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XXVII.évfolyam 3.szám

Megújult közintézmények

Február 12-én egyszerre négy épület: a két óvoda, az orvosi rendelő és a Városháza energetikai
korszerűsítésének befejezését ünnepeltük számos
meghívott vendéggel és Mezőcsát előljáróival. A
felújított intézményeket Tállai András államtitkár,
miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője és Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere adta át azok vezetőinek és használóinak. A képviselő-testület tagjai és vendégeik a szép
napsütésben rövid séta keretében látogattak el a
főteret övező épületekhez, mely utóbbiak erre az
alkalomra - mint egy-egy ajándék - kék szalagdíszt
kaptak. A Városháza előtt az emléklap átadását követően felhangoztak a Himnusz sorai, itt készült
fenti felvételünk is.
Az átadásokat ünnepség követte az Élelmezési
Központban. Siposné Horváth Anita polgármester
köszöntőjében többek között elmondta:
- Folyamatosan újul Mezőcsát főutcája, kiemelten pedig azok az épületeink, amelyek mintegy
száz évvel ezelőtt kezdték kialakítani a város arculatát. Hála Istennek, számos mértékadó, elkötelezett, és mindemellett megfelelő anyagi javakkal
rendelkező középpolgár élt itt, akik - bizton állíthatom - nemcsak a maguk javára, hasznára kezdtek el építkezni és igényes, időtálló, kulturális értékeket magukban hordozó kúriákat létrehozni... A
mai napon átadott és ünnepelt négy épületünk jól

jellemzi Mezőcsát építészetét: régi és újabb létesítmények is szerepelnek közöttük. Ez a befejezett
energetikai korszerűsítés arról is szól, hogy menynyit változott a világ: mind a százéves, mind a pár
évtizedes épületek nélkülözték azt a fajta takarékosságot és környezetvédelmi gondoskodást,
amely a 21.századnak elengedhetetlen sajátja...
Úgy gondolom, a ma ünnepélyesen befejezett
energetikai beruházás erről a két dologról szól: a
múltról és a jövendőről. Ha az előbbire építünk és
az utóbbira függesztjük szemünket a munkánkban,
nagyon nagyot nem tévedhetünk a jelenben.
Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője meleg szavakkal köszöntötte az eseményt,
hangsúlyozva: Mezőcsátnak nagyon komoly feladata visszaszerezni azokat a jogosítványokat, azt a

tiszteletet és elismerést a város lakosaitól és a térség településeitől, ami
egy járási székhelynek kijár. Vezető
szerepe kell, hogy legyen a közigazgatásban, az oktatásban és az egészségügyben. Ehhez elengedhetetlen, hogy
közintézményeinek megjelenése is a
21. századhoz méltó legyen.
A továbbiakban Tállai András emlékeztetett arra: milyen volt Mezőcsát,
amikor ő lett az országgyűlési képviselője, és kitűzte az intézmények megújítását célul, majd így folytatta:
-Feladat még maradt bőven, és ehhez
a mezőcsátiak a kormány segítségét is
kérték. Ennek köszönhetően fog megépülni egy szép, új tanuszoda, amit az
itt és a térségben élő diákok fognak
majd hasznosítani. A kormányzati figyelemnek köszönhetően 450 millió
Ft érkezik a városba fejlesztések megvalósítására: jó esélyük van a mezőcsátiaknak arra, hogy legyen egy szép,
megújult kulturális központjuk, és újra
köztulajdonba kerüljön a város egyik
legnagyobb értéke, a fürdő. A továbbiakban pedig reményeink szerint egy
agráripari park fog létesülni Mezőcsáton, ami újonnan alakuló, vagy fejlődésre váró vállalkozásoknak ad lehetőséget, új munkahelyeket is teremtve.
- Mezőcsátnak van jövőképe és
vannak tervei, céljai - fejezte be beszédét Tállai András. - Nagyon bízom
benne, hogy mind az állami és egyéb
szervezetektől, mind a helyi lakosoktól megkapja a jelenlegi vezetés a
támogatást ahhoz, hogy ez a város tovább épüljön, szépüljön, fejlődjön.
A rendezvényen közreműködött
Nagy Zsolt Dávid, akit Sztefanyuk
Gabriella készített fel és kísért zongorán.
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25 éve város Mezőcsát - 25 éves Ildikó
Tízéves volt Poros Ildikó, mikor egy beszélgetést készítettem
vele. És tízéves volt akkor városi
létünk is. Ildikó ugyanis az első
személy Mezőcsáton, aki már
városi polgárként látta meg a
napvilágot: 1991. január 2-án
született. Családját mindenki
ismeri.
Annakidején, mikor először írtam róla, negyedik osztályos volt,
jó tanuló, jó gyermek. Azt mondta: szeret Mezőcsáton élni, és ha
megnő, talán óvónő vagy tanár
lesz. Volt egy berni pásztorkutyája, Tappancs, a kedves játszótárs.
Azóta eltelt tizenöt év. A város
25 éves lett, vele együtt Ildikó is.
Sajnos személyesen nem tudtunk
találkozni, de az internet segítségünkre volt a kapcsolatfelvételben. Ildikó készséggel válaszolt a
feltett kérdésekre, hozzájárulásával teszem közzé mindazt, amit írt.
Az elmúlt 15 év...
2005-ben ballagtam Csáton a
refiből, ezután a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem a gimis éveimet
humán szakon. Elég sokáig jogásznak készültem. (Azt hiszem,
gyorsan letettem a tanári pályáról.) De végül közgazdász lett be-

lőlem. A pénzügy és számvitel
alapszakot a Debreceni Egyetem
Gazdaságtudományi és Vidékfejlesztési Karán végeztem el. Ezt
követően 2013-tól szintén itt
kezdtem el a számvitel mesterszakot, azonban szerettem volna
Budapestre költözni, így 2013
őszétől elkezdtem a Budapesti
Gazdasági Főiskola pénzügy
mesterszakát is. A két mesterszakot párhuzamosan végeztem: a
BGF pénzügy mesterszakát nappalin, a számvitel szakot Debrecenben egy évig nappalin, majd
levelezőn.
A BGF elvégzése után szerettem volna munkát keresni, úgy
gondoltam, a számvitel szak utolsó félévét munka mellett is el tudom végezni. 2015 októberétől
dolgozom a KPMG Tanácsadó
Kft-nél könyvelő asszisztensként. Az egyetemi évek alatt mindig is a könyvelés érdekelt a leginkább, és mindenképpen szerettem volna ezen a területen kipróbálni magam. Szerencsére
nem kellett sokáig keresgélnem,
hamar megkaptam a mostani
munkámat, és nagyon élvezem.
Nagyon jó kis csapatba kerültem,
és maga a munka is nagyon tetszik, elég széles körű, sokat tudok

tanulni a szakmáról.
Mint mondtam is, hamar elkerültem Mezőcsátról, már középiskolás koromban. A debreceni
refi gimi ugye bentlakásos intézmény, amikor még én jártam oda,
csak kéthetente járhattunk haza,
de ennek hála szereztem ott pár
nagyon jó barátot magamnak,
akikkel azóta is számíthatunk
egymásra. Az általános iskolás
barátaim is többnyire Debrecenbe vagy Miskolcra mentek tanulni, és így szétröppentünk az
országban, sajnos Mezőcsáton
már nem nagyon futunk össze,
mostanság mindenki máshol él.
Nagyon szerettem Debrecent is,
ott is van sok barátom, elvégre 8
évet éltem ott, de munka szempontjából úgy láttam, nem az igazi. Egyelőre mindenképpen Pesten tervezek maradni, jól érzem
magam itt, de természetesen a jövőben még máshol is kiköthetek.
Tappancs, a kutyám... sajnos
nem bizonyult elég nagynak az
udvarunk a számára, így egy
ismerősünknek adtuk, és azóta
sajnos nem tudok róla. Nem mellettünk öregedett meg. De azóta
nem is volt kutyánk.
Egyáltalán nem bántam meg,
hogy végül más pályát válasz-

tottam. Szerintem ez a nekem
való. Ugyanakkor ott van apa vállalkozása, amiben most már,
munka mellett kevesebbet tudok
segíteni, de azért szükség esetén
igyekszem hazamenni.
Az elszármazottak júliusi találkozójára szívesen hazamegyek,
ha nem jön közbe semmi.
Kedves Ildikó, szeretettel várunk - és vár haza a 25 éve város
Mezőcsát.
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Önkormányzati hírek

Tisztelettel meghívom Önt, Családját, Barátait
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
168. évfordulójának
mezőcsáti ünnepségére, melyet
2016. március 15-én délelőtt rendezünk.
Program:
10:00 Református istentisztelet
11:00 Koszorúzás a Hősök terén
11:20 Ünnepség a Művészetek Házában
Beszédet mond: Siposné Horváth Anita polgármester
Közreműködnek:
a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola diákjai,
a Református Kórus,
a Mezőcsát Népi Együttes
Ünnepségünk keretében adjuk át Mezőcsát város idei
kitüntetéseit.
Minden mezőcsáti polgárt szeretettel várunk.
A képviselő-testület nevében:
Siposné Horváth Anita
polgármester

Riz Gábor előadása
Drága Hölgyeink!
Ez a fotó a napokban készült itt, Mezőcsáton - egy tenyérnyi hóvirágról, amely már nemcsak kibújt, hanem szirmait is kibontotta. És
amikor a hóvirág megjelenik, akkor már mindenképpen itt van a
Nőnap, ez az édes-kedves, egyszerre a nőket és a kikeletet ünneplő
koratavaszi jeles napunk.
Mondhatja valaki: választhattam volna pompázatosabb virágot is
a köszöntőmhöz. De csak az gondolhat ilyet, aki nem nézett még
meg alaposan egy hóvirágot. Milyen kecses, milyen kis törékeny, és
mégis kidugja a fejét - akkor, amikor a híres-neves, erős szárú, ezer
színű virágok még sehol sincsenek, amikor didergős az idő és kockázatos belevágni az életbe.
Igen, Önökről beszélek, Drága Hölgyeink. Azokról, akik szépek,
törékenyek, érzékenyek, mégis dacolnak nehézségekkel, töredelmekkel, sérülékenységgel - mindennel, ha az életről van szó. Mert
bár gyengének látszanak - erősek, minden korban ígéreteket hordoznak és be is teljesítik azokat, valamennyiünk életét megszépítve.
Isten éltesse Önöket - hogy mi is élhessünk Hölgyeink mellett
boldogságban, szépségüket csodálva minden nap.
Kápolnai László
alpolgármester

Önkormányzati Hírek
Mezőcsát Város Képviselő–testülete 2016. február 29-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az ülésen megtárgyalásra és elfogadásra
került az Önkormányzat 2016.évi költségvetése. A rendelet az alábbiakban közzétételre kerül. Elfogadásra került a 2015.évi
költségvetési rendelet utolsó módosítása is. A Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját a 2015. évben végzett
tevékenységéről a Képviselő-testület elfogadta. A közbiztonsági és bűnmegelőzési tervben meghatározott feladatok 2015. évben történt
végrehajtásáról készült beszámolót a testület megtárgyalta és elfogadta.
A helyi iparűzési adóról szóló 14/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására is sor
A Városháza kapcsolási számai:
került. A rendeletmódosítás mentességet biztosít a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Központ: 552-046
háziorvos, védőnő vállalkozó részére, melynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az Pénzügyi osztályvezető: 118
adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.
Módosításra került az ülésen az Pénzügyi ügyintézők: 119, 121
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a Mezőcsáti Kistérség Adócsoport: 120
Társulása Társulási Megállapodása, a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Műszaki osztályvezető: 123
Műszaki osztály: 124
Okirata, a Mezőcsáti ÁMK Alapító Okirata. A Képviselő–testület elfogadta a polgármester Építéshatóság: 123
2016. évi szabadság ütemezésének tervét. A kéményseprő–ipari közszolgáltatás változásairól Gyámügy és szociális ügyek: 118
szóló tájékoztatást tudomásul vette a testület. A tájékoztatás szerint 2016. július 1-től a Anyakönyvi és hagyatéki ügyek: 116
Kormány által kijelölt kéményseprő–ipari szerv közfeladatként látja el a kéményseprő-ipari Személyzeti ügyek: 122
tevékenységet. Döntést hozott a Képviselő–testület önkormányzati tulajdont érintően Iktató: 111
Polgármesteri titkárság: 126
kezelői és tulajdonosi hozzájárulást kérdésében, valamint iskolaorvosi tevékenység Jegyzői titkárság: 114
rendelkezésre állási idejének meghatározásában.
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Önkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói
hatáskörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Közös
Önkormányzati Hivatal, továbbiakban: hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a)
költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.647.212 eFt-ban
b)
költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.864.846 eFt-ban
c)
finanszírozási bevételek főösszegét 466.858 eFt-ban
d)
finanszírozási kiadások főösszegét 249.224 eFt-ban
e)
bevételi főösszegét 2.114.070 eFt-ban
f)
kiadási főösszegét 2.114.070 eFt-ban
állapítja meg.
3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint
kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1-9.2. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint
kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 10-16.. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza
(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel –
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet
1. melléklete tartalmazza.
4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete
tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az
önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 3.000 eFt általános tartalékot állapít meg.
b) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy az általános tartalék terhére esetenként 500 ezer Ftot meg nem haladó összegre kötelezettséget vállaljon, melyről a felhasználást követő testületi ülésen tájékoztatni kell a
Képviselő-testületet.
6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 18. melléklet tartalmazza.
7.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő
benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben
fenntartja magának.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
10.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési
szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes
jogkörrel.
11.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével
kerülhet sor.
12.§ (1) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor
lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők
készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére
irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 200.000.- forint
értéket el nem érő kiadások,
f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi
adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) munkába járás utazási költségeinek kifizetése.
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Egyéb rendelkezések
13. §. (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben
kerülhet sor, ha:
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség)
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője,
ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett
költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak,
valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
(a) átadó neve, címe,
(b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
(e) az átvevő aláírását.
14.§ A közvetett támogatások 2015. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
15.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 27.
melléklete tartalmazza.
16.§ A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet
e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
17.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
18.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete
részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban
meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
19.§. A Polgármester jogosult
a) az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetenkénti 5 napnál nem hosszabb időtartamú,
b) az önkormányzat tulajdonában lévő ingóságok (bútorzat, stb.) 5 napnál nem hosszabb időtartamú egyházak, egyesületek, civil
szervezetek részére történő ingyenes használatba adására.
20.§. A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvvitelimérlegben a kimutatott eszközöket és forrásokat leltározni kell. A
leltározást az önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél 3 évenként kell
végrehajtani.
Záró rendelkezés
21.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

2016. évi Gyermekvédelmi Tanácskozás
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központjának Család és Gyermekjóléti Szolgálata törvényi kötelezettségének eleget téve
2016.02.23-án megtartotta éves Gyermekvédelmi Tanácskozását. A rendezvény vendége volt az intézményt fenntartó kistérségi társulás elnök
asszonya, Siposné Horváth Anita polgármester asszony. A gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek mellett a veszélyeztetettséget
észlelő, és jelzőrendszer tagjai is fontosnak tartották, hogy az elmúlt évben végzett szakmai munkát közösen értékeljék. Humánszolgáltató
Központ Intézményvezetője, Kallóné Szilvási Zita köszöntőjében hangsúlyozta a gyermekekért végzett munka fontosságát, és
szükségszerűségét. Berecz-Jánosi Éva a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Mezőcsáti Járási Hivatalának vezető helyettese a nemrég megnyílt
kormányablak működéséről beszélt, így a jelenlévők betekintést kaptak a kormányablak ügyintézési rendszerébe. Ezt követően Pap Tiborné, a
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Intézményvezető helyettese, a Család és Gyermekjóléti Központ Szakmai vezetője az általa
irányított új szolgáltatás rendszerét mutatta be a vendégeknek. Ismertette a Központ felépítését, működését, feladatellátását.
Tájékoztatást nyújtott a speciális szolgáltatásokról, mint a pszichológus, a jogász és a készenléti ügyelet. Buglyó Lászlóné a Család és
Gyermekjóléti Szolgálat Vezető családsegítője a szolgálat 2015. évben végzett szakmai
tevékenységéről tartott beszámolót.
Ebben összegezte a térséget érintő problémákat, a tavalyi évben beérkező jelzéseket, a
gyermekekkel folyó munka nehézségeit, és a megtett intézkedéseket. Kihangsúlyozta,
hogy a szolgálat nem hatóságként működik, elsődleges feladatuk a szolgálatnál
megjelenő családok, és egyének érdekében végzett szociális segítő munka. Fontos a
család szerepének megerősítése, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek együttes
gondolkodása, a komplex családgondozás. A tanácskozás végén az aktuális
problémákkal kapcsolatos kötetlen beszélgetés zajlott a szakemberek között, akik egy
tartalmas délutánt töltöttek együtt, és lényeges információkkal gazdagabban térhettek
haza.
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Felhívások
HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évre az
óvodás korú gyermekek beíratása a Mezőcsát Város
Önkormányzata által fenntartott Mezőcsáti Általános Művelődési
Központ Óvoda intézményében 2016. április 20-án (szerdán)
08:00-17:00 óra között történik.
A beíratás helyszíne: Mezőcsát, Hősök tere 15.
Ezen a napon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2016.
augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal
még nem rendelkeznek.
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-e után
töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni
az óvodában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményben - integrált óvodai nevelés - sajátos nevelési
igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint folyik, a
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
-a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot, vagy
személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
- TAJ kártyát.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő
huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető döntése ellen a szülői felügyeleti jogkört gyakorló
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentesen
fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda
vezetőjénél.

Felhívás
Segítsen a Mezőcsáti Tájházért Alapítványnak az adója 1 %-ával.
Néhány adat, ami talán meggyőzi Önt arról, hogy a Tájház
megmaradjon, legyen anyagi forrás a felújításaira, a benne folyó
oktató és kulturális programokra:
- a Tájház épülete a településünk és a járásunk egyetlen műemléki
védett népi épülete
- a 19. század második felében épült mezőcsáti kisnemesi
lakóházak építési technológiáit, formai jellegzetességeit mára
egyedül őrző fontos értékünk, része a településünk értéktárának
- 1994-től felújítva, korhűen berendezve tájházként működik
- 2003-ban múzeumi működési engedélyt kapott
- a város és a járás egyetlen múzeumi intézményeként fontos kulturális és oktatási funkciót teljesít, tevékenységében a
diákprogramok hangsúlyozódnak
- közösségi rendezvények helyszíne, a környékünk szegényes turisztikai kínálatának fontos eleme
- tárgyi, archív képi és írott dokumentum gyűjteménye a város
számára fontos emlékeket őriz.
A Tájház a működése kezdetétől nem kért belépő díjat sem a
látogatóktól, sem a diákprogramok résztvevőitől.
A Mezőcsáti Tájházért Alapítvány adószáma:
18335572-1-05.
Értéktár
A Települési Értéktár Bizottsága a lakosság segítségét kéri: osszák
meg velük gondolataikat, javaslataikat.
A nemzeti értékek települési értéktárába olyan tárgyakat, eszméket,
épületeket és gasztronómiai különlegességeket lehet felvenni,
melyek Mezőcsátról származnak.
Kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és
életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális
örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.
Térképezzük fel együtt városunk hagyományait, örökségeit, hogy a
jövő nemzedéke számára is elérhetővé váljanak!
Az Értéktár Bizottság szívesen fogadja a javaslatokat, melyeket a
Közösségi Házban elérhető adatlapokon kérnek benyújtani
legközelebbi ülésükig, április 10-ig.
Farsang az Idősek Klubjában

Kedves Barátaink!
Szeretnénk összeállítani Mezőcsát főutcájának kb. száz
évvel ezelőtti képét, amihez segítséget kérünk. Kérjük,
akinek bármely, az általános iskolától a geleji út sarkáig
terjedő szakaszon állt épületről, épületekről van fotója, rajza,
képe, szíveskedjék azt elküldeni vagy másolásra behozni a
Közösségi Házba.
Minden segítséget köszönünk!
a Közösségi Ház dolgozói

Kedves Elszármazottak!
2016. július 16-án rendezzük meg Hazaváró című
programunkat, melyre szeretettel hívjuk a mezőcsáti
származású érdeklődőket. Kérjük, osszák meg velünk
elérhetőségeiket, hogy a programról tájékoztatást tudjunk
majd adni!
E-mail cím: pataki@mezocsat.hu
Telefon: 70/5857557
Postacím: Közösségi Ház és Könyvtár 3450 Mezőcsát,
Szent István út 21.

A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ szervezésében
megrendezésre került 2016.02.26-án a Kistérségben lévő, Idős Nappali
Klubok részére a farsangi mulatság. A rendezvényen hét település képviselte
magát összesen 150 fővel. A farsangi mulatságot Kallóné Szilvási Zita
Intézményvezető asszony nyitotta meg. A települések mindegyike
fergeteges műsorral készült a közös délutánra. A humoros jelenetek előadása
mellett a szép korúak vidám mókázással, nevetéssel töltötték el az időt, ezen
a hagyományos, télűző mulatságon. A szervezők itt szeretnék megköszönni
azt a sok munkát, amit az idősek a műsorok betanulásába fektettek, valamint
a sok-sok segítséget, amellyel ez a kellemes együtt töltött nap létre jöhetett, s
remélik, kellemes élménnyel gazdagodva tértek haza a résztvevők.
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Jótékony célú bál

Február 20-án a Magyar Vöröskereszt DélBorsod Területi Szervezete második
alkalommal szervezte meg Mezőcsáton a
Jótékonysági Vöröskeresztes Bált. Ezúton is
köszönjük a segítséget az önkénteseinknek és
kollégáinknak, illetve a tombolatárgyakat
név nélkül felajánlóknak a hozzájárulást a bál
sikerességéhez.
Kiemelet köszönettel tartozunk:
Mezőcsát Önkormányzatának,
Siposné Horváth Anita polgármester aszszonynak,
a Mezőcsáti Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának,
a Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház
és Könyvtárnak,
a Dél-Borsodi LEADER Egyesületnek,
a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítványnak,
a Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek,
Zelei Ferencnek és a Mezőcsát Népi Együttes
táncosainak.
Köszönet támogatóinknak:
Tállai András államtitkár úr
Siposné Horváth Anita polgármester asszony
Majorosné Joó Beatrix
Joker Italház
Nagy István
Zsófi Virágbolt
Nagy és Társa Kft.

Tang Liang Kft.
MH Dekor
Bogdán Vince
Frank Papír Kft.
Szép Bútorbolt
Papp Zoltánné
Musat Rozália
Gálné Sipos Éva
Kormos Anna
Nyírzem COOP Kft.
Mindenes Kereskedés
ifj. Kápolnai László
Szabóné Csapkó Zsuzsanna
Deák Kereskedőház
Szilágyi Autósbolt
Borsos Máté & Nagy Anikó
Boros Gábor
Miskolc Autóház
Szabó Gyula
Z. Nagyné Kálvin Magdolna
Mezőcsát ÖTE
Sepsi Gyula & Gáspár Ágnes
Kovács Tamás
Dr. Domján László
Miskolci Tibor
Diána Cukrászda
Tolvajné Tóth Klára
Taskó József & Taskó Józsefné
Halász Károly
Horváthné Hajdú Éva

Ladosné Gyimesi Csilla
Győriné Galyán Anita
Sólyomné Deák Edit
Mondel Károly
A mezőcsáti Véradóbál kitüntetései 2016ban:
A Magyar Vöröskereszt hússzoros véradásért
kitüntetését adományozta: Z. Nagyné Kálvin
Magdolnának.
A Magyar Vöröskereszt huszonötszörös
véradásért kitüntetését adományozta Deák
Gábornak, Nyesténé Bartha Máriának, Kecskésné Fehér Zsuzsannának és Kecskés
Ádámnak.
A Magyar Vöröskereszt harmincszoros
véradásért kitüntetését adományozta Szolga
Istvánnak, Szövördi Barnabásnak, Hupczik
Ferencnének, Víg-Kiss Ferencnek, Boros
Gábornak és Hojdák Zoltánnénak.
A Magyar Vöröskereszt negyvenszeres véradásért kitüntetését adományozta Halász Károlynak.
A Magyar Vöröskereszt ötvenszeres véradássért kitüntetést adományozta Gulyás Teréziának és Minya Zoltánnénak.
A Magyar Vöröskereszt hatvanszoros véradásért kitüntetését adományozta Vígh Attilának.
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Hírek
Egy cipősdoboznyi adomány...
...ennyit kértünk a városlakóktól karácsony
előtt, hogy minél több rászoruló polgár és család ünnepét tehessük vidámabbá, édesebbé.
A kezdeményezés már második éve adott
lehetőséget arra, hogy a segítő szándékú emberek hozzájárulhassanak nehéz sorsú embertársaik karácsonyához. A kezdeményező,
Siposné Horváth Anita polgármester idén is
minden lehető módon segítette az akciót,
maga is sok adománnyal járulva hozzá a csomagok elkészítéséhez.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az adományozóknak hozzájárulásaikat, melyeket célba juttattunk.
Köszönet mindenkinek:
Siposné Horváth Anita
Tukáné Makó Gabriella
Kormos Anna
Poros Istvánné
Papp László

Baranyiné Molnár Erzsébet
Lőrincné Kemény Zsuzsanna
Bartha Jánosné
Olej Bettina
Arnóth Ágota
Kiss Viktória
Dósa Dzsenifer
Takács Luca
Vass Józsefné
Somodi Ágnes
Vaskóné Barta Marianna
Sepsiné Darab Ilona
Lőrincz Andrásné
Koczka Ferenc
Gödri Apolka
Hornyák Réka
Wachter Józsefné
Karakas Sándorné
Mattyasovszki Imréné
Kápolnai László

Tisztelt Szülők/Gondviselők!
Az Élelmezési Egységünkben az aktuális tanévre érvényes
igénybejelentő alapján megrendelt étkezéseiket a gyermekek az e
célra kiadott menza kártyával tudják igénybe venni, az étkezőben
elhelyezett kártyaolvasót használva.
Tehát ebédelni csak kártyával lehetséges! Ezért fontos, hogy
gyermeke mindig magánál tartsa.
Esetlegesen megsérült, elveszített kártyát a gyermekek étkezési
szándékuk előtt jelezzék, az Élelmezési Egység irodájában pótolni
tudjuk.
Továbbá felhívjuk figyelmüket az étkezési díj kedvezményeinek
igénybevételéhez rendszeres gyermekvédelmi határozat
bemutatása szükséges, kérjük ha lejárt érvényességi ideje,
mihamarabb pótoljá ,ellenkező esetben az étkezés teljes díját be
kell fizetni.
Megértésüket köszönjük.

Halász Károly
Deák Mónika
Nagy Istvánné
Sózer Renáta
Papp Mónika
Szabó László
Szinai Mihályné
Szinai Valéria
Cseh Barnáné
Taskó József
Lengyelné Kormos Mária
Kuli Mária
Galambos Éva
Balla Péterné
Lakatos Krisztián
Pantyi Tünde
Joó Bettina
Horvát Gyuláné
Gál Erika

Dear Reader!
Újdonság: angol nyelvű könyvek!
A városi könyvtárban új gyűjtemény kialakítását kezdtük meg:
szisztematikusan vásárolunk angol nyelvű könyveket, hogy hozzájáruljunk ennek a nagyon népszerű nyelvnek a minél szélesebb
körű használatához.
Új könyveink nemcsak a tanulóknak, hanem a nyelvet már jó szinten használóknak is szolgálnak érdekességekkel. Ugyanakkor
igyekszünk minden korosztály és érdeklődési kör számára beszerezni néhány érdekességet.
A gyűjtemény létrehozása a közelmúltban kezdődött, de máris tudunk ajánlani belőle gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek
egyaránt.
Szeretettel várjuk a nyelvben járatosakat - de azokat is, akik most
tanulnak angolul, hiszen kétnyelvű kötetekből is van már néhány
példányunk.
Come to the library!

Tankerületi fórum
2016-ban jelentősen változtak a könyvtárhasználat szabályai.
Ezek közül a legfontosabbak:
Beiratkozási díj:
Negyedévre 500,- Ft, félévre 1000,- Ft, egész évre 2000,- Ft.
Továbbra sem kell fizetnie a 16 éven aluliaknak, a 70 éven
felülieknek, valamint a könyvtári, múzeumi és levéltári
dolgozóknak.
A kölcsönzési határidő:
3 hét.
Az egy alkalommal kölcsönözhető könyvek száma:
a felnőtt részlegből 5 db, a gyermek részlegből 3 db.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőcsáti
Tankerülete Balog Zoltán miniszter úr kérésére oktatási fórumot
szervezett 2016. február 2-án a Mezőcsáti ÁMK Kiss József
Közösségi Házban a tankerület köréhez tartozó
intézményvezetőknek és pedagógusoknak. A fórumon Szaniszló
László tankerületi igazgató (képünkön jobbra) tartott ismertetőt a
pedagógusokat érintő bürokráciacsökkentési törekvésekről, a
Köznevelési Kerekasztal felállításáról, majd zártkörű fórumon
vitatták meg a problémafelvetéseket.

Késedelmi díj:
Könyvenként és naponként 10,- Ft.
Az internet-használat beiratkozáshoz kötött, térítésköteles.
Az új nyitvatartási idő:
Hétfő: zárva
Kedd: 10:00 - 12:00 és 13:00 - 18:00
Szerda: 9:00 - 12:00 és 13:00 - 17:00
Csütörtök: 9:00 - 12:00 és 13:00 - 17:00
Péntek: 10:00 - 12:00 és 13:00 - 18:00
Szombat: 9:00 - 13:00
Vasárnap: zárva
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Egressy-farsang
A farsangi időszak lényege a nevetés, a bolondozás, és a színek forgataga, jelentése pedig, hogy vége a télnek, minden új életre fog kelni.
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évente választ egy meghatározó színt, egy szimbólumot erre az
alkalomra, így most a páva színeibe öltöztettük az alkalmi pódiumot. Ez jelképezi számunkra a mindig feltámadó tavaszt, azt a varázslatos
sokszínűséget, amit a szürke, sötét tél után újra és újra megcsodálhatunk.
De nemcsak a díszlet, az osztályok produkciói is ezt a sokszínűséget tükrözték.
Ebben nagy része volt iskolánk pedagógusainak, akik ötleteikkel, igényes
koreográfiákkal, színesebbnél színesebb, vidámabbnál vidámabb produkciókkal
szórakoztatták a közönséget.
Ebben az évben is a 4. és a 8. évfolyamos tanulóink adták a nyitószámot. A farsang
hercegi párja a 4. évfolyamon Rőthi Margaréta és Nagy Nándor, a 8. évfolyamon
Varga Daniella és Baka Kristóf volt.
A farsangi mulatságunk megrendezése sok szervezést, tervezést, összefogást
igényelt.
Köszönetet szeretnék mondani a díszítésben való segítségért az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek, a Katasztrófavédelemnek, a 4. és 8. évfolyamos tanulók szüleinek, az
osztályok részére nyújtott támogatásért polgármester asszonyunknak, Siposné
Horváth Anitának, a Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány elnökének,
Z. Nagyné Kálvin Magdolnának, és Halász Károly képviselő úrnak, a Franco –Trade Kft tulajdonosának, Frank Zsoltnak a tombolatárgyak
felajánlásáért. Továbbá köszönetet szeretnék mondani a Művelődési Háznak a kellékek biztosításáért, valamint a Polgárőrségnek, akik a
rendfenntartásban segédkeztek.
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Adománygyűjtő nap Mezőcsáton
A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Szervezet 2015. december 5.én adománygyűjtő napot hirdetett a lakosság körében. Céljuk
adományok gyűjtése, és a rászoruló emberek megsegítése. A vörös
mellényes önkéntesek a helyi boltok bejáratánál szedték össze a
jószívű adományozók által kosaraikba tett, alapvető élelmiszereket.
Az emberek jó szándéka révén hamar összegyűlt több
bevásárlókosárnyi konzerv, liszt, cukor, olaj, tészta, és egyéb tartós
élelmiszer. A lakosság mellett a szervezet képviselői felkeresték a
helyi vállalkozókat is, akik szintén példás emberségről, és segítő
szándékról tettek tanúbizonyságot adományaik által.
Tisztelettel köszönjük az adományokat a következőknek:
Veres József, Kovács József, Varga Lajos, Potyka István, Tóthné
Vályi Éva, Veres János, Puhlné Dr. Csepregi Edit, Poros József,
Kürthy János, Ferge István, Molnár János, Csáti Optika, Horovecz
Tibor, özv. Szilágyi Józsefné, Halász Károly, Magyari Tamás, Szép,
és Társa Bt, Ser-Dod Hungary Kft, Kántor Jánosné, Nyikes József,
Vályi Lajos, Fejes Gábor, Mezőcsáti Kínai Bolt, Maszat Fürdőszoba
Szalon, Mészáros Ferencné, Harmonia Food Kft, Arnóth János, Papp
Pékség, Zarándi Jánosné, Diana Cukrászda, Fornetti- Joó Bettina,
Tóth László, Bagi Mihályné, Fillér Jánosné.

Nőgyógyászati szűrés Mezőcsáton !
"Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az
embereknek, közösségeknek, egészségük fokozottabb
kézbentartására és tökéletesítésére.”
2016.04.09.(szombaton) 08:30-tól
Nőgyógyászati szűrőnap
(Dr. Leskó Róbert)
kerül megrendezésre, melyre várunk minden kedves érdeklődőt!
A szűrés jellege: INGYENES
Tekintettel arra, hogy szűrési programunk keretében korlátozott számú
érdeklődőt tudunk fogadni, tisztelettel kérjük Önöket, hogy
szűrőnapunkra előzetesen bejelentkezni szíveskedjenek legkésőbb
2016.április 07.18:00-ig . Előjegyzést a bejelentkezés sorrendjében és
csak a rendelkezésre álló keretszám mértékéig tudunk fogadni!
Előjegyzés kérhető:
személyesen:MEFI – Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
telefonon:49/553-010/110 mellék
e-mail-en: efi@mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
Tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
MEFI – „Akinek számít az egészség”

Kézimunkázók, figyelem!
2016.02.04.-étől elindítottuk kézimunkázó klubunkat, melyet
csütörtökönként 17:00-tól tartunk.
Helyszíne: Művelődési ház klubterme, Mezőcsát.
Várunk minden érdeklődőt és kézimunkázni szeretőt, valamint aki
szeretné elsajátítani a kézimunka alapjait (kötés, horgolás,
gobelinezés, ékszerkészítés) vagy csak egyszerűen szeretne jó
társaságban hódolni a szenvedélyének.
Részvétel ingyenes, jó kedv kötelező!
Érdeklődni privátban, vagy személyesen a kézimunka üzletben.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Húsvéti játszóház
Kedves Szülők és Gyerekek!
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZAT
rendezünk
a Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár gyermekrészlegében
március 22-23-24-25-én
16:00 órai kezdettel.
Program: húsvéti ajándékok, dekorációk készítése.
Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket!

A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft „Egészségfejlesztés a Mezőcsáti Kistérségben”
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐNAPOT szervez, melyre ezúton hívja
meg tisztelettel Önt!
A szűrés ideje: 2016.03.19. (szombat) 09:00 órától
A szűrés helyszíne: Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ
A szűrés tartalma:
· Mozgásszervi - Reumatológiai Szűrés
· Szájüregi Szűrés , Allergia vizsgálat
· Kardiológia Szűrés (szív és érrendszeri szűrés ,
ultrahangos vizsgálattal)
· Bőrgyógyászati szűrés (anyajegyek vizsgálata)
· Egészségügyi állapotfelmérés (vérnyomás,vércukor
mérés)
A szűrés jellege: INGYENES
Tekintettel arra, hogy szűrési programunk keretében korlátozott
számú érdeklődőt tudunk fogadni, tisztelettel kérjük Önöket, hogy
szűrőnapunkra előzetesen bejelentkezni szíveskedjenek legkésőbb
2016.03.17.18:00 óráig . Előjegyzést a bejelentkezés sorrendjében
és csak a rendelkezésre álló keretszám mértékéig tudunk fogadni!
Előjegyzés kérhető:
személyesen: MEFI – Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ
telefonon:49/553-010/110 mellék
e-mail-en: efi@mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
Tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
MEFI – „Akinek számít az egészség!”
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Gondolatok, információk
Hétköznapi gondolatok…
A vihar és ami utána jön…
Itt a tavasz és lassan jön a nyár is… A viharok jönni és
menni fognak. Az időjárást nem tudjuk befolyásolni és a
viharok hirtelen és váratlanul kitörhetnek. Jártál már Te
is úgy biztosan, hogy egy hirtelen érkező zápor elkapott.
Nem számítottál rá, hogy jönni fog, de ha volt nálad
ernyő, akkor nem áztál bőrig, csak a ruhád széle lett vizes.
Így működik ez életünk kihívásaival is. A gyenge ember
elbukik – ahogy elázik az ernyőtlen –, míg az erős, aki
megfelelő pszichés, fizikai és mentális eszközökkel
rendelkezik az akadályok leküzdésére, még ha el is bukik,
de biztosan nem marad ott lent. Csakúgy, mint az ernyővel
rendelkező járókelő, aki vagy száraz ruhával, vagy csak
kicsit vizesen folytatja útját, amikor az eső eláll.
A példa nem teljesen helyénvaló, mert AZ ESŐT LEHET
ÉS ÉRDEMES IS ÉLVEZNI ….míg egy tragédiát az
életedben csak akkor tudsz vigyorogva átélni, ha
pszichopata vagy, de azt gondolom, hogy a példa
szemlélteti a lényeget. A lényeget, ami most következik:
mert bár nagyon fontos, hogy az erős és a gyenge ember
között a különbséget az eszköz – az ernyő, illetve annak
hiánya jelenti, de ez az írás az erős emberekről szól.
Azokról, akiknek van ernyőjük és használni is tudják azt a
vihar érkezésekor. Az erős emberek két csoportja nem is a
vihar tombolása alatt különböztethető meg egymástól
igazán, hanem akkor, amikor a vihar elvonul.
Amikor már nincs szükség az ernyőre. Amikor a
viharnak vége, és nyugalom van. És hogy mit kezd valaki
ezután az ernyővel az dönti el, hogy vesztes vagy győztes,
erős emberré válik-e.
A vesztes erős ember fél. Be sem csukja az ernyőjét, mert
mi van, ha jön egy újabb zivatar? És bár zivatar
valószínűleg nem fog jönni csak azért, mert valaki fél tőle,
az életünk problémáival nem teljesen ez a helyzet.
Az erős emberek másik csoportja egészen másként áll
hozzá az élethez.
A győztes erős ember nem fél, hanem él. Ő is előveszi az
ernyőjét, amikor elered az eső, de amikor újra sütni kezd a
nap, mert a világegyetemben semmi nem állandó, így a
vihar sem az, akkor megszárítja, becsukja és elpakolja az
ernyőt a táskájába. Oda, ahonnan újra előveheti, amikor
szükséges, de ahol nincs szem előtt folyamatosan. Ez
persze kockázatot is jelent, hiszen egy hirtelen érkező eső
lehet, hogy egy kicsit eláztatja majd, de a szabadságért, a
félelmek nélküli életért cserébe vállalja ezt a kockázatot.
És míg a győztes erős ember tudja, hogy honnan veheti
elő az ernyőjét, de nem szorongatja folyton azt, addig a
vesztes erős ember fél bármilyen kockázatot vállalni.
Csakhogy éppen a bátorság hiánya az, ami az újabb
kudarcok felé sodorja, mert görcsöl. Mert nem
természetes, amit csinál. A természettel ellentétes. Mert
úgy érzi, harcolnia kell folyamatosan. Pedig nem kell.
Semmit sem kell. A természet nem kötelez semmire…de
kinek az élete igazán az ÉLET… eldöntheted, a vihar
elvonulta után vagy tartod még azt az ernyőt, vagy szépen
összezárod száradás után és elteszed.
Zarándiné Keresztúri Ilona

A Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
2016. április 9-én rendezi meg idei
BOR- ÉS PÁLINKAVERSENYÉT
Mezőcsát és környéke gazdái számára
A részletes versenykiírás és nevezési lap
elérhető a Közösségi Házban.
Nevezési határidő:
április 8. 17:00 óra
REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY
március 19-én, szombaton 10 órától
a Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban
Jelentkezni lehet a helyszínen, kezdés előtt.
Kellő számú jelentkező esetén
az értékelés korosztályonként külön kategóriákban történik.
SUDOKU VERSENY
március 19-én, szombaton 11 órától
Jelentkezés a helyszínen.
Mindkét verseny többfordulós, addig játszunk, amíg győztest nem
hirdethetünk.
Szeretettel várjuk a rejtvények, észtörők szerelemeseit.
FELHÍVÁS
A Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
a Költészet Napja alkalmából
VÁROSI VERSMONDÓ VERSENYT HIRDET.
A versenyre nevezni lehet Rab Zsuzsa egy versével vagy versfordításával és
egy szabadon választott verssel.
A verseny négy kategóriában zajlik:
1. Felnőtt (18 év felettiek)
2. Ifjúsági (15-18 év közötti fiatalok)
3. Diák (11-15 év közötti - felső tagozatos - tanulók)
4. Kisdiák (6-11 év közötti - alsó tagozatos - tanulók)
A versenyt április 11-én 17:00 órai kezdettel rendezzük meg.
Szeretettel várjuk a versenyzők mellett a verskedvelő hallgatóságot!
TOBORZÓ KÖRÚT
Toborzó körút keretében járják végig megyénk településeit a Magyar Honvédség
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság munkatársai. A katonák
célja, hogy az érdeklődők megismerjék a Magyar Honvédségben vállalható
katonai szolgálat (munka) lehetőségeket.
„A Magyar Honvédség folyamatosan várja azok jelentkezését, akik szeretnék
kipróbálni magukat az egyenruhások világában, kortól és nemtől függetlenül” mondta el Szombati Emese őrnagy, a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
vezetője. „Szerencsére élénk az érdeklődés a szolgálat iránt, és a sereg az idei
évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja elsősorban lövész, felderítő,
katonai rendész, díszelgő, illetve - C kategóriás gépjárművezetői engedély
megléte esetén - gépjárművezetői munkakörökbe. A jelentkezés feltétele a
betöltött 18 ées életkor, a büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
magyarországi bejelentett lakcím, valamint megfelelés egészségügyi, pszichikai
és fizikai alkalmassági vizsgálaton. Az iroda egyik fő feladata, hogy minél
szélesebb körben megismertesse a Magyar Honvédségben vállalható
munkalehetőségeket.Ennek érdekében 2016 első negyedévében a katonai
toborzók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tájékoztató előadásokat
szerveznek.”
Elérhetőségeik:
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.
Telefon: 06 (46) 327-245
E-mail: borsod.toborzo@regiment.hu, és borsod.toborzo@gmail.com
Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő: 08:00-12:00, 13:00-18:00
kedd: 08:00-12:00,
szerda: az ügyfélfogadás szünetel
csütörtök: 08:00-12:00, 13:00-15:30
péntek: 08:00-12:00
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Gárdos Péter: Hajnali láz
Néhány szó a szerzőről:
Gárdos Péter elsősorban filmjeiről ismert,
melyekből jó néhányat tudhat maga mögött.

A filmiparban számos elismeréssel, díjjal is
büszkélkedhet.
2010-ben jelent meg a Hajnali láz című
regénye, amelyet aztán 2015-ben meg is
filmesített.
A fülszöveg:
„Nincs más. Vagy ő van, vagy meghalok.”
Svédország, 1945. Országszerte koncentrációs táborokból szabadult embereket
ápolnak. A 25 éves Miklóst újra halálra ítélik:
az orvos hat hónapot ad neki. De Miklós
hadat üzen a sorsnak: levelet ír 117 magyar
lánynak, akik annak idején földijei voltak, s
most itt vannak valamelyik rehabilitációs
táborban. Feleséget keres, akivel odahaza
újrakezdheti az életét. És a válaszlevelek
között hamarosan rátalál az igazira: Lilire. A
kezdetben még tapogatózó levélváltás egyre
intimebbé válik. Hőseink elhatározzák,
megpróbálják elintézni, hogy láthassák
egymást személyesen is. Mindenáron élni és
szeretni akarnak.”
A romantikus töltetű regényekre előszeretettel húzzák rá a csöpögős címkét. Pedig ez
egyáltalán nem helytálló megállapítás, főleg
nem ennek az írásnak a kapcsán.
Ez nem egy szimpla szerelmes történet.
Sokkal inkább tesz tanúbizonyságot

kitartásról, feltétel nélküli szeretetről. Egy
bájos, megható történet a régi időkből,
amikor a szerelem még teljesen mást
jelentett. Amikor az élet, képes volt folyamatos akadályokat gördíteni az emberek elé,
olyan akadályokat, amit ma már kevesen
ismernek. Küzdelem az életben maradásért,
hogy aztán beteljesüljön valami új, valami
szép.
Mindezt mindenféle túlzások nélkül,
könnyedén. Nincs cukormázzal behintve.
Azért (is) tetszett nagyon, mert egyrészt
igaz történetről van szó, másfelől pedig van
egy olyan állandó, megfoghatatlan szépsége,
amit nehéz szavakba önteni. Magával ragad a
hangulat, a varázs. Lili és Miklós mintha
barátaim, mi több, mintha rokonaim
lennének.
A szerző nem csak az adott kort festi le
pontosan, hanem a lélek különféle rezdüléseit
is. Kétségbeesés, aggódás, féltékenység,
küzdelem.
Az elejétől a végéig egy remek könyv a
Hajnali láz. Korosztálytól, nemtől függetlenül ajánlom bárkinek, ideális ajándék lehet
nőtársaimnak. Egy tipikusan olyan könyv,
ami a hideg téli estén melegséggel tölti el az
embert.
Baranyi Krisztina

Mi szép, ha nem Vonnegut?
Mindig kacérkodtam a lehetőséggel, hogy Kurt Vonnegut-ot olvassak, de valahogyan a
korábbiakban nem jött össze a találkozásunk. Most viszont megjelent a Mi szép, ha nem ez?
című kötete, s talán éppen a cím tette, hogy muszáj volt kézbe vennem, s kinyitása után rendesen
el is sodort az a mérhetetlenül humanista, ugyanakkor provokatív, gyakran egyenesen
szemtelen, eszméletlenül szellemes stílus, ami szembejött velem a lapokról.
Hát kérem – tessék csak megpróbálni, ha még nem találkoztak Vonnegut-tal, hiszen az alcím
ezt ígéri: A vonnegutizmus alapjai az, amivel itt megismerkedhetünk. Egészen pontosan:
darabonként ötvenezer dolláros írások találhatóak bennük, felsőfokú tanintézmények
évzárójára írott és ott elmondott, valóban busás honoráriumot hozó beszédek kéziratai.
Fordítója, Szántó György Tibor többek között ezt írta róla: „Többször is végignéztem a show-t.
Érzékeltem a Mester végtelen jóságát és a közönség Vonnegut felé áradó, rajongó szeretetét.
Pisszenés nélkül, áhitattal hallgatták a fáradt, öreg űrvándort – földi küldetésének gyakorlása
közben. Kivéve, mikor visítva röhögtek. Egy Jónást láttam, aki nem rühellte a prófétaságot.”
Hát igen. Amikor elbűvölve, egy más dimenzióba kerülve általa, végül letettem a könyvet, ez
jutott eszembe: basszus, ezt igazán nem ajánlhatom senkinek.
Hát nem ajánlom ezt a könyvet az okos embereknek, mert túlságosan profánul kezeli a tudást
(mivel mélyen a sajátja). Nem ajánlom a hívőknek, mert meglehetősen unorthodox
kijelentéseket tesz a hitről (mivel szemlátomást végigjárta a hozzá vezető utat). Nem adnám a
kezébe a tekintélytisztelőknek, mert Vonnegut tiszteletlen, bárkivel és bármivel szemben
(milyen érdekes: ő viszont abszolút tiszteletet váltott ki számtalan hívéből). Nem, tényleg nem
tudom senkinek azt mondani: tessék, olvassa el, neki való ez a könyv.
(Ebből persze az is következhet, hogy legalább megtarthatom magamnak.)
De azért mégis. Kedves friss diplomások, próbálkozzatok vele – hiszen a kortársaitoknak
készültek ezek az útravalók. Nem fogjátok mindannyian szeretni, de ez egyáltalán nem baj.
Sapienti sat. És kedves, valódi bölcsességgel megáldott öregek, olvassátok el ti is, mert ti már minden szavát érteni fogjátok. Egy egész,
tehetséges és építkező élet kellett ezek mögé a beszédek mögé – és az idősödő ember bölcsessége, amivel lehántja mondanivalójáról a
konvenciók kötelékeit, nem ragaszkodik sem tudományok, sem ideológiák szabályaihoz, hiszen már megvan a saját világa, amelyet évtizedeken
át lankadatlanul épített: tudásból, hitből, tapasztalatokból, örömökből és keserűségekből.
És ha a kedves olvasó mégsem szeretné kézbe venni Vonnegut könyvét, itt van belőle egyetlen gondolat:
„Engem elbűvöl a hegyi beszéd. Azt hiszem, mind ez idáig egyedüli jó gondolatunk az irgalmasság. Elképzelhető, hogy előbb-utóbb még
kaphatunk egy ehhez foghatóan jó gondolatot. Akkor majd két jó gondolatunk is leend.”
PK
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Rekord mennyiségű csomagot szállított a Magyar Posta 2015-ben
Minden eddigi rekordot megdöntve,
2015-ben 15,7 millió csomagot szállított a
Magyar Posta, ami 2,2 millióval több, mint
a 2014-es volumen.
A Magyar Posta Logisztika (MPL) 35
százalékos piaci részesedéssel a belföldi
csomag, futár és expressz (CEP) piac
piacvezető szolgáltatója. 2015-ben 15,7
millió csomagot szállított a Magyar Posta,
ami 2,2 millióval több, mint a 2014-es
volumen, és jelentősen meghaladja a piac
éves növekedési mértékét. E mellett a
nemzetközi forgalomban a Magyar Posta
által kezelt csomag és árutartalmú regisztrált
levél – mely nemzetközi elektronikus
kereskedelemben gyakran alkalmazott
áruküldési forma – együttes mennyisége
2015-ben megközelítette az 5 milliót.
Tavaly a webáruházakkal való szerződésállományát tekintve is jelentősen javította
pozícióját a posta, a szerződésállomány 30
százalékkal több az előző évhez képest.
A Magyar Posta egyedülálló módon, a piaci
igényekhez igazodva négyféle csomagátvételi lehetőséget biztosít az ügyfelek
számára. A házhoz kézbesítés, a postán
történő átvétel, a MOL PostaPonton és a
csomagautomatán keresztül történő átvétel
mellett 2015 november óta már 115 Coop
PostaPonton is átvehetőek a küldemények. A
Magyar Posta tehát ebben a tekintetben is
piacvezető, hiszen összesen több mint 2800
fix átvételi ponttal rendelkezik.
A Magyar Posta 2014-ben elsőként lépett
piacra csomagautomatákkal, amelyek
kihasználtsága folyamatosan emelkedik.
Elsősorban a webáruházakból történő
rendelések esetében népszerű ez az átvételi
forma. A legkedveltebb automaták a

bevásárló központokban és hipermarketekben találhatók. A megrendelők jellemzően a csomagautomatába történő elhelyezést követő első napon veszik át küldeményeiket.
A csomagméretek tekintetében leggyakrabban a kisméretű csomagokat veszik át az
automatákon keresztül az ügyfelek, zömében
14.00-16.00 óra között.
A legforgalmasabb nap pedig általában a
csütörtök. A csomagautomatáknál lehetőség
van az utánvételes küldemények átvételére és
csomagfeladásra is az automatákba épített
POS terminálok segítségével. Az automatában található bankkártya elfogadó terminál
valamennyi chipes és mágnes csíkos VISA,
VISA Electron, Mastercard, Maestro vagy
American Express bankkártyát kezeli. A
Magyar Posta tervei szerint 2016-ban újabb
funkciókkal bővíti a Posta csomagautomatákat.
A Magyar Posta a csomagkézbesítőket
2015 év végén POS terminálokkal látta el, így
a megrendelt áruk értékének átvételkor
történő kiegyenlítésére már készpénzmentes
fizetési megoldást is biztosít, amely kártyás
vásárlási tranzakciónak minősül.
Logisztikai fejlesztések
A Magyar Posta az elmúlt években kiemelt
figyelmet fordított a logisztikai terület
fejlesztésére. 2013 óta összesen csaknem 600
gépjárművet cserélt le, ebből 2015-re esett 80

tehergépkocsi üzembe helyezése. A posta
2015-ben továbbá 200 új motorkerékpárt és
több mint 1100 új kerékpárt helyezett
üzembe. A Magyar Posta gépjárműparkjának
megújítására a tavalyi évben összesen
csaknem 700 millió forintot fordított, amelyet
teljes egészében saját forrásból finanszírozott. A korszerűsítésnek köszönhetően a
Posta 3700 gépjárműből és motorból álló
flottájának életkora 10 évről 8 évre, 9500
kerékpárból álló flottájának életkora 8 évről 6
évre csökkent. A Magyar Posta járművei
2015-ben több mint 80 millió kilométert
tettek meg, ez annyit jelent, mintha
kétezerszer- megkerülték volna a Földet.
2013-ban a vállalat autói műholdas
járműkövető rendszerrel lettek felszerelve az
optimálisabb járatszervezés és a hatékonyságnövelés érdekében. Ennek a járatoptimalizációs rendszernek köszönhetően nemcsak a flotta működési és üzemanyag költsége
csökkenthető, hanem egyúttal a szállítással
járó környezetterhelés is. A Magyar Posta Zrt.
mint az ország egyik jelentős járműparkkal
rendelkező vállalata, a környezettudatos
vezetési stílust és járműhasználatot belső
képzések keretében igyekszik beépíteni a
vállalati kultúrába, és kiemelt figyelmet
fordít a károsanyag-kibocsátás csökkentésére. A Társaság környezetvédelem iránti
elkötelezettségét mutatja, hogy 2008–2015
között több mint 20 százalékkal csökkentette
a tevékenységéből eredő CO2-kibocsátást.
A Magyar Posta 2015-ben elektromos
autókat és motorokat is tesztelt. Az autókat
csomagkézbesítési feladatok ellátására, a
motorokat futárpostai területen használta a
Társaság. A tesztelés eredményeinek értékelése jelenleg is tart, a kapott adatok
függvényében hoz döntést a Magyar Posta
arról, hogy bővíteni kívánja-e elektromos
járművekkel gépjárműflottáját.
Magyar Posta Zrt.
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Rendőrségi hírek
A mezőcsáti körzeti megbízott adatgyűjtési tevékenységének köszönhetően rendőrkézen az üdülőövezet területén vagyon elleni
bűncselekményeket elkövető fiatalkorú elkövetői kör, valamint a kerítéslopás és a lakásbetörés elkövetője.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrsén szolgálatot teljesítő körzeti megbízott rendkívül lelkiismeretes és kitartó
munkájának eredményeként történhetett meg azoknak a fiatalkorú személyeknek az elfogása és előállítása, akik az elmúlt időszakban
Mezőcsáton számos vagyon elleni bűncselekmény elkövetésében vettek részt.
A rendőri adatgyűjtő tevékenység alapját az a lopási szabálysértési cselekmény képezte, mely során ismeretlen tettes 2016. évi január hónapban
a mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ Nőgyógyászati részlegének folyosójáról 1 db LED-es kijelzőt tulajdonított el.
Az eljárással összefüggésben a helyi körzeti megbízott elszámoltatta M. Z. és P.L. mezőcsáti lakosokat, akik közül P.L. elismerte, hogy társával
együtt követte el az érintett szabálysértést.
A körzeti megbízott adatgyűjtő tevékenységét kiterjesztette arra a tanintézményre is, ahol az elkövetők tanulói jogviszonnyal rendelkeztek, így
olyan hasznos információkat szerzett be, mely során az nyert megállapítást, hogy az elkövetők több hete nem járnak iskolába, és a város szélén
található üdülőövezetben csellengenek.
Az információk birtokában a körzeti megbízott azon lopási cselekmények vonatkozásában is elszámoltatta a két elkövetőt, melyek az elmúlt
időszakban a Mezőcsát külterületén található üdülőövezetben valósultak meg.
A két elkövető a körzeti megbízottnak további vagyon elleni bűncselekmények elkövetését ismerte be, nyilatkozatuk alapján 4 hétvégi ház volt
érintett a lopási cselekményükkel.
Vallomásuk során előadták, hogy az egyik hétvégi házba ajtóbenyomás módszerével hatoltak be, majd oda visszajárva 50.000 Ft –ot meghaladó
értékű használati tárgyakat, háztartási gépeket , valamint építési anyagokat tulajdonítottak el.
A közelben lévő másik hétvégi ház udvarára is bementek, ahonnan két fali lámpát tulajdonítottak el.
A fiatalkorú elkövetők azt is elismerték egyben, hogy további két hétvégi ház és két magánlakás körbekerített udvarán is lopási szándékkal
jelentek meg, azonban ezekről a helyszínekről üres kézzel távoztak.
A fenti cselekményen kívül a nyomozók kérdésre 2 társukat K.G., N. I. mezőcsáti lakosokat is megnevezték, továbbá elismerték annak a lopás
bűncselekményeknek az elkövetését is, mely során tavalyi év december hónapban Mezőcsát Bem J. utcában parkoló lezáratlan gépjárműből
dolog elleni erőszak alkalmazásával tulajdonítottak el 1 db akkumulátort, valamint 1 db Cd rádiós magnót, a másik esetben Mezőcsáton a
Fecske úton található használtcikk kereskedés udvaráról különböző kerékpár alkatrészeket , és háztartási gépeket tulajdonítottak el jogtalanul.
Az elkövetőknél megtartott házkutatás során az eltulajdonított tárgyak jelentős része lefoglalásra került, a korábbi elkövetés során
eltulajdonított tárgyak többségét azonban időközben értékesítették.
A cselekménnyel kapcsolatosan a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrse lopás vétség bűncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.
2016. január 31-én a délutáni órákban a 112-es segélyhívón érkezett bejelentés lakásbetörésről, mely során az ismeretlen tettes a Mezőcsát
Mátyás utca 20. szám alatt lévő lakatlan családi házba ablakbenyomás módszerével jutott be, majd ahonnan 10 db kávéscsészét tulajdonított el,
továbbá 5 méteres szakaszon eltulajdonította a portát elhatároló kerítés faléceit. A lopással okozott kár kb. 5.000 Ft.
Az elsődleges rendőri intézkedések során a Mezőcsáti Rendőrőrs körzeti megbízottja széleskörű adatgyűjtést végzett, mely során a hatóság
látókörébe került Sz. Róbert mezőcsáti lakos, akit az előző napon láttak kerítésléceket cipelni.
A cselekmény elkövetésétől számított 48 órán belül a gyanúsított Sz. Róbert felkutatására tett intézkedések eredményre vezettek, aki az
intézkedő rendőrök előtt a lopás bűncselekmény elkövetését elismerte, elmondta, hogy az eltulajdonított kerítésléceket időközben eltüzelte, ezért
bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállítása megtörtént.
Gyanúsított kihallgatása során Sz. R. mezőcsáti lakos a nyomozóhatóság előtt részletes tényfeltáró vallomást tett, valamint további vagyon
elleni bűncselekmények elkövetését is elismerte. A gyanúsított kihallgatása során előadta, hogy a lopás bűncselekmények elkövetésénél főként a
pénzhiány, és a téli tüzelő megszerzése motiválta.
Az esettel összefüggésben a Mezőcsáti Rendőrőrs lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást.
2016. február 16-án ismeretlen tettes alkalmi lopás módszerével ment be a Mezőcsát Hősök terén található lakatlan és őrizetlen lakóházba, majd
onnan 1 db. hangfalpárral távozott el, mely cselekményével 20. 000 Ft-os lopási kárt okozott .
2016. február 28-án foganatosított házkutatás alkalmával az eltulajdonított hangfalpár lefoglalásra került, a cselekmény vonatkozásban H. T
mezőcsáti lakos gyanúsított kihallgatása megtörtént, aki a terhére rótt lopás bűncselekmény vonatkozásában részletes beismerő vallomást tett.
Sipos József r. alezredes
őrsparancsnok
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek
Születések

Református Egyház
Istentiszteleti rend:
Minden héten hétfőn-kedden
reggel 7 óra 40 perctől
diákistentisztelet az Enyedys diákoknak.
Minden szerdán reggel 7 óra 40 perctől
diákistentisztelet
a gimnazista diákoknak.
Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet
Március 15-én de. 10 órakor istentisztelet
Március 22-23-24-én este 18 órától bűnbánati istentisztelet.
Március 25-én de. 10 órakor Nagypénteki istentisztelet,
legátus szolgálatával.
Március 25-26-án este 18 órakor bűnbánati istentisztelet.
Március 27-én Húsvét I. napja de. 10 órakor úrvacsorás
istentisztelet, énekkarunk szolgálatával.
Du. 15 órakor diákistentisztelet, legátus szolgálatával.
Március 28-án Húsvét II. napja de. 10 órakor ünnepzáró
istentisztelet.

Római Katolikus Egyház
Miserend:
A szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtök-szombat 7.00
Hétfő-péntek 17.00
Vasárnap 11.00
Március 21-22-23-án 17 órától
Nagyböjti lelkigyakorlat
szentmise, nagyböjti szentbeszéd
A lelkigyakorlatot vezeti:
Kormos Csaba c.esperes,
gesztelyi plébános
A szentmisék keretében húsvéti gyóntatás lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Lakosok!
Az emlő és nyaki megbetegedések ultrahangos
szűrővizsgálatának célja, hogy az önmagát még
egészségesnek érző páciens esetében kimutassa a
panaszt még nem okozó elváltozást, esélyt adva
ezzel az időben megkezdett kezelésre és a teljes
gyógyulásra.
A következő vizsgálat ideje:
2016. március 5-én és 19-én 7:00 órától
Helye: Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ.
Előjegyzés kérhető személyesen a Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Központ betegirányításánál, vagy
a 06-49-553-010-es számon a 110-es melléken.

Juhász Máté János és Muskatal Krisztina
Juhász Natasa Zoé
Balogh Rózsa
Balogh József Bálint
Bodonovics Erzsébet
Bodonovics Milán
Szabó Zsolt és Horváth Brigitta
Oláh Maja Margit
Pelyhe Róbert és Laczkó Sára
Pelyhe Emma
Molnár Renáta
Molnár Szelina

Elhalálozás
Ecsedi Kálmánné sz. Suhajda Jolán 64 évet élt
Bertók Benjámin 86 évet élt
Keresztúri Zsuzsanna 52 évet élt
Tóth Béla 61 évet élt

Kéri János: Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
ó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Boldog Nőnapot Kívánok Minden Kedves
Hölgynek!
Üdvözlettel: Vaskó Ferenc Önkormányzati
Képviselő
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