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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. április 22-én rendkívüli ülést tartott, ahol képviselők elfogadták:
A 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján a térfigyelőkamerarendszer kiépítése érdekében
pályázat benyújtását. Mezőcsát
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 28-án
tartotta tervezett ülését, ahol
tájékoztatást adtam: Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatási
szerződésének Tállai András Államtitkár Úrral történt aláírásáról. A szavazókörökbe delegáltak
eskütételéről. Peres ügyről. A
Bükkalja és Dél-borsodi Vízgazdálkodási Társulás mezőkövesdi
üléséről. A Kistérségi Idősügyi
Tanács Költészet Napi megemlékezéséről. A Mezőcsáti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Hagyományőrző Tűzoltó Versenyéről. A Mezőcsáti Népi
Együttes Báljáról.
A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűléséről, ahol a polgármesterek elfogadták: A Tájékoztatást a
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jogviszonyának megszűnéséről.
Meghallgatták a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető-jelölteket. Továbbá elfogadták dr. Németh Tamás Gergely
ügyvezetővé választását, valamint
a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. működési stratégi-

áját. A Dél-Borsodi Sürgősségi
Betegellátási Társulás üléséről,
ahol a polgármesterek elfogadták: A Társulás 2014. évi munkatervét. A Dél Borsodi Sürgősségi
Betegellátási Társulás Ügyeleti
Ellátása 2014. évi pénzügyi tervét.
A Társulás 2013. évi gazdálkodásáról szóló Beszámolót. A DélBorsodi Sürgősségi Betegellátási
Társulás Alapszabályának módosítását. Tájékoztatást adtam még
a Mezőcsáti Földbizottság alakuló
üléséről.
A Képviselő-testület elfogadta:
Mezőcsát Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének
zárszámadását a vonatkozó évi
könyvvizsgálói jelentés és a belső
ellenőrzési jelentés ismeretében.
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
A Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. folyószámla hiteléhez történő kezességvállalást
és újabb tagi kölcsön biztosítását,
valamint a hődíj kiegyenlítésének
prolongálását. A Mezőcsáti Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását. Az ÁMK magasabb
vezetői feladatainak ellátására
irányuló pályázat kiírását. A DélBorsodi Sürgősségi Betegellátási
Társulás „Társulási Megállapodása” módosítását. A beszámolót
a 2013. évi START Munka programról. A Tisza Tó Kiemelt Nemzeti Program fejlesztési terveinek
és Honlapja reklámcsíkjának kihelyezését a Városunk Honlapjára. A MIREHU Kft. kérelmét a
Városüzemeltetés Széchenyi út

50. szám alatt épületében helyi
ügyfélszolgálati hely biztosítására. A Művészetek Háza terembérleti díjtáblázatát. Az Élelmezési
Központban található elektromos
áramfogyasztás mérők cseréjét. A
Bacsó Béla úti IKSZT gázkazán
korszerűsítését. A Klebelsberg
Intézmény Fenntartó Központ
Mezőcsáti Tankerületének kérelmét az Egressy Béni Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola épületének használaton kívüli kéményei visszabontására. A Kossuth
út 131. alatti (volt autójavító)
értékesítését a bérlő részére. A
Mezőcsát Kiss József út 6. szám
II. emelt 4 ajtó alatti önkormányzati lakás és a Szemere út 9/a
szám alatti magántulajdonú telek
és mezőgazdasági épület cseréjét értékkiegyenlítéssel. A Suzuki
Vitara közúti balesetből fakadó
gazdasági totálkárára tekintettel
roncsának értékesítését. Az idős
nappali ellátó udvarán történő
bográcsozó és szalonnasütő kerti
építmény önkéntes munkával történő kialításához az anyagok díjmentes biztosítását. A Borsodvíz
Zrt kérelmére a kedvezményes
ivóvíz és szennyvíz bekötés árait.
Kellő megalapozottság hiányában
a polgármester kérésére prolongálását látta szükségesnek a likvid
hitel felvételére irányuló kérelemnek, és Csorba György ingatlanvásárlási kérelmének.
Zárt ülésen a Képviselő-testület: Döntött egyéni szociális
kérelem fellebbezése ügyében és
tájékozódott volt munkavállaló
által kezdeményezetett peres ügy
állásáról.
Dr. Domján László
polgármester

CSÁTI ÚJSÁG
„Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat.
Mitől félünk, mentsen meg, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg, legyen meg!
Adjon Isten minden jót, minden jót,
Jobb időt, mint tavaly vót, tavaly vót.
Sok örömet e házba, e házba.
Boldogságot hazánkba, hazánkba!”

Rendhagyó táncház

– Báloztak a néptáncosok
A Mezőcsát Népművészeti
Egyesület második alkalommal
rendezte meg a Néptáncosok
Bálját. Örömünkre szolgál,
hogy sokan elfogadták meghívásunkat, és hívó szavunkra
megtisztelték rendezvényünket, melyet hagyományteremtő szándékkal hívtunk életre.
Olyan hagyományteremtés a
célunk, ami a népi kultúránkból, a népi hagyományainkból
merítkezik, azt mutatja be, elhozva annak egy-egy kis szeletét, és mivel ez egy báli alkalom
volt, így a népzenéé és a néptáncé volt a főszerep.
A műsort kisvárosunk egyik
nagy büszkesége, a Mezőcsát
Népi Együttes mutatta be,
melynek művészeti vezetője és
koreográfusa Zelei Ferenc.
A talpalávalót a Pipás Zenekar húzta Bíró Attila vezetésével, és a néptáncban megfáradtak a Konfetti együttes zenéjére
is táncolhattak. A finom vacsorát Papp Tibor vállalkozó biztosította a résztvevőknek.

Az este folyamán különböző
tájegységek táncait tanulhatták
az érdeklődők.
Mert itt bizony, ma éjjel táncolni kell! – hangzott el a felszólítás az est megnyitóján.
De mi is a tánc? Ritmusra,
ütemre, dallamra mozdul a láb,
a kéz, a test. Ennyi lenne? Biztosan nem! A tánchoz kell a szív
is! A tánc maga az élet! A táncban mindenki az lehet, aki!
A férfi maga a férfiasság, az
erő, a dinamika, a határozottság. Megmutatja virtuozitását.
Irányítja a nőt. Mellette a nő
kellem, báj, szépség és üdeség. Lehet vonzó, hívogató, de
sohasem kihívó. Mindenkor
szemérmes és tiszta. Követi a
férfit. Így lesz kettőjük tánca
maga az élet!
Ezekkel a gondolatokkal kívántunk jó szórakozást vendégeinknek. Abban bízva, hogy
ezek az érzések beköltöznek az
Ő szívükbe és lelkükbe is!
Simonné Kiss Orsolya
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A bál támogatói
1. Andrássy Gyula
2. Arnóth János ifj.
3. Arnóthné Antal Zsuzsa
4. Bakondi Bettina
5. Bakondi Bianka
6. Bakondi István
7. Bakondi Istvánné
8. Becsei Tamás
9. Ben Ross Cipőgyár
10. Bencsik Mihály
11. Benőcsné Gulyás Anikó
12. Bertók Lajos
13. Boda Zsuzsa
14. Bóta István
15. Bótáné Sipeki Enikő
16. Czeglédi Terézia
17. Csépné Czírják Gréta
18. Csorbáné Tóth Tímea
19. Dánfi Magdolna
20. Dr. Domján László
21. Dr. Domjánné dr. Szalai Csilla
22. Dr. Ruszin György
23. Dr. Siska András
24. Ecsedi János
25. Fábián Éva
26. Farkas Tamás
27. Fehérné Földi Mária
28. Fejes Tamás
29. Fialka Edit
30. Fialka Gábor
31. Fidler Balázs
32. Fidler István
33. Frank Papír Kft.
34. Fróna István
35. Gere István
36. Gere Józsefné
37. Gulyás Terézia
38. Gyenes Panna
39. Gyuricskó András
40. Joó Mária
41. Juhász László ifj.
42. Juhász Lászlóné
43. Juhász Tamás
44. Kántor János
45. Kántor Jánosné
46. Kápolnai László
47. Kiss István
48. Kondrák Csilla
49. Kovács Árpádné
50. Kovács Mihály
51. Kovácsné Gyuricskó Erika
52. Kozsnyánszkyné Vinnai Ildikó

53. Kűrthi Klaudia
54. Loránt Gábor
55. Lőrinczné Kemény Zsuzsa
56. Molnár Andrea
57. Molnár János
58. Nagy Zoltán
59. Nemes Erika
60. Pallay Géza
61. Papp László
62. Pásztor Éva
63. Perge Ágota
64. Potyka Orsolya
65. Répási Gábor
66. Répásiné Balogh Mária
67. Roszkos Lajos
68. Roszkos Lajosné
69. Rőthi János
70. Sánta Mária
71. Sepsi Klaudia
72. Simon Lilla
73. Simon Tibor
74. Simonné Kiss Orsolya
75. Sipeki László
76. Sipos József
77. Siposné Horváth Anita
78. Sólyom István
79. Suszter Imre
80. Szabó Miklós
81. Szabóné Terhes Zsuzsanna
82. Szaniszló Anna
83. Szaniszló László
84. Szaniszló László ifj.
85. Szaniszló Lászlóné
86. Szekeres János
87. Széki Zsuzsa
88. Szilágyi József id.
89. Szilágyi József ifj.
90. Takács Erzsébet
91. Tállai András
92. Tóth László
93. Törő Réka
94. Törőné Tóth Márta
95. Troffen Tamás
96. Troffenné Balogh Judit
97. Varga Erika
98. Vass Jánosné
99. Veresné Nagy Zsuzsa
100. Z. Nagy István
101. Z. Nagyné Kálvin Magdolna
102. Zelei Ákos
103. Zelei Ferenc
104. Zelei Ferencné
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Majális 2014 – eredmények:
Kispályásfoci:

Főzőverseny:

Játékvezetők: Császár Kristóf és Barna György
1. helyezett: Kemény fiúk
2. helyezett: Together forever
3. helyezett: KÜSE

1. helyezett: Idősek nappali klubja (marhapörkölt)
2. helyezett: Mezőcsáti Motoros és Veterán Klub
(babgulyás)
3. helyezett: ÖTE (öreglebbencs)

Május 4-én, vasárnap köszöntöttük az édesanyákat
Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében anyák napja alkalmából ünnepi műsorra hívták az
édesanyákat, és persze az érdeklődő közönséget. A rendezvényt Siposné Horváth Anita önkormányzati képviselő
asszony nyitotta meg, köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat és keresztmamákat, szövege egy
gyermek születésének előzményét dolgozta fel. Köszöntő
verset mondott el Pénzes János a Lila Akác Nyugdíjas Klub
tagja, aki versével megemlékezett azokról az édesanyákról,
akik már nem lehetnek közöttünk.
Az anyák napi műsor sztárvendégei Tóth Éva operettprimadonna és Leblanc Győző művészek voltak, akik ismert
nóta-operett műsorral bűvölték el a közönséget.
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A szolgáltatás-koordináció
fejlesztése Mezőcsát Kistérségben
2013. március 16. napján indult A szolgáltatás-koordináció fejlesztése Mezőcsát Kistérségben című pályázat, melynek kedvezményezettje Mezőcsát Kistérség Többcélú
Társulása. A projekt keretében fejlesztendő intézmény a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ, mely majdnem egy éve 2013. július 1. napjától az intézményi átalakulásokat követően Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Irodaként
látja el a térség szociális feladatait változatlan formában.
A pályázat támogatásának köszönhetően az intézményi dolgozók közül 16 fő vett részt február
hónapban 3 napos „bevezetés a mediációba” elnevezésű konfliktuskezelő képzésen. A mediáció
egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában mind a két
fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (a mediátor) jár közben. Minden résztvevő
35 kredit pontban részesült, valamint, aki elvégzi a képzés következő szintjét, jogosulttá válik
mediációs szakértőként végezni munkáját. A mediátor szó jelentése közvetítés/középen állni,
így a mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét,
segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.
A szupervízió foglalkozások havi rendszerességgel továbbra is zajlanak. Januártól kezdődően mentorálás keretében egy-egy témát dolgoznak fel a résztvevők (pl.: csoportvezetés, szakmai
együttműködés) szakértő vezetésével.
A szeptemberben kezdődött jelnyelvi képzés első szintjét február hónapban sikeresen teljesített az intézményben dolgozó 3 munkatárs, őszre pedig befejeződhet a következő jelnyelvi szint elsajátítása is. Ez által az érzékszervi fogyatékkal élők is egyre inkább akadálymentesen érhetik el az intézményi szolgáltatásokat.

Bővebb információ:

Név/cím: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. szám
Telefon/fax: +36/49-353-912
Email: kisterseg@mezocsat.hu
A szolgáltatás fejlesztése Mezőcsát Kistérségben, TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0040
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Krízis, depresszió, öngyilkosság
– veszélyek és segítő lehetőségek
A Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Iroda
(MEFI) keretében elsődleges célcsoportunkat a
kardiovaszkuláris, illetve
magas rizikójú megbetegedések, valamint azon a krízishelyzetben lévő személyek
jelentik, akik nem képesek a
krízishelyzetük megoldására annak első vagy második
szakaszában. Ezekben az
esetekben nagyon fontos a
további szétesés megelőzése,
a destruktív magatartásminták kialakulásának megelőzése. Ehhez szükség van külső segítségre
is, melyet a krízishelyzetben lévő nem biztos, hogy felmér, illetve hogy képes önállóan segítséget
keresni. Ezért nagyon fontos, hogy a krízishelyzetben lévő emberrel potenciális hivatalból találkozó szakemberek (munkaügyi központ, egészségügyi alapellátás, védőnők, szociális alapellátás,
önkormányzati dolgozók [pl. segélyosztók], rendőrség, polgárőrség, stb.) és a lakosok is megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a beavatkozást igénylő helyzetek felismerésében, a rendelkezésre
álló támogatószolgáltatásokról, azok elérhetőségéről is.

Néhány adat, amely komolyan elgondolkodtató:

– Hazánkban naponta 6-8 ember hal meg öngyilkosság következtében
(3-szor többen, mint közlekedési balesetben).
– Az öngyilkossági kísérletek száma ennél lényegesen több (kb. 10x).
– A 25–30 év közöttiek körében az első, a 15–24 éves korcsoportban a második halálozási ok
(az első a motor- és gépkocsibalesetek) az öngyilkosság, Magyarország teljes lakosságát tekintve a hatodik leggyakoribb halálok, valamint a depressziósok és öngyilkosok 60–80%-a férfi.

Kérdések a depresszió laikus megítéléséhez:

– Ok nélkül kedvetlen vagyok, nyomott a hangulatom.
– Nehezen tudok koncentrálni, apró dogokban dönteni.
– Nem érdekelnek, amik korábban örömet szereztek.
– Nem bízom a képességeimben.
– Bűntudatom van, túlzottan önkritikus vagyok.
– A reggelek a legrosszabbak.
– Régebb óta nem tudok rendesen aludni.
– Nem szeretek annyira másokkal lenni, egyedül jobb.
– Az orvos nem találja a panaszaim okát…
– Alig van étvágyam.
– Nincs kedvem a szexhez sem.
– El vagyok keseredve, nem akarok tovább élni.
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Miben nyújthat segítséget a MEFI?

– Az életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerülő emberek azonosítása, támogató
szolgálatba irányításában,lehetséges depressziós tünetek felmérése;
– EFI állapotfelmérés alkalmával, a közösségi alapú depresszió korai felismerésében, megelőzésében, segítésében, öngyilkosság-megelőzésben;
A Mezőcsáti Egészségfejlesztő Iroda, az Egészségfejlesztő szakrendelővel együttműködve, szervezetten, pszichiáter és pszichológus szakemberek közreműködésével segíti a közepes és súlyos,
valamint válsághelyzetbe került kistérségi lakosságot.

Kitől kérhetek segítséget?

A témával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon:
– háziorvosához
– MEFI Irodához
Cím: Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
3450 Mezőcsát Hősök tere 33., tel: 06 49/553-010, 142-es mellék
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van,
hívja mobilról is a nap 24 órájában hívható 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!
Együtt sikerülni fog!
Rémiás Anita – Diplomás ápoló (főnővér)

A MEFI ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai
Általános állapotfelmérés és kockázatbecslés keretében:

– a vélt egészségi állapot felmérése,
– családi halmozódás felmérése az elsőfokú rokonok keringési betegségeire
(szívinfarktus, stroke, magas vérnyomás betegség) és a megbetegedések életkor szerinti
jelentkezésére vonatkozóan,
– a testmozgási szokások felmérése,
– a táplálkozási szokások felmérése,
– a dohányzási szokások felmérése,
– a naponta dohányzók körében a nikotinfüggőség felmérése,
– az alkoholfogyasztási szokások és az alkoholfüggőség felmérése,
– a lehetséges depressziós tünetek felmérése,
– a lakosság cukorbetegség kockázatának felmérése (az ismert cukorbetegek kivételével),
– boka-kar index számítás,
– testtömegmérés,
– testmagasságmérés,
– testtömegindex-számítás (BMI),
– haskörfogatmérés.
A szűrés és kockázatbecslés minden esetben tanácsadással egészül ki!
Május hónapban minden MEFI programon résztvevő személy ajándék
mozgásprogramokat tartalmazó DVD lemezt kap ajándékba!!!
A kockázatbecslés helyszíne a MEFI Iroda:
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
tel: 06 49/553-010, 142-es mellék, e-mail: efi@mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
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Újabb művészetis sikerek!

A képző- és iparművészeti tagozat tanulói idén nagy megmérettetésre vállalkoztak, és
elindultak a „Parafrázis” Országos Festészeti Versenyen. A döntőbe jutáshoz a versenyzőknek egy ismert műalkotást kellett saját ötleteik alapján feldolgozniuk és átalakítaniuk. Az
országos döntőbe minden korcsoportból a 20 legjobb munka elkészítőjét hívták be.

A Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4
tanulója is bekerült az ország legjobb
festői közé, Simon Szinta, Skaliczki
Boglárka, Sólyom Anna (Dr. Enyedi
Andor Református Általános Iskola),
Szabó Margaréta (Mezőcsáti Református Gimnázium).
Komoly verseny
Az országos döntőt április 25-26-án
rendezték Egerben, ahol 3 korcsoportban is képviseltettük magunkat. A gyerekek nagy izgalommal
várták a versenyt, ahová az ország
minden pontjáról érkeztek diákok.
A legnagyobb művészeti iskolák
mint a szentendrei, a budapesti és
az egri mellett voltak ott Pécsről,
Berettyóújfaluból és Bajáról is. Ilyen
mezőnyben még jobban izgultak a
gyerekeink, és összeszedvén minden
tudásukat és tehetségüket, méltóan
képviselték iskolánkat.
A verseny mindkét napján a
helyszínen kellett alkotniuk a diákoknak. A verseny díjkiosztóját az

Egri Líceum épületének kápolnájában tartották, és a Líceum előterében egy kiállítást is felállítottak a
győztesek munkáiból. A díjkiosztón az egri alpolgármester mellett
a szakértő zsűri is méltatta az elkészült munkákat, majd korcsoportonként kihirdették a legjobbakat.
A 10-12 évesek korcsoportja különösen szoros versenyt hozott, ám
gyerekeink bizonyítottak. Skaliczki
Boglárka megosztott első helyezett lett a „Parafrázis” Országos
Festészeti Versenyen, kiemelkedő
munkája különösen megragadta a
művészekből álló zsűri figyelmét.
Bogi értékes rajzeszközökkel gazdagodott, és legyőzve a nagyhírű
művészeti iskolák diákjait, öregbítette a mezőcsáti művészetoktatás
jó hírét. A másik 3 versenyzőnk
sem távozott üres kézzel, emléklapot kaptak a tisztes helytállásukért. Jövőre már nyerni akarnak
visszatérni Egerbe, ahol a verseny
után városnézéssel és fagylaltozással pihentük ki az izgalmakat.

Csáti sikerek
Művészeti iskolánk képző- és iparművészeti szakos tanulói újabb sikereket értek el különböző országos
rajzpályázatokon.
Különösen öröm volt számunkra, hogy két pályázaton
tömegével voltak érintettek tanulóink és lehetőségünk nyílt
nemcsak a díjátadó ünnepség
rendezvényén részt venni, hanem
azt összeköthettük néhány órás
kirándulásokkal is az útvonalak
közelébe eső helyszíneken. Köszönetet mondunk itt is a KLIK
Mezőcsáti Tankerületének és a
Mezőcsát Ifjúságáért Alapítványnak, hogy tanulóink számára biztosították az ingyenes utazást.
Sátoraljaújhelyen a Lavotta János születésének 250. évfordulója
alkalmából rendezett képzőművészeti pályázat eredményhirdetésén
és a műveiből rendezett koncerten
35 tanulónk vett részt.A tanulók
mindegyike egyénileg vagy csoportosan díjazott volt.

CSÁTI ÚJSÁG
Az alábbi tanulók
értek el helyezést:
Dombormű kategória:
1. díj Gödri Apolka –
Simon Gréta,
2. díj Farkas Mónika Alexa,
3. díj Szabó Valentina Julianna,
különdíj Oláh Ákos és Szendi
Beáta
Térplasztika kategória:
1. díj a 3. osztály és az 5. osztály,
2. díj Tóth Szimonetta,
3. díj Farkas Dávid – Sólyom
Anna
Akvarell és vegyes technika:
2. díj Oláh Alexandra – Simon
Szinta – Sipos Mercédesz – Lakatos Dominika Dóra,
különdíj: Mezei Gréta – Farkas
Karina, Tóth Szimonetta
Grafika kategória:
különdíj Fets Martin és Lakatos
Ádám
Odafelé menet megnéztük a szerencsi várat, visszafelé jövet pedig
a sárospataki Rákóczi várat.
A korábbi rajzpályázat eredményhirdetése Penészleken volt, ott 17
tanulónk vett részt. Erre a versenyre nemcsak a művészeti szakos
tanulóink készítettek munkákat,

9
zösségi Ház által szervezett kistérségi rajzpályázaton eredményesen
szerepeltek, helyezéseket értek el.
Ők a Csáti Alkotók Társasága tagjainak – Kiss Csilla, Molnár Papp
Ilona és Tóth János – verseit illusztrálták. Erre a pályázatra 179
rajz érkezett. (A díjazott és a legsikerültebb munkák még megtekinthetők a Könyvesbolt galériájában.)

hanem az iskolánk felső tagozatos tanulói is. A kiállításon nagyon sok iskola tanulóinak munkáit állították ki. A mi iskolánk
első helyezettje lett a versenynek.
Nagyon szívélyes vendéglátásban
volt részünk, a település vezetői
fényképet is készítettek a győztes
csapatunkkal.
Itt is kirándulással folytatódott
a program: megnéztük a Nyírbátori várat és a szép középkori
templomot.
Végül ugyan, de nem utolsó sorban gratulálunk azoknak a
tanulóknak is, akik a Mezőcsáti
Könyvesbolt és a Kiss József Kö-

1. helyezettek:
Skaliczki Boglárka, Koczka Lili,
Simon Luca
2. helyezettek:
Farkas Mónika, Csorba Csilla
3. helyezettek:
Drága Gréta, Oláh Alexandra,
Skaliczki Diána, Filipkó Zsolt,
Sipos Mercédesz

Külön gratulálunk Wachterné Erzsike néninek, aki önzetlen támogatója és segítője Mezőcsáton
mindenféle művészeti, kulturális
tevékenységnek. Köszönjük a lelkes munkáját és kívánunk neki jó
egészséget a továbbiakhoz.
Juhász Lászlóné és
Fónagy-Árva Judit
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2014. május 22. és 25. között az Európai Unió 400 millió választópolgára adhatja le voksát
és szavazhat az új Európai Parlament összetételéről. Magyarországon 2014. május 25-én
nyolcmillió magyar szavazó dönthet arról, ki képviselje hazánkat a 2014–2019 közötti európai parlamenti jogalkotási ciklusban.
Az Európai Parlament összetétele most első ízben azt is meghatározza, hogy ki vezeti majd az
Európai Bizottságot. Az új szabályok értelmében az uniós kormányok vezetőinek az európai
választások eredménye alapján kell javaslatot tenniük a Bizottság következő elnökének személyére. Az európai politikai pártok már az európai választások előtt megnevezték jelöltjüket
erre a vezető pozícióra. Így tehát a választópolgároktól is függ, hogy ki lesz az Európai Bizottság következő elnöke.
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodáinak kiemelt feladata, hogy a tagállamok lakosságát a
legszélesebb körben tájékoztassák az Európai Parlament tevékenységéről, kiemelt figyelemmel az
európai parlamenti választásokra. Ennek megfelelően az Európai Parlament budapesti Tájékoztatási Irodája az elmúlt időszakban számos rendezvénnyel és egyéb kommunikációs tevékenységgel
hívta fel a figyelmet a közelgő választásokra, és a részvételi demokrácia jelentőségére.
A tájékoztatást a 2014-es európai parlamenti választások honlapja is segíti: az unió valamen�nyi hivatalos nyelvén elérhető weboldal az európai politikai pártokról, tagállami választási törvényekről és az EP főbb jogalkotási tevékenységéről (multimédia, infógrafikák, statisztikák)
nyújt tájékoztatást. Az oldal közérthető sajtódossziét is tartalmaz, melyben részletes információk találhatóak az elmúlt ciklus uniós szinten meghozott fontosabb döntéseiről. Ugyanezen a
honlapon a közelgő 2014-es európai választásokkal kapcsolatos valamennyi kommunikációs
anyag (kiadvány, vizuális anyag, plakát, logó) is letölthető. Irodánk Facebook és Twitter oldalán keresztül igyekszik folyamatos és naprakész információkkal és érdekességekkel szolgálni a
fiatalabb korosztály számára is.

Lővei Andrea
irodavezető
Európai Parlament Tájékoztatási Irodája, H-1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Tel.: +36.1.411.3540, Fax: +36.1.411.3560, e-mail: epbudapest@europarl.europa.eu
www.europarl.hu
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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

Június 16-án
14–16 óráig

Csorba Sándor
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:
Május 19. (hétfő)
Május 21. (szerda)
Május 28. (szerda)
Június 2. (hétfő)
Június 4. (szerda)
Június 9. (hétfő)
Június 16. (hétfő)
Június 18. (szerda)
Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8–12 óráig:
Május 21. (szerda)
Május 28. (szerda)
Június 4. (szerda)
Június 18. (szerda)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mezőcsáton április hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Hajdu János és Sánta Éva – Levente
Berki Ernő és Dósa Erika – Krisztián
Veres Gergő és Üveges Valéria Krisztina – Nikolett
Házasságkötések
Balogh Krisztián és Illés Rozália
Halálesetek
Vaskó Ignác 90 évet élt,
Kuli Sámuelné (szül. Gyüker Margit) 83 évet élt,
Vaskó Ignác 90 évet élt,
Lakatos János 87 évet élt.

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 40től a gimnazista diákoknak.
Minden vasárnap 10 órakor
istentisztelet.
Május 16-án péntek 16 órakor konfirmációi
vizsga a templomban, utána szeretetvendégség
a Nagyudvaron lévő egyik tanteremben.
Május 18-án 10 óra istentisztelet, konfirmációi fogadalomtétel, úrvacsora
Június 7-én pünkösd szombatján Gyülekezeti Napot tartunk, foglalkozásokkal, előadásokkal, gyermekek, ifjak és felnőttek számára.
Június 8. vasárnap pünkösd ünnepe 10
órakor ünnepi istentisztelet, 15 órakor és
másodnapján 10 órakor istentisztelet.
Június 15-én 10 órától a templomban Enyedy-s
diákok ballagási 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

Június 11-én (szerdán)

Állat- és kirakodóvásár a Vásártéren

Felhívás!

Kérjük támogassák a mezőcsáti kulturális életet adójuk
1%-ának felajánlásával!
Általános Művelődési Központ Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár
Adószám: 15585747-1-05

Kedves Olvasóink!
Lapunk előző számában a csáti vásár időpontja tévesen
jelent meg, természetesen a vásár időpontja a több évtizedes hagyománynak megfelelően minden hónap második szerdája. Az elírásért szíves elnézésüket kérjük!
A szerk.
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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

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.

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

Mezőcsáti Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltség
Hétfő: 8–12 óráig és 13–15 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig
Péntek: 8–11 óráig

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

CSÁTI ÚJSÁG

13

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjairól szóló 22/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában foglalt felhatalmazás
alapján a szociális igazgatásról szóló és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól szóló 22/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének – a továbbiakban rendelet – módosításáról az alábbiak
szerint rendelkezik:
1.§
(1) A rendelet 2.§-a (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) A rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
Házi Segítségnyújtás Szolgálat intézményi térítési díj megállapítása
Az igénybevevő jövedelmi helyzetétől függően az alábbiak szerint kerül megállapításra:
0.- Ft- 28.500.- Ft:
28.505.- Ft – 56.000.- Ft:
56.005.- Ft- 100.000.- Ft:
100.005.- Ft-150.000.- Ft:
150.005.- Ft:

50.- Ft/gondozási óra
75.- Ft/gondozási óra
150.- Ft/gondozási óra
200.- Ft/gondozási óra
255.- Ft/gondozási óra

2.§
(1) A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Idősek nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:
Napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek: 0.- Ft/nap

Pályázati felhívás
A pályázatot meghirdető szerv: Mezőcsát város
Önkormányzat Képviselő-testülete
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Meghirdetett munkahely: Mezőcsáti Általános
Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető)
beosztás
Munkavégzés helye: Általános Művelődési Központ, 3450. Mezőcsát, Hősök tere 15. (intézményegységei: óvoda, könyvtár, művelődési ház)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A Mezőcsáti Általános Művelődési Központ igazgatója egyúttal a Napközi Otthonos Óvoda intézményegység vezetője is, melynek keretében feladata az
óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének
megszervezése. Az igazgató ellátja alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezését, az
intézmény törvényes működésének biztosítását,
szakmai munka irányítását, a munkáltatói jogok gyakorlását, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatallal való együttműködést.
A megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre szól
2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli

3.§
(1) A rendelet 3/A§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Mezőcsáti Kistérségi Humánszolgáltató Központ Támogató Szolgálatának 2014. évi térítési díjai a következők:
Szociálisan rászorult személyek esetében:
személyi segítés óradíja:
0.- Ft/szolgálati óra
szállítási kilométer díja: 65.- Ft/szállítási km
Szociálisan nem rászorult személyek esetében:
személyi segítés óradíja:
845.- Ft/szolgálati óra
szállítási kilométer díja: 75.- Ft/szállítási km
4.§
(1) A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Fogyatékkal élők nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:
Intézményi térítési díj megállapítása 6-14 év korcsoportra:
Napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek: 0.- Ft/nap
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőknek: 410.- Ft/nap
Intézményi térítési díj megállapítása 18 év feletti korcsoportra:
Napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek: 0.- Ft/nap
Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőknek: 610.- Ft/nap
5.§
(1) Ezen Rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
dr. Domján László sk.
Rákosi Ildikó sk.
polgármester
jegyző

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A megbízás feltétele:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– felsőfokú képesítés, 2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) és (6) bekezdése, vagy a 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet 6/A. § (1) bekezdése, vagy a 150/1992.
(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése, szerinti
feltételek megléte.
– legalább 5 év szakmai gyakorlat
– vagyonnyilatkozat-tétel megbízással egyidejűleg
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
felhasználói szintű MS office (irodai alkalmazások)
Pályázatnak tartalmazni kell:
a) a pályázó részletes szakmai életrajzát
b) az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt 3 példányban
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
d) iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát
tanúsító okiratok másolatát,
e) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolatát,
g) nyilatkozatot, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez,
h) nyilatkozatot, hogy hozzájárul a jogszabályban
meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

i) nyilatkozatot, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
j) nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A megbízás kezdő időpontja: 2014. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának formája,
határideje és helye:
Postai úton, a pályázatnak Mezőcsát Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3450.
Mezőcsát, Hősök tere 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ÁMK igazgató.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Domján László polgármester nyújt a 06/49552-046-os telefonszámon.
A benyújtás határideje: 2014. június 6.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően, a pályázók meghallgatása után Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő testületi ülés
A pályázati felhívás további közzétételének helye:
Oktatási és Kulturális Közlöny
Mezőcsát Város honlapja
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Művészetek Háza épület bérleti díjának meghatározása
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mezőcsát, Kossuth u. 17. szám alatti Művészetek Háza
terembérleti díjának mértékét az alábbiak szerint határozza
meg. A Képviselő-testület a bérleti díjak minimum értékét
határozza meg azzal, hogy a helyiségek bérbeadása csak a
szabad kapacitás terhére történhet.

Épület
Bérleti díj (alapdíj)
Bérleti díj (szombat)
Bérleti díj (vasárnap/ünnepnap)

Téli Ft/óra Nyári Ft/óra
6000
5500
6400
5900
6750
6250

A hozzájárulás mértékétől a Képviselő-testület
egyedi esetekben eltérhet.
Abban az esetben, ha a tevékenység a Mezőcsát Város Önkormányzat alapfeladatainak ellátásához kötődik, illetve ha a cél
közhasznú vagy kiemelt közhasznú, a Képviselő-testület egyetértésével a bérleti díj mértékét ingyenesen is meghatározhatja.

Keresztrejtvény – Vén diák üdvözlete
VÍZSZINTES: 1. Ady Vén diák üdvözlete c. verséből idézzük a
befejező sorokat (Zárt betűk: SSZM). 14. A legészakibb magyar
erőd. 15. Lobogó lángja. 16. Lázszélek! 17. Hazárd kártyajáték.
19. Veszprémi település. 20. Férj. 21. A hónap harmada. 23.
Hangnem (skála). 25. Melle. 27. Vanádium, lantán, nitrogén
vegyjele. 28. Mitikus történetek. 30. A „király” halála! 31. ….-olégi, repülési. 32. Tataroz. 34. Mongol fejedelem. 35. Gally. 36.
Országgyűlés jelzője volt. 37. Házmester felesége. 39. Indulás.
40. Vállalatok. 41. Gyulladása. 43. Sportág. 44. Hektár. 45. Román
(fon). 46. Férfinév. 48. Rosszindulatú daganat. 49. Dallam. 51.
Csevegés. 52. Értelmi képessége. 53. Borsodi község. 55. Famunkás. 56. Gépkocsi része. 57. Névelő. 58. Szerző. 60. Zenei hangsor.
62. Igekötő. 63. Mesebeli lény. 66. Odanyújtottad.

1

2

3

4

5

6

7

8

17

16
21

18

22

11

12

19
24

23
28

27

13

29

26
30

33

36

35

20
25

32

31

37

39

45

10

15

14

41

9

34
38

40

42

43
46

47

44
48

FÜGGŐLEGES: 2. Túlzott emócióval beszél. 3. Üres név! 4.
52
50
51
Mongoloid nép. 3. Véded. 6. Gazdasági növény. 7. A bűn lehet 49
ilyen. 8. Betű kiejtve. 9. Belül megun! 10. Színésznő. 11. Ékte- 53
54
55
56
len ételem. 12. Alkotás. 13. Mohamedán uralkodó. 14. Az idé62
60
61
58
59
zet második része (Zárt betűk: TICI). 18. Rugalmas alkatrészei. 57
22. Testület. 24. Vízi átkelőhely. 26. Kocsiülés kitámasztója. 28. 63
66
67
64
65
Orvosilag javasolt. 29. Gyakorta feketéző. 32. Üzemköltség. 33.
Állami szövetségen. 36. Ére betűi. 38. Félig vicces! 39. Nemzetséget. 40. Tiszti szolga. 42. Férfinév. 43. Ficsur. 44. Lakásában.
47. Értéke. 48. Páros üresöv! 50. Erkölcstan. 52. Ez a férjhez menő lány. 54. Menyasszonyom. 56. Forma. 59. Oxigén és neon vegyjele. 61. Belül látók! 64. Üres
rév! 65. Fordított kettős betű. 67. Üres tál!
J. S.
Az április lapszámunkban megjelent Tavasz című keresztrejtvény megfejtése: Mikorra kivirít koszorúd virága, örömünnep legyen e szegény hazába!
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Tokaji Györgyöt és Kovács Máriát házasságuk
40. évfordulója alkalmából sok szeretettel köszönti:
Három fia: György, László, Károly
Menyük Henrietta, Editke, Éva
Nászasszonyai és Nászurai.

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 négy gyermeked

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

Nem vársz már otthon várakozó szemmel,
Nem örülsz már többé szerető szíveddel.
Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
Melyet éveken keresztül viseltél magadban.
Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Áldjon a jó Isten örök boldogságot.

Emlékezés Édesanyámra
és a Nagymamára,

Minya Lászlónéra,
Halálának 2-ik évfordulójára.
Soha nem feledünk, fiad, László,
leányod Anita, a vőd, Ferenc
és két szép unokád, Ferike és Anita.
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Megemlékezés a jeles napok egyikéről a Mezőcsáti Tájházban
A múlt havi Csáti Újságban meghirdetett Szent György napi hagyományok
című tájházas rendezvényünk április 26-án megvalósult programja:
– A délelőtti tervezett tájházbemutatónkra nem érkezett senki. Egész délelőtt
esett az eső – lehetett ez az oka.
– A délutáni programunk a terveink szerint valósult meg. 18 általános iskolás
tanuló vett részt a két általános iskolánkból. 14 órától 18 óráig voltunk együtt,
az időjárás már nem zavart minket. A mellékelt fotók egyikén az agyagszobor
készítése látszik (a történetmesélés rontást hozó gonosz szörnyének a megmintázása), a másik fotón az elkészült kemencés lángost esszük szülőkkel
együtt. Jó hangulatban zajló, jól sikerült program volt a délutáni.
Juhász László
Mezőcsáti Tájházért Alapítvány

Lépcsőn járó halak, víz alatti porszívózás

Az ökológiai egyensúly megőrzése is fontos eleme a Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Programnak
A kormány jóváhagyta a Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Programot, amely lehetőséget teremt a Tisza-tó térségének teljes
körű fejlesztésére. A tervek mellé a fejlesztési forrás is rendelkezésre áll, így a következő hét év során 35 milliárd
forint érkezik a térségbe. A nemzeti program egyik fontos elemeként a Komplex Tisza-tó Projekt célja, hogy a tó
élővilágának egyensúlyát hosszú távon garantálja.
A Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Program részeként a Tisza-tó térségének megközelítését biztosító legfontosabb főutak burkolatának felújítása, a helyi kerékpárutak építése, valamint a turisztikai és gazdaságfejlesztést célzó programelemek mellett találjuk Komplex Tisza-tó Projektet is, melynek keretében 6 és
fél milliárd forintos beruházás valósul meg. Célja a vízgazdálkodás javítása, az
öntözővízigények kielégítése mellett szerepel az ökológiai egyensúly biztosítása és az idegenforgalmi hasznosítás is. A beruházás tervezésekor készített
közvélemény-kutatások és szakértői vélemények egyaránt rámutattak, hogy
a térség fejlődése szorosan összefügg a Tisza-tó fenntarthatóságával. Az intézkedés hatására a Tisza-tó kellő vízáramlási viszonyainak biztosításával az
ökológiai egyensúly hosszú távon is megőrizhető lesz.
Kétségtelenül a projekt egyik legérdekesebb eleme az ökológiai hallépcső építése. A mesterséges patak 1300 méter hosszan biztosít közlekedési útvonalat a halaknak a Tisza alvizétől a Tisza-tóig és vissza, megkerülve
a kiskörei vízlépcsőt. A halátjáró kialakítása ökológiai kapcsolatot biztosít a
folyó és a tározó élővilágának. A területen már látszik a kígyózó patakmeder, ami 8-9 méteres szintkülönbséget tesz átjárhatóvá a halaknak, 10-15
centiméteres lépcsők segítségével. Az ökológiai lépcső méreténél fogva
országosan egyedülálló, de az is különlegessé teszi, hogy komoly biológiai,
halgazdálkodási kutatások terepe lesz.
Szintén a projekt része az árvízi hullámverésnek kitett partvonal megerősítése is, ami három Heves megyei település környékét érinti. Tiszanána,
Dinnyéshát és Sarud térségében erősítik meg a partfalat, mintegy 500 méter
hosszúságban. Megújulnak a Tisza-tó öblítőcsatornáin lévő zsilipek is, amelyeknek egyrészt a csónakforgalom biztosításában, másrészt a medencék
friss vízzel való ellátásában van nagy szerepük. Nagy erővel folynak a kotrási

munkálatok a Tisza-tó több részén. A csatornák fontos közlekedési útvonalak,
ugyanakkor a vízáramlást is biztosítják, így ezeken a szakaszokon létfontosságú a hordalék lerakódás eltávolítása. A Tisza-tó minden medencéjét érinti a
lepelkotrás, ami a lerakódott iszap és homok mintegy 30 centi vastagságban
való eltávolítását jelenti, mintha víz alatti porszívózást végeznénk. Az iszap
a Tisza-tó szigeteire kerül, helyet adva mintegy egymillió köbméternyi plusz
víznek. Így valósul meg az ökológiai egyensúly biztosítása mellett a tározó
kapacitásának növelése.

Csáti Újság

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