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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. május 27-én tartotta tervezett ülését, ahol tájékoztatást adtam:
A Bacsó Béla úti IKSZT műszaki
átadás-átvételéről, a Kistérségi
Iroda Tanácstermében tartott Járási Menetrendi Egyeztetésről, a
GYEP szociális tréningről, a Tanuszoda Vigh István ügyintézővel
történő személyes bejárásáról, a
Művészetek Háza kárszakértői
bejárásáról, a május 15-én csütörtökön helyben megtartott Polgárvédelmi Gyakorlatról, szép korú
Gulyás Gyuláné (ln. Stefán Lídia)
köszöntéséről, a Hudiczius Ildikó
személyében bemutatott új helyi
postavezető és Rácz Tamásné,
a Debreceni Postai Igazgatóság
tisztségviselőjének látogatásáról.
Az Egészségfejlesztő Nonprofit
Kft. Taggyűléséről, ahol a tagönkormányzatokat
képviselő
polgármesterek elfogadták: A
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. 2013. évi Beszámolóját,
folyószámlahitelének
meghosszabbítását, és a TÁMOP
6.2.4.4. B -12/2 kódjelű „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és
foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázata benyújtására
történő felhatalmazást.
A Mezőcsáti Kistérség Többcélú
Társulása Tanács Ülésről, ahol
a polgármesterek elfogadták: A
Mezőcsáti Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsa 2014. évi munkatervének módosítását. A Mezőcsáti
Kistérségi Többcélú Társulása
2013. évi szociális feladatellátásáról szóló tájékoztatót. A Személyes
gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások szakmai
programját, a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési

Iroda Alapító Okirat módosítását,
a Dél-Borsodi Humánszolgáltató
Központ és Fejlesztési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, a Beszámolót a Mezőcsáti
Kistérségi Többcélú Társulása 2013.
évi költségvetési gazdálkodásáról, a
Mezőcsáti Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
2. számú függeléke módosításáról.
Tájékoztatást adtam továbbá
még az Európai Unió Parlamentjének Választására Szavazatszámláló Bizottsági Tagnak Delegált
állampolgárok eskütétele és póteskü tételéről, akik helytállását
ezúton is köszönöm.
A Képviselő-testület elfogadta: A
Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatal Beszámolóját a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Az Európai Mobilitási hét
őszi rendezvénysorozatához történő
csatlakozást és helyszín-, valamint
programtervezetet. Az ELMÜÉMÁSZ Hálózati Kft. Bajcsy-Zsilinszky úti kapacitásbővítéshez
szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megadását. A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat kérelmének jóváhagyását a 2014. június 21-én tartandó „Szabadság és Városi Közösségi
Napok” kulturális rendezvény érdekében. A Mezőcsát Népművészeti
Egyesület kérelmének támogatását
a Pünkösdi Gyermek és Ifjúsági
Néptánc Fesztivál megrendezéséhez. A Magyar Köztisztviselők és
Közalkalmazottak Szakszervezete
Mezőcsáti Alapszervezete kérelmének támogatását. A Vita-Terra Bt.
kérelmét oktatási helyszín biztosítása iránt. A Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal kérelmét irattár
áthelyezése iránt. A Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének munkatervét a gépjárműadó,
az iparűzési adó és a kommunális
adónemek hátralékainak behajtása

iránt. A KEK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelmét a TÁMOP
6.2.4.4. B-12/2 kódjelű „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és
foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázata benyújtásához
szükséges jóváhagyás utólag történő megadását. A Szent István Napok programtervezetét és költségvetését 2014. augusztus 19-20-ra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal és Mezőcsát Város Önkormányzat között fennálló
a 3045 Mezőcsát, Hősök tere 24.
szám alatti „Munkaügyi Központ”
bérleti szerződésének új, egységes
szerkezetbe foglalását. A Mezőcsáti
ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár 2014. július 7. és 27. közötti, valamint a Napközi Otthonos
Óvoda Hősök terei tagegységének
2014. június 16. és augusztus 15.
közötti zárva tartását, illetve mindkét óvodai egységünk 2014. augusztus 18. és augusztus 22. közötti
zárva tartását. Az ÁMK Napközi
Otthonos Óvoda IPR pályázatának
támogatását és egyben az elszámolandó költségek megelőlegezését.
Az ÁMK Nappali Otthonos Óvoda
pedagógusnapi ünnepségének költségbiztosítását.
Nem volt módjában a Képviselő-testületnek
támogatni:
Suha Ferencné és Botos Gyuláné
mezőcsáti illetőségű magánszemélyek magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kérelmét.
Újratárgyalását látta szükségesnek Hajdú Imre mezőcsáti illetőségű magánszemély kérelmének.
Zárt ülésen elfogadta a Képviselő-testület a Berecz Sándor
felperes és Mezőcsát Város Önkormányzat mint alperes között
folyamatban volt peres eljárás
egyezséggel történő lezárását.
dr. Domján László
polgármester
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Pedagógusnap alkalmából tanítókat,
tanárokat köszöntött a Mezőcsáti Tankerület
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevében Szaniszló László tankerületi igazgató
2014. május 30-án köszöntötte iskolái nevelőtestületeit. A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában tartott ünnepséget a tanulók és volt
diákok meglepetésműsora nyitotta meg.
Hálás szeretettel előadott színvonalas társastánc, trombitaszóló, versmondás és néptánc okozott örömteli
perceket a jelenlévőknek. A produkciókat követő köszöntőszavakból idézve: „A pedagógus nem csak tanár és
nem csak nevelő. A pedagógus példa. Sok esetben példakép. A pedagógus a tanulók szemében az iskolai évek
után évtizedekkel is »tanár úr« és »tanárnő« marad. … Tanításra ismeret, nevelésre hivatás szükséges.”
Az ünnepi beszéd zárszavát követően került sor a pedagógusok név szerinti köszöntésére. Miniszteri elismerés formájában Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak: Barta Vincéné (Tiszatarján), Fodor
Dénesné (Igrici), Gombos Józsefné (Igrici), Kissné Kalivoda Mária (Tiszatarján), Roszkos Lajosné
(Mezőcsát) és Száz Lajosné (Igrici).
A jubiláló dolgozókat is köszöntötték. 40 éve közalkalmazott: Czeglédi Terézia (Mezőcsát), Fodor
Dénesné (Igrici), Kissné Kalivoda Mária (Tiszatarján). 30 éve közalkalmazott: Csernaburczky Gyula (Ároktő), Deák Éva (Ároktő), Friedrichné Szabó Katalin (Mezőcsát), Hornyikné Batyuta Ilona (Mezőcsát). 25
éve közalkalmazott: Oroszné Kvaszta Noémi (Hejőpapi), Szabóné Terhes Zsuzsanna (Mezőcsát).
Az idén először az iskolák vezetői mindenhol kiválasztották a legjobban teljesítőket, akik az év tanítója,
illetve az év tanára elismerést kapták. Ároktő: Deák Éva, Csernaburczky Gyula. Hejőpapi: Morvainé Vizsolyi Mária, Nagyné Sóvári Noémi. Igrici: Farkas Gyuláné, Kislászló Csabáné. Mezőcsát: Barabásné
Balogh Ilona, Kovácsné Gyuricskó Erika, Baloghné Zsípi Hajnalka, Kormos Ágnes. Tiszakeszi: Hajdú József, Tóth Mária. Tiszatarján: Tomkainé Kazár Éva, Esztergályos Éva. A rendezvényt jóízű ebéd
és baráti beszélgetés zárta.
Bereczné Veres Anikó

25 éve közalkalmazottak

Szaniszló László és a 40 éve közalkalmazottak

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak

30 éve közalkalmazottak

3

CSÁTI ÚJSÁG

4

A polgárőrök elmúlt egy éve
Az elmúlt hónapokban Mezőcsát
Önkormányzatának képviselő-testülete
előtt is beszámolt 2013. évi tevékenységéről
a Mezőcsáti Polgárőr Egyesület.

A civil szervezet mozgalmas éven van túl, hiszen az
egyesület tagjai szabadidejük terhére 332 alkalommal
láttak el szolgálatot.
A Mezőcsáti Rendőrőrs állományával ez évben 64
alkalommal 349 órában láttak el közös szolgálatot a
mezőcsáti polgárőrök.
A szeptemberi iskolakezdésnél a gyalogos átkelőhelynél
vigyáztak a tanulók és szülők biztonságos átkelésére, minden
reggel 2 fő 1 órában. A tagok összesen 1821 órát dolgoztak
a város közbiztonságának, rendjének fenntartása érdekében.
az elmúlt évben, ha / főre számoljuk az óraszámot, mintegy
8000 órát voltak szolgálatban a közbiztonság érdekében.
Az egyesület 2 fővel bővült a 2013-as esztendőben.
A szervezet eredményes munkájának elismeréseképpen
a B-A-Z. Megyei Szövetség Kotta Istvánt a polgárőrség
Aranykeresztjével tüntette ki. A vezetőség javaslata alapján
Farkas Róbert polgárőrt tárgyjutalomban részesítette.
2013 évben szintén megszervezték jótékonysági
báljukat, mely nagy sikerrel és eredményesen zárult.
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskolában az Egressyhét keretén belül KRESZ vetélkedőt és kerékpáros ügyességi
vetélkedőt szervezett az egyesület a tanulók részére.
A szolgálatot teljesítő polgárőrök észleltek lakástüzet,
melyet jelentettek a rendőröknek, illetve értesítették a
tűzoltókat. Fatolvajokat üldöztek, sajnos elmenekültek,
de a kivágott fát visszajuttatták a tulajdonosnak.

A polgárőrök a közös járőrözéseik során többféle cselekményeknél segítették a rendőrök munkáját, országos körözött személy elfogását. Csoportos garázdaság verekedés
miatt több alkalommal, személyek előállításában is közreműködtek. Elfogták azt a személyt, aki betörte az önkormányzat bejárati ajtajának az üvegét. Második világháborús robbanóanyag őrzése is szerepel a 2013-as tevékenységi
listán. Baleseteknél forgalomterelésnél pedig részt vettek a
helyszínek biztosításában is. Mindenszentekkor a temetőket és környéküket fokozottan ellenőrizték. Júliusban
a polgárőrök is nagy erőkkel keresték az eltűnt személyt
Mezőcsát külterületén erdőben, szőlőkben.
Emellett az autópályán figyelőszolgálatot láttak el a
rendőrökkel közösen.
2013. évben az OPSZ által kiírt pályázaton a Polgárőr
Egyesület összesen 320.000,- Ft-ot nyert, melyből a térségi vezetőnek 120.000,- Ft üzemanyagköltség került elszámolásra, a
maradó 200.000,- Ft-ot a működési költségekre és az egyesületi autó fenntartására fordították. Ezen kívül egy autógumi-pályázatuk volt, melyen a szolgálati gépjárművünkhöz pályáztak
gumiabroncsra, mely sajnos nem járt eredménnyel. M. Zs.

Fölényes kormánypárti siker

Új autót kapott
a mentőállomás
Egy új Volkswagen Crafter típusú gépjárművet kapott a mezőcsáti mentőállomás. Az állomás három
autóval látja el 12 településen a mentőszolgálatot. A
gépparkban lévő három jármű közül az egyik már 13
éves volt, ezért most az Országos Mentőszolgálattól
kapott az állomás egy teljesen új, nulla kilométeres,
teljes felszereltséggel ellátott mentőautót, amely
paramétereiben teljesen megegyezik a KIM típusú
mentőkkel. Így jelenleg a mezőcsáti állomás két autója 12 órában, míg egy járműve 24 órában látja el a
mentési feladatokat.

A FIDESZ-KDNP fölényes győzelmével zárult a
május 25-én megrendezett Európai Parlamenti választás hazánkban. A FIDESZ-KDNP 12, a
Jobbik 3, a Demokratikus Koalíció, valamint az
MSZP 2-2, míg az Együtt-PM és az LMP 1-1 képviselőt küldhet Brüsszelbe.
Az EP voksolás előtt összesen 8 párt állított jelölteket. A választás lényegesen alacsonyabb részvétel mellett zajlott, mint az áprilisi
országgyűlési, ugyanis a választásra jogosult
állampolgárok közül összesen 2 millió 313 ezer
259 fő (28,92%) járult az urnák elé. A voksolás
az országgyűlési választáshoz hasonlóan toronymagas FIDESZ-KDNP sikerrel ért véget. A
kormánypárti koalícióra 1 millió 191 ezer 163
állampolgár adta le a voksát, ami a választók
51,49%-át jelenti. A Jobbikra 339 501-en szavaztak (14,68%), míg az MSZP listáját összesen
252 494 fő, a választópolgárok 10,92%-a támo-

gatta. A 4. helyet a Demokratikus Koalíció (DK)
szerezte meg 225 762 szavazattal (9,76%), az
Együtt-PM 167 012 (7,22%) ért el, míg az LMP
éppen, hogy átlépte a mandátumszerzéshez
szükséges 5%-os küszöböt 115 957 vokssal
(5,01%). A Haza Nem Eladó 12 107 (0,52%) és
az SMS 9 263 (0,4%) eredménnyel zárt.
FIDESZ-siker a térségben is
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. választókerületében
szintén nagy fölénnyel győzött a FIDESZ-KDNP,
ugyanis a 21 057 érvényes voksból a kormánypárti lista 11 661 (55,37%) szavazatot kapott.
A Jobbikra 4 639-en (22,01%), az MSZP-re 2
085-en (9,90%), a DK-ra 1 233-an (5,85%), az
Együtt-PM-re 687-en (3,26%), az LMP-re 549en (2,6%) voksoltak. A Haza Nem Eladó mozgalomra 121 (0,57%) és az SMS-re 82 (0,41%)
szavazat érkezett.
B. K.
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Nemzetközi Parasztolimpia
Mezőcsáton

Idén is megrendezték a Parasztolimpiát városunkban. A programnak június 7-én
a sportpálya adott otthont.
Az esemény megnyitóján elsőként Domján László,
Mezőcsát polgármestere köszöntötte a résztvevőket, a
megjelenteket. A bevezető gondolatok után Tállai András
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg
a rendezvényt. Beszédében hangsúlyozta, hogy minden
olyan esemény, kezdeményezés, amely a hagyományaink
továbbéltetésében vállal szerepet, az támogatandó. Elmondta, hogy a parasztolimpia is azt a célt szolgálja, hogy
verseny, játék formájában felelevenítsék a résztvevők azokat
a tevékenységeket, szokásokat, amelyeket őseink, nagyszüleink nap mint nap végeztek.
A rendezvény házigazdája Gyebnár Csekka, az
egyik magyar televíziós sorozat szereplője, Gizije volt.
A versenyen 4 négyfős csapat vett részt, akik több ver-

Gyebnár Csekka, Kormos Péter, Tállai András és dr. Domján László

senyszámban mérték össze tudásukat. Volt például
szalmabála-átugrás, különböző súlyokkal megpakolt
talicskatolás, vagy épp kukoricamorzsolás.
A délelőtti programot a Kék Lagúna Mazsorettcsoport műsora színesítette.
A délután színpadra lépett a Mezőcsáti Galiba
Néptáncegyüttes, a Tiszakeszi Botorka Néptáncegyüttes,
a Dance Forever tánccsapat. A Sportpályájára kilátogatók megismerkedhettek még Goda Istvánnal, a Magyar
Bajnok Erősemberrel. A közönséget szórakoztatta még a
délután során a Prügyi Duó, illetve a KisBót zenekar.
A rendezvény megkoronázásaként esta Majka és
Curtis koncertjét, valamint a dj Rátkaival hajnalig tartó
M. Zs.
diszkót élvezhették a mezőcsátiak.

A Kék Lagúna Mazsorett-csoport

Játékos,
ámde nehéz
feladatok
a Parasztolimpián:
szalmabála-gurítás,
talicskatolás, kukoricamorzsolás...
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Az utolsó fesztivál-tánc (?)
A dolgok jelenlegi állása szerint véget ért egy majd két évtizedes, 1995-től datálható korszak városunk életében, melyet
szemernyi túlzás nélkül címkézhetünk dicsőségesnek. Március 22-én az egyetlen még aktív mezőcsáti botforgató csapat,
a tizedik életévét tavaly ősszel betöltő Kék Lagúna mazsorett-csoport is elköszönt az országos fesztiválok világától.
A búcsúra Debrecenben, a szakág honi fellegvárában
került sor. A hajdúsági seregszemle érdemi része a
2013-as szakmai Nívódíj átadásának megnyitóba oltott
ceremóniájával vette kezdetét – kedvünket virító bejelentéssel. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
által odaítélt elismerést ugyanis ezúttal a Mezőcsáti Kék
Lagúna mazsorett-csoport vezetője, Kormos Ágnes
kapta! A kitüntetést akár életműdíjnak is nevezhetnénk, csakhogy tulajdonosának vitalitását ismerve bőven illetlennek tetszik még az efféle értelmezés.
Ági néni egyébként is azonnal tiltakozott a kitüntetés egyéni jellege miatt, mondván, Timi (dr. Tarsoly
Tímea) és Viki (Kovács Viktória) segítsége, a lányok
odaadó munkája, illetve a szülők támogatása nélkül
ő egyedül semmire se jutna. Való igaz, a sikerekben
közös az érdem. Ám mégis fölöttébb rendjén való,
hogy Kormos Ágnesnek „címezték” a jutalmat, hiszen
ha Ő nincs, mazsorett sem lenne Mezőcsáton. Ráadásul nélküle a csajok nem csupán a botforgató sikerek
garmadájáról maradtak volna le, de a tinédzserkor
jellemformáló kihívásaival is sérülékenyebb morális
vértezetben kellett volna, illetve kellene szembenézniük. Míg az ő példája nélkül Timi lánya sem érzett
volna feltétlen késztetést arra, hogy a jogi doktorátus
megszerzésének fáradozásai közepette csak úgy mellékesen koreográfusként is egyetemi szinten teljesítsen. Bár a „mellékesen” kitétel esetében nem tűnik a
leghelyénvalóbb megfogalmazásnak, mivel szenvedélyes maximalizmusát ismerve roppant nehéz róla
elképzelni, hogy bármit is tudna„csak úgy” csinálni.
A fellépések sorában a Kék Lagúna előbb a zászlósbotos attrakcióval lépett a publikum elé. A műsorszám
előtti szokásos bemutatás alkalmával a helyi szpíker
hosszasan sorolta a csoport elmúlt években elért eredményeit, érdemeit. A negyvenhét kiemelt arany minősítés, és a 2011-ben átvett „Közösség Szolgálatában
Mezőcsátért” kitüntetés mellett a mikrofonos úriember
kitért az emlékezetes montenegrói, prágai és olaszországi túrák imázsépítő szerepére is. Egyszersmind a
közönség tudtára adta, hogy az együttes ezen a napon
fejezi be kivételesen szép ívű pályafutását. A méltató s
elbocsájtó szép szavakat halván torokszorító érzés lett
úrrá az egyébként is kihegyezett lelki állapotban lévő
lányokon. S némelyek talán el is pityeredtek volna, ha
nem szólal meg a zene, s nem kényszerít mosolyt arcukra a föllépők illemkódexének idevágó paragrafusa. Persze volt odalenn, aki még ekkor is tovább feszítette az
érzelemhúrt, midőn a Europe zenekar híres nótájának
fölcsendülő dallamára reagálva költői kérdést intézett
társaihoz: – „Mi is a címe ennek a számnak?” A válasz
egy ajakszorító sóhajban rekedt kimondatlanul: Végső
Visszaszámlálás!

Aztán elindult a tánc. Lendültek a karok, lábak, a
zászlók repdesve, a botok pörögve szálltak. Mindközben a szurkolótábor keltette ütemes taps lelkesítő ereje a produkció hatása alá kerülő„semleges” nézők tenyércsapkodása által egyre hangosabbá válva
hátborzongatóan varázslatos hangulatot teremtett
a csarnokban. S amikor az előadás végén a „csáti
B-közép” fölállva ünnepelte őket, a levonulván szájukat még mosolyra görbítő kedvencek mindegyikének szemében ott csillogtak már a meghatódottság
sós levének cseppjei. Majd pillanatokkal később
sietve gördültek, potyogtak alá, midőn a sokaság
tekintete elől eltűnvén a csapat tagjai zokogva borultak egymás nyakába a folyosó árnyékában.
A jelenetsorok alig kisebb emocionális töltettel
ismétlődtek meg a pom-ponos attrakció kapcsán. Majd
következett a záró aktus, az utolsó eredmény-hirdetés,
melynek keretében először a legmosolygósabb csapatnak adandó, majd a show kategória (zászlós-botos)
legjobb koreográfiájáért járó különdíjat vehette át a Kék
Lagúna (előbbivel feltehetően az ambivalens érzések
dacára a látszat megőrzéséért tett emberfeletti erőfeszítéséket honorálta a zsűri, utóbbival Kovács Viktória első
fesztiválra készült szakmai munkáját ismerte el). Végül
a két táncot értékelték az ítészek, fergeteges nézőtéri
ovációt kiváltva egyaránt kiemelt arannyal jutalmazva
azokat. S noha az eredmény szinte borítékolható volt,
a csoport tagjai 48. és 49. alkalommal is úgy örültek a
legmagasabb értékű minősítésnek, mint kilenc évvel
korábban a legelsőnek. Anno Egerben még 18 leányzó
alkotta a kompániát, a debreceni epilógusra tizenegyen
maradtak a kezdő formációból: Bartók Vanda; Csótka
Ildikó; Csótka Veronika; Fróna Stella; Horváth Petra;
Lőrincz Brigitta; Lőrincz Eszter; Nagy Kitti; Répási Csilla;
Tóth Erika és Tóth Klaudia. Hozzájuk csatlakozott másfél
évvel ezelőtt az oktatói, koreográfusi szárnyait is sikeresen próbálgató Kovács Viktória, aki korábban a Kristály

mazsorett-csoport oszlopos tagja volt. Méltóképpen
köszöntek el a sportágtól a lányok, mégsem tudtak igazán örülni – az idő előtti búcsú megváltoztathatatlanak tűnő ténye megakadályozta őket
ebben. Hiába citált elő Ági néni egy találónak vélt
bölcseletet, miszerint „ne bánd, hogy vége, örülj
annak, hogy megtörtént”, a hazaút hangulata korántsem idézte a „régi szép időkét”. A csajok mind a
mai napig képtelenek fölfogni, hogy nincs tovább.
A korlátozó, szűkös anyagi lehetőségek és a szerencsétlen kicsengésű konfliktusok együttállása
azonban fölülírta akaratukat, utolsónak keresztelve a debreceni fesztivált.
A mazsorett helyi lángjának ellobbanásával vitathatatlanul szegényebb lett városunk. Nincs sok hely
széles e világon, ahol alapvetően tiszteletet ébresztő
érdem volna mezőcsátinak lenni. Olyan hely, ahol elismerő pillantásokat, vállveregetéseket, dicsérő szavakba foglalt gratulációt kap valaki pusztán azért, mert
mezőcsáti illetőségűnek vallhatja magát, függetlenül
attól, hogy szülő, ismerős, buszsofőr, vagy egyszerűen
csak arra tévedt nézelődő. A mindenkori mazsorettfesztiválok helyszínei ilyen mágikus territóriumok
voltak. Olyan színterek, ahol Mezőcsátot leginkább
a precizitást, fegyelmezettséget, látványosságot és
eleganciát magába foglaló minőség szinonimájaként
emlegették. Aki járt efféle rendezvényen, az pontosan
tudhatja, átérezhette ezt. Aki nem, fájdalom, talán sohasem tapasztalhatja már meg. Mert bár alkalmanként láthatjuk még föllépni itt-ott a lányokat, a fesztiválok különös, feszültséggel teli ünnepélyes miliője
nélkül tagadhatatlanul veszít káprázatából az általuk
létrehozott, képviselt csoda.
Utóirat: A lányok még bíznak a hollywoodi
törvényszerűségben, mely szerint minden sikertörténetnek kell, hogy legyen folytatása. Talán
még létezik „Visszatérés a Kék Lagúnába”…

Kormos Ágnes és a Kék Lagúna Mazsorett-csoport
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Az idén is megrendezésre került az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében a keresztrejtvényfejtő verseny.
A nevezőknek egy skandináv és két hagyományos rejtvényt kellett időre megfejteni. A jó hangulatú
versenyen a következő eredmények születtek.
I. Radványi László
II. Erőss Gyula
III. Kovácsné Szikszai Éva
Gratulálunk a nyerteseknek és a résztvevőknek!

Programajánló
2014. június 21-én (szombaton)„Szabadság és Városi Közösségi Napok 2014” az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár többcélú terén a Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
2014. július 12-én (szombaton)„V. Csáti Menyegző” az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár többcélú terén a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány szervezésében.

Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár 2014. július 07-től július 26-ig ZÁRVA tart.
Nyitás: 2014. július 28.
A városi szavalóversenyre az idén is szép
számmal jelentkeztek a nyugat költőinek egy
szabadon választott művével. A nevezetteket
három kategóriában értékelte a szakzsűri:
Kálloy Molnár Péter, Gulyás Terézia, Tóthné
Keresztesi Éva, Vida Lászlóné.
A versenyen a következő eredmények
születtek:
Kisdiák kategória: I. Kovács Noé		
Diák kategória:
I Kovács Petra
II. Gödri Apolka
III. Suha Lilla
Ifjúsági kategória:
I. Bakondi Bettina
II. Csótka Ildikó
III. Bódi Sarolta
Felnőtt kategória:
I. Kiss Lajosné (Tiszakeszi)
II. Zsolcai Istvánné (Ároktő)
III. Koczka Ferenc Csaba (Mezőcsát)
Különdíjasok: Vajda Béláné (Ároktő)
és Pénzes János (Mezőcsát)

In memoriam
Hegedűs Zoltánné magyar-orosz szakos tanár
1970-től nyugdíjba vonulásáig, 2007-ig dolgozott
a mezőcsáti Általános Iskolában.
Szakmailag jól felkészült nevelőt és emberséges, barátságos kollégát ismerhettünk meg személyében. Nemzedékek sokaságát tanította a szép
magyar beszédre. Tanítási órái mozgalmasak, sokszínűek és tartalmasak voltak. Óráira pontosan és

Hegedűs Zoltánné

körültekintően készült fel, igyekezett tudása legjavát adni minden megnyilvánulásával. A magyar
tantárgy tanítása mellett osztályfőnöki tevékenységet is ellátott hosszú éveken keresztül. Tanítványait úgy próbálta nevelni, hogy tegyék magukévá
az erkölcsi értékeket mint a becsületesség, munkaszeretet, tisztelet mások iránt, felelősségtudat,
mert így válhatnak olyan felnőtté, amilyet a XXI.
század követel. Mindezt személyesen példamutatásával is erősítette tanítványaiban.
A nevelőtestület aktív tagja volt, innovatív
személyiség, aki mindig követte a változó világ elvárásait. Munkájához kapcsolódóan szívesen vett
részt tanfolyamokon, továbbképzéseken.
Tevékenyen vett részt a Coménius minőségbiztosítási rendszer kiépítésében, majd a Minőségbiztosítási Csoport tagja volt.
Elvégezte a Drámapedagógiai tanári továbbképzést, majd a felső tagozaton folytatta a megkezdett Zsolnai-programot. Megismerkedett a számítógéppel és elvégezte a Számítógép és internet
alapismeretek című tanfolyamot. Megbízható, lelkiismeretes egyéniség volt, aki a munkáját szerette
és eredményesen végezte a vezetői feladatok ellá-

tása során is. Mindvégig a Társadalom-tudományi
munkaközösség vezetőjeként tevékenykedett és
segítette a szaktárgy gondozói feladatokat.
2000-2005-ig mint igazgatóhelyettes dolgozott az akkor új nevet kapott Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
A tervező- és szervezőmunkában mindig lehet
rá számítani, az iskolai ünnepségek aktív szervezője
és lebonyolítója volt. Lélekemelő, szép ünnepi beszédei mai napig is emlékezetesek a kollégák előtt.
Eredeti, gyönyörű kézírásait anyakönyvek, ünnepi
műsorok forgatókönyvei őrzik az utókor számára.
Szakmai, pedagógiai és egyéb tevékenysége
alapján nyugdíjba vonulása alkalmából a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült.
Írja Önéletrajzában: „Munkámat igyekeztem úgy
ellátni, hogy a pályán adódó követelményeknek eleget
tudjak tenni” Igen! A nevelő-oktató munka, valamint
az intézményi munka minden területén eleget tett az
elvárásoknak. A pedagógus hivatás gyakorlásának elkötelezett híve volt! Sokat tanultunk Tőle, mi fiatalabb
nevelők. Szép emlékét kegyelettel megőrizzük!
Czeglédi Terézia
intézményvezető
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HÍREK AZ EGRESSYBŐL

Egressy-diákok a Hősök terén

Kirándulás Nagykovácsiban
2013. szeptember 12-én iskolánkban a 8. c osztály diákjaival vendégül láttuk az Amerikai Nemzetközi Iskolát Nagykovácsiból. Az iskola igazgatója, egyik tanára és tizenhárom 8. évfolyamos diákja látogatott el
hozzánk a Gyermekek a nemzetközi fejlesztésben – a
Millenniumi Célok Gyermekszemmel című projekt
előzményeként. Erről az újságban is hírt adtunk.
Május első hetében levelet kaptunk a nagykovácsi
iskolától, melyben kérték, hogy intézményvezetőnk
kíséretében tartsunk velük a május 16-án megrendezésre kerülő művészeti napjukon. Ezzel szeretnék
viszonozni a mi szíves vendéglátásunkat. Lázas szervezkedésbe kezdtünk, majd 16-án pénteken a kora
reggeli órákban elindultunk. Utunkon velünk tartott
még két kedves kollégám, Fónagy-Árva Judit, aki sokat segített az UNICEF projektünk megvalósításában
és Sánta Mária tánctanár nő, aki segítségére volt a
néptáncos diákjainak a szereplésüknél. Két 5. osztályos diákom – Farkas Viktória és Skaliczki Boglárka
– is részt vett az utazáson jutalomképpen az UNICEF
projektben nyújtott nagy-nagy segítségükért.
Az út hosszú volt, de kárpótolt minket az a szeretet, ahogy fogadtak bennünket. Délelőtt egy jazz
koncerten vettünk részt, amely swing táncelőadással volt egybekötve. A gyerekek ezután érdekesebb-

nél érdekesebb műhelymunkákban, ún. workshopokban vettek részt az ottani diákok kalauzolásában.
Mi ezalatt megnézhettük (megcsodálhattuk) az iskolát, bepillantást nyerhettünk a mindennapjaikba
az óvodától egészen az érettségiig. Az itt tanuló gyerekek teljesen más körülmények között és teljesen
más metódusban tanulnak, mint a hagyományos
magyar oktatási rendszerben résztvevő diákok.
Ebéd után, amelyet az iskola menzáján fogyasztottunk el, ismét műhelymunkán vettek részt tanulóink, majd részesei lehettünk a Ki mit tud? rendezvényüknek, melyet saját színháztermükben tartottak
meg. Ezen az eseményen a mi néptáncosaink is felléptek, és nagy sikert arattak.
Hosszas búcsúzkodás után délután fél 5-kor indultunk haza. A gyerekek ismét nehezen váltak el
egymástól és az iskolától is. Nagyon sok élményt
kaptak e néhány óra alatt, és sok új tapasztalatot is
szereztek, amelyet magukkal visznek a nagybetűs
életbe, és örök emlék lesz számukra.
Reméljük, hogy a jövőben a két iskola közötti
kapcsolat továbbfolytatódik, amelyre a nagykovácsi
iskola igazgatója külön meg is kért bennünket. Rajtunk nem fog múlni!
Baloghné Zsípi Hajnalka
8. c osztályfőnöke
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Mezőcsáti diákok
az Országházban
Iskolánkban, a Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában már hagyománnyá vált, hogy a 8. osztályosok látogatást
tesznek a Parlamentbe. Így történt ez az idén, május
21-én is. A Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért
Alapítvány Kuratóriumának jóvoltából 50 végzős
diák 3 pedagógus kíséretében utazott a fővárosba.
A Parlament épülete teljesen lenyűgözte a mi kamasz, izgő-mozgó diákjainkat, és csendben, teljes
figyelemmel hallgatták az idegenvezető minden szavát, miközben telefonjaikkal igyekeztek minél szebb
képeket készíteni. Büszkék voltunk rájuk!
A délutánt a Holnemvolt Parkban töltöttük,
majd egyórás séta során megnéztük Vajdahunyad
várát, a Városligeti tavat és a Hősök terét. Nagyon
kellemes és eseménydús nap volt mögöttünk, mire
hazaértünk.
Köszönjük a támogatást!
Baloghné Zsípi Hajnalka
8. osztályos osztályfőnök
SNI – Megyei Szépíró Verseny
A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács országos szépen író versenyt szervezett ebben
az évben is, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
gyermekek számára.
Az országos versenyt megelőzte az iskolai forduló, ahonnan 2 fő jutott tovább a megyei versenyre
iskolánkból, amelynek időpontja 2013. február 28-a
volt. Olaj Roland 3. b osztályos tanuló és Trankusz
Georgina 8. b osztályos tanuló vett részt ezen a versenyen Hejőkeresztúrban.
Mintegy 15 iskola – a különböző megyékből – és
120 gyermek mérte össze tudását öt kategóriában
ezen a napon. 45 perc állt a rendelkezésükre, hogy
egy ismeretlen szöveget lemásoljanak, melyet a zsűri tagjai több szempont alapján értékeltek.
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolából Olej Roland 4. helyezést ért el. Egy helyezésen múlt csupán, hogy
bejusson az áprilisi országos versenyre. Trankusz
Georgina is szépen teljesített. Mindkét gyermek
emléklapot és ajándékot kapott.
Míg a zsűri javított, addig a versenyzők felfokozott hangulatban és izgatottan várták az eredményhirdetést. Az iskola tornatermében egy érdekes
táncbemutatót néztek meg, majd kézműveskedtek
és táblajátékoztak.
Nagyon jó hangulatban telt el ez a nap, minden
versenyző oklevéllel és ajándékkal térhetett haza.

Ez a verseny megmutatta számukra a szépírás, kézírás fontosságát. Az esztétikai érzéküket fejlesztette,
és mivel sok gyermekkel találkoztak, a viselkedésüket, kommunikációs készségüket is megerősítette a
nap eseménye.
E jeles megyei verseny pozitív megerősítést jelentett minden SNI-s, illetve BTM-es gyermek számára
abban a vonatkozásban, hogy ők is – hasonlóan ép
társaikhoz – igenis érhetnek el szép eredményeket
és közben megmérettetnek!
Napjainkban aktuális területen kaptak a gyermekek pozitív megerősítést, hiszen a számítógép világa
„megmérgezi” a szépírás, kézírás fontosságát.
Radicsné Dósa Erzsébet
gyógypedagógus
Az alsó tagozat Lillafüreden
Az általános iskola sikeres IPR pályázatának köszönhetően lehetősége volt az alsó tagozat diákjainak egy
felejthetetlen napot tölteni kirándulással.
Szép időben, három autóbuszt megtöltve indultunk 2014. május 23-án tervezett programjainkra.
A Lillafüredi vízesés Magyarország legnagyobb
esésű vízesése, amit a Palota-szálló építésekor alakítottak ki. A víz húsz méter magasról zúdul a mélybe és most igazán szerencsések voltunk, hiszen az
elmúlt időszak esőzései miatt évek óta nem látott
szépségében gyönyörködhettünk.
A fokozottan védett Anna-barlang bejárata a Palotaszálló alatti Függőkertek aljában, közvetlenül a Szinvavízesés mellett található, ez volt a második úticélunk.
Az általánosnak tekinthető függő cseppköveken túl igen változatos, jellegzetes gyökér, fa,
moha bekérgeződésekből alakult képződmények
fordulnak elő, a csipkeszerű, szövetszerű bonyolult képződmények jobbára sértetlenek, és ezek
adják a barlang egyedi értékét. Három csoportra
osztva tekinthettük meg a barlangtúrák során ezt
a nevezetességet.
Lillafüred után két csapatra oszlottunk, az egyik
társaság következő állomása a Miskolci Állatkert és
Kultúrpark volt, mely 5 kontinens több mint 130
állatfajának majdnem 700 egyedét mutatja be erdei
környezetben. Míg ezzel egy időben a diákjaink másik
része a Miskolci Cinema Cityben tekintett meg egy
nagysikerű 3D-ben vetített mesefilmet. Ez utóbbi két
programhoz használták fel az osztályok azt az anyagi támogatást (osztályonként 25.000.- Ft-ot), melyet
Vályi Lajos úr ajánlott fel ajándékképpen iskolai farsangunk alkalmával. Ezúton is köszönjük! Élményekben, látnivalókban gazdag napot tölthettünk együtt.
Veresné Nagy Zsuzsa
tanító
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ÚTIPATIKA

Ha valaki kisebb-nagyobb utazásra készül (különösképp, ha gyerekkel) egy körültekintően összeállított útipatika nagy
segítség lehet. Külföldi nyaralás során pedig sokkal drágább az orvosi ellátás vagy a gyógyszer, mint itthon, és nem
egyszerű eligazodni más országok medicinái között.
Repülővel utazáskor már a repülőre is vigyünk fájdalomcsillapítót, hányáscsillapítót és ugyan nem gyógyszer, de a rágógumi, illetve cukorka is segíthet a túlnyomás leküzdésében! (Létezik olyan fájdalomcsillapító granulátum vagy szájban
oldódó tabletta, ami víz nélkül is bevehető.) Hajókirándulásnál szintén tartsunk magunknál hányáscsillapítót!
Az úticsomagban legyen
baleset esetére:
– kötszer, ragtapasz
– fertőtlenítőszer
– égés elleni spray vagy kenőcs
– elasztikus pólya
– csipesz, olló (ha repülünk, elkobozzák kézipoggyászunkból)
megfázásra:
– lázmérő, lázcsillapító
– torokfertőtlenítő
– orrcsepp, köhögéscsillapító, köptető
fájdalomcsillapító: két eltérő hatóanyagtartalmú
görcsoldó
hasmenés elleni szer: széntabletta és probiotikum
emésztést segítő készítmény és felfúvódás elleni szer
rovarcsípés esetén: kalcium-pezsgőtabletta, antihisztamin tartalmú tabletta, kenőcs
Napvédő krém, minimum 20-as faktorú, tengerparton erősebb, kisgyermekeknél és fehér bőrűeknél 50-es faktorú.
Tájékozódjanak az úticél függvényében orvosuknál, gyógyszertárukban és szerezzék be időben a szükséges készítményeket! Ha egzotikus helyre utaznak, védőoltás is szükséges lehet (oltási könyv, várakozási idő a védettség kialakulásához) ÁNTSZ, Szent László Kórház Országos Epidemiológia Központ honlapjain is tájékozódhatunk.
Az útipatikát fénytől védve, hűvös helyen tároljuk és gyermektől zárjuk el.
Érdemes az utazás megkezdése előtt utasbiztosítást kötni.
Aki rendszeresen szed gyógyszereket (vérnyomáscsökkentő, fogamzásgátló tbl.) ne feledje el magával vinni! Vannak
országok, ahová altatók, nyugtatók stb... bevitele engedélyköteles. Tájékozódjunk és időben szerezzük be a papírokat,
illetve csak a szükséges mennyiségben vigyünk ilyen szereket!
Kullancsveszély sajnos Magyarország egyre nagyobb részén áll fenn, így kullancskiszedő kanál, kullancsriasztó beszerzése is indokolt lehet.
A gyalogos kerékpárostúráknál ne terheljük túl az izmainkat, ízületeinket, ha mégis, izomlazító kenőcs, magnéziumkészítmény, ízületi gyulladás elleni krém legyen nálunk!
Mindezeket szem előtt tartva kívánunk kellemes nyári pihenést mindenkinek!
Puhlné Dr. Csepregi Edit
Primus Patika Mezőcsát

Új szakrendelések Mezőcsáton:
– A Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ urológiai szakrendelésén a biztosított férfiak és nők széleskörű
urológiai kivizsgálása, a legkorszerűbb diagnosztikai módszerekkel és kórházi háttértámogatással. 2014. június
1-jétől minden hétfőn 15–21 óráig (beutaló és előjegyzés alapján).
– valamint Ortopédia tartó- és mozgató szervrendszer veleszületett és szerzett rendellenességeivel és azok konzervatív, illetve operatív kezelésével foglalkozó szakrendelés indul. 2014. június 1-jétől minden kedden 15–20
óráig (előjegyzés és beutaló alapján.)
Előjegyzés a 06 49/553-010, 110-es melléken kérhető.
Szeretettel várunk minden kedves beteget!
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A depressziónk megismerése
Van egy vers, amelynek pár sora így hangzik:
Magam vagyok magamban bezárva
a saját szomorú világomba és senki
nem veszi észre, hogy szenvedek!
Ordítok! Nem hallod!? Ordítok...
De nem, csak magamban halkan sírok. (ismeretlen szerző)

A depresszió az egyik legelterjedtebb hangulatbetegség. Mondják azt is, hogy
az életben történő különböző stresszre adott válaszreakciók egyik formája –
megküzdési stratégia (coping). Ez a válasz mindenkinél lehet más és más, és
persze az is eltérhet, hogy kinek mi jelent stresszfaktort. Mi az, ami arra készteti, hogy válaszoljon, szembenézzen azzal, amivel találkozik. Így eltérő az is,
hogy mire fog depresszióval válaszolni. Ezzel az egész személyiséget, az egész
embert igénybe vevő, átformáló eszközzel válaszolni.
A depressziós munkamód mint megküzdési stratégia egy hasznos dolog. Olyan
hasznos holmi féle. Visszavonulás a környezettől, erőgyűjtés. Gondolataink összeszedése. De! A vele járó – negatív gondolatok, beszűkülés, érdektelenség a külvilág,
környezetünk iránt – sajátos viselkedési formák eluralkodása, a kontroll elvesztése a
betegség komoly örvényébe taszít. Ekkor, mikor az örvénybe belekerülünk, beszélhetünk a depresszióról mint betegségről. Érdekes, hogy mindezt nem mi vesszük észre,
csak a környezetünknek tűnik fel egy idő után a változás. Valahogy más lett a másik
– mondják. Ennek egyik oka, hogy a realitáskontrollunk, a mindennapokban való
sikeres és eredményes viselkedésünk, megváltozik. Módosul, a már megváltozott érzelmeinknek, gondolkodásunknak megfelelően. Mindez válasz arra, hogy a megváltozott világunkban újra egyensúlyba kerüljünk magunkkal, magunkban. Módosítjuk
az értékeinket, elvárásainkat, viszonyulásunkat. Összességében a kontrollt veszi el a
kezünkből a betegség, miközben azt érezzük, és meg is vagyunk győződve arról, hogy
mi irányítjuk az életünket. Pedig, már rég nincs így!
Megváltozunk. Közvetlen környezetünk a megszokott viselkedést várja el
tőlünk, és nem azt kapja.
Ami nekünk természetessé válik, az a környezetnek nem. Környezetünk
sokszor csak annyit lát mindebből, hogy szomorúak, egykedvűek lettünk,
amit mi nem is érzékelünk. Megkérdezik, hogy valami baj van – szerintük
igen? Mire mi azt mondjuk, hogy semmi, jól vagyok – csodálkozunk, hogy
ők máshogy látnak minket, mint ahogy mi érezzük magunkat. Valójában egy
kész csődtömeget látnak, miközben mi azt érezzük, hogy minden rendben
van velünk, körülöttünk. Még nevetünk is sok mindenen. A depresszió tünetei
befolyásolják, megváltoztatják az érzelmeinket, a gondolkodásunkat, a motivációnkat. Mindemellett testi tünetek is jelentkeznek.
Miként változunk meg?
Megfigyelhető, hogy a fentebb felsorolt négy terület tünetcsoportjaiból tevődik
össze a depresszió mint betegség. Ahhoz, hogy diagnosztizálják a depressziót,
nem kell mindnek feltétlenül előfordulnia egyszerre, viszont minél több és minél
erősebbek ezek a tünetek, annál valószínűbb, hogy depresszióról van szó.
Érzelmek – az érzések és a hozzájuk
kapcsolódó gondolatok összessége – megváltozása:
Az elsődleges és legnyilvánvalóbb – már mások által is megfigyelhető – tünetek közé tartozik az állandó levertség, kedvetlenség. Az ember szomorúnak
és bizonytalannak érzi magát, kilátástalannak találja saját helyzetét. Előfordulhatnak a sírógörcsök, az öngyilkossági gondolatok és az egyéb negatív
gondolatok, melyeket nem tud elhessegetni. Ezek a gondolatok eluralják,
mintegy mederbe terelik érzelmeinket, melyek már így szomorúsággal a
nihilbe vezetnek. Elvesztjük érdeklődésünket korábbi kedvelt, mindennapos
tevékenységeink iránt oly mértékben, hogy minden aktivitás elvégzése ré-

szünkről komoly erőpróbát jelenthet. Beleértve a munkahelyi, a szabadidős
és a magánéleti feladatokat is.
„Nincs már örömöm a napjaimban, a családomban, nincs kedvem semmihez.
Minden fárasztóvá, unalmassá vált” – fogalmazzák meg többen.
Kognitív – megváltozik a gondolkodásunk, átformálódik,
mely változás csak számunkra természetes
A kognitív tünetek közé sorolják a negatív gondolatok nagy részét. Ebbe beletartozhat az alacsony önértékelés, az értéktelenség érzés, az önvád, a bűntudat, a reménytelenség.
„Minek élek és mi az élet értelme? Nem találom a helyemet a világban, nem is
látok kiutat, minek, kinek kellek én? Megváltozik a motivációm. Érdektelenné
válok változtatásra. Nem is akarok megváltozni, minden jó így, ahogy van! Közben senki nem veszi észre, hogy sírok!”
Motiváció – gondolatban cselekvő vagyok, azért ülök sokat, mert
gondolkodom, hogy mit tegyek. Közben a lakás szalad, egyre jobban
elhanyagolom magamat, családomat. Miközben azt érzem, hogy ők
is engem. Nincs erőm megmozdulni!
A motiváció a depresszió súlyosságától függetlenül szintén nagyon minimális.
Van olyan állapot sajnos, amikor már csak a mellékhelyiség használatakor kelünk fel az ágyból, miközben képesek vagyunk megmozdulni. De ne felejtsük
el, ez nem akaratgyengeségből származik, hanem súlyos probléma! Fontos,
hogy Ezt a hozzátartozók is tudják. A „megváltozott ember” nem igazán kezdeményez bármit is magától, nagyon passzív és eljuthat a „minden mindegy”
állapotba is. Megváltozik az idő érzékelése! Lelassulunk, mialatt az
idő felgyorsul.

Testi:
A depresszió szinte minden esetben testi tüneteket is produkál.
A tünetek közé tartozik
– étvágytalanság, az alvászavar,
– fáradtság,
– energiahiány.
Jelentkezhetnek még
– bizonyos fájdalmak, pl. fejfájás,
– illetve az egészsége felőli aggodalmaskodás vagy ennek ellenkezője
az érdektelenség.
A fentiekből nyilvánvalóvá válik, hogy a betegség igen komoly terhet ró az emberre
pszichésen, mentálisan és testileg. A kívülállók, akik még nem tapasztalták meg a
depressziót, nehezen értik, hogy mi zajlik a betegben. Egy honlapon azt írják, hogy
a depressziós epizódok nagy része rövid lefolyású. Lehet, hogy így van, ugyanakkor
a depressziósnak minden óra, minden nap kínszenvedéssel telik el. Úgy érzi, hogy
nagyon lassan telik az idő, hiszen inaktívan tölti napjait, fáradékony és rossz pszichés állapotban van. Így akár „csak” 2-3 hónap ilyen állapotban is meglehetősen
hosszú időnek bizonyul a betegséget megélő ember számára.
Hatalmas árat fizetünk azért, hogy valahogy tovább élhessünk. Mély
depresszióban, a test és a lélek kicsavart, vihartört fa az erdő magányos dombján.
Szőllősi Tibor
pszichológus
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Szociális szakmai konferencia Budapesten
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 Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda, mely a szociális alapfeladatokat látja el a kistérséghez tartozó településeken.
A pályázat támogatásának köszönhetően az intézmény vezetői és dolgozói, a Területi Ellátási Modell VII.
kerületi tapasztalatait bemutató konferencián vehettek részt 2014. május
23-án a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ Szociális Intézményében Budapesten.
A résztvevő dolgozók a konferencián megismerhették a szociális
alapszolgáltatások szakmai felada-

tainak és a társszakmákkal történő
együttműködés fejlesztési lehetőségeit. Információt kaphattak a „mintaprogram” működésének tapasztalatairól, majd látogatást tehettek
a telephelyeken működő szolgáltatási egységekben és a kiválasztott
szolgáltatás működésének helyi sajátosságit részletesebben is megismerhették (Hetedhét Gyermekjóléti
Központ, Esély Családsegítő Szol-

gálat, pszichiátriai betegek nappali
ellátása, idősek klubja, idősek átmeneti gondozóházi ellátása és bentlakásos otthona).
A konferencián részt vettek többek között a fenti pályázatot elnyert
Sárospatak és Bátonytenyere településen dolgozó szociális szakemberek is, mely lehetőséget teremtett az
Intézmények közötti szakmai és pályázati tapasztalatok megosztására.

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

ADOMÁNYGYŰJTÉS
A Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és
Fejlesztési Iroda munkatársai és az adományban
részesülők nevében tisztelettel megköszönjük
minden kedves Adakozónak, aki adományával
eddig is támogatta ellátottjainkat/családokat/
fogyatékkal élőket, felismerve ezzel nehéz életkörülményüket, hátrányos helyzetüket. Külön
tisztelettel köszönjük a mezőcsáti „ÚJ GAZDÁK”
Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet vezetőjének ismételt anyagi támogatását,
melyben külön figyelemmel volt a fogyatékkal
élők nappali ellátásában részesülőkre, hogy
anyagi támogatásával kirándulni mehessenek.
Egyre több család kerül reménytelen helyzetbe,
mikor csak az Intézményben dolgozó családgondozókra, gondozókra számíthat, hogy gyors segítséget
kapjon (élelmiszer, gyógyszer, téli időszakban tüzelőhöz való hozzájutás). Sokan vannak, akik csak vég-

„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved!"
(Margaret Seemann)

ső elkeseredettségükben fordulnak hozzánk, vagy egy
jó szomszéd jelez felénk kérve segítségünket. Mi akkor
tudunk segíteni, ha megtaláljuk azokat az embereket/
vállalkozásokat/társadalmi szervezeteket, akik előítélet
nélkül segíteni akarnak embertársaikon és bizalmat
szavaznak nekünk, hogy megfelelő helyre továbbítjuk
adománynak szánt tárgyaikat.
Mit is kérünk? Segíts, hogy segíthessünk!
Hozza be hozzánk nem használt tárgyait (ruha,
cipő, háztartásban használt tárgyakat stb.), hogy a
rászoruló, nélkülöző családokhoz juttassuk!
Ha van otthon vagy vállalkozásában adománynak szánt tartós élelmiszer, gyermekeknek szánt játék, mi megtaláljuk azokat a gyermekeket, akiknek igazán szükségük van rá.
Hogyan? Pénzadomány küldése, melyet az
alábbi bankszámlaszámra lehet utalni:

Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda Adomány számlaszáma:
11734217-16679515-10010000
Fontos, hogy a közlemény rovatba, kérjük, írja
alá adakozási szándékának megfelelően:
– adomány téli tüzelő vásárlására,
– adomány kályha beszerzésére,
– adomány ellátottak kirándulására,
– adomány élelmiszer, gyógyszer, pelenka vásárlására.
Pénzbeli vagy természetbeni adományát személyesen is megteheti: hétfőtől péntekig a
Mezőcsát, Hősök tere 24. szám alatt található
Szociális Intézményükben 8–16 óráig.
Telefonszámunk: 49/352-350, 552-005
Pap Tiborné
Intézményvezető-helyettes
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Életrevaló kvíz
Az életrevaló kvíz egy internetes játéknak indult.
Mester Éva tanárnő biztatására kezdtünk el foglalkozni a feladatok megoldásával. Annyira örömünket leltük ebben, hogy segítségünkkel minden
szakközépiskolai osztály bekapcsolódott a közös
munkába, melynek eredményeként bejutottunk
az országos döntőbe, a legjobb 10 csapat közé.
A döntőt április 16-án rendezték Budapesten.
Az utazás nagyon vidám hangulatban telt, sokat
nevettünk, jól éreztük magunkat. Velünk utazott a
két mezőkövesdi csapat is.
Miután megérkeztünk, kedves fogadtatásban
volt részünk, kedves emberek vettek minket körül,
akik mindenben segítettek nekünk. A döntő műsorvezetője Gönci Gábor volt.

Gönci Gábor (középen) műsorvezető
a rendezvényen

10 órakor megkezdődött a verseny. Minden csapat
eligazítást kapott arról, hol kezdi a játékokat, melyek a további célállomások.
A mi feladataink a következők voltak:
1. projekttervezés. Egy vállalati tervet kellett készítenünk, aprólékosan le kellett írnunk, mi hogyan
képzeljük el a vállalatunkat. A tervezésre mindös�sze 30 perc állt rendelkezésünkre, a bemutatásra
pedig 3 percet kaptunk. Ezt a feladatot a csapatokat kísérő 10 tanár értékelte.
2. talányterem. Bezártak minket egy szintre, ott kellett
kódokat, kulcsokat, számokat találnunk, hogy kijussunk
a teremből. Erre 40 percet kaptunk. A csapatmunka nagyon sokat segített a feladat megoldásában.
3. hálózat. A teremben egy farönk volt madzagokkal.
Minden madzagot egy versenyző fogott, ami segítségével a rönköket számokra kellett húznunk. Igazi
csapatmunka volt. Kellett mondanunk egy tippelt időt,
ami alatt végrehajtjuk a feladatot, a tényleges idő és a
tippelt idő közötti különbség alapján kaptuk a pontot.
4. célbadobás. Vonalakat ragasztottak a padlóra,
amelyek pontokat jelentettek. A dobó ember lábának a vonalon kellett maradnia, így kellett célba
dobnunk. Kreatívan oldottuk meg a feladatot, hason fekve dobáltunk. Vicces volt.

A csáti csapat és felkészítő tanáruk
5. logika. Először találós kérdéseket kaptunk, amit
időre kellett megoldanunk. A feladat másik részében fogalmakat kellett párosítanunk.
A feladatok pontszámának összesítése után csapatunk
a harmadik helyen zárt. Ezt követte a szuperdöntő. Minden csapatnak licitálnia kellett a meglévő pontjaival.
Kaptunk csapatonként egy-egy táblagépet, azon kellett
jelezni, ha tudtuk a választ a kérdésre. Nagyon érdekes
feladat volt, de sajnos sok csapat táblagépe nem megfelelően működött, emiatt (bár tudtuk a válaszokat), nem
sikerült válaszadási lehetőséget kapnunk. Mindannyian sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Köszönet a felkészítésért Mester Éva tanárnőnek.
Áfra Szimonetta, Balogh Sándor,
Kovács Béla, Kovács Dávid, Pogonyi István,
Tóth Gabriella 1/13., Balogh Margit,
Kucsák Dávid, Nagy János, Tóth László 12. b

FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPJA
A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 2014. június 5-én rendeztük meg a Fogyatékkal élők
napját közösségi és családi rendezvényként a
TÁMOP-3.3.10-B-12-2013-0040 gimnáziumban futó
projekt keretében. Diákjaink megtapasztalhatták, milyen nehézséget jelent, ha bármely érzékszervünk, testrészünk nem megfelelően működik, ha látásunk, hallásunk sérült, ha mozgásunkban korlátozottak vagyunk.
Az volt a célunk, hogy tanulóink kicsit átérezve ezeket a hiányosságokat, legyenek megértőbbek, nyitottabbak, elfogadóbbak fogyatékkal élő
embertársaikkal szemben.
10 állomáson különböző feladatok megoldásán keresztül hétköznapi élethelyzeteket próbáltunk teremteni.
Az első állomáson kipróbálhatták, milyen
nehézséget jelent, ha szemüket bekötve kell megadott helyre leírni aláírásukat, illetve instrukciók
alapján megrajzolni egy képet.
A második állomás feladata volt az iskolánk
folyosójának padlójába épített, gyengénlátókat
segítő érdesített felület követése, ennek alapján
tájékozódás a tantermek között.
A harmadik állomáson diákjainknak kezük használata nélkül kellett egy tetszőleges rajzot elkészíteni.

A negyedik állomáson különböző ételeket, italokat
kellett megkülönböztetniük, csak az ízlelésükre
hagyatkozva.
Az ötödik állomáson a magyar konyha alapfűszereit kellett felismerniük azok jellegzetes illata alapján.
A hatodik állomáson mankó és járókeret segítségével „küzdöttek meg” tanulóink a lépcsőn
való feljutással.
A hetedik állomáson ismét nem hagyatkozhattak
a látásukra. Itt vakon kellett felismerniük, használniuk
hétköznapi tárgyakat (pl. lakat nyitása, zárása, adott
összeg kiszámolása aprópénzből, víztöltés pohárba).
A nyolcadik állomáson lehetőségük nyílt diákjainknak, hogy megismerkedhessenek a siket
emberek kommunikációs problémáival, megtanulhattak néhány alapvető jelnyelvi kifejezést.
A kilencedik állomáson egy paraolimpiai
sportágban, a csörgőlabdában próbálhatták ki
magukat a gyerekek. Látásukra nem, csupán hallásukra támaszkodhattak.
A tizedik állomáson egy akadálypályát építettünk, ahol kerekesszékkel kellett feladatokat végrehajtaniuk (bólyák között szlalomozás, rámpán
föl- és lejutás, székre való átülés).
Diákjaink lelkesen, nagy empátiával oldották
meg a feladatokat, sok élménnyel, tapasztalattal

A diákok látás nélkül és kerekesszéken
is kipróbálhatták magukat

gazdagodva zárták ezt a napot, talán átérezve Albert Schweitzer gondolatát:
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit
másokért, ha még oly apróságot is –valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést,
hogy megtehetted.”
Szarkáné Dusicza Andrea
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Búcsúzik

a 12. a, 12. b
és a 12. c osztály

„De azt akarom, tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.”
(Kosztolányi Dezső)

A 12. a osztály (hatosztályos gimnazisták)
osztályfőnök: Szaniszló Lászlóné
„Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta
és egyenes úton lehet eljutni.”
(Tamási Áron)
Névsor:
Bogdán Krisztina, Deák Bettina, Egri Renáta Nóra, Farkas Ádám
Mihály, Farkas Georgina, Farkas Tímea, Gályász Gergely, Gulyás
Benjámin, Gulyás Dániel, Kürthy Balázs János, Majláth Judit
Piroska, Miklósi Gergő, Nemes Erika, Oláh Károly, Pap János,
Perge Ágota, Rácz Dorina, Sepsi Klaudia, Szajkó Evelin, Szecskó
Ádám, Takács István, Törő Réka, Varga Nóra.

A 12. b osztály (közgazdasági szakközépiskolások)
osztályfőnök: Gulyás Terézia
volt osztályfőnök: Hudiné Üveges Judit
Tégy bölccsé engem a Te igéd szerint.
(Zsolt 119, 169)

Névsor:
Balogh Margit, Baranyi Ádám Szabolcs, Dósa Dalma Andrea,
Dósa Szilvia, Csizmadia Elizabet Beáta, Illés Ibolya, Karanyicz
Katalin Renáta, Kucsák Dávid, Nagy János, Tóth László, Tuncsik
Tünde, Zsóri Gergely Zsolt.

A 12. c osztály (négyosztályos gimnazisták)
osztályfőnök: Kápolnai László
„Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet,
az az ember, aki okosságra tesz szert!
Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni,
aranynál többet ér ennek elérése.”
Péld. 3, 13-14. A bölcs ember öröme
Névsor:
Agócs Adrienn, Agócs Evelin Eszter, Bak Gábor, Balogh Antal
Ákos, Balogh Bernadett, Baranyi Ramóna, Bartók Tünde, Berec
Anna, Csetneki Dalma, Erdei Enikő, Farkas Natasa, Gyöngyösi
Alex Adrián, Hajdú Zsófia Magdolna, Horváth Orsolya, Keresztesi Evelin, Németh Alexandra Cintia, Pataki Ildikó, Pataki
Krisztina, Sepsi Julianna Emese, Szabó Norbert.
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Ballagás
2014. május 3-án meghatódva búcsúztunk a Mezőcsáti
Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 12. a, a 12. b és a 12. c osztályának diákjaitól az
iskola és a református templom falai között.
Diákjaink befejezték középiskolai tanulmányaikat. Mielőtt megkezdik az érettségi vizsgát, még végigjárták az iskola folyosóit – ismert ballagási dalokat énekelve. Osztályfőnökeikkel, az iskola vezetőivel
és lelkészeivel közösen köszöntek el a tantermektől,
amelyek 4-6 évig otthont adtak tanulmányaiknak,
csínytevéseiknek, középiskolai élményeiknek, a közösségnek, melyben éltek.
Ballag már a vén diák – át a termeken, az iskola
folyosóin, a város utcáján a most már mindnyájunknak otthont adó templomig. A meghívott vendégek
állva fogadták a ballagókat, jelezve, ez a nap az ő
napjuk. Ezen a napon minden róluk szól. Értük szól
a harang, övék minden virágcsokor.
Utoljára énekeltük együtt a dalokat (Tőzsérné
Papp Gabriella tanárnő és Kovács Ádám Máté gitárkíséretével), melyek most még szebben szólnak, még többet jelentenek: Hála, hogy itt a csendes reggel, Atyám, két kezedben.
Az ünnepségen Gazda István lelkipásztor igehirdetését követően Sepsi Klaudia 12. a osztályos

15

DÖN
diákunk búcsúzott, ezt követően a Fénysugár énekegyüttes (Juhász Tamás zongoraművész kíséretével)
köszöntötte a ballagó diákokat, majd Pásztor Éva igazgatónő köszönt el a ballagóktól. Végső búcsúzásként
újra felcsendült a dal: Áldásoddal megyünk.
Ismét útra bocsátottuk diákjainkat. Reméljük,
mindent megtettünk értük az elmúlt négy vagy
hat év során. Most búcsúzunk:
Nem tudod, melyik a te utad, de van segítség.
Nézed a térképet, figyeled a táblákat, hogy megtaláld. Mert ezt az utat neked kell megtalálnod. Ám
van, hogy nem te találod meg az utat. Hanem az út
talál meg téged. Az út, ami a tiéd, amely célodhoz
vezet. Nem neked kell keresgélned, nem neked kell
kutatnod utána. Nem neked kell elképzelned, hogy
milyen lehet. Mert az út, a te utad megtalál. Mert
az út, a te utad ismer téged. És egy napon ott fog
állni előtted. Lehet, hogy nem ismered fel azonnal.
De van segítség. A szíved, a lelked. Lehet, hogy
első pillantásra ez az út más, mint amit magadban
elképzeltél, ám a szíved, a lelked érzi, tudja, hogy
ő az. Hogy megtaláltad. Hogy ez az út vezet célodhoz. Hogy ez az út az Életed, a Célod. És akkor …
akkor lépj rá. (Csitáry Hock Tamás)
mle

Ebben a tanévben is megrendeztük az iskolánkban
már hagyománnyá vált DÖN-t. Április 24-én az
iskola diákjai és tanárai összemérhették ügyességüket a különböző versenyek során. A rendhagyó
napot Németh Mónika tanárnő osztálya, a 11. a
osztály szervezte.
A programok a létszámellenőrzés és kivonulás után fél kilenckor kezdődtek. Az iskola diákjai
bemutathatták erejüket a szkander és fekvenyomó
versenyeken, az éleseszűek pedig sakkversenyen és
keresztrejtvény-fejtésben, illetve logikai feladatok
megoldásán keresztül bizonyíthattak. A suliban
számos aranytorkú diák van, ők a karaoke versenyen
csillogtathatták meg tehetségüket. A programok
között volt még akadályverseny, extrém haj- és
sminkverseny, ruhafelvevő verseny, evő-ivó és számítógépes verseny. Az egyes osztályok a röplabdapályán is megmérkőzhettek egymással.
A sok verseny mellett különböző bemutatókon
is részt vehettünk. Láthattunk tűzoltó és mentős
bemutatót, megnézhettük az MMA-sokat, együtt
mozoghattunk az aerobic bemutatón. Ismételt létszámellenőrzés után, 13 óra körül már minden osztály izgatottan várta az eredményhirdetést.
Legeredményesebbnek a 12. a bizonyult, őket
követte a 10. a és dobogón végzett a 7. a osztály
is. Az ő jutalmuk torta volt, de minden osztály
részesült csokijutalomban. Az összesített eredményeken kívül minden kategóriában külön-külön is
oklevelet kaptak a legjobbak.
A napot mindannyian kellőképp fáradtan zártuk, de rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak.
Köszönjük a színvonalas napot az összes szervezőnek és segítőnek!
Csorba Dóra 10. a

A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola végzős osztályai

Élményekben gazdag, színvonalas napot
töltöttek együtt a diákok
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A Mezőcsáti Területi Horgászegyesület háza táján
A Mezőcsáti Területi Horgászegyesület vezetősége 2014. május 18-án megtartotta éves közgyűlését a Kiss József Művelődési Házban. Az említett eseményen az egyesület tagjai közül 31en jelentek meg, amely létszám elegendő volt ahhoz, hogy a közgyűlés határozatképes legyen.
A közgyűlést a Mezőcsáti Területi Horgászegyesület
elnöke, Csorba Tamás nyitotta meg, majd ezt követően a tisztségviselők 2013-as évről szóló beszámolóira
került sor, amelyeket a megjelentek egyhangúan
elfogadtak. Ezt követően Csorba Tamás elnök bejelentette, hogy a tisztségviselők 5 éves mandátuma
lejárt, ezért új tisztségviselők választására került
sor. A választás lebonyolítását Fróna István végezte
a vezetőség javaslatára. A Mezőcsáti Területi Horgászegyesület elmúlt 5 éves ciklusának vezetőségét
Csorba Tamás elnök, Hajdu Mihályné gazdasági vezető és Poros József horgászmester alkotta. Továbbá

a Felügyelő bizottság elnöke Holló Tamás és a Fegyelmi Bizottság elnöke Mészáros József volt. A szavazást
követően az új vezetőség a következő tagokból áll:
Poros József elnök, Hajdu Mihályné gazdasági vezető
és Mészáros János Zsolt horgászmester. Továbbá a
Felügyelő bizottság új elnöke Czinege Béla lett, valamint a Fegyelmi Bizottság elnöki posztját továbbra is
Mészáros József tölti be. Az új vezetőségnek eredményes munkát kívánunk!
A Mezőcsáti Területi Horgászegyesület új vezetősége megkezdte működését, és az egyesület
éves rendhagyó és egyben az idei év első horgász-

versenyét június első hétvégéjén megtartotta. A
versenyen a gyerekek kategóriájában 1. helyezést ért el Mátyás Máté, 2. helyezett lett Kovács
Tamás és 3. helyen végzett Kökény Bendegúz. A
felnőttek között 1.Ballagás
helyezést ért el Hajdu Mihály
sporttársunk, 2. helyezett lett Szilágyi Zsolt, és 3.
helyen végzett Bártfai Sándor. A helyezettek értékes horgászcikkek boldog tulajdonosai lettek. A
megjelent horgászoknak köszönjük a részvételt és
Majális
gratulálunk a helyezetteknek!
Poros József
elnök

Egressy-hét

Erdélyi kirándulás

Pályázat keretében Erdélybe utazott a Tiszakeszi Lorántffy Zsuzsanna Református Általános
Iskola 7. osztálya, hogy testvériskola-kapcsolatot alakítsanak ki a mezőpaniti iskolásokkal.
A Határtalanul! pályázat keretében lehetőséget kaptunk, hogy a régen Magyarországhoz tartozó területekre látogassunk el. A pályázat, melyet az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
hirdetett meg, a sikeresen pályázók számára – többek között nekünk is – biztosították az utazási költséget. A szállást a mezőpaniti egyház biztosította számunkra. A kirándulás nagyon élvezetes volt, sok érdekes helyre ellátogathattunk, többek között: Kolozsvárra Mátyás király szülőházához és a Szent Mihály
templomba, Marosvásárhelyre a Kultúr-palotába és egy ortodox templomba,
Szovátára a Medve-tóhoz, Parajdra a sóbányába, Tordára a hasadékhoz és
Korondra. A kirándulásokra a vendéglátó osztályunk is velünk tartott.
A sok kirándulás mellett volt időnk ismerkedni a paniti gyerekekkel, és
látnivalókkal. Esténként sokat játszottunk, bemutatókat és zenés összejöveteleket tartottunk, ahol még jobban megismerkedtünk egymással. Észrevehettük, hogy az ottani emberek sokkal közvetlenebbek, segítőkészebbek
és kedvesebbek egymással és összetartóbb közösség. Sokat táncoltunk, a
felnőttek és mi is jól éreztük magunkat. A néhány nap alatt szoros barátságokat kötöttünk az ottani diákokkal, így tehát érthető, hogy a búcsúest
könnyek között végződött. A pályázat során sokat tanultunk és megértettük, mekkora veszteség ért minket 1920-ban.
Végül felejthetetlen emlékekkel és hiányérzettel tértünk haza
Tiszakeszire. Reméljük, hogy minél hamarabb viszont látjuk egymást!
Balogh Margit osztályfőnök

Jótékony célú bál

A „Legszebb kiskert”

A megyében elsők

Bolond ballagás

LEADER pályázat

Ballagás: „Mindig ugyanaz és mégis mindig
más”
Erdélyben, Mátyás
király szobránál
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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

Július 14-én
14–16 óráig

Gazda István
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:
Június 16. (hétfő)
Június 18. (szerda)
Június 23. (hétfő)
Június 25.(szerda)
Július 2. (szerda)
Július 7. (hétfő)
Július 14. (hétfő)
Július 16.(szerda)
Július 21. (hétfő)
Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8–12 óráig:
Június 18. (szerda)
Június 25.(szerda)
Július 2. (szerda)
Július16.(szerda)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mezőcsáton május hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Németh Irina és Farkas Zoltán – Armand
Horváth Anikó és Dósa Csaba – Kamilla Violetta
Hankó Renáta és Balázs Róbert – Klarissza Mária
Házasságkötések
Aradi Zoltán és Hankó Krisztina
Halálesetek
Keresztesi József 67 évet élt,
Lakatos János 87 évet élt,
Váradi Bertalanné (született Holczer Borbála) 79 évet élt,
Kovács Károlyné (született Bartha Zsófia) 83 évet élt,
Hegedűs Zoltánné (született Sándor Katalin) 66 évet élt,
Kuli Jánosné (született Gyöngyösi Margit) 85 évet élt,
Illés Józsefné (született Dósa Julianna) 82 évet élt,
Veres Sándorné (született Geleji Lídia) 78 évet élt,
Hrivnyák József 86 évet élt,
Kondás József 83 évet élt,
Oláh Istvánné (született Mészáros Erzsébet) 71 évet élt.
özv. Tótpál Károlyné (született G. Nagy Eszter) 80 évet élt,
özv. Nemes Józsefné (született Kuli Margit) 86 évet élt,
Gomba Károly 72 évet élt,
Szabó Sándor 66 évet élt.

EGYHÁZAK
Mezőcsáti Református
Egyházközség
Istentiszteleti rend:
Minden héten hétfőn és kedden
7 óra 40-től diákistentisztelet az
Enyedy-s diákoknak.
Minden szerdán és csütörtökön
7 óra 40 perctől a gimnazista
diákoknak.
Minden vasárnap 10 órakor
istentisztelet.
Június 22-én 10 órától Tanévzáró Istentisztelet az Enyedy-s
diákoknak.
Június 22-én 15 órától
Tanévzáró Istentisztelet
a gimnazista diákoknak
Július 12-én 18 órától Istentisztelet a Csáti Menyegző rendezvény keretében.
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

Július 9-én (szerdán)

Állat- és kirakodóvásár a Vásártéren.
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Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda
pályázatot hirdet

Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal

Szociális gondozó

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére

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.
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,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A 45/2012 (III.20) Kormányrendelet 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 legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rákosi Ildikó Jegyző a
49/552-046/113, ill. akadályoztatása esetén Dr.Domján László Polgármester
nyújt, a 20/493-44-66 -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:
729/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mezőcsát Város Honlapja- www.mezocsat.hu - 2014. június 5.
– Csáti Újság - 2014. június 15.

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
Ellátási terület:
Mezőcsát település
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben
meghatározott gondozói tevékenységek ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázatai feltételek:
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– 1/2000. SzCsM rendelet szerinti képesítés,
alapellátásban nyújtott szociális gondozói tevékenységhez
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– érettségi
– hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
– önálló munkavégzés, helyismeret, jó kapcsolatteremtő képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– Végzettséget igazoló okmányok, okiratok
– Szakmai önéletrajz, motivációs levél
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mihály intézményvezető nyújt, a 49/353-912-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és
Fejlesztési Iroda címére történő megküldése (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)
vagy személyes átadással.
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„Nem dobog többé aggódó szíved,
Elhalványult féltő tekinteted.
Pihenhetsz már, meglelted békédet,
Isten országa várja lelkedet.
Imával kísér minden gyermeked.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk,

Répási Józsefné
szül. Körömi Gizella
tanárnő

mezőcsáti Katolikus Templomban
a gyászmisén és Bekecsen
a temetésén megjelentek,
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló férje és
gyermekei, családjaikkal

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
JELENTKEZZEN GÉPJÁRMŰVEZETŐI
TANFOLYAMRA!

Előfizetés és
hirdetésfelvétel:

Tanfolyam kezdete: 2014. június 25-én
(szerdán) 17 órakor

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

Tanfolyam helye: Mezőcsát, Szent István út 35.
(Általános Iskola)

telefon: 49/552-096; 352-016

Jelentkezni lehet:
Csapóné Matyi Éva
Telefon: 06 30/599-4601
Tiszakeszi, Posta út 4.

e-mail:
muvhazcsat@bicomix.hu

Keresztrejtvény – Tanévvége

VÍZSZINTES: 2. Ady Endre diákkorára emlékező verséből idézünk (Zárt
betűk: EAL). 14. Hangot adva hirtelen
ugró. 15. Legkorábban (egy b-vel). 16.
Aki parancsol. 17. Gyermekünk gyermeke. 19. Kálium, ittrium, bór vegyjele.
20. Szolmizációs hang. 21. Pázsitfű. 23.
Bent pofoz! 25. Elidegenítsd! 27. Színész volt. 28. Amely helyre. 30. Vénám.
31. Visszaint! 32. Nemesfém. 34. A halef
belseje. 35. Ugyanaz. 36. Régi iskolatípus. 37. Amennyiből. 39. Zsolozsmája.
40. Színész. 41. Hűtő. 43. Hatalmi szerv.
44. Két magánhangzó. 45. Lenti helyre.
46. Francia város. 48. Az anyag egyik
létezési formája. 49. Burkolatsúly. 51.
Karon ülő gyerek nagyságú. 52. Megvesszőzve: államfő. 53. Az Árva folyó
szlovák neve. 55. Férfinév. 56. Erők
együttes határa. 57. Kávé. 58. Műveltségi szint. 60. Mezőcsáti katolikus kántor. 62. Úgy mint. 63. Adott hal értéke.
66. Nyögdicsélő.
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55
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60
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65
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FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része (Zárt betűk: SLIS) 2. Tengerárok. 3. Állóvíz fordítva. 4. Német
repülő a II. világháborúban. 5. Etióp tó. 6. Törpe, de hiányos is. 7. Japán nagyváros. 8. Libanoni autójel. 9.
Címzés előtt rövidítés a háború előtt. 10. … fene: hát nem bánom. 11. Melle. 12. Csendben sül! 13. Tavaszi szint játszó! (egy l-lel). 18. Névelővel: Vörösmarty dala. 22. Svéd, norvég és olasz autójel. 24. Dedó.
26. Lófajta. 28. Névelővel: lenti helyre érő. 29. Naponkénti feljegyzései. 32. Árvaházlánc. 33. Jemeni település. 36. Ez. 38. Olasz, spanyol és máltai autójel. 40. Leégett cigarettával szokták tenni. 42. Elhagyottá
válik. 43. Női név. 44. Itt rejté el. 47. Illetve röviden. 48. Nem oda. 50. Vissza: női színpadi szerep. 52. Névelővel: pakoló. 54. Fa. 56. Vénák. 58. Páratlan ugrás!. 61. Uruguai, jemeni, svéd autójel. 64. Olasz igen. 65.
Két magánhangzó. 67. Igekötő.
A májusi lapszámunkban megjelent Vén diák üdvözlete című keresztrejtvény megfejtése: S én jó
mesterem szeretném a kezed áldva, átkozva, sírva megcsókolni.
J. S.
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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 – MELLÉKLET

Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Központ rendelései
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Elérhetőség:
Cím: Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.)
Telefon: 49/553-010
Honlap: www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
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Tisztelt Olvasók!
Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár „Színházkedvelők Baráti Köre” tagokat keres a Miskolci Nemzeti
Színház 2014-2015-ös évad bérletes előadásaira.
Az alábbi bérletekből és kategóriákból lehet választani a szabad bérletek függvényében. Az utazás szervezetten történik, indulás a Közösségi Ház többcélú teréről előadásnapokon (szerda) 17.30-kor. Az előadások 19
órakor kezdődnek.
Érdeklődni személyesen az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban vagy telefonon a 0649
352016, 0649552096, jelentkezni 2014. június 30-ig lehet.

