetésre, ahol városunk polgármestere, dr. Domján László és az ÁMK Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtár megbízott intézményegység-vezetője, Siposné Horváth Anita köszönetet mondott
a versenyre nevezőknek és a fellépőknek, valamint a verseny támogatóinak. Szeretnénk megköszönni az újság hasábjain keresztül is a felajánlásokat a következő kedves embereknek: dr Mészáros János, Mezőcsáti Vadász Társulat,
Poros József, ifj. Vályi Lajos, Horovecz Tibor, Dánfi Dániel szőlőbíró, Vincze Gyula borsegéd, Lila Akác Nyugdíjas
Klub, Ecsedi János.
A versenyen a következő eredmények születettek:
Fehérborok:
Nagy Arany minősítés
Lőrincz András hárslevelű
Arany minősítés
Balla Péter refrén
Kántor János erdei fehér
Kántor János olaszrizling (nem csáti)
Lőrincz András bianca
Ifj. Szeghő Richárd zenit
Ezüst minősítés
Mezei János cuveé
Bronz minősítés
Szilvási István erdei fehér
Szilvási István vegyes fehér
Hajdú István muskotály
Vörösborok:
Nagy Arany minősítés
Csillag András otelló
Arany minősítés
Kántor János blauburger (nem csáti)
Ezüst minősítés
Balla Péter otelló
Id. Dánfi Dániel csáti rosé
Id. Dánfi Dániel asztali vörös
Ifj. Dánfi Dániel vegyes vörös
Gyuricskó András oportó otelló
Mezei János zweigelt
Szilvási István cuveé
Vincze Gyula otelló
Bronz minősítés
Kántor János otelló
Szeghő Dániel kékfrankos

Pálinkák:
Nagy Arany minősítés
Papp Tibor faeper
Mészáros Ferenc csipkebogyó
Arany minősítés
Bordás Sándor körte
Deák Gábor körte
Farkas Tamás birsalma
Jelenfi Máté körte
Kántor János szilva
Kunkli István alma
Lakatos Krisztián szilva meggy
Lakatos Krisztián alma
Mészáros Ferenc kökény
Mészáros Ferenc bodza
Mészáros Ferenc szőlő
Pallay Géza szilva őszibarack
Pallay Géza körte
Papp Tibor irsai olivér
Szabó János szilva
Szabó József alma
Szeghő Richárd irsai olivér
Szilágyi József birsalma
Szilágyi József borpárlat
Szilágyi József birsalma alma áfonyaágyon
Ezüst minősítés
Dánfi Dániel szőlő
Farkas Tamás alma
Farkas Tamás törköly alma mandarin
Kántor János törköly
Mészáros Ferenc alma
Papp Tibor aszú törköly
Pallay Géza szilva

Gratulálunk minden
kedves versenyzőnek!
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Kiss Csilla
A Természet
A Nap már dereng
az ég alján messze
valami megmozdul
ébred a természet teste.
Nyújtózik egy napot
Ásít kettőt hármat
még jobbjára fordul
mielőtt feltámad.
Őserővel ébred
tiszta ősi hanggal
rigó fütyüléssel
és pacsirta dallal.
Harmat cseppben mosdik
Napsugár szárítja
szellő fésülgeti
arany rét dajkálja.

Tóth János

Kikelet

Ágakra vágtatva
tavasz robog,
libegő lobogó
szirom forog.
Tekergő csicsergő
villogva száll,
icurka-picurka
felhő szitál.
Bálvány a szivárvány
bámulom én,
szememnek csemege
Pazar a fény.
Gyönyörű csupa fű
mező, a rét,
ezernyi arcával
játszik a lét.
Hársfával, gombával
táncol a szél,
keringőt tücsökhad
vígan zenél.
Holdsugár földre száll
ballag az est,
szunnyadó altatót
csillagfény fest.

Molnár Pap Ilona: Kacsa Pál
Egyszer történt nagyon régen, Kacsa
Pálról mesélek néktek. Bált rendeztek a Giliszta patak partján, nagy volt
a sürgés, nagy a forgás.
A fakopács már hajnalban útra kélt,
s minden házba betért. Vitte a hírt
hét határon, hogy estére mindenki
ott legyen a bálon. Nap anyó is közre játszott, fényét szórta Ő tájra. Az
egész erdő lázba ég, a korona kinek
lesz a fején?
Már kora reggeltő készen álltak. Nyúl
anyó szaladgált a fakanállal. A fatányéros a harcsára volt bízva. Az ujját néha
meg-megnyalta. A vegásoknak járt a
répa. Elefánt Tóni trombitáját fújta. A
billentyűnél Csiga Pista.
Készen állt minden, szólt a nóta, a
konfettit Gólya Panna szórta. A patak
másik oldalán, ott hűsölt Kacsa Pál,
melengette szép kövér hasát, s meghallotta a kedvenc nótáját. Rögtön
megrázta magát, ott a helyem, hápháp. S hazaindult a kacifántos dűlőn,
hogy frakkot öltsön és nyakkendőt
kössön. Kezébe vette a nagytükröt:
– Akár hogy nem mehetek! Ki lesz
ugyan a partnerem? Csak jól tudjon
táncolni, nem akarnám a lábát eltaposni! A frizurámat be kell lőni, egy
kis zselé, egy kis hab, s buli indulhat!
Még egyszer körbe nézte magát, s
elindult. De, ahogy kilépett az utcára, egyből sáros lett a lába. Hát a
cipő otthon maradt, s lihegve haza
szaladt. Keresni kezdte lakk cipőjét
a dívány alatt, de nem találta. Már

csupa víz volt a háta, s a sparhelt
alatt meglátta. Igen megőrült neki,
s rögtön dugta volna lábát! De a
cipő nem engedte.
– Tette-vette teremtette most
mit tegyek?
A szürkület már ráült a délutánra,
s elindult Ő sántikálva. A suszter
előtt vezetett útja, gondolta cipőjét
megmutatja. Így nem sántikálhat,
hátha lesz rá orvossága. Be is ment.
Az öreg suszter illedelmesen fogadta, épp kalapált, szemüveget homlokára tolta, nagyot nevetett, majd
összecsapta kezét.
– Nem kell ide kaptafa, fordítva húztad a lábadra!
Így hát megörült Kacsa Pál és sántikálva folytatta útját. A mulatság már
javában állt, Tóni futta trombitáját.
Izgett-mozgott vendégsereg, járt kezük-lábuk, járták a ritmust ütemre.
– Gyere, róka, kezeket fel!
Táncba hívta Kacsa Pál a rókát,
hogy megmutassa neki az új figuráját. Tátott szájjal nézték őket. Mi fog
ebből kisülni?
– Róka koma egy mozdulatból lenyeli… – morogta a medve.
S elvonult messzire, hogy a jajgatást
ne hallja, még a fülét is bedugta. Közben Kacsa Pál úgy felkerekedett, s riszálta magát, a nyakkendőjén húzta a
rókát. Lett belőlük két jó barát, és elnyerték a kacsatáncát. Ki hitte volna,
hogy tud jámbor is lenni ez a róka,
így hát többet nem megy a tyúkólba.

FELHÍVÁS!
Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár,
a Csáti Alkotók Társasága
és a Csáti Könyvesbolt és Mini Galéria

RAJZPÁLYÁZATOT
hirdet a Költészet Napja
alkalmából mezőcsáti költők egy-egy művének
illusztrálására:
Kiss Csilla: A természet
Molnár Papp Ilona: Kacsa Pál és
Tóth János: Kikelet című
műveinek illusztrációival.

Nevezési kategóriák:
– óvodás korosztály
– általános iskola alsó tagozat
– általános iskola felső tagozat
– középiskolások
– felnőttek
A rajzok bármilyen technikával készülhetnek,
a kész rajzokat a Csáti Könyvesbolt és
Mini Galériában lehet leadni április 3-ig.
Eredményhirdetés és kiállítás 2014. április
11-én a Költészet Napja
alkalmából rendezett szavalóversenyen.

CSÁTI ÚJSÁG
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Az idén is meghirdetjük a
„VIRÁGOS KÖRNYEZETÉRT”
elnevezésű pályázatot,
melyre három kategóriában:
1. Legvirágosabb intézmény 2014
2. Legvirágosabb ház 2014
3. Legvirágosabb utca 2014
2014. április 20-ig lehet nevezni,
a Kiss József Közösségi Ház
és Könyvtárban, valamint
a muvhazcsat@bicomix.hu email-címen,
illetve a 06 49 552 096
vagy a 06 49 352 016 telefonon.
A szakzsűri előreláthatólag
2014. június 15-ig elvégzi munkáját.
Eredményhirdetésre
a Városnapon kerül sor.
Óvjuk, gondozzuk, ápoljuk,
szépítsük településünket, utcáinkat,
udvarainkat, környezetünket!

FELHÍVÁS

Meghívó!

Kiállítás Papp Csilla
festményeiből
2014. március 22-én
16 órai kezdettel
a Művészetek Házában
(Mezőcsát, Kossuth L. út 13.)
A kiállítást megnyitja:
Siposné Horváth Anita
A megnyitón közreműködik
a Mezőcsáti Református
Gimnázium és
Szakközépiskola
Fénysugár énekegyüttese
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

VÁROSI VERSMONDÓ VERSENY
Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
a Költészet Napja alkalmából
versmondó versenyt hirdet.
A versenyre a nyugat költőinek
egy szabadon választott versével lehet nevezni.
A versenyt három kategóriában hirdetjük meg:
1. Felnőtt (18 év felettiek)
2. Ifjúsági (15–18 év közötti fiatalok)
3. Diák (11–15 év közötti tanulók)
4. Kisdiák (8–11 év közötti tanulók)
A versenyt 2014. április 11-én csütörtökön 13 órai kezdettel a
Közösségi Ház összenyitható termében rendezzük meg.
A zsűri elnöke Kálloy Molnár Péter színművész,
Mezőcsát Város Díszpolgára.
Jelentkezni személyesen
az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban,
telefonon: 49/ 352-016, 552-096-os számon lehet!
Felhívás!
Kérjük támogassák a mezőcsáti kulturális életet
adójuk 1%-ának felajánlásával!
Általános Művelődési Központ Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár, adószám: 15585747-1-05
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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

Április 14-én
14–16 óráig

Vályi Lajos
települési képviselő
tart fogadóórát
a Polgármesteri Hivatalban
(3450 Mezőcsát,
Hősök tere 1.,
I. emelet 104-es
teremben)

Dr. Domján László
polgármester fogadóórái
az alábbi napokon
8.30–11.30-ig:
Március 17. (hétfő)
Március 19. (szerda)
Március 24. (hétfő)
Március 26. (szerda)
Április 2. (szerda)
Április 7. (hétfő)
Április 9. (szerda)
Április 14. (hétfő)
Április 16. (szerda)
Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8–12 óráig:
Március 19. (szerda)
Március 26. (szerda)
Április 2. (szerda)
Április 9. (szerda)
Április 16. (szerda)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mezőcsáton február hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Farkas Jenő és Radics Márta - Jenő
Zombor Vince és Dósa Nikoletta - Nimród Vince
Sánta Róbert és Pelyhe Mónika - Dominik
Milák Sándor és Rontó Emerencia Klaudia - Klaudia Amira
Halálesetek
Nagy Mihályné, szül.: Rózsa Magdolna 95 évet élt
Kiss Elek 85 évet élt,
Barna Zoltán 79 évet élt
Gályász Józsefné, szül.: Nagy Erzsébet 94 évet élt.
Helyesbítés
A 2014 januári Csáti Újságban megjelent „Családi szilveszter az Egressyben” című cikkből, a Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány támogatói közül adminisztrációs
hiba miatt kimaradt: Papp László, Bukta Gyula és a 7. b osztály. Ezúton is köszönjük a
támogatást és elnézést kérünk.
Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány kuratóriuma

EGYHÁZAK
Mezőcsáti Református Egyházközség
Istentiszteleti rend:
Minden héten hétfőn és kedden 7 óra 40től diákistentisztelet az Enyedy-s diákoknak
Minden szerdán és csütörtökön
7 óra 40-től a gimnazista diákoknak
Vasárnap 10 órától istentisztelet,
vele párhuzamosan gyermekistentisztelet.
Március 17–23-ig Enyedy napok a Református
Általános Iskolában
Március 17-én hétfő reggel 7 óra 40 perctől nyitó áhítat a templomban
Március 20-án csütörtök 14 órától Nagy
János versmondó verseny
Március 21-én péntek 9 órától „Törd a fejed!”
matematikaverseny, nyitó áhítat a templomban
Március 22-én szombat 9 óra 30 perctől az
Alsó-Borsodi Gyülekezeteink hittanos gyermekei
számára Bibliai történetmondó és zsoltáréneklő
verseny, nyitó áhítat a templomban
Március 23-án Vasárnap 10 órától
istentisztelet, és az Enyedy hét bezárása
Március 29-én szombaton Egyháztáji Vásár
a Református Általános Iskola kisudvarán (3450
Mezőcsát, Szent István u. 2.)
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.

Csáti Vásár

Április 9-én (szerdán)
Állat- és kirakodóvásár
a Vásártéren
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Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Központ rendelései

Adatok ezer forintban

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

Adatok ezer forintban

CSÁTI ÚJSÁG
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Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Háziorvosok, házi-gyermekorvosok
és fogszakorvosok rendelési ideje

Sürgősségi
Betegellátás - Központi
Ügyeleti Szolgálat
Telefonszám: 06-49-553-011
Hétköznap: 16 órától 8 óráig
Hétvégén és munkaszüneti
napokon: állandóan

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. Domjánné dr. Szalai Csilla
gyermekorvos
I. és II. 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

Dr. Siska András
háziorvos II. körzet
Tel.: 49/553-016
Hétfőn, szerdán és pénteken
10–13 óráig
13–14 óráig előjegyzett betegek
Kedden, csütörtökön 8–11 óráig
11–12 óráig előjegyzett betegek

Dr. Kiss Árpád
fogszakorvos Tel.: 49/553-018
Hétfőn, szerdán és pénteken:
7–13 óráig
Kedden, csütörtökön 13–19 óráig
Iskolafogászat szerdán 7–13 óráig
– iskolaidőben

I. sz. Védőnői Körzet
Simon Edit

Dr. Ruszin György fogszakorvos
Tel.: 49/553-013
Hétfőn és szerdán 13–19 óráig
Kedden, csütörtökön és pénteken
7–13 óráig
Iskolafogászat csütörtökön
7–13 óráig – iskolaidőben

II. sz. Védőnői Körzet
Kósa Jolán

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

A háziorvosok a 41/2003 (VII. 17.) /ESZCSM rendelete alapján a háziorvosi rendelések második
felében, a sürgős eseteken kívül csak előjegyzett
betegeket látnak el.

Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
(3450 Mezőcsát, Szent István út 21. | Tel.: 552-096)
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

Területi Védőnői
Szolgálatok

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

Várandós tanácsadás:
pénteken: 10–12 óráig
Csecsemő-tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

Várandós tanácsadás:
szerda: 10–12 óráig
Csecsemő-tanácsadás:
kedd: 10–11 óráig

III. sz. Védőnői Körzet
Dr. Barnóczki Károlyné
Várandós tanácsadás:
hétfő: 10–12 óráig
Csecsemő-tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

Iskolavédőnő Szolgálat
Petráné Kiss Erzsébet
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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Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívja Önt

2014. március 15-én (szombaton)

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre
Program

10 órakor
Ünnepi Istentisztelet a Református templomban

11 órakor
2013 május_Layout 1 2013.05.13. 10:21 Page 1
– Városi megemlékezés Mezőcsát Város Főterén
– Himnusz
– Ünnepi köszöntőt mond: Tállai András,
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
– Ünnepi műsort adnak: a Dr. Enyedy Andor Református
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde iskolásai
– Önkormányzati szintű kitüntetések átadása
A kitüntetéseket átadja: dr. Domján László polgármester
– Koszorúzás
Képviselő-testület nevében:
– Zárszó
dr. Domján László
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, hogy közösen
polgármester
XXIV./5.
2013. május
hajtsunk fejet történelmünk hőseinek emléke előtt!

Csáti Újság

Mezőcsát város havi lapja, megjelenik minden hónap 15-én, 600 példányban.
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XXIV./5.
2013. március
május
XXV./3. 2014.

ára: 200 Ft

A Mezőcsát Népi Együttes 2014. április 12-én jótékonysági céllal rendezi a

Néptáncosok Bálját,

melyre szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait, a volt táncosokat.
Helye: Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulája.
Program:
18 30-tól 19 óráig Gyülekezés
19 órától Gálaműsor
20 órától Vacsora, baráti beszélgetés, tánc, tombola
A zenét szolgáltatja a Pipás zenekar

Ballagás

Belépő: 2500 Ft
Majális
A jegyek megvásárolhatók:
Bakondi István, Roszkos Lajosné és Zelei Ferenc vezetőségi tagoknál.
Tombolafelajánlást és támogatást köszönettel elfogadunk.
Tisztelettel: a Mezőcsát Népművészeti Egyesület

Egressy-hét

Jótékony célú bál

A „Legszebb kiskert”

A megyében elsők

Bolond ballagás

Ballagás: „Mindig ugyanaz és mégis mindig más”

LEADER pályázat
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CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Tállai András

országgyűlési képviselőjelölt
tisztelettel meghívja Önt a
március 21-én (péntek)
18 órakor tartandó

politikai fórumra
Mezőcsáton, az ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtárba
(Szent István út 21.)
Vendég:
Bayer Zsolt,
újságíró

Fizetett politikai hirdetés
Nem integet többé elfáradt kezed,
Nem dobog már értünk jóságos szíved,
Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Megemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ,
hogy három éve szeretteink,

Szilágyi Ferencné sz. Cseh Mária és Szilágyi Zsolt
Örökre itthagytak bennünket.
Drága emlékük szívünkben örökre él.

Férje és fia

(Ezúton is elnézést kérünk az előző számban tévesen megjelent hirdetésért.)

Megemlékezés
Csetkó István

1967. szeptember 29 - 2013. április 3.
Egy éve már, kialudt életem lángja
Nyugalmát a lelkem, ma sem találja
A gyilkos kór nem kíméli a testet
A szeretett gyógyítja az emberi lelket
Míg beteg ágyamon feküdtem
Vigaszt adott családom és gyermekem
Elmentem tőletek, ne sírjatok tovább
Szüleim szeretete öleljen mindenkit át.
Soha nem feled feleséged és gyermeked

Megemlékezés
Hogy ki volt ő nekünk,
Azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincs rá fogalom.
Csillag volt, mert szívből szeretett,
Mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él és örökre ott marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
életünk legfájdalmasabb napjára,
amikor a szeretett férj és édesapa

Csetkó Lajos

4 éve örökre itthagyott bennünket.
Emlékét szívében őrzi
kislánya és felesége

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
JELENTKEZZEN GÉPJÁRMŰVEZETŐI
TANFOLYAMRA!

3

Közlemény

Tanfolyam kezdete: 2014. március 21-én
(pénteken) 17 órakor

Az „ÚJ GAZDÁK” Mezőgazdasági
Termelő és Szolgáltató Szövetkezet
átalakulás miatt
2014. 01. 31. napjával megszűnt.

Tanfolyam helye: Mezőcsát, Szent István út 35,
(Általános Iskola)
Jelentkezni lehet:
Csapóné Matyi Éva
Telefon: 06 30/599-4601
Tiszakeszi, Posta út 4.

Jogutód:
MEZŐSÉGI-GAZDÁK
Mezőgazdasági Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Előfizetés és
hirdetésfelvétel:
ÁMK Közösségi Ház és Könyvtár
Mezőcsát, Szent István u. 21.

cg.05-10-000517 Bejegyezve: 2014/01/31.
Cím: 3450 Mezőcsát Szent István utca 103.

telefon: 49/552-096; 352-016
e-mail:
muvhazcsat@bicomix.hu

Keresztrejtvény – Március idusa
VÍZSZINTES: 1. Juhász Gyula Március idusa c. verséből idézünk
(Zárt betűk: PEO). 14. Arabok fehér köpenye. 15. Az operaénekes
kottájának része. 16. Oxigén és szén vegyjele. 17. Kutyafélék. 19.
Vátesz (részben). 20. Kettős betű. 21. Livike. 23. … mok. (holmi)
25. Nyáron a szabadban. 27. Ny. Afrikai fok. 28. Vármegyei vezető
volt. 30. Amerikai egyetem. 31. Talajt forgatá. 32. Elibe jegyzem.
34. Német és dán autójel. 35. Aroma. 36. Női név. 37. Abroncs (2
szó). 39. Szénégetés farakása. 40. Toll. 41. Tavaly. 43. Osztrák költ.
44. Erek! 45. … szófia. 46. Olasz település, ahol egyezményt írtak
alá. 48. Király, aki a Csörsz árkát kiásatta. 49. Női név. 51. Ázsiai állam. 52. Bagoly hangja. 53. Német víztároló. 55. Osztrák folyó. 56.
Gyógyul. 57. Hangtalan méh! 58. Németül kelet. 60. Névelővel: báj,
szépség. 62. Nyerges. 63. Vezetővé változtat. 66. Nyírd a füvet.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része. (Zárt betűk: TSB) 2.
Férfinév. 3. Párosan Győr! 4. Abaúji városba való. 5. Női becenév.
6. Norvég svéd és osztrák autójel. 7. Verdi operájának alakja (fon)
8. Óvár belseje! 9. Gonosztevő. 10. Kapaszkodó növény. 11. Író.
12. Csodálkozás, öröm kifejezése. 13. Kideríté. 18. Másolat. 22.
Üzletlánc. 24. Veszteség. 26 Deresre. 28. … Selymes Péter. 29. Elbeszélés. 32. Kölcsön vesz. 33. Járó bot. 36. Párosan sikolt! 38. Ón
és einsteinium vegyjele. 39. Felsülés. 40. Bige. 42. Ismét szállít. 43.
Román település Lippa közelében. 44. Ess oda. 47. Foszfor, nitrogén
és jód. 48. Ruténium és vanádium vegyjele. 50. Fordított viola! 52.
Bor lehet ilyen. 54. Elméjű. 56. Halféleség. 59. Talán. 61. Ragadozó.
64. Mutató szó. 65. Üres lak! 67. Cipész eszköze.
J. S.
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CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési
Iroda Családsegítő Szolgálat
családgondozó munkakör betöltésére.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési
Iroda Családsegítő Szolgálat
családgondozó munkakör betöltésére.

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:
határozott idejű 2014. április 15. - 2014. december 31.
–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2014. április 15. - 2015. december 31.
–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 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 családgondozói tevékenységek ellátása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 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 családgondozói tevékenységek ellátása.

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
maghatározott családgondozói tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, 1/2000. SzCsM rendelet szerinti
képesítés, alapellátásban nyújtott családgondozói
tevékenységhez,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális munka területén szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
– részmunkaidős munkavállalás
– helyismeret, jó kapcsolatteremtő képesség
– jogosítvány, 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. április 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kovács Mihály nyújt, a 49/353-912 -os telefonszámon.
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: 198/2014 , valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó.
– Elektronikus úton Kovács Mihály részére a kisterseg@
mezocsat.hu E-mail címen keresztül
– Személyesen: Kovács Mihály, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, 1/2000. SzCsM rendelet szerinti képesítés,
alapellátásban nyújtott családgondozói
tevékenységhez,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális munka területén szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
– jogosítvány, 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.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, 15/1998 NM rendelet szerinti képesítés,
alapellátásban nyújtott családgondozói
tevékenységhez,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális munka területén szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
– jogosítvány, 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 elbírálásának határideje: 2014. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kovács Mihály nyújt, a 49/353-912 -os telefonszámon.
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: 205/2014 , valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó.
– Elektronikus úton Kovács Mihály részére a kisterseg@
mezocsat.hu E-mail címen keresztül
– Személyesen: Kovács Mihály, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 15.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kovács Mihály nyújt, a 49/353-912 -os telefonszámon.
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: 197/2014 , valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó.
– Elektronikus úton Kovács Mihály részére a kisterseg@
mezocsat.hu E-mail címen keresztül
– Személyesen: Kovács Mihály, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 15.

