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Isten éltesse az Édesanyákat!
Köszöntjük továbbá a nagymamákat, dédnagymamákat, keresztanyákat,
fogadott és nevelő anyákat!
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi
ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A
történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Angliában a
XVII. században vált újra általánossá, hogy a húsvétot követő negyedik vasárnapon tartották az édesanyák ünnepét. Az Amerikai Egyesült Államokban először 1872-ben Bostonban ünnepelték az anyák
napját és 1907-ben nyilvánították nemzeti ünneppé. Hazánkban elsőként 1925-ben a Magyar Ifjusági
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva, majd
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
Szeretettel:
dr. Domján László polgármester
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A megyében elsők

„Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömet hirdetek,
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kereszténynek
Örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.”

Kívánok Kellemes Húsvéti Ünnepet:
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dr.és
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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
március 31-én tartotta tervezett ülését, ahol tájékoztatást
adtam: A BM Duna Palotában
megtartott integrált településfejlesztési stratégiaalkotást
előkészítő konferenciáról, a
Dél-Borsodi LEADER egyesület újraalakulását kimondó
taggyűléséről. A Mezőcsáti
Kistérség Többcélú Társulás
Tanács üléséről, ahol a polgármesterek elfogadták: A
Mezőcsáti Kistérség Gyermekesély Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a Mezőcsáti Kistérség
Többcélú társulása 2013. évi
költségvetés utolsó előirányzat módosítását, a Mezőcsáti
Kistérség Többcélú társulás
2014. évi Közbeszerzési Tervét,
a Mezőcsáti Kistérség többcélú
Társulási Tanács 2014. évi terembérleti díjtáblázatát, és a
Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda
szociális alapszolgáltatásának
2014. évi intézményi személyi
térítési díjait. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz Tanuszoda
Fejlesztés céljából történő kapcsolódás érdekében Budapesten történt tanácskozásról, a
Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda
gyermekvédelmi éves konferenciájáról. A Képviselő-testület elfogadta: A Beszámolót
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőr Őrs
tevékenységéről, Önkormány-

zatunk éves közbeszerzési tervét, az ÁMK Napocska Napközi Otthonos Óvoda 2014/15
tanévben induló csoportjainak
számát, a Dél-borsodi Humánszolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatásainak 2014. éves
díjait. A Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit
Kft. kérelmét a hitelszerződése
meghosszabbításához
szükséges kezességvállalás iránt,
a Miskolci Regionális Hulladék Feldolgozó Közszolgáltató
Nonprofit Kft. vagyonkezelési
szerződés tervezetét, Mezőcsát
Város Majális napi programtervezetét, az ÁMK Napocska Napközi Otthonos Óvoda
mindkét egységének játszóhomok-cseréje és a friss játszóhomok tisztán tartása érdekében
azok mechanikai fedésének
költségét. A Mezőcsáti Népi
Együttes „Néptáncos Bál” eszközigényének költségmentes
biztosítását, a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány kérelmét a
„Kuli Sándor emlékverseny” és
a „Csáti Menyegző” ingyenes
helyszín és eszközigény biztosítására, a Mezőcsáti Tájházért
Alapítvány kérelmét felújítási forrás biztosítására. Tulajdonosi hozzájárulást adott és
anyag biztosításával is támogatta a Mezőcsáti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Szent István
úti Tűzoltó szertár átalakítási
igényét. Módosítással fogadta
el a Mezőcsát Vásártér átalakítási és fejlesztési tervezetét.
Meghatározta a Tanuszoda

fejlesztés érdekében a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz
történő kapcsolódás feltételeit
a telekbiztosítás és az önerővállalás kérdésében. Elfogadta továbbá a Monár-Motor
Sport Rally Csapat kérelmét
jótékonysági bálterem és eszköz igényének biztosítására.
Az Országgyűlési Választások
Szavazatszámláló Bizottságainak választott és delegált tagjai
számára az ingyenes étkezés
biztosítását. A képviselő-testület újratárgyalását látja
szükségesnek: A Flex-Tex Bt.
ingatlan vételi ajánlatának és
Kovács Sándor ingatlancsere
kérelmének. Az Ardai József
Mezőcsáti Városrészfejlesztő
Közhasznú egyesület pályázati
ötletét. Zárt ülésen a képviselő-testület döntött Étkezési díj
tartozás ügyében benyújtott
méltányossági
kérelmekről,
meghallgatta a személyes köszönetnyilvánítás című képviselői hozzászólást. Mezőcsát
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április
4-én tartotta rendkívüli ülését, ahol a Képviselő-testület
elfogadta: Az Önkormányzat
„ÁROP-1.A.2. „A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése” című pályázat szolgáltatási
szerződéskötését, valamint a
polgármester személyi számítógép iránti rendkívüli eszközigényét.
Dr. Domján László
polgármester
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Tovább a megkezdett úton

Ismét Tállai Andrásnak szavaztak bizalmat a választók Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es számú választókerületében, így a térség országgyűlési képviselője immár az 5. ciklusát kezdheti meg a Parlamentben. A 2014-es országgyűlési választás a Fidesz-KDNP fölényes győzelmével zárult.
A választás eredményei országos szinten elsöprő FIDESZ-KDNP sikert hoztak,
ugyanis a választásra jogosult állampolgárok döntő többsége a kormánypárti
koalíciót támogatta. A választási eredmények a Nemzeti Választási Iroda (NVI)
adatai alapján a kormánykoalíció jelöltjei 96 egyéni választókerületben győztek, míg az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP alkotta „kormányváltó erők” mindös�sze 10 kerületben végeztek az első helyen.
Az országos listán a FIDESZ-KDNP további 37 mandátumot szerzett, míg
a MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 28, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 23, az
LMP pedig 5 képviselőt juttatott be a Parlamentbe. Ez azt jelenti, hogy a kormánypárti koalíció 133, a baloldali összefogás 38, a Jobbik 23 és az LMP 5 főt
delegálhat a 199 tagú országgyűlésbe.
Az átjelentkezők és a külképviseleten szavazók szavazatainak megszámlálása után, a szavazatok 99,99 százalékos feldolgozottsága alapján a FideszKDNP kétharmados többséget szerzett a Parlamentben az április 6-i országgyűlési választásokon.
A parlamentbe bejutó pártok eredményei a pártlista alapján:
1. FIDESZ-KDNP (43,55 százalék, 2.142.142 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (26,21 százalék, 1.289.309 szavazat)
3. JOBBIK (20,69 százalék, 1.017.550 szavazat)
4. LMP (5,47 százalék, 268.840 szavazat)
BORSOD IS „NARANCSOS” LETT Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összesen 7 választókerületben, azon belül 103 szavazókörben szavazhattak az állampolgárok,
és Miskolc 2. számú választókerületét leszámítva mindenhol kormánypárti győz-

test hirdettek. Az egyéni jelöltek közül Csöbör Katalin, Riz Gábor, Hörcsik Richárd,
Mengyi Roland, Demeter Zoltán és Tállai András (mind FIDESZ-KDNP) és dr. Varga
László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) jutott be a Parlamentbe.
TAROLT A FIDESZ-KDNP A választási rendszer átalakítása miatt a BAZ. Megyei

7-es számú választókerületében 54 településen összesen 46.877 érvényes szavazatot adtak le. Az egyéni jelöltek közül Tállai András (FIDESZ-KDNP) 22.124
érvényes szavazatot kapott (47,2%). A második legtöbb szavazatot (12.829,
27,37 %) dr. Bóta Mihály, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselő-jelöltje kapta, Nyeste László, az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP jelöltje 8894 (18,97
%) és az LMP színeiben induló Vajda Béla 917 (1,96%) voksot gyűjtött össze.
MEZŐCSÁT Településünkön az öt szavazókörben összesen 2480 érvényes szavazatot adtak le. Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok alapján Tállai András
1353 szavazatot kapott, míg dr. Bóta Mihályra 615-en, Nyeste Lászlóra 385-en
adták le a voksukat.

A szavazás csaknem 100%-os feldolgozottsága alapján eldőlt, hogy ismét
Tállai András képviselheti a térséget a Parlamentben, miután a voksok majdnem felét sikerült megszereznie a BAZ. megyei 7-es számú választókerületben.
Az országgyűlési választások eredményei azt jelentik, hogy a FIDESZ-KDNP
alakíthat ismét kormányt és folytathatja a négy évvel ezelőtt megkezdett
munkáját. A kormánypárt tagjaként Tállai András is tovább dolgozhat a térség előrelépéséért, aki győzelmével 16 éves eredményes képviselői időszakát
hosszabbította meg újabb négy évvel.

Tovább folytatódhat Mezőcsát korszerűsítése, szépítése. 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. Településünk az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztésének támogatása
jogcímén 181 millió forint kormányzati fejlesztési forráshoz jut.

A fejlődés útján

A kormány az önkormányzati rendszer átalakítása során kimentette a magyar önkormányzatokat az adósságcsapdából, majd a hitel, adósság nélkül gazdálkodó
településeket is támogatta. Mezőcsát a kormány döntése alapján 181 millió forint fejlesztési támogatásban
részesül Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázata
alapján. Ezt április 1-jén jelentette be Tállai András
önkormányzati államtitkár, országgyűlési képviselő,
majd dr. Domján László polgármesterrel aláírták a
nem konszolidált települések fejlesztési támogatásáról szóló szerződést.
A nagy összegű, kormányzati támogatásnak köszönhetően több mint 300 millió forintos fejlesztéssel javulhat
a település infrastruktúrája, elősegítve egy modern, élhető, európai kisváros létrehozását.
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A TISZATARJÁNI ÉS TISZAKESZI KÖZÖSSÉGI ÉS BIZTOS
KEZDET GYEREKHÁZ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
„Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű pályázat megvalósítása 2012. július elsején kezdődött. A három évig tartó projekt egyik kiemelkedő eseménye a tiszatarjáni és tiszakeszi Közösségi és Biztos Kezdet Gyerekházak ünnepélyes
átadása. A március 18-án – egymást követően – megtartott rendezvényeken részt vett
Tállai András önkormányzatokért felelős államtitkár.
Tiszatarjánban 13 órakor kezdődött
az ünnepélyes átadás. Bögre Lajosné
polgármester asszony köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy
Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 2011-ben pályázatot nyújtott
be a TÁMOP-5.2.3-A-11 azonosítószámú pályázatra. A „Legyen jobb a
gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű projekt nyert, és
2012. július 1-jén megkezdődött a
megvalósítás szakasza. A programban hét település – Ároktő, Gelej,
Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma,
Tiszakeszi és Tiszatarján – hátrányos és nem hátrányos helyzetű
lakói vesznek részt. Bögre Lajosné
elmondta azt is, hogy a támogatás
összege 553.228.771 forint, és a pályázat 2015. június 30-án zárul.

Segítség és esély
a GYEP házakban
A polgármester asszony kiemelte: a
program már működik, az induláskor Gyerekesély Bizottságot hoztak létre és működik a Kistérségi
Gyerekesély Iroda is Mezőcsáton.
Bögre Lajosné ismertette a már
beindított programokat, kiemelte az egészségügyi programjukat,
ezen belül is a különböző korosztályokat érintő szűréseket. „A
most felavatott házakat mi GYEP
házaknak, vagyis Gyermekesély
Program házaknak nevezzük. A
Közösségi Ház és a Biztos Kezdet
Gyermekház kivitelezési költsége házanként 31 millió forint volt,
eszközvásárlásra mindkét háznál
3,1 milliót költöttünk, és 7–7 mun-

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

katárs dolgozik bennük” – ismertette a projekt keretében elkészült
két ház legfontosabb paramétereit
a polgármester. Elhangzott az is,
hogy a Közösségi Ház mindenki
számára nyitott, a szabadidő kulturált, szervezett eltöltését szolgálja, egyfajta találkozási hely a
különböző korosztályok számára.
A Biztos Kezdet Gyerekház elsődleges célcsoportját a hátrányos
helyzetű, 0–5 éves kisgyermeket
nevelő családok jelentik. Itt segítséget, esélyt kaphatnak a családok, ezáltal a kisgyerekek már a
legkorábbi életszakaszukban.
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Tállai András:
Ez a projekt üzenet
„A mezőcsáti kistérség települései
megint előreléptek, büszkék lehetnek
magukra, van mit ünnepelni” – kezdte ünnepi beszédét Tállai András
önkormányzatokért felelős államtitkár. A politikus szólt arról, hogy
most, a négyéves munka áttekintésének idején óhatatlanul felmerül a
„honnan indultunk” kérdése. Négy
évvel ezelőtt a működésképtelenség
határán álló, eladósodott, kilátástalansággal küszködő önkormányzatokat vett át a kormány. Mostanra
az adósságátvállalásnak, az új, feladatalapú finanszírozásnak köszönhetően egy letisztult önkormányzati
rendszer áll az újabb feladatok elé.
„Nagy kihívás volt, de nagyot léptünk előre” – összegezte az elvégzett
munkát. Elismerését fejezte ki, hogy
a mezőcsáti kistérség települései

éltek, élni tudtak azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a kormány
biztosított, az a kormány, amelynek
alapelve, hogy a vidéknek élnie kell,
a vidéknek is olyan infrastruktúrára
van szüksége, mint a nagyobb városoknak. Tállai András összegezte Tiszatarján elmúlt négy évének
eredményeit is. Kiemelte, mintegy
egymilliárd forint jutott fejlesztésre,
különböző programok megvalósítására, így a szennyvízcsatorna- és az
ivóvízprogramra, megújult az óvoda, az iskola, a református templom,
most pedig felavatják a Közösségi
Házat és a Biztos Kezdet Gyerekházat. „Ez a mostani projekt üzenet más
kistérségeknek és az országnak is: a
leszakadó rétegek felzárkóztatása így
lehetséges. Ez az az út, amelyen el kell
indulni, a hosszú évtizedek alatt felhalmozott problémák csak így oldhatók meg” – mondta az államtitkár.

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

5

A tiszakeszi házak avatója
A tiszatarjáni programot követően
a vendégek – köztük Tállai András
is – továbbindultak Tiszakeszibe.
Itt szintén Közösségi Házat és Biztos Kezdet Gyerekházat avattak
a „Legyen jobb a gyermekeknek ”
a Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű pályázat keretében. Sipos
Imre, Tiszakeszi polgármestere
fontos célnak nevezte a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentését, és a szegénység
újratermelődésének, átörökítésének megelőzését, a gyermekek továbbtanulási esélyeinek növelését.
„Ezeknek a céloknak az eléréséhez jó
alapot adnak a most átadott házak”
– emelte ki a polgármester.
Végül az ünnepséget záró állófogadáson dr. Domján László, Mezőcsát
Város polgármestere mondott pohárköszöntőt.
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Nyílt levél a leendő 1. osztályos
gyermekek szüleihez
Kedves Szülők!

A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetése tisztelettel köszönti Önöket abból
az alkalomból, hogy gyermekük iskoláskorúvá vált. Kívánjuk, hogy nagyon sok
örömet okozzanak, és eredménnyel záruljanak az általános iskolás évek!
Intézményünk jó szívvel ajánlja és
mutatja be azokat a nevelési elveket és
oktatási tevékenységeket, amelyekkel
leendő első osztályos tanulóink találkozhatnak az itt töltött évek során. Bízunk abban, hogy az iskolánkról felvázolt kép segíti iskolaválasztásukat.
Pedagógiai Programunkban az igényeket, valamint a lehetőségeinket számba véve, hagyományainkat megőrizve és
fejlesztési elképzeléseinknek hangot adva
terveztük meg intézményünk jövőjét.
Tehát felkészülten; iskolánk arculatának
állandóságát, kiszámítható pedagógiáját
garantáló helyi tantervünkkel rendelkezve várjuk az új tanévet, az iskoláskorúvá
vált gyermekeket.
Fő célunk:
– Szilárd alapműveltség
megalapozása; az ismeretanyag
megértése és alkalmazása,
– Testileg, lelkileg, szellemileg,
életmódjukat tekintve egészséges
ifjak nevelése,
– Növendékeink ízlésének esztétikai
érzékének, igényességének kialakítása,
– Tanulóink sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiségfejlesztése.
Céljainkat a gyermekkor tényleges
megőrzése mellett; színes és tartalmában gazdag tanórai, tanórán kívüli,
szabadidős programjaink segítségével,
nyitott, őszinte, családias légkör biztosításával kívánjuk elérni, megteremtve
ezáltal azt az iskolai környezetet, ahol
gyermek, szülő, pedagógus és társadalmi segítő jól érzi magát.
Mindezek érdekében a Mezőcsáti
Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jól képzett tanítókkal és tanárokkal, a gyermekek
életkori sajátosságaihoz, képességei-

hez igazodó oktatási programokkal;
felmenőrendszerben az alábbi „szolgáltatásokat” kínálja az új tanévre, illetve az új tanévtől.
Oktatási módszerek
a 2014/2015-ös tanévre:
1. Hangoztató – elemző – összetevő hagyományos oktatási módszer
(szótagoló –módszer)
A celldömölki Apáczai Kiadó által kiadott tankönyvcsomag (Első olvasókönyvem, Én ábécém, Gyöngybetűk,
Szépen, helyesen! stb.). Feldolgozási
módja lényegében megegyezik a '70-es
évek szótagoló tanítási formájával. Ezáltal a gyerekek a betű – szótag – mondat
építkezésben sajátítják el az olvasást.
Az első félévben szótagolva olvassák a
szövegeket és csak később, fokozatosan
térnek át az összeolvasásra.
A tehetségesebb gyerekek esetében nem zárja ki a korábbi folyamatos,
szótagolás nélküli olvasást. A feldolgozás módszere nyugodt, kiegyensúlyozott terhelést nyújt egész éven át.
Bőven van idő gyakorlásra, különösen
a két-három betűs összeolvasási és
írási szakaszban.
A tankönyvcsalád a hagyományos
szótagoló olvasás módszerével juttatja el a kis elsősöket a szavak megismeréséhez. A szótagolás elősegíti, hogy a
későbbiekben jobb helyesírókká váljanak a tanulók.
Lassúbb, nyugodtabb ütemű feldolgozás, melyben fontos tényező a gyakorlás, a gyengék felzárkóztatása. Ugyanak
kor van idő és lehetőség a jobb tanulók
tehetségének kibontakoztatására.
2. Kompetencia alapú oktatás
A módszer célja:
A módszer egyik célja a kompetencia
alapú oktatás elterjesztése és felmenő
rendszerben történő alkalmazása iskolánkban. A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését,
az alkalmazásképes tudást középpontba
helyező oktatást értjük, amely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett
kompetenciák szervesüljenek, és al-

kalmazásuk életszerű keretet, értelmet
nyerjen a gyerekek számára. Ennek
egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása,
melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás vagy a cselekvésből
kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és
tevékenységen alapuló fejlesztés.

A fejlesztési területek
Szövegértési-szövegalkotási
kompetenciaterület
A fejlesztés célja
– Kommunikáció-központúság ~ A
szövegértés-tanításnak ebben a formában nemcsak célja, hanem módszere is a kommunikáció, hiszen a
feladatmegoldások, az ellenőrzés, az
értékelés folyamatos eszmecserét, vitát, kommunikatív cselekvést feltételeznek a tanító és a tanulók között.
– Tevékenység centrikusság ~ A tanulóknak nem pusztán kérdésekre kell választ
találniuk, hanem a különböző típusú
szövegekkel – akár maguk által elgondolt – műveleteket kell végezniük.
– Rendszeresség ~ A szövegértés-szövegalkotás gyakorlása áthatja valamen�nyi tantárgy oktatását. A mérések nem
az elsajátított ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják.
– Differenciáltság ~ Kívánatos, hogy a
foglalkozások megszervezésének alapját az egyéni tempó, képességek, problémák képezzék. A tanulási folyamat
hatékonysága nem a tanulócsoport
összteljesítményén, hanem az egyes tanulók fejlődésének ütemén mérhető.
– Partnerség ~ A program lehetővé
teszi, hogy a pedagógus a munka nagy
részében a tanulókkal partneri viszonyban, segítő-tanácsadó státusban
legyen, ne pedig a hierarchikus tanárdiák kapcsolatot képviselje.
– Kutatószemlélet ~ A program célja, hogy feloldja az olvasási kudarcok
által okozott szorongásokat. Ennek
egyik feltétele a tévedések és a próbálkozások lehetőségének megadása.
A kutatószemlélet fontos eleme a kérdésfeltevés.
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Matematikai kompetenciaterület
A fejlesztés célja
A matematikai kompetencia a „matematikai tantárgyi ismeretek, a matematika
specifikus készségek és képességek, általános készségek és képességek, valamint
motívumok és attitűdök együttese”.
– Készségek ~ számlálás, számolás, becslés
– Gondolkodási képességek ~ rendszerezés, deduktív és induktív következtetés
– Kommunikációs képességek ~ relációszókincs, szövegértés, térlátás
– Tudásszerző képességek ~ problémaérzékenység, megoldás
– Tanulási képességek ~
figyelem, emlékezet
Hangoztató – elemző – összetevő
hagyományos módszerrel és kompetencia alapú oktatással tanítók:
Félnapos oktatás
napközi biztosításával:
Tóth Kálmánné – osztályfőnök
Benőcsné Gulyás Anikó – napközis
nevelő
Egész napos oktatás:
Juhász Istvánné – osztályfőnök
Csépné Czirják Gréta – napközis
nevelő
Választható, emelt szintű
tantervű csoportok:
1. osztálytól:
Művészeti tagozatunkon:
– zenetanulás: fúvós hangszeren
(fuvola, furulya, klarinét, trombita), zongorán
– képző- és iparművészeti
oktatásban: rajz, festés, kerámia és
grafika tanszakok

– néptáncoktatás
– idegen nyelv nívó csoport (angol)
4. osztálytól: matematika, magyar
nyelv és irodalom, környezetismeret
Intézményünk pedagógiai programja a
fenti oktatási programok mellett, tanórán
kívüli felzárkóztató- és tehetséggondozó
programokra is lehetőséget ad.
Tehetséggondozó programjaink:
szakkörök
– versenyek
(házi, levelezős, meghívásos)
– pályázatokra való benevezés
– sportkörök: kosárlabda,
kézilabda, futball
– sakk

Oktatási formák:
– Félnapos oktatási forma 8–13 óráig:
A tantárgyak oktatását egy nevelő végzi
a délelőtti órákban. A másnapi tanítási
órákra való felkészülés napköziben történik, (13 órától 16 óráig) a napközis
nevelő közreműködésével. A tanulók
részt vehetnek tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon is.
– Egész napos oktatási forma 8–16
óráig: Iskolaotthonos osztály. Az osztállyal itt két nevelő foglalkozik, akik
tantárgycsoportosan oktatnak. A tanítási órák, illetve a következő napra
való felkészülés, valamint a fejlesztő
foglalkozások a délelőtt és délután folyamán egyenletesen vannak elosztva.
Intézmény címe
3444 Gelej, Katona István utca 5.

1. Gelej

Az iskolaotthonos osztály tanulói a
délutáni órákban szintén részt vehetnek tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozásokon is. A fentiek alapján
az új köznevelési törvény előírásainak megfelelően minden nap 16 óráig
szervezett formában biztosítjuk tanulóink számára az önállóságra, a helyes
időbeosztásra, a tanulás módszerének
kialakítására, a szabadidő kultúrált eltöltésére és a közösségi életre nevelést.
Kedves Szülők!

Felzárkóztató programjaink:
– differenciált képességfejlesztés:
kompetencia alapú oktatás,
– korrekció, korrepetálás,
– logopédiai gondozások, rehabilitációk
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A sok tanulással járó utat minden kisdiáknak végig
kell járnia ahhoz, hogy képességének és teljesítményének birtokában haladjon tovább. Az iskolánk
pedagógusai a legjobb tudásuk és lelkiismeretük
szerint a fenti módszerek gyermekre szabott alkalmazásával próbálják ezt az utat egyengetni. Így a
heterogén osztályközösségben végzett munkájukat
az eredményesség jellemzi.
Hisszük, hogy a Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a szülői elvárásoknak meg tud felelni. Bízunk benne, hogy ismerik nevelőinket, akik sokéves gyakorlattal rendelkező, szakmailag magas szinten felkészült, eredményeket felmutató,
gyermekszerető pedagógusok.
Bízunk benne, hogy a beíratást megelőző iskolai programjaink is elnyerték tetszésüket, hű képet
mutattak az intézménybe folyó eredményes nevelő-oktató munkáról!
Az iskolába hívogató programunk fotóit
megtekinthetik intézményünk honlapján: www.
egressybenialtisk.sulinet.hu és a facebook közösségi
oldalunkon: ÁMKEgressy Béni Általános Iskola néven.

Tankerület

Czeglédi Terézia
intézményvezető
Beiratkozási körzethatárok 2014–2015
Tankerület címe
1-3. évfolyam
4-8. évfolyam

2. Igrici
3. Tiszadorogma

3459 Igrici, Kossuth út 71.
Szentistváni István Király Általános Iskola Vásárhelyi Pál Tagiskolája
Szentistváni István Király Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája

4. Tiszakeszi

1-4. évfolyam
3462 Borsodivánka, Szabadság u.15-17.

5-8. évfolyam

3458 Tiszakeszi, Községháza út 18.
3589 Tiszatarján, Eötvös körút 4. sz.

5. Tiszatarján

1-6. évfolyam
7-8. évfolyam

6.
7.
8.

Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola

CSÁTI ÚJSÁG
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FELHÍVÁS

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Mezőcsáti Tankerülete fenntartásában működő
általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy
a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28–30. (hétfő, kedd, szerda)
8 órától 18 óráig

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy
a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványait,
nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról és
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
Továbbá kérjük a gyermek
anyakönyvi kivonatának és TAJ kártyájának bemutatását is.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőcsáti Tankerületének igazgatója
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató
2014.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük:
Ároktő:

Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola
Széchenyi utca 6/B.

Hejőpapi:

Hejőpapi Általános Iskola
Templom utca 2.

Igrici:

Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kossuth utca 71.

Mezőcsát:

Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szent István út 35.

Tiszakeszi:

Mezőcsáti Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája
Községháza utca 18.

Tiszatarján:

Mezőcsáti Általános Iskola Édes Gergely Tagiskolája
Eötvös körút 4.

CSÁTI ÚJSÁG
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2014. április 7–11.
PROGRAM
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Természettudományi
Diákkonferencia

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”
(Szent-Györgyi Albert)

2014. március 7-én a Mezőcsáti Református Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola Természettudományi Diákkonferenciát rendezett, ahol diákcsoportok természettudósok „bőrébe bújva” tartottak előadást, kísérleti bemutatót.
A 3 fős csapatok az előadás keretében egy szabadon választott természettudós munkásságát mutatták be kísérletekkel
egybekötve. A diákok 2 kategóriában (7–9. évfolyam, illetve
10–12. évfolyam) jelentkezhettek a programra. A csoportok
nem versenyeztek egymással, hiszen a cél nem az volt, hogy

rangsort alakítsunk ki, ezzel esetleg elvéve néhány tanuló
kedvét a kísérletezéstől. A célunk a természettudományok
népszerűsítése, a tanulók előadói képességének növelése,
a természettudományok iránti érdeklődésének felkeltése,
illetve fenntartása volt. Éppen ezért a konferencián a zsűri
nem rangsorolta, hanem arany, ezüst, bronz fokozattal minősítette a tanulók produkcióit.
Poros Ilona,
Szaniszló Lászlóné

Eredmények:
I. kategória
Arany minősítés:
Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és a Dr. Enyedi Andor
Református Általános Iskola vegyes csapata (Szaniszló Katalin, Simon Gréta, Olej Anita),
Egressy Béni Általános Iskola (Bóta Botond, Nagy Ádám. Farkas Dávid, Csótka Péter),
Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon mindkét csapata (Somogyi Rebeka,
Zsíros Olívia, Gyenes Máté, Tóth László).
Ezüst minősítés:
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium (Gréczi Zsombor, Borz Barbara, Koncz Flórián)
Bronz minősítés:
Lévay József Gimnázium és Diákotthon (Szalai Bianka, Kasuba Lilla, Bukszár Fruzsina)
II. kategória
Arany minősítés:
Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Nagy József, Berecz
Kitti, Csorba Dóra),
Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon (Béres Róbert, Kopasz Dávid).
Ezüst minősítés:
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium (Hidi Bernadett, Boros Fanni, Papp Andrea)
Bronz minősítés:
Lévay József Gimnázium és Diákotthon (Szöllősi Krisztina, Vígh Tünde, Dobos Dalma)
Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Nyitrai Zsolt, Kiss László, Egedi
Barbara)
DIÁKKONFERENCIA MEZŐCSÁTON 2014. március 7-én a Mezőcsáti Református
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola I. Természettudományos diákkonferenciáján vettünk részt sok más neves iskola diákjaival egyetemben. Jelen voltak a
sárospataki Árpád vezér Gimnázium és Kollégium, a miskolci Lévay József Református
Gimnázium és Diákotthon, a kazincbarcikai Irinyi János Református Szakközépiskola
és Diákotthon valamint a helyi gimnázium és a két általános iskola 7. és 8. osztályos
tanulói is. Erre a jeles alkalomra nagyon sokat tanultunk, sok időt szántunk a felkészülésre, amelyben nagy segítségünkre volt Roszkos Lajos fizika tanár úr, valamint Joó
Mária kémia tanárnő is.
A konferencián egy híres természettudóst kellett bemutatnunk. A mi
választásunk Jedlik Ányos volt. Bemutattuk pályafutását és nevesebb találmányait. Bemutatásra került a híres fizikus második működőképes elektromo-

torja, valamint a Jedlik Ányos-féle ősdinamó. A dinamóval áramot fejlesztettünk, mellyel különböző elektromos tárgyakat tudtunk működésbe hozni. Ez
a kísérlet nem sikerült volna a transzformátor nélkül.
Miután minden iskola prezentációja bemutatásra került, átmentünk a református templomba, ahol sor került az eredményhirdetésre.
Itt hatalmas öröm ért minket, mert a zsűri véleménye szerint az arany
minősítést érdemeltük ki. Mindvégig jól éreztük magunkat, és rengetek új dolgot tanultunk. Erre a sok új tudásra még biztos nagy szükségünk lesz a középiskolai tanulmányaink és életünk során is egyaránt.
Résztvevők: Bóta Botond Gábor 8.c osztály, Csótka Péter 8.c osztály, Farkas
Dávid 8.c osztály, Nagy Ádám 8.c osztály
Nagy Ádám
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„Egészségfejlesztés
a Mezőcsáti Kistérségben”
TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0021

AMIT A HÁZIPATIKÁRÓL
TUDNI KELL
HÁZIPATIKA: A lakosság által saját háztartásban tartott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és kötszerek összessége.

A termékek csomagolását lehetőség szerint meg kell
őrizni, fontos információkat tartalmaz így a későbbiekben szükség lehet rá.

Tárolásra alkalmas egy fiók vagy doboz jól elérhető helyen,
de kisgyermekek ne férjenek hozzá (zár, elhelyezés). A hideg,
illetve hűvös helyen tárolandó termékeket hűtőszekrényben,
illetve hűvös helyen tároljuk. A házipatika közelében legyen
a mentők, háziorvos, gyógyszertár telefonszáma.

A házipatika felhasználásakor fontos szabály, hogy a
megfelelő szert, a megfelelő adagban, a megfelelő módon
kapja a beteg. Legyenek tisztában minden szer hatásával, mire való, kinek adható, mit tartalmaz. Nem biztos,
hogy a nagymama fel nem használt szereit itt kell tárolni
hátha jó lesz még valakinek a családban.

Kiemelten fontos kisbabás családoknál, hogy legyen otthon a leggyakrabban előforduló egészségügyi problémák orvoslására :
– lázcsillapító, lázmérő, orrszívó
– babaápolási termékek
– kötszerek, gyors tapaszok, kisolló
A termék felhasználhatóságát legalább félévente, de használat előtt minden esetben ellenőrizzük. Folyamatosan
pótoljuk az elhasznált dolgokat. Konzultáljanak gyógyszerészükkel ellenőriztessék tartalmát. A lejárt szavatossági
idejű vagy feleslegessé vált készítményeket a gyógyszertárakban kihelyezett hulladékgyűjtő konténerekbe dobják.

A házipatikának legyenek részei a különféle gyógyszerek, egyéb készítmények:
– láz- és fájdalomcsillapítók
– meghűlés, influenza elleni szerek
– köhögéscsillapítók, köptetők, orrcsepp
– torokfertőtlenítők
– hasmenés elleni szerek , illetve hasfogók,
bélfertőtlenítők, probiotikum
– Kalcium pezsgőtabletta (allergia esetére)
– görcsoldó, emésztést elősegítő szerek
– hányáscsillapító
– gyomorsavlekötő
– rovarcsípés kezelésére kenőcs, megelőzésre
riasztó spray, krém
– napégésre kisebb forrázásra égésre hűsítő
hámosító spray
– herpesz elleni kenőcs vagy krém
– sebkezelő fertőtlenítő oldat vagy krém
Mindezeken túl tartsuk szem előtt, hogy várandós vagy
szoptató hölgyek, csecsemők, illetve kisgyermekek mely
készítményeket kaphatják és milyen gyógyszerformában,
valamint milyen adagban. Ellenőrizzük, hogy a használandó
készítménnyel napra mehetünk-e, alkohol fogyasztható-e.
Puhlné Dr. Csepregi Edit
szakgyógyszerész
Primus Gyógyszertár Mezőcsát

Kedvezményezett: Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
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Kis Géniusz
történelmi vetélkedő

Idegen nyelvi szavalóverseny
A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
idegen nyelvi munkaközössége 2014. március 8-án rendezte meg angol és
német nyelvi szavalóversenyét. Ez a program évtizedes hagyományokra
tekint vissza. Idén két kategóriában (I. kategória: 7-8-9. osztály, II. kategória: 10-11-12. osztály) 7 gimnázium és általános iskola tanulói versenyeztek. Két verset kellett megtanulniuk: egyet a természet témaköréből,
egyet szabadon választott témakörből. Jó hangulatú, kellemes napot tölthettek együtt a gimnázium diákjai és a vendég tanulók egyaránt.
Poros Ilona,
Szaniszló Lászlóné
Eredmények
Német nyelv:
I. kategória
1. Nagy Zsófia – DRK Dóczy Gimnáziuma (felkészítő tanár: Gazda Márta)
2. Gáspár Lilla – Árpád Vezér Gimnázium (felkészítő tanár: Nagy Zoltánné)
3. Toplenszki Zalán – Bocskai István Katolikus Gimnázium (felkészítő tanár: Leskóné Sárosi Márta)
II. kategória
1. Botos Alíz –Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
(felkészítő tanár: Pásztor Éva)
1. Szemán Melitta – Árpád Vezér Gimnázium (felkészítő tanár: Nagy Zoltánné)
2. Radványi Nikolett – DRK Dóczy Gimnáziuma (felkészítő tanár: Gazda Márta)
3. Záhonyi Patrik – Árpád Vezér Gimnázium (felkészítő tanár: Nagy Zoltánné)
Angol nyelv:
I. kategória
1. Sallér Eszter – Kazinczy Református Általános Iskola (felkészítő tanár: Magyarné Simon Anita)
1. Papp Zsanett Gréta – DRK Dóczy Gimnáziuma (felkészítő tanár: Barna Enikő)
2. Csizmadia István Dániel – Árpád Vezér Gimnázium (felkészítő tanár: Molnár Roland)
3. Toplenszki Zalán – Bocskai István Katolikus Gimnázium (felkészítő tanár: Ónodi Katalin)
A zsűri külön dicséretében részesült:
Simon Gréta – Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
II. kategória
1. Marsi Victoria Christina – Bocskai István Katolikus Gimnázium (felkészítő tanár: Jurák Józsefné)
2. Szokol Virág - Bocskai István Katolikus Gimnázium (felkészítő tanár: Jurák Józsefné)
3. Horváth Alexandra Petra – Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (felkészítő tanár: Tőzsérné Papp Gabriella)
A zsűri külön dicséretében részesült:
Klinga Flóra –Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (Felkészítő tanár: Orosz Mária)
Csótka Ildikó - Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (felkészítő tanár: Tőzsérné Papp Gabriella)

A mezőcsáti gimnáziumban megrendezésre kerülő
történelem verseny kezdetben „Rubicon történelmi
vetélkedő” néven indult. A folyóirat az első két évben vállalta a szponzori tisztet. A 15 évvel ezelőtt
meghirdetett nemes vetélkedés Kondás Vilmos úr,
a Géniusz Könyváruház tulajdonosának személyében találta meg azt az embert, aki a „KIS GÉNIUSZ”
verseny szponzora, fővédnöke és zsűrijének elnöke.
Rendkívül értékes adományozásával jutalmazza meg
a versenyzők felkészülését.
Közben maga a megmérettetés is sokat változott. Eredetileg Borsod-Abaúj-Zemplén megye gimnáziumai számára írtuk ki, ma azonban, iskolánk profilváltása révén nemcsak a megye, hanem az ország
határát is átlépte. Az idén a Mezőcsáti Református
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola vendégül láthatta a Marosvásárhelyi Református Kollégium
csapatát és igazgatóját, Benedek Zsolt urat, aki a zsűri munkáját segítette.
A vetélkedő az elmúlt 15 év során mindig a magyar történelem témáit dolgozta fel. A szervezőknek ez tudatos döntése, mellyel az a céljuk, hogy
a fiatalok magyarságtudatát erősítsék. Az idei verseny témája az Erdélyi Fejedelemség története volt,
kiemelve a 400 éve trónra lépett Bethlen Gábort
és korát. A csapatoknak PPT-t kellett készíteniük
az egyház, illetve az oktatás témájából, amelynek
részletes bemutatása volt a döntőbe jutott 3 csapat
utolsó próbatétele.
A rendkívül színvonalas és izgalmas verseny
I. helyezettje a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium hármasa, II. helyezettje a szintén miskolci
Lévay József Református Gimnázium, a III. pedig a
Herman Ottó Gimnázium csapata lett.
Kissné Ádám Éva és
Szarkáné Dusicza Andrea
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BEIRATKOZÁS
Fenntartó Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal által meghirdetett
hivatalos óvodai beiratkozás időpontja:

2014. május 5-től 2014. május 7-ig
9 és 12 óra között
a Hősök terei tagóvodában.
A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
TAJ kártya, lakcím igazoló kártya.
Óvodai életünkkel kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást ezen idő alatt is.
Érdeklődésüket tisztelettel megköszönjük, jelentkezésüket szeretettel várjuk.
Az óvoda nevelőtestülete nevében:
Erőssné Király Ildikó
mb. ÁMK igazgató

Polgárőrbál

A polgárőrség idén március 8-án immár harmadik alkalommal tartotta meg jótékonysági
bálját 193 fő részvételével.
Ezúton szeretnék megköszönni mindazoknak, akik eljöttek és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel és ezúton
támogatták egyesületünket.
Illetve azoknak is szeretnénk megköszönni, akik nem
tudtak részt venni a bálunkon, de más módon támogatták
egyesületünket.
Szeretnénk megköszönni a felajánlott sok tombolatárgyat, az alábbi személyeknek :
Tállai András Államtitkár, Bartók József és neje, Papp
László, Nyikes Józsefné, Lévai Lajos, Molnár Ferenc, Gyenge Zsóka, Bereczné Tünde, Farkas István, Farkas Tamás,
Deák Sándor, Vályi Lajos FlexTex KFT., Mészáros Ferenc,
Frank papír KFT, Tóth László Reál, OTP, Vavra Péter, Szilágyi autósbolt, Horovecz Tibor, Ceglédi Terézia, Nagyné
Ruszkai Erzsébet, Jelenfi József, Mezőcsáti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, Showteam KFT, Papp Zoltánné, Papp
Zoltán, Kovács János-Kovács Jánosné, Szujó Ferenc-Bátyi
Lívia, Maszat fürdőszoba szaküzlet, ifj. Kovács Árpád és
neje, Fekete Tibor és neje, Barta Csaba és neje, Sípos JózsefSíposné Horváth Anita, Molnár Gergő és neje, Lengyelné
Kormos Mária, Szőlősi Tibor, Kálai Géza, Ecsedi János
és neje, Magyari Tamas és neje, Varga Csaba és családja,
Gulyás Károly és családja, Dienes Attila és neje, Hajdúné
Andi, Sipeki László és családja, Tompa László és családja.
Szeretnék megköszönni Poros Józsefnek a finom vacso-

rát, Bukta Gyulának a süteményeket, a Zsófi Virág boltnak a virágokat nőnap alkalmából. Miskolci Tibornak és
társának a színvonalas zenét, a Debreceni Estella Hastánc stúdió táncos lányainak a színvonalas fellépésüket.
Ha véletlenül valaki kimaradt volna a névsorból, attól elnézést kérünk.
Csótka Mihály
Mezőcsáti Polgárőr Egyesület elnöke
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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

Május 12-én
14–16 óráig

Dr. Siska András
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:
Április 16. (szerda)
Április 23. (szerda)
Április 28. (hétfő)
Április 30. (szerda)
Május 5. (hétfő)
Május 12. (hétfő)
Május 14. (szerda)
Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8–12 óráig:
Április 16. (szerda)
Április 23. (szerda)
Április 30. (szerda)
Május 7. (szerda)
Május 14. (szerda)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mezőcsáton március hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Gyurkó Zsolt és Csák Györgyi – Kristóf és Ákos nevű iker gyermekei
Bertókné Nemes Erzsébet és Bertók Lajos – Lili
Nagy Bernabás és Huszti Itala – Noel Barnabás
Barna Bernadett és Zombor Dávid – Brendon Dávid
Házasságkötések
2014. március 21.: Tegzes Tamás és Bódi Noémi Rózsa
2014. március 29.: Juhász István Zoltán és Tóth Alexandra
Halálesetek
Ambrus Kálmán 61 évet élt
Poros János 63 évet élt
özv. Tóth Dánielné szül.: Kiss Margit
Molnár János tb. temetőgondnok 82 évet élt
Király Imréné szül.: Csonka Erzsébet 82 évet élt
Ésik Jánosné szül.: Ficsór Mária 65 évet élt
ifj. Berecz Sándor 23 évet élt

Felhívás! Kérjük, támogassák a mezőcsáti kulturális életet adójuk 1 %-ának

felajánlásával! Általános Művelődési Központ Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
adószám. 15585747-1-05

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.
Április 13. Virágvasárnap, 10 órakor istentisztelet a 2/a. osztályos gyermekeink szolgálatával
Április 15–19. Ünnepi előkészítő istentisztelet a
templom gyülekezeti termében minden este 19 órától
Április 18. Nagypéntek 10 órakor istentisztelet
Április 20. Húsvét I. napja 10 órakor ünnepi
főistentisztelet, énekkarunk szolgálatával 15
órakor diákistentisztelet, legátus szolgálatával
Április 21. Húsvét II. napja
10 órakor ünnepzáró istentisztelet
Április 27. vasárnap 10 órakor istentisztelet a Budapesti Psalterium Hungaricum Énekkar szolgálatával
Május 3. szombat Gimnáziumi Ballagás templomi istentisztelet de. 10 óra
Május 4. vasárnap Anyák napja 10 órakor
istentisztelet gyermekeink szolgálatával.
Május 16. péntek Konfirmációi vizsga
a templomban 17 órától
Május 18. vasárnap Konfirmáció ünnepe 10
órakor istentisztelet
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

Május 7-én (szerdán)
Állat- és kirakodóvásár
a Vásártéren
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Köszöntöttük Burai Kálmánnét
90. születésnapja alkalmából
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről.
A Magyar Köztársaság Kormánya az
Idősügyi Tanács kezdeményezésére,
a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi
köszöntéséről.
A Kormány a Magyar Köztársaság nevében a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon

2014. március 22-én nyílt kiállítás Papp Csilla festményeiből a Művészetek Házában. A kiállítás 2014. április 30-ig tekinthető meg, előre egyeztetett időpontban. Időpontegyeztetés 06 49/352-016 vagy 06 49/552-096-os telefonszámon
és személyesen az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban.

bejelentett lakóhellyel rendelkező,
magyar állampolgárságú szépkorú
személyeket köszönti.
Március 16-án köszöntöttük városunkban Burai Kálmánnét 90. születésnapja alkalmából.
Sok erőt, jó egészséget és további
boldog éveket kívánunk, kedves Rózsika néni!

FIGYELEM!

Az ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár
a selejtezett könyveiből

könyvvásárt tart,

2014. április 22–24. között
a színháztermében.
Használt, de jó állapotú
könyvekből válogathatnak
az érdeklődők
200–400 Ft közötti árakon.

Csáti Újság

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

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

Csáti Újság

XXIV./5.
2013. április
május
XXV./4. 2014.

ára: 200 Ft

Ballagás
Zenés ébresztő a lakosságnak
– 10.00 Köszöntő
Majális
– Mezőcsát Népi Együttes műsora
– ÁMK Napközi Otthonos Óvoda műsora
– Dr. Enyedy Andor Református Általános Egressy-hét
Iskola aerobic csoportjának bemutatója
– Ju-jitsu küzdősport bemutató
– László Evelin könnyűzenei műsora
– Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola „Most mutasd meg!”
vetélkedő nyerteseinek műsora
Jótékony célú bál
– 11.30 Sztárvendég: Molnár Orsi
nosztalgia dalok disco ritmusra
– Mezőcsát Népi Együttes néptánc bemutatója
– MMA küzdősport bemutató A „Legszebb kiskert”
– Habparty
– Eredményhirdetés
A megyében elsők

Egész nap a színpadi produkciók mellett
játszóház, pedálos gokart, kirakodó vásár,
Bolond ballagás
kispályás foci, főzőverseny, akadályverseny!

A rendezvény helyszíne: Mezőcsát Sportpálya
LEADER pályázat
műsorváltozás
a szervezők
Ballagás:A„Mindig
ugyanaz és jogát
mégis mindig
más” fenntartják!

MELLÉKLET
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Az „IBOLYA” Divatáru
és Méteráru üzletben
Megérkeztek a ballagási
fehérblúzok, szoknyák, nadrágok,
ingek, öltönyök, nyakkendők.
Ugyanitt az udvarban Használt cikk
üzlet is működik: szekrények, ágyak,
sarokülők, TV-k, hűtők, szőnyegek
kaphatók és még 1000 apró cikk.
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Cím:
Vaskó Ferencné, Mezőcsát, Bajcsy Zs. út.
13. sz. (a keszi úton a sárga ABC mellett)
Telefon: 06 49/353-113
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 egy éve a szeretett férj és édesapa,

Kéméndi Attila

Örökre itt hagyott minket.
Felesége és három gyermeke
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet
Megpihent drága szerető szíved
Virágot viszünk egy néma sírra
De ezzel téged, már nem hozhatunk vissza
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni
Pihenj csendesen a porló hant alatt
Mi őrizzük árván édes álmodat.”
Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, mikor öt éve

id. Szabó Károlyné

szerető édesanyát, nagymamát és feleséget
örökre elveszítettünk.
Szerető férje, gyermekei családjával

„Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk,
hogy jobb helyre mentél.
Hisz te a jónál
is jobbat érdemeltél.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Ésik Jánosné
temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
		

Gyászoló férje és szerettei
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Helyi lépések, együtt Mezőcsátért!
A gazdasági rendszerek legkisebb egysége a helyi, települési szintű gazdaság. Kutatások igazolják, hogy ezeknek az eredményes működtetésében kiemelt jelentősége van a
helyi erőforrásoknak, a helyi szereplők aktív részvételének.
A TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 program támogatásával a Mezőcsáti Járás területén olyan kezdeményezést indítottunk, mely a helyi lakosság, a helyi szereplők aktív részvételére számítva törekszik a település, a térség fejlesztésére, a helyi gazdaság erősítésére. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi erőforrások mozgósításával, a mezőcsáti lakosság,
az intézmények, a helyi közösségek megszólításával együtt tegyünk lépéseket a település, a térség jövője érdekében. A
kutatás jelenlegi szakaszában három felhívást szeretnénk közzé tenni: egy fotópályázatot, egy történetíró felhívást, és
szeretnénk elkészíteni Mezőcsát helyi értéktárát, a lakosság minél szélesebb körének a megszólításával.
Az „Én Mezőcsátom” történetíró felhívás
0,5-1 A/4-es oldal terjedelemben fogalmazza meg, hogy milyennek látja Ön Mezőcsátot, milyen az Ön települése,
esetleg miért különleges, értékes? Írja le, hogy miért jó itt élni, mi az, ami Önt leginkább a településhez köti, mit tart
fontosnak Mezőcsátról megemlíteni.
A történeteket három kategóriában várjuk a szerző életkorától függően: 18 év alatt, 18 és 35 év között, illetve 35 év
felett. A beérkezett történetek legjobbjai szerkesztett formában megjelennek a későbbiekben.
Az „Én Mezőcsátom” fotópályázat
Az alábbi kategóriákban elektronikus úton várunk fényképeket:
– épített környezet
– természeti környezet
– társadalom, közösség
– kulturális örökség
– múlt: Mezőcsát régen
A fotók megtekinthetőek lesznek egy elektronikusan létrehozott galériában, a legjobb képekből kiállítást is szervezünk, és illusztrációként felhasználjuk Mezőcsáthoz kötődő írásainkban, kiadványainkban.
Települési értéktár
A 2012. évi XXX. törvény, és a 114/2013-as kormányrendelet alapján az alábbi nyolc kategóriában várjuk javaslataikat a helyi értékek megjelölésével:
– agrár- és élelmiszergazdaság
– kulturális örökség
– egészség és életmód
– sport
– épített környezet
– természeti környezet
– ipari és műszaki megoldások
– turizmus és vendéglátás
A javaslatokat, a pályamunkákat névvel vagy jeligével ellátva, a kategóriák megjelölésével 2014. május 1-jéig
várjuk elektronikusan a mezocsat2013@gmail.com email címre, vagy postai úton a Bótáné Horváth Noémi, 3450
Mezőcsát Kiss J. út 74. postacímre.
A kutatás a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program- Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében
zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Bótáné Horváth Noémi
PhD-hallgató, Debreceni Egyetem
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
a helyi gazdálkodói közösség részére

JELENTKEZZEN GÉPJÁRMŰVEZETŐI
TANFOLYAMRA!

A mező –és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII.
törvény alapján Mezőcsát Város Önkormányzat közigazgatási területén
földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszövetkezetek,
más természetes és jogi személyek helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség tagjai
által választott helyi földbizottság, melyet a közösség tagjai 2014.
április 30. napjáig választanak meg.

Tanfolyam kezdete: 2014. április 25-én
(pénteken) 17 órakor
Tanfolyam helye: Mezőcsát, Szent István út 35.
(Általános Iskola)
Jelentkezni lehet:
Csapóné Matyi Éva
Telefon: 06 30/599-4601
Tiszakeszi, Posta út 4.

A helyi földbizottság a teleülés közigazgatási területén a törvény hatálya alá
tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a birtokviszonyok átláthatósága, a
spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló életés versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtok kialakítása és megőrzése , a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében a
földbirtok-politikai célokkal összhangban a törvény 24. és 25. §- ában foglalt
feladatának gyakorlásával befolyásolja.
Tájékoztatom az érintett lakosokat, hogy a Földforgalmi törvény
68. §. (6) bekezdése alapján a helyi földbizottság tagjainak megválasztása érdekében 2014. április 24-én 16. órára a helyi gazdálkodói
közösség közgyűlését összehívom.
A közgyűlés helye: ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár összenyitható terme
A közgyűlés megtartása érdekében kérem az érintett gazdálkodókat, hogy nyilvántartásba vétel céljából keressék fel az Önkormányzat Hivatalát ügyfélfogadási
időben. A nyilvántartásba vételhez hozzák magukkal a jogosultságukat igazoló
okmányokat ( tulajdoni lap, haszonbérleti szerződés, személyi okmány stb. )
Rákosi Ildikó
jegyző

Előfizetés és
hirdetésfelvétel:
ÁMK Közösségi Ház és Könyvtár
Mezőcsát, Szent István u. 21.
telefon: 49/552-096; 352-016
e-mail:
muvhazcsat@bicomix.hu

Keresztrejtvény – Tavasz

VÍZSZINTES: 2. Lévay József: Jön a tavasz c. verséből idézünk. (Zárt
betűk: ATU). 14. Odarakva. 15. Megfizetjük az államnak. 16. Előd.
17. Újdonság. 19. Felszólítás távozásra. 20. Két mély magánhangzó.
21. Könnyű motorkerékpár. 23. Fogával tép. 25. Élénk. 27. Ősöm.
28. Nyílik. 30. Árat megállapít. 31. Részes rag. 32. Sorszámnév. 34.
Műsorszóró. 35. Nut szélei.36. Letisztít. 37. Színházi ülőhelyek. 39.
Nagy madarak. 40. Nagy csomó. 41. Sütöde. 43. Zacskó. 44. Dék.
45. Luxemburg és Argentína autójele. 46. Futópálya lehet ilyen. 48.
Pesti vasút. 49. Hosszan sír. 51. Tapos. 52. Felakasztható tárgy. 53.
Zsidónegyed. 55. ….. Ir-Szen – koreai kommunista vezető volt.
56. …. Bedi (indiai színész). 57. Fordított kettősbetű. 58. Sírfelirat
része. 60. Rakosgat. 62. Apó. 63. Pl. az ász. 66. Teljes csend.

1

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része (Zárt betűk: ÖENN). 2.
Nem minket. 3. A szélein irt! 4. Masszírozom. 5. Régi országgyűlés
helye. 6. Radon és romáfium vegyjele. 7. Ízületi betegek. 8. Kicsinyítő képző. 9. Női név. 10. …. rám. 11. Női név vesszőzve. 12.
Ruténium vegyjele. 13. Szakmunkás tanuló állami járadéka. 18.
Folyó. 22. Köp. 24. Dorong. 26. Levelet küldess. 28. Segít. 29. Egyesével egymás mögött állók. 32. Csodálatos. 33. A tyúk párja. 36. …
Vegas. 38. Me…. (termetes). 39. Félretett kártyalapok. 40. Szállítóeszköz terhe. 42. Az erjedt mustra. 43. Trópusi emlős. 44. Csalóka
ábrándkép. 47. Üreg népiesen. 48. Mosószerek eredményezik. 50.
Bíráló, kritikus. 52. Téglából épít. 54. Pollen belseje. 56. Keresztapa.
59. A klub egyede. 61. Apró hasznos bogár. 64. Előd. 65. Kiejtett
betű. 67. Felás!
J. S.
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Az előző számunkban megjelent,„Március idusa” című keresztrejtvényünk megfejtése:„Ilyen nap volt az, melynek fordulója, Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”
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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. 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

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

Köszönetnyilvánítás

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

Fizetett politikai hirdetés

Kedves Olvasók!
Megragadva a lehetőséget helyi lapunk hasábjain is szeretnénk kifejezni hálánkat és nagyrabecsülésünket Önöknek és
segítségükkel minden kedves Mezőcsáti Választópolgárnak, aki részt vett
a demokrácia ünnepén, és szavazott.
Külön köszönjük azok bizalmát és közreműködését, akik szavazatukkal
Tállai András államtitkár urat, térségünk országgyűlési képviselői mandátumához juttatták és a Fidesz-KDNP pártszövetséget támogatták.
A választás eredménye megerősítette az elmúlt négy év kormányzati
munkáját, és azt a fáradságos és felelősségteljes munkát is, ami mi a
térségben végeztünk.
A győzelmét meghozó közös munkáért köszönetet mondunk a munkánkat segítő önkéntes aktivistáknak és szimpatizánsoknak.
Köszönjük!
Fidesz Mezőcsát Városi Alapszervezet

Sürgősségi Betegellátás Központi Ügyeleti
Szolgálat
Telefonszám: 06-49-553-011
Hétköznap: 16 órától 8 óráig
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:
pénteken: 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

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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Szent György napi hagyományok
2013. április 26-án a Mezőcsáti Tájház egész napos programmal emlékezik a jeles napra.
A program:
Délelőtt 9 és 11órai kezdettel a Tájház bemutatása.
Délután 1400 órától múzeumi foglalkozás diákok számára.
A foglalkozás programja:
– a jeles nap bemutatása
– rontás elhárító mondóka szövegezése csoportban
– rontás elhárítása az épületekről, a portáról, az állatokról a szükséges kellékekkel
(lánc, vessző, tojás, zöld ág, seprű)
– a rontást hozó banya, ördög megmintázása agyagból és az elkészült figura jelképes
ártalmatlanná tétele (körbekötözés, megvesszőzés) – egyéni munka
– az elkészült munkák kiállítása a Tájházban (égetésük után).
– 16 órakor lángos sütés kemencében.

(A foglalkozáson előzetes bejelentkezéssel – a férőhelyre tekintettel – legfeljebb 20 fő vehet részt.)
A részvétel ingyenes.
A program része a „TÁJHÁZAK NAPJA” országos rendezvénysorozatnak.
Mezőcsáti Tájházért Alapítvány

Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Központ rendelései

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

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök: I. melléklet/ 4. építésügyi igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építésügyi hatósági feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építéshatósági feladatkörbe tartozó ügyek döntés-előkészítése, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása (helyszíni szemle, adminisztráció,
ügyfélfogadás stb.)
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Egyetem, Építőmérnöki vagy építészmérnöki végzettség,
főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki szakképzettség,
– Kivitelezési, műszaki irányítás terén szerzett –
Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– Hatósági engedélyezésben szerzett – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 45/2012 (III.20) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján
elkészített szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rákosi Ildikó jegyző
nyújt, a 49/552-046/113-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 501/2014,
valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mezőcsát Város honlapja – www.mezocsat.hu – 2014. március 25.
– Csáti Újság – 2014. április 15.

Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda
pályázatot hirdet
Támogató Szolgálat
Személyi segítő
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
2014. május 1-december 31-ig határozott idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi szükségleteinek kielégítéséhez, mely magába foglalja a higiénés, az életviteli, és az életfenntartási szükségleteket, támogatást nyújt a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló
munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi
szolgáltatások igénybevételéhez.
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, Támogató szolgálat –
személyi segítő 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.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mihály intézményvezető nyújt, a 49/353-912 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30.
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.
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CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Közeleg a személyijövedelemadóbevallás határideje

FIGYELEM!

A 1353-as személyijövedelemadó-bevallást az idén legkésőbb május
20-ig kell a NAV-hoz benyújtani.

Amennyiben Önt 2013-ban közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatták,
akkor 2014. május 20-ig még akkor is személyijövedelemadó-bevallást kell
benyújtania, ha egyébként az adóév (2013. év) folyamán más adó- és bevallásköteles jövedelmet nem szerzett.
Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásról szóló törvény értelmében a közfoglalkoztatási jogviszonyra a munkaviszonyra irányadó adózási szabályokat kell
alkalmazni, az e jogcímen megszerzett jövedelmet az arról kiállított igazolás alapján
a 1353-as bevallás 1. sorában kell feltüntetnie.
A személyi jövedelemadó bevallására szolgáló 1353-as nyomtatvány a NAV bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve annak honlapjáról (www.nav.gov.
hu) letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár
elektronikus úton is. Ha a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell postai
úton megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.
Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig
8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Amennyiben Ön 2013-ban bevallás-köteles jövedelmet szerzett, akkor az azt
terhelő adóval a fent említett időpontig kell a személyijövedelemadó-bevallásában elszámolnia, és − ha a pótlékmentes részletfizetés igényléséhez előírt feltételeknek nem felel meg, vagy ezzel a lehetőséggel nem kíván élni − eddig kell a
bevallással egyidejűleg még fizetendő adó teljes összegét is megfizetnie.
Nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, ha a 2014.
február 17-ig benyújtott nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választotta, vagy ha 2014. január 31-ig a munkáltatójától kérte az éves adója megállapítását, és a munkáltatója vállalta annak elkészítését. Szintén nem kell 1353as bevallást beadnia, ha Ön adónyilatkozatot nyújt be a 2013. évi személyi
jövedelemadójáról.
A fentieken túlmenően nem kell személyijövedelemadó-bevallást
készítenie akkor sem, ha az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy
csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell
bevallania (például, ha 2013-ban kizárólag adómentes jövedelemben, így a
helyi önkormányzat által nyújtott szociális segélyben, nyugdíjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban stb. részesült).
Bevallást kell benyújtania viszont többek között akkor, ha 2013-ban
– munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelmet szerzett;
– álláskeresési járadékban, keresetkiegészítésben, keresetpótló juttatásban,
táppénzben vagy gyedben részesült;
– társas vállalkozás (pl.: kft) tagjaként személyes közreműködése
ellenében kapott jövedelmet;
– munkaviszonya megszűnt, és ezzel összefüggésben 2013-ban
végkielégítést kapott;
– hallgatói munkaszerződés alapján hallgatói munkadíjban részesült;
– ingatlant adott bérbe, és ebből jövedelme származott;
– őstermelőként a támogatásokkal csökkentett éves bevétele
a 600 ezer forintot meghaladta;
– az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártól adóköteles jövedelmet szerzett
(pl.: a kötelező várakozási időszak leteltét követően nem nyugdíjszolgáltatásként kifizetett adóköteles összeghez jutott, vagy adomány jogcímén
kapott jövedelmet);
– ingatlanértékesítésből adóköteles jövedelme származott, stb.
A személyi jövedelemadó bevallására szolgáló 1353-as nyomtatvány a NAV bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.
hu) letölthető és az internetes program segítségével is kitölthető. A bevallását
benyújthatja papíron, illetve amennyiben Ügyfélkapuval rendelkezik, akkor akár
elektronikusan is. Amennyiben a bevallását papíron kívánja benyújtani, akkor
azt bármelyik megyei adóigazgatósághoz kell postán, ajánlott küldeményként
megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.
Amennyiben további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot,
ahol kollégáink hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16.00 óráig, pénteken pedig
8.30-tól 13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

A közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelemre tekintettel
is fennáll a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettség

lomtalanítás
Ezúton hirdetjük meg tavaszi lomtalanítási akciónkat, melynek alkalmával az
Önök településéről 2014. május 20-án, 21-én és 22-én (ürítési napokon) szállítjuk
el a háztartásokban feleslegessé vált hulladékot.
– A lomtalanítás a meghirdetett napon reggel 6-órától kezdődik és tart a napi
útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.
– A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat
nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni, és a rakodás biztonságosan
és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
– A lomtalanítás során a nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom, hulladék kerül elszállításra, továbbá az apróbb méretű lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban kihelyezni a
szétszóródás megelőzése érdekében.
– A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett
állapotban kell kihelyezni, úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
– A kikészített lomokat a Közszolgáltató a jelzett időpontban szállítja el. A később kirakott nagy darabos hulladékot a Közszolgáltató nem szállítja el.
– Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra.
– A Szolgáltató egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomot.
A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát
képezi, így annak Közszolgáltatón kívül bárki más által történő elszállítás jogtalan
eltulajdonításnak minősül!
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot
tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradtolajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes
eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket és
azok dobozait, fametszést, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat.
A lakosság részére továbbra is lehetőség van építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes hulladék, gumiabroncs leadására a miskolci hulladékudvarok egyikében. Bővebb
tájékoztatást a honlapunkon www.mirehukoz.hu találnak. Környezetünk megóvása
érdekében köszönjük az Önök és a lakosság lomtalanításban való közreműködését.
MiReHuKöz Nonprofit Kft.

