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mezőcsáti NAK alugazdász roda
átadó ünnepsége
2018. február 2–án átadásra került a megújult
falugazdász iroda, mely mindenki számára lehetőséget
teremt.

A gazdálkodókat mostantól szebb és praktikusabb környezetben várják, ahol modern informatikai eszközökkel intézhetik ügyeiket. A falugazdász kollégák pedig
modern körülmények között fogadhatják az ügyfeleiket.

A rendezvényen részt vett és beszédével megtisztelte a
megjelent gazdákat; Tállai András, miniszterhelyettes,
parlamenti-és adóügyekért felelős államtitkár, térségünk
országgyűlési képviselője és Győrﬀy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke, valamint Taskó József, a
NAK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke.
A felszólalásokból megtudhattuk, hogy milyen sokrétű
a falugazdász kollégák feladata. Ezek közül a legjelentősebbek az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos
ügyintézések, a WEB GN elektronikus benyújtása, egységes kérelem beadása, a nitrát jelentés és a folyamatos
szakmai tanácsadások. A megjelentek tájékoztatást
kaptak a különböző támogatásokkal kapcsolatos intézkedésekről, a változásokról és az új irodáról.
A feladat nem egyszerű, viszont ezentúl
könnyebb az újításoknak köszönhetően. Kívánjuk, hogy minden
gördülékenyen működjön és igazi kincsként
tekintsenek a falugazdász kollégák és a gazdászok a modern technikára.
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vonatkozásában a szükséges 263.158.Ft-os önerő biztosításával.
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnak „Az európai kulturális
örökség részét képező, Magyarország
területén található/fellehető, jelenleg
gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó
Kedves Hölgyeim!
sírkertek,
sírhelyek rekonstrukciója,
Ezekkel a sorokkal kívánok Önöknek
továbbá
a
kulturális
örökség megismerénagyon boldog Nőnapot!
sében, védelmében, megőrzésében való
minél szélesebb társadalmi részvétel
Kápolnai László
ösztönzése, különös tekintettel a ﬁatal
alpolgármester
nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítése”
című pályázat benyújtását a Testület
támogatta.
A Képviselő-testület a 0127/1 hrsz-ú
külterületi ingatlan, mint önálló terület
megnevezése vonatkozásában az „Énenkormányzati hírek ai országgyűlési képviselők választásán kes udvar” elnevezése mellett foglalt
állást.
kerül sor a munkájukra.
A nehéz-és tehergépjármű park
Mezőcsát Város Képviselő-testülete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2018. február 26-án tartotta munkaterv helyzetéről elkészített tájékoztatót a TesMezőcsát Város Önkormányzata
szerinti rendes ülését, melyen az alábbi tület jóváhagyta.
Tanulmányi ösztöndíj pályázatot
Az Önkormányzat tulajdonában lévő
napirendeket tárgyalta és döntéseket
Ford Transit kisbusz karbantartásával hirdet az EFOP-3.9.2-16 - Humán
hozta.
A Mezőcsát és Környéke Önkéntes kapcsolatban előterjesztett tájékoztatót a kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és
Tűzoltó Egyesület 2017. évben végzett Testület megismerte, s arról döntöttek, térségében - című pályázat keretében
1. A pályázat célja
tevékenységéről szóló beszámolóját, hogy a jármű jelenlegi állapotában kerülAz EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer
valamint a Közbiztonsági és bűnmege- jön eladásra.
A Képviselő-testület a TERRA- célja a mezőcsáti gyermekek és ﬁatalok
lőzési intézkedési tervben meghatározott feladatok 2017. évben történt ROSSA Kft. kérelmét támogatta, misze- iskolarendszerben folytatott tanulmávégrehajtásáról készített beszámolót a rint az önkormányzati tulajdonú belterü- nyainak anyagi támogatása, ezen kereszKépviselő-testület megismerte és elfo- leti közutakkal kapcsolatos kezelői és tül tanulmányi eredményeik javításának
ösztönzése. Mezőcsát város ﬁataljai
tulajdonosi hozzájárulását megadta.
gadta.
A Kardos-dűlő útjának karbantartási helyben való boldogulásának elősegítéMezőcsát Város Önkormányzata az
adósságot keletkeztető ügyletekhez munkálatainak elvégzéséhez a Testület se, a település népességének megtartása.
2. A pályázattal kapcsolatos általános
történő hozzájárulás részletes szabá- hozzájárult, bruttó 50.000.- Ft anyagfeltételek
költség
biztosításával.
lyairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.
A pályázatra mezőcsáti lakóhellyel
Az EFOP-3.9.2.-16 azonosítószámú,
rendeletben meghatározottak szerinti
rendelkező
általános iskolai felső tagosaját bevételeinek, valamint a Stabilitási „Humán kapacitások fejlesztése Mezőzatos
és
középiskolai
tanulmányokat
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti csáton és térségében” című pályázat
folytató
diákok
jelentkezhetnek.
Jelentadósságot keletkeztető ügyleteiből eredő keretében a Képviselő-testület amellett
kezésüket
szüleik
vagy
más
törvényes
ﬁzetési kötelezettségeinek a költség- döntött, hogy a pályázaton elnyert
vetési évet követő három évre várható összegből a mezőcsáti lakóhellyel képviselőik által nyújthatják be a támorendelkező hátrányos helyzetű felső gató szervezet felé.
összegét elfogadta.
3.Ösztöndíjra jogosultak köre
A Képviselő-testület jóváhagyta tagozatos általános iskolai tanulók és
Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a
Mezőcsát Város Önkormányzatának nappali tagozatos középiskolai tanulók
2018. évi költségvetéséről szóló rendele- ösztöndíj támogatására 7.680.000.- Ft hátrányos helyzetű tanuló, aki általános
összeget fordít. A támogatás összege iskolába jár, és az iskola első négy
tét.
Döntött a Testület a 2017. évi ön- 10.000 .- Ft/hó, mely egy tanévre osztályát elvégezte, vagy valamely kökormányzati költségvetés előirány- állapítható meg, és pályázat alapján zépiskola nappali tagozatán tanulnyerhet el a jelentkező. A pályázat mányokat folytat. A jogosultság feltétele
zatainak módosításáról.
Elfogadásra került a Mezőcsáti Közös feltételeit pályázati felhívásban határoz- továbbá, hogy a tanuló előző tanévi
tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és ta meg a Testület.
A VP6-19.2.1.-20-2-17 azonosító- alkalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van,
Működési Szabályzatának módosítása.
Megválasztotta a Képviselő-testület számú „Sport-és szabadidős célú kis valamint a települési önkormányzat
Mezőcsát város területén működő sportpályák létrehozása és fejlesztése” területén állandó lakóhellyel rendelSzavazatszámláló Bizottságok tagjait és című pályázat benyújtását a Képviselő- kezik, előző tanévi igazolatlan hiánypóttagjait a 2013. évi XXXVI. törvény testület támogatta a Mezőcsát, Kossuth zásainak száma nem haladja meg a 20
24. §-a alapján, akiknek a 2018. április 8- u. 12. szám alatt található sportpálya órát és egyéb ösztöndíj programban nem

„A női nem, nem más, mint az Isten fénye
Örök szépség s öröm örökös emléke
Nem létezne a Világ a Női nem nélkül
Hiszen minden érzés a Női nemre épül.”
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részesül.
Egyéb előnyt jelentő szempont:
- iskolán kívüli tevékenységekben való
részvétel igazolása (kulturális-, sport-,
társadalmi tevékenység)
4. Az ösztöndíj összege 10 000Ft/ hó
5. Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:
- hátrányos helyzet igazolása
- iskolalátogatási igazolás,
- a megelőző tanév bizonyít-ványáról
készített, az iskola által hitele-sített
másolat
- lakcímkártya másolata
- nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül
Az ösztöndíj a 2017/2018. tanévben
május hónaptól augusztus hónap végéig
kerül folyósításra, a pályázó bankszámlájára.
A 2018/2019., 2019/2020. és a
2020/2021. tanévekben szeptember 1től augusztus 31-ig történik az ösztöndíj
folyósítása.
Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért új pályázat benyújtása szükséges.
6. A pályázat benyújtásának módja,
határideje
Az ösztöndíj megállapítására pályázatot – az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon a szükséges
mellékletek csatolásával, a gyermekét
saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő 2018.03.01-től
2018.03.29-ig nyújthatja be. A nyomtatvány Mezőcsát Város Önkormányzatán
(Mezőcsát Hősök tere 1.), hivatali
ügyfélfogadási időben Gáborné Tátrai
Tímeánál kérhető.
A pályázatot postai úton vagy személyesen Mezőcsát Város Önkormányzatánál kell benyújtani.
Postai úton történő benyújtás esetén a
postázási cím: Mezőcsát Város Önkormányzata, 3450 Mezőcsát, Hősök
tere 1. A borítékra kérjük ráírni: EFOP
3.9.2 - ösztöndíj
Személyesen, Mezőcsát Város Önkormányzata, Mezőcsát, Hősök tere 1. szám
alatt Gáborné Tátrai Tímeánál nyújthatják be.
A pályázatot legkésőbb 2018. 03. 29-ig
kérjük postára adni vagy személyesen a
fenti címen leadni.
7. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával
büntetőjogi felelősséget vállal azért,
hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul

veszi, hogy amennyiben a pályázati
adatlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntet
fel, úgy az Ösztöndíj-rendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás
visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati
űrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és
azokat a támogatáskezelő szervezet
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt
maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából az ösztöndíj időtartama alatt
kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő
továbbításához.
8. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat szakmai
bizottság bírálja el 2018. április 30-ig:
a) az elbíráló bizottság a pályázókat
hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázatok
ellenőrzése és elbírálása során, a bizottság által meghatározott határidőben,
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási határidejét. A bizottság
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati
kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási
határidő: 8 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása a 3. pontba
foglalt feltételek alapján történik. Az
elutasítás indoklásaként nem jelölhetők
meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként
lettek megjelölve;
c) a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását
írásban indokolja;
d) csak az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
e) ha a támogatásra jogosult pályá-

zatok száma a 2017/2018. tanévben
meghaladja a 48 db-ot, az Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:
elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,2 felett van;
másodsorban, ha a pályázó tanuló halmozottan hátrányos helyzetű (HHH);
továbbá, ha a tanuló iskolán kívüli
tevékenységekben való részvételt igazol
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat területéről.
9. Értesítés a pályázati döntésről
A bíráló bizottság a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. május 31ig, elektronikus levélben értesíti a pályázókat.
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról
haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon
belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása;
- tanulmányi státusz változása;
- személyes adatainak változása.
(Levelezési cím: Mezőcsát Város
Önkormányzata, 3450 Mezőcsát Hősök
tere 1.)
A pályázó 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszaﬁzetni.
A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet lemondó
nyilatkozat benyújtásával, postai úton,
ajánlott levélként megküldi Mezőcsát
Város Önkormányzatának címére. A
lemondó nyilatkozat beküldésével a
pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot
megszünteti.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy
a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy
a pályázati feltételeknek egyébként nem
felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az
ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
Siposné Horváth Anita
polgármester
További információkért látogassson
el a www.mezocsat.hu honlapunkra.
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Emberi Erőforrások Minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet
Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményvezető (magasabb
vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A
vezetői megbízás határozott időre, 2018.
08. 16 – 2023. 08. 15-ig szól.
Munkavégzés helye: Borsod-AbaújZemplén megye, 3450 Mezőcsát, Szent
István út 35.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének
feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetés, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása
és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal
más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a
juttatások a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény, valamint a(z)
pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
Rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola,/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. Törvény 98. § (8) bekezdésében
foglaltakat is ﬁgyelembe véve, vagy
- Főiskola,/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak
valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak
valamelyikében a művészeti tárgynak
megfelelő művész szakképzettség a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. Törvény 98. § (8) bekezdésében
foglaltakat is ﬁgyelembe véve,
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- Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat,
- Cselekvőképesség,
-Büntetlen előélet és annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
- A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
- Pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére vonatkozó
program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- az álláshely betöltéséhez szükséges
végzettség, szakképzettség meglétét
igazoló okmányok másolata,
- pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
- a pályázó legalább 5 év pedagógusmunkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett
szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató
által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó
esetén az ellátott szakos tanári feladatok
megnevezésével),
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.
Hiánypótlásra a pályázat beadási ha-

táridejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozsikné Víg Marianna tankerületi igazgató nyújt, a 0649/795-212-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd,
Széchenyi út 12.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot:
(TK/047/00305-1/2018), valamint a
beosztás megnevezését: Mezőcsáti
Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola – Intézményvezető
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak
véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. július 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny 2018.
02. 27.
- Helyben szokásos módon 2018. 02.
27. (mezőcsát Város Önkormányzatának és a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és AMI hirdetőtábláin)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos
szövegű és mellékletű példányban (kettő
lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli
példányban), zárt borítékban kérjük
megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi
Központ címére. A borítékra írják rá
„PÁLYÁZAT- Mezőcsáti Egressy Béni
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői beosztására.”
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a
http://kk.gov.hu/mezokovesd
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási
időpontja: 2018. február 27.
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Farsang az Egressyben
évek eredményeit, mely a térségünket ölelte fel. Elkezdődött a fejlődés,
a korszerűsítés… intézmények újul- Péntek és szombat… készülődés,
tak meg és épültek fel. Viszont még sürgés, forgás, izgalom és várakomessze a vége, hisz egyenlőre csak az zás.
alapok lettek lefektetve. Kiemelte
„Áll a farsang, áll a bál!
Mezőcsát folyamatos fejlődését, az
Mulass velünk, jó barát!
emberek tenni akarását, az összefoRopd a táncod, cimbora!
gás erejét. A végén kitért a gazdaHa nem ﬁgyelnek oda,
fórum fő témájához, mely a korÁlarcod veted sutba.”(..)
mányzati könnyítéseket foglalta
/Orosz Margit: Itt a farsang/
magába, valamint a hungarikumok A két nap délutánján gyülekeztek a
fontosságát. Megtudhattuk, hogy az
Európai Unióban a legnagyobb mértékben Magyarországon támogatják
a gazdákat, valamint Magyarország

2018. 02. 22-én a Művészetek
Házában megrendezésre került a
Gazda Fórum, melynek előadója
Tállai András miniszterhelyettes úr,
parlamenti-és adóügyekért felelős
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője és Jakab István a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének
elnöke, az országgyűlés alelnöke.
Elnök úr összefoglalta a gazdák
számára az elmúlt évek eseményeit,
mely 2010-ben kezdődött a magyar
kormány és a gazdatársadalom között kötött szövetséggel. Az együtt- Kormánya és a Nemzeti Agrárgazműködés eredményeként mára kije- dasági Kamara elkötelezett az áfa
lenthetjük, hogy az elmúlt 8 évben a csökkentés folyatatásában.
magyar mezőgazdaság teljesítménye Az elmúlt 8 év rengeteg témát vet
folyamatosan növekedett. 2010-től
évre évről nő az agrártámogatásra
fordítható összeg, kiállunk a GMOMENTES mezőgazdaság mellett,
csökken a termékek áfája, első helyen áll az élelmiszerbiztonság, nagyobb biztonságot nyújtanak a
földeken, évről évre többen dolgoz-

fel, hisz folyamatosan könnyítették a
családok megélhetését és a gazdák
munkáját. Talán ez a 2 óra kevésnek
is bizonyult, de így is átláthatták a
gazdatársadalom és a magyar kormány munkáját.
nak a mezőgazdaságban. Ezek a
pontok tán a legfontosabbak és a
számunk legjelentősebbek a felsorolt
politikai változtatások között, melyet
elnök úr említett a délután folyamán.
Tállai András miniszterhelyettes úr
beszédében összefoglalta az elmúlt

szülők, rokonok és barátok, hogy
lássák a kicsik táncát, jelmezeit. Szórakozni jött ezen a napon mindenki,
szomorúságnak nyoma se volt. Itt
már nem számított a héten kapott
rossz vagy jó osztályzat, csak a
mulatság. Be is járta a bál a fél világot
és még a telet is elijesztette. Igaz,
tombolt még egy kicsit, de márciusra
biztosan távozik, hisz ha még egy
ilyen farsang felüti fejét, még jövőre
se látjuk viszont a hideget.
Mindez a mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermében történt
2018. február 9-én és 10-én. A kicsiké volt az elsőbbség, így az első
nap az alsósok, majd utána a felsősök
mutatták meg a vicces és kreatív
oldalukat.
Vastaps és nevetés jellemezte a
hétvégét és egyben biztos vagyok;
senki sem ment haza lehajtott fejjel!
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Betegek XXVI. világnapja alkalmából rendezvényt szervezett a mezőcsáti Fogyatékkal Élők Nappali
Eljött hát a nap, amikor végre a te- Intézményének ellátottjai számára.
let búcsúztatják a diákok. Nem volt A programok többsége az intézez másképp a Dr. Enyedy Andor Re- ményben lett lebonyolítva, de megformátus Általános Iskolában sem, látogattuk a helyi katolikus temploahol a gyerekek hetekig gyakoroltak mot is.
a tökéletes produkció érdekében.
A rendezvény délelőtt 11 órakor
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, kezdődött, először Ládiné Nagy
vigadozva járuljatok a színe elé.”
Nikoletta köszöntötte a jelenlévőket,
– nyitásként a Zsoltárok Könyve
bemutatta a karitász csoport tagjait,
100. részének 2. verséből hangzott majd mesélt a fogyatékos ellátottakel.
nak Szűz Mária első lourdes-i jeleIsten bőkezű áldásának hála, hogy néséről és a betegek világnapjának
már 26. alkalommal tudnak ünnepel- kialakulásáról.
ni, bemutatkozni. Ezen a napon,
A megnyitó után Rocsik Zoltán ön2017. február 24-én mindent meg- kéntes karitász tag felolvasta Ferenc
tettek, hogy vidámsággal, jelmezek- pápa üzenetét, melyet a világnap alkel, tánccal és versekkel köszöntsék kalmából intézett a híveihez. Ezután
a tavaszt és intsenek a távozni készü- az intézmény dolgozóinak segítségélő télnek. Alsós és felsős osztályok vel felöltöztettük az ellátottakat,
egyaránt várták a fellépést, hisz a sok átsétáltunk a katolikus templomba,
tanulás és dolgozatok között végre ahol közösen végigjártuk a betegek
kikapcsolódhattak. Palotást jártak és keresztútjának állomásait, majd
keringőztek, előkerültek a bohócok, felolvastuk Reményik Sándor Gyóállatok, hungarikumok, a táncos lábú gyíts meg! és Jobbágy Károly Tanílegények és kislányok.
tás című verseit.
A 4. osztályos diákok az alsós léttől
Miután visszaérkeztünk az intézbúcsúztak, hisz jövőre már a felsősök ménybe az ellátottak kézműves fogközött rophatják a táncot. A 8. lalkozás keretében szívecskékkel kiosztályos tanulóknak fájdalmasabb, egészített karitász zászlókat készíhisz szereplőként az utolsó általános tettek. A zászlók elkészülte után Áriskolai farsangon vehettek részt. A vai Ferenc atya is megérkezett Egerszép emlékek, a barátságok és a hit ből az ebéddel, léggömbökkel és tomindig megmarad, ez adhat erőt a vábbi ajándékokkal. Aki végzett a
rátok váró hosszú úton.
kézműves alkotásával léggömböt
fújhatott, ezután Árvai Ferenc atya
rövid beszédet intézett a jelenlévőkhöz. Az atya szavait követően az intézmény dolgozói is meséltek röviden az ellátottakról, a munkájukról,
köszönetet mondtak a karitásznak a
támogatásért, majd elénekelték a
közös dalukat. Végül az asztalra
került az ebéd – a töltött káposztát és
süteményt jó ízűen fogyasztották el a
aritász rendezvény a résztvevők.
etegek XXVI.
Bízunk benne, hogy az ellátottak
világnapja alkalmából a kellemesen érezték magukat a néhány órás program alatt, kreativitáogyatékosok appali suk
gyümölcseit, a zászlókat pedig
ntézményében
büszkén mutatták meg otthon a
családtagjaiknak.
A Mezőcsáti Boldog Gizella KariA Mezőcsáti Boldog Gizella
Karitász csoport tagjai
tász Csoport 2018. február 10-én a

arsangi mulatság

yermekvédelmi
tanácskozás
2018. 02. 27-én megrendezésre
került a mezőcsáti Humánszolgáltató Központban a gyermekvédelmi
tanácskozás, melyen Siposné Horváth Anita városunk polgármester
asszonya és Kallóné Szilvási Zita az
intézmény vezetője köszöntötte a jelenlévőket és kifejtették az összejövetelük fontosságát.
A mai világban egyre nagyobb feladat hárul a segítő kezekre, a családsegítőkre, de ugyanúgy megemlíthetjük a pedagógusokat, védőnőket
és háziorvosokat, akik gyermekekkel, emberekkel foglalkoznak. Sok
múlhat a törődésen, egy visszajelzésen, pár kedves mondaton. A szakma szépségeiről és kihívásairól Takács Imre a Magyar Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálatok Országos
Egyesületének elnöke tartott előadást. Kitért többek között a gyermekek iskolakerülésére és nevelésére, a
családon belüli bántalmazásokra és
káros hatásaikra. Tanulságos, az
életben tapasztalt történeteket hozott
fel példaként. Betekintést nyerhettünk pályafutásába, hogy miként lett
pedagógusból családsegítő. Miként
kezeljünk egy hiperaktív gyermeket,
mi számít és fontos a ﬁatalok életében. A válasz: ﬁgyelmesség, beszélgetés, bizalom.
A tartalmas előadás után Orbán
Mária tanácsadónő ismertette a család és gyermekjóléti szolgálat 2017.
évi beszámolóját illetve betekintést
nyerhettünk a család és gyermekjóléti központ életébe. Azt ne felejtsük
el, hogy nem hatóságként működnek, hanem szociális segítő munkát
nyújtanak, melyek közé tartozik a
beszélgetés, információnyújtás, tanácsadás. Egy valami biztos; mindenkit szeretettel várnak, meghallgatnak és segítenek amiben tudnak.
Zárásként Sipos József r. alezredes
fejezte ki tiszteletét a szakmabelieknek és a rendőrség részéről segítő kezet nyújt feléjük, mely megkönnyíti és biztonságosabbá teszi
munkájukat.
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oglalkoztatási

aktum

munka kapuja
Új munkaerő alkalmazását tervezi?
Munkahelyet keres?
Ehhez nyújtanak segítséget a foglalkoztatási paktumok.
A vállalkozásoknak, munkaadóknak
vezetőképzést, tréninget és szakmai
tanácsadást nyújtunk, a munkavállalók számára bér-bérköltség támogatást, vállalkozóvá válás elősegítését,
munkába járást és lakhatást biztosítunk.
A paktum Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 16 tagtelepülésére terjed ki
(Ároktő, Gelej, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta, Igrici, Mezőcsát, Muhi,
Nemesbikk, Nagycsécs, Szakáld, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján)
A Társulás települési önkormányzatain túl a paktumba bevonásra
kerülnek a nevezett településeken
működő, a paktumban részt venni
szándékozó vállalkozások és civil
szervezetek, valamint a BAZ Megyei
Önkormányzat és a Magyar Kereskedelmi Iparkamara.
A projekt közvetlen célcsoportjai:
- Alacsony iskolai végzettségűek
- 25 év alatti ﬁatalok, vagy 30 év
alatti pályakezdő álláskeresők
- 50 év felettiek
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási
díjról visszatérők
- legalább egy gyermeket egyedül
nevelők
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
- megváltozott munkaképességű személyek
- roma nemzetiséghez tartozó személyek
- közfoglalkoztatottak
- inaktívak
Figyelembe vesszük észrevételeit,
céljait, képességeit!
Ha az imént felsorolt állítások valamelyike igaz Önre, akkor keressen
minket bizalommal!
Segítünk abban, hogy a munkaadók
és az álláskeresők egymásra talál-

janak.
Elérhetőségeink:
Paktumiroda címe:
3450 Mezőcsát, Szent István u. 38/B
Irodavezető: Baranyi Krisztina
Foglalkoztatási koordinátor: Suha
Viktória
E-mail:
mezocsatpaktumiroda@gmail.com
Tel.: +3670/366-2376
Facebook elérhetőség:
www.facebook.com/Mezőcsáti

szeretne iskolánk a MISKOLCI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
MEZŐCSÁTI GIMNÁZIUMA ÉS
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
csatlakozni.
Ezen program keretében szeretnénk
bemutatni, hogy milyen új szakképzési lehetőségeket kínálunk a jövőben. Az újonnan indított szakmák
képviselőit hívjuk meg, akik előadást
tartanak munkájuk szépségeiről. Hat
munkaállomást állítunk fel, ahol a
Paktum Iroda szakmájukat magas fokon művelő
dolgozók mutatják be az egyszerűbb
szakmai fogásokat, kipróbálási lehetőséget is biztosítva az érdeklődők
számára. Az adott szakmákban dolgozókkal elbeszélgethetnek a megjelentek, és első kézből szerezhetnek
információkat a szakmáról.
Ezek a munkaállomások:
1.munkaállomás: szociális gondozó
és
ápoló képzés (vérnyomás, vércuMeghívó tájékoztató
kor szint mérése)
fórumra
2.munkaállomás: pék szakma
Új munkaerő alkalmazását tervezi? bemutatása, termékek kiállítása
Munkahelyet keres?
3.munkaállomás: hegesztő képzés
Amennyiben igen, úgy tisztelettel bemutatása, egyszerűbb munkameghívjuk a
folyamatok kipróbálása
2018. március 22-én 17 órától
4.munkaállomás: cipőkészítő szakkezdődő fórumunkra, ahol
ma bemutatása
tájékoztatást nyújtunk
5.munkaállomás: mezőgazdasági
vállalkozóknak és álláskeresőknek szakma bemutatása
egyaránt!
6.munkaállomás: mezőgazdasági
A rendezvény helyszíne:
gépek felvonulása, gépbemutató.
Mezőcsáti ÁMK Kiss József
A szakmák éjszakáját terveink szeKözösségi Ház és Könyvtár
rint egy könnyűzenei koncerttel nyitSzínházterme
juk meg 17 órakor, ahol térségünk
(3450 Mezőcsát,
kiemelkedő előadóművésze - Dósa
Szent István u. 21.)
Krisztián, a 2012. évi Csillag Születik 6. helyezettje - lép fel.
Helyi foglalkoztatási paktum a
Ezt követően lehetőség nyílik a
Mezőcsát és Térsége
különböző munkaállomások megteTerületfejlesztési
kintésére, az adott szakmák egyszeÖnkormányzati
rűbb munkafolyamatainak kipróbáTársulás 16
lására.
településén
A program során a résztvevők megTOP-5.1.2-15tekinthetik iskolánkat, betekintést
BO1-2016-00003
nyerhetnek az intézményünkben
folyó munkába, választ kaphatnak a
felmerülő kérdéseikre.
lyen még nem volt!
A programokra szeretettel hívunk és
várunk minden általános és középis2018. április 13-án megrendezésre kolás diákot, szüleiket és minden ﬁakerül a SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA. tal és felnőtt érdeklődőt.
Pásztor Éva, mb. tagintézmény-vezető
Ehhez az országos rendezvényhez
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étköznapi gondolatok
Március elején járunk, lassan búcsút inthetünk a télnek, véget ér a
nagy bakancsok és a fűtés időszaka.
Véget ér többek között a farsang és
az elmaradhatatlan téli disznótorok
ideje. Ennek apropóján úgy gondoltam, talán érdemes lenne néhány szót
szólni erről a családi ünnepnek is
beillő kedves hagyományról amelyből az idén kivehettem a részem!
Emlékeim között ott van, hogy hogyan zajlottak ezek régen hiszen
gyermekként szinte minden évben részese voltam ezen hagyomány gyakorlásának és most megtapasztalhattam mára mivé formálta őket az
egyre inkább modernizálódó világunk.
A disznótoros előkészületek már a
disznóvágás előtti napon elkezdődtek. Nagymamám a hagymát és a
fokhagymát megtisztította, amiben
néha én is segítettem (ami sokszor
könnyeket “csalt” a szemembe).
Majd mi gyerekek türelmetlenül
vártuk a lefekvést, hogy legyen már
végre holnap, amikor is az egész éven
át erre az alkalomra hizlalt disznó
levágásra kerül. És bizony elérkezett
a másnap, már hajnalban összecsődült a család apraja-nagyja. A család
férﬁ tagjai, hogy erőt gyűjtsenek a
megpróbáltatásokhoz, megitták a
reggeli első kupica pálinkájukat.
Miután a reggeli pálinka kellőképpen
megerősítette és felbátorította a disznófogókat, a megpecsételt sorsú állatot megragadták hárman-négyen,
kivezették az óljából s a legnagyobb
megtiszteltetésben részesülő férﬁ
leszúrta a szegény jószágot.
Ennek vérét általában „megszedte”
nagymamám (bár sokszor megsiratta
szegény állatot, hiszen szinte gyermekként nevelte) belőle készítette el
a nagynéném és édesanyám társaságában a tízórait, a hagymás vért. S
míg a család asszonyai ezzel bajlódtak, addig a társaság erősebbik nemhez tartozó tagjai már hozzá is láttak a
disznó perzseléséhez, no, nem ám
gázzal, ahogy azt manapság szokás,
hanem szalmával.
A perzselés után következett a disz-

nóbontás, amelyet nagy szakértelemmel kellett elvégezni, hiszen ennek is megvolt a maga pontos menete, amitől nem lehetett eltérni. Először a belsőségeket szedték ki a disznóból, kimosták a beleket és a gyomrot, majd ezt át is adták az asszonyoknak, akik innentől kezdve nekiláthattak a bélpucolásnak, igen akkor
még megtisztították a belet és nem
“műbéllel” dolgoztak. Ebben gyakran segítettem édesanyámnak a meleg víz öntögetése elejéig. El kell,
hogy áruljam akkor nem tartozott a
kedvenc pillanataim közzé ez a feladat elvégzése, de ma már jó érzések
töltenek el, ha erre gondolok. Ezzel
párhuzamosan elkezdték főzni a további belsőségeket, amit a későbbiekben a hurkához, a gömböchöz és a
disznósajthoz szántak.
Eközben folytatódott a disznó feldarabolása. Ilyenkor már lehetett
perzselt bőrt és fület enni, ami külön
disznótoros csemegének számított.
Mire mindezzel elkészültek kint a
férﬁak, bent már készen várta őket a
pecsenye. Ilyenkor az egész család
egyszerre ült asztalhoz és kihasználva azt, hogy évente legalább ezen
az egy alkalmon mind együtt vagyunk, jó hangulatban elfogyasztottuk az ebédet.
Az ízletes és kiadós lakoma után
újult erővel láttak neki a felnőttek a
további feladatoknak: a zsírnak való
kiolvasztásának (ez mindig nagyapám feladata volt) a kolbász és a
különböző hurkák (tüdős, májas,
véres) megtöltésének. Jó alkalom
volt ez arra, hogy az egymással csak
ritkán találkozó rokonok kiöntsék a
lelküket, kibeszéljék a hátuk mögött
álló év érdekességeit, kedves és
kevésbé kedves történéseit.
Miután ezzel is végeztek, elérkezett
a vacsora ideje, mely húsleves, töltött
káposzta, sültkolbász és hurka volt.
Sok háznál ilyenkor olyan nagy
lakmározások folytak, hogy néha a
fél disznót megették együtt aznap az
összegyűltek .
Így nézett ki régen egy disznótor és,
hogy miért is írtam mindezt le, mert
nem olyan rég újra átélhettem ezt az
érzést anyósoméknak köszönhetően!

Ott volt a család, volt pálinka, hagymás vér reggelire, pecsenye ebédre,
sok feladat ahol már én is felnőttként
kellett, hogy helyt álljak, nagy beszélgetések és sok nevetés! Nagyon
szép hétvége volt. Biztos, hogy a
legszebb emlékeim között marad
örökre! Sajnos mára már sok régi,
kedves hagyományunknak nyomát
sem találjuk. Ezért a még meglévőket
ápoljuk és adjuk át gyermekeinknek,
hiszen ez erősíti meg az összetartozásunkat!
Ne engedjük veszni őket!
Zarándiné Keresztúri Ilona

ezőcsáti ermálfürdő
Szeretnénk azokat a szaunázás
iránt rajongó, illetve még ismerkedő
vendégeink igényeit is kielégíteni,
akik a napi fáradalmakat maguk mögött hagyva igazán élvezni szeretnék
a helyes szaunázás örömeit és jótékony hatásait.
Ezért szaunánkat ebben a hónapban felújítjuk!
A szaunázás során a rövid ideig
tartó felmelegedés nemcsak edzi a
vérkeringést, de hatására olyan immunvédelmet segítő anyagok szabadulnak fel a szervezetben, melyek
segítenek felvenni a harcot a fertőzésekkel szemben. A téli időszakban
különösen érdemes heti rendszerességgel szaunázni, hiszen az ily módon megerősített immunrendszer
könnyebben veri vissza a légúti fertőzéseket.
Kellemes kikapcsolódást és jó feltöltődést kívánunk a Termálfürdőben!

Szauna üzemideje:
Péntek: 16.00-21.00
Szombat: 11.00-16.00
Vasárnap: 11.00-16.00
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oczka

erenc saba: zeretném

A csodás tavaszt várom,
várom türelmesen
simogassa a szél,
arcomat selymesen.

Szeretném szerelmemnek,
mindig kezét fogni
gyermekemmel együtt,
sokat mosolyogni.

Virágzó mezőt várok,
szaladjak ott benne
kökörcsin, pitypang közt,
időm elröppenne.

Szeretném már hallani,
madarak dallamát,
hogy üdvözlik a tavaszt,
és nyitják ajtaját.

Koczka Ferenc Csaba, mezőcsáti lakosként és a CSAT tagjaként február 9-én
részt vett a Tiszadorogmán rendezett „Amatőr színitalálkozón”, melyen
színes produkciók sora volt látható. Molnárné Dankó Mária meghívásának
eleget téve amatőr költőként egy video blokkal készült, mely a bemutatott
versének hangulatát tükrözte. Lapunknak elárulta, hogy jelenleg egy
regényen dolgozik, melynek címe; „Tíz nap”. Még egyenlőre rejtély fedi a
készülő könyvet, hisz ahogy Ferenc is elmondta: „Legyen ez a történet a jövő
titka.”

önyvsarok
yerekeknek ajánljuk!
Új mesekönyvek érkeztek a könyvtárba, ebből szeretnénk a ﬁgyelmetekbe ajánlani néhányat!
Igaz, hogy még később lesz, 2018.
októberében, amikor ellátogat hozzánk Vig Balázs gyermekkönyvíró,
addig is megtalálhatjátok a könyveit a
gyermekrészlegben. Megismerhetitek a szókimondó, mindenről
véleménnyel rendelkező kisﬁú, Todó
történeteit az óvodából és az iskolából. Nagypapa történetét arról, hogyan szerezte fennséges bajuszát, és
Szeretke, a rózsaszín hajú királylány
kalandjait a tengeren, akinek egy
mázsányi puszit kell összegyűjtenie,
hogy a kalózok fogságából kiszabaduljon társaival.

isgyermekes szülőknek,
óvónéniknek ajánljuk!
Újabb kedves kötettel jelentkezett
Palya Bea. Verseinek ihletője óvodás
korú lánya, Lili. A Nappali dalok
című verseskötetében felvezetőként
néhány sor olvasható arról, milyen
események - eső, mosás, séta, utazás,
rántotthús készítés - inspirálták a
dalok, versek megírására.
A kötet végén olyan, sokszor a
versekhez kapcsolódó játékok leírása
található, amit a gyerekek együtt
játszhatnak szüleikkel, vagy csoportosan akár az óvodában társaikkal. A
könyv melléklete a megzenésített
verseket tartalmazó CD.

gészségkalauz
A tavasz közeledtével éreznünk
kellene, amint az éledő természet
felélénkít, feltölt bennünket, mégis ezekben a kora tavaszi napokban sokan bágyadtak, fáradtak,
fejfájásról, szédülésről, ingerlékenységről panaszkodnak.
A közeledő kedvezőbb idők
ellenére nyoma sincs a megújuló
vállalkozó szellemnek, a végtagok
lomhák, a fejünk mintha „nem a
sajátunk” lenne, egyszóval erőt
vesz rajtunk a tavaszi fáradtság. A
tél során megcsappannak energiatartalékaink, vitaminhiány léphet
fel. Ilyen lehet a D vitamin hiánya,
mivel kevés napsütést élvezhetünk
ezekben a hónapokban. Hogyan
kerülhetjük el, hogy rajtunk is
elhatalmasodjon a „tavaszi fáradtság”? Elejét vehetjük többek
között úgy, ha odaﬁgyelünk az
étkezésünkre, illetve igyekszünk
többet mozogni, aktívabb életvitelbe kapcsolni, de emellett sokat
segíthetnek különféle gyógynövények, amelyek hasznos segítőink
lehetnek átvészelni ezt az időszakot.
Ha a fentebb említett tünetek
közül bármelyiket tapasztaljuk,
javallott lehet a számunkra például
a levendula, amely idegnyugtató
hatású, megszünteti a migrént,
szédülést, melankóliát. A fekete
nadálytőből készült tinktúra kiváló
ízületi fájdalomra, a váll, a könyök, a csukló, a csípő, a térd ízületeit bekenve enyhülést hoz. Meglepődve fogjuk tapasztalni, hogy
mennyi mindenre jók a gyógynövények.
Végezetül ne feledjük: az ember
a természet része, annak törvényei
ránk is vonatkoznak. Hamarosan
tavaszodik. Álljunk át hát mihamarabb a tavaszi időszámításra,
újuljunk meg, ébredjünk együtt a
tavasszal.
Levendula tea elkészítési javaslat: Mokkás kanál virágot forrázzunk le 2,5 dl vízzel, 15 perc állás
után, este igyuk meg.
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MEZŐCSÁTRÓL INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes 2018. március 01-től
ÁROKTŐ: M05.15 M05.50 Z07.30 08.20 M10.30 O11.15 X12.30 M14.00 Z15.20 M15.25 i16.10
+16.20 X17.25 +19.00 23.15
BORSODIVÁNKA: M05.15 Z08.20 M10.30 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
BUDAPEST: M06.32 V16.17
EGER: M07.40 17.15
EGERLÖVŐ: M05.15 Z08.20 M10.30 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
GELEJ: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.05 O11.15 M11.20 M12.55 i14.15 M15.12
Z15.20 V16.17 17.15 M18.55 23.15
HEJŐKÜRT: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.27 08.44 M09.50 X10.25
+11.40 X12.10 M12.25 Z12.38 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30 M18.51 20.36
HEJŐKERESZTÚR: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55
M12.45 Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 M+16.30 M18.03 18.30 20.00
V22.18
HEJŐPAPI: 03.55 M05.00 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z13.45 M13.55 M14.50
+15.00 M15.40 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
IGRICI: 03.55 M05.00 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00
M15.40 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
MEZŐKÖVESD: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.05 (GELEJEN ÁT) O11.15 M11.20
M12.55 M15.12 Z15.20 V16.17 17.15
MEZŐKÖVESD: M05.15 Z08.20 M10.30 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
(TISZAVIDÉKEN ÁT)
MEZŐNAGYMIHÁLY: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.05 O11.15 M11.20 M12.55
i14.15 M15.12 Z15.20 V16.17 17.15 M18.55 23.15
MISKOLC: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 M12.45
Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00M 15.40 +16.00 O16.15 M+16.30 18.30 M18.55 20.00
MISKOLC: M18.55
(GELEJEN ÁT)
NÉGYES: M05.15 Z08.20 M10.30 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
NYÉKLÁDHÁZA: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55
M12.45 Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
NYÉKLÁDHÁZA: M18.55
(GELEJEN ÁT)
NYÍREGYHÁZA: X06.20 08.44
TISZABÁBOLNA: M05.15 Z08.20 M10.30 M14.00 i16.10
+16.20 M17.25
TISZADOROGMA: M05.15 Z08.20 M10.30 X12.30 M14.00
i16.10 +16.20 M17.25
TISZAKESZI: Z05.00 M05.10 X06.55 +07.15 i07.30 08.20
VS10.10 X11.20 +12.00 X14.05 i14.50 15.35 17.30 19.50
23.40
TISZAPALKONYA: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15
M+08.00 O08.27 08.44 M09.50 X10.25 +11.40 X12.10
M12.25 Z12.38 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30
M18.51 20.36
TISZATARJÁN: Z04.35 M05.50 X06.20 M+08.00 O08.27
X10.25 +11.40 X12.10 M12.25 Z12.38 i13.40 M14.50
M15.30 16.30 20.36
TISZAÚJVÁROS: 04.35 M04.41 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.27 08.44 M09.50 X10.25 +11.40
X12.10 Z12.38 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30 M18.03 M18.51 20.36 V22.18
TISZAÚJVÁROS MOL: 04.35 M04.41 M05.50 M12.25 Z12.38 M12.45 20.36
TISZAVALK: M05.15 Z08.20 M10.20 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
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MEZŐCSÁTRA INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes: 2018. március 01-től
ÁROKTŐRŐL: Z04.15 M04.20 M06.05 M07.17 Z07.32 O08.10 M09.32 X11.17 +11.25 X12.10
i13.15 15.57 M17.02 +18.00 19.40
BUDAPESTRŐL: M15.35 V19.50
EGERBŐL: 07.30 M17.30
HEJŐPAPI KH-TÓL: M07.00 07.45 08.50 10.45 12.45 Z14.15 M15.00 15.45 M16.25 17.01
M18.16 19.26 21.01 00.03
MEZŐKÖVESDRŐL: M06.15 Z06.30 M08.30 X10.15 i12.10 14.55 M16.00
(TISZAVIDÉKEN ÁT)
MEZŐKÖVESDRŐL: M06.20 08.00 M09.00 Z11.45 M11.55 M13.00 i13.25
(GELEJEN ÁT)
M14.00 M17.20 M18.01 19.45 V21.35
MISKOLCRÓL: M05.05 M06.15 07.00 08.05 10.00 M11.15 12.00 M13.30 Z13.30 M14.15 15.00
M15.40 16.15 M17.30 +18.00 18.40 20.15 22.55
NYÍREGYHÁZÁRÓL: X11.00 15.30
TISZAKESZIBŐL: 04.25 Z05.15 M05.35 X07.15 i07.42 +07.50 X09.40 VS10.40 +11.25 X11.35
14.20 i15.05 O15.55 M+16.00 19.30 23.00
TISZAÚJVÁROS: M05.45 M06.00 06.25 M06.40 M07.00 09.00 O10.25 M10.40 X12.15 +12.45
(AUT.ÁLL-RÓL) M13.50 14.25 V15.30 O15.35 M15.40 M16.35 16.45 M18.00 Z18.30 M19.00 22.25
T ISZAÚJVÁROS: 06.31 M06.35 Z14.31 M14.40 M15.35 22.20
(MOL AUT.ÁLL-RÓL)
TISZATARJÁNBÓL: Z07.04 M07.14 M07.26 09.34 O10.58 X12.49 +13.19 M14.24 Z15.04 O16.08
M16.16 M17.09 M18.36 Z19.06 M19.34 22.59
GELEJRŐL: Z04.21 M04.26 M06.58 08.31 M08.50 O09.01 M09.35 Z12.23 M12.30 M13.27 i14.00
M14.30 M17.51 M18.33 20.21 V22.06
IGRICIBŐL: 0.11 M07.11 07.56 09.01 10.56 i12.30 12.56 Z14.26 M15.11 15.56 M16.36 17.12
M18.27 19.36 21.11
TISZADOROGMÁRÓL: M07.02 Z07.17 M09.17 X11.02 i13.00 15.42 M16.47
TISZABÁBOLNÁRÓL: M06.56 Z07.11 M09.11 X10.56 i12.54 15.36 M16.41
TISZAVALKRÓL: M06.50 Z07.05 M09.05 X10.50 i12.48 15.30 M16.35
JELMAGYARÁZAT
M = MUNKANAP
X = MUNKASZÜNETI NAPOK KIVÉTELÉVEL NAPONTA
+ = MUNKASZÜNETI NAPOK
O = SZABADNAP
Z = SZABAD ÉS MUNKASZÜNETI NAP
M+= SZABADNAP KIVÉTELÉVEL NAPONTA
V = A HETEK ELSŐ TANÍTÁSI NAPJÁT MEGELŐZŐ MUNKASZÜNETI NAP
VS = ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON A HÓNAP MÁSODIK SZERDAI NAPJA
i = ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON
ALÁHÚZOTT = GYORSJÁRAT

A Kardos-dűlő Danyi
bácsija
Születése napja alkalmából köszönti a család és barátai a nagyapát
és dédnagyapát.
1942 januárjában egy hideg napon
született. Gyermekkorától kezdve a
mai napig szorgalmasan dolgozott és
dolgozik. 2002 – 2012-ig nyugdíjasként folytatta a munkát a Mezőcsáti Betontelep vezetőjeként.

Hosszú évekig volt szőlőbíró, aki a
tulajdonosok ügyes-bajos dolgait
intézte. A dűlőben az út, villany és a
közkút kiépítését is segítette. Mindemellett szervezte a borversenyeket,
melyben ő maga is szép eredményeket ért el. A bíráskodást ma már
mellőzi a korára való tekintettel.
Az egészsége jelenleg is jó, így az
elfoglaltsága még mindig a Kardoshoz köti, hisz műveli a gyümölcsösét
és a szőlőjét, melyet a mai napig szívvel lélekkel végez.

Sok barátra tett szert az évek alatt,
akikkel mai napig tartja a kapcsolatot, tanácsaival és tapasztalataival
segíti őket. Haragosa ugyan van egy két fő, de aki haragszik majd megbékél, mert ő nem neheztel senkire
sem.
Végül hosszú életet és jó egészséget
kíván a család és barátai Danyi bácsinak. Járjon még sokáig a Kardosba!
Máté
unokája
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egnyitott a PARTA YM

AFE!

Létesítményünkben öröm lesz a testedzés, hisz
felújított gépekkel, modern környezetben várunk
mindenkit. A konditermen kívül üzemel még box terem
és kardio részleg.
Konditerem nyitvatartása:
Hétfő-Vasárnap: 09.00 – 21.00
Árai:
Felnőtt havi bérlet: 5000/fő
Diák havi bérlet: 4500/fő
Napi jegy: 800,-Ft
Ezen kívül férﬁ és gyermek fodrászat, valamint kávézó
és büfé is nyílik, melyet bárki igénybe vehet.

Kávézó nyitvatartása:
Hétfő-Vasárnap: 09.00 – 21.00
Fodrászat nyitvatartása:
Hétfő-Péntek: 10.00 – 18.00
Szombat: 10.00 – 14.00
Ráadás: vidd a konditerembe a hirdetést, melynek
felmutatása 500,-Ft kedvezményre jogosít fel havi
bérlet vásárlása esetén.
Továbbá a fodrászat nyitó akciója a következő:
14 év alatti gyermek és 50 év feletti férﬁ 500,-Ft
kedvezményt kap az első hajnyírásból.
Elérhetőségek:
Cím: 3450 Mezőcsát, Szent István utca 29.
Telefonszám: 06 30 730 22 55

2018. március

14

lláshirdetés!
Temetkezési dolgozót keresünk az elhunyt szállítására,
valamint a sírásás és temetés munkakörbe. Számunkra
fontos a rendezett és függőségektől mentes munkaerő.
Előnyt jelent a „B” kategóriás jogosítvány.
Elérhetőségek:
Molnár János
3450 Mezőcsát, Damjanich utca 40.
Tel.: +3620/947-00-78

lláskeresők!
Őstermelőként segéderőt keresek
méhészeti munkavégzésre,
ottlakással.
Érdeklődni a
+3630/273-99-01 –es
telefonszámon lehet.

öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Bertók Lajosné
Csorba Magdolna
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait
helyezték és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

öszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik drága halottunk
Kun Ilona
temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és mély fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
azoknak, akik
Gyurkó Lajos
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és mélységes
fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

elhívás!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%ának felajánlásával támogassa a Mezőcsáti
Tájházért Alapítványt a Tájház fenntartásában
és működtetésében.

Adószámunk: 18335572-1-05
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Egyházi hírek
Református Egyház
.
Minden hétfőn kedden 7 óra 40
perctől
diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak.
Minden vasárnap de.
10 órakor
istentisztelet.
Március 15-én
csütörtök de. 10
órakor Nemzeti
Ünnepre szentelt
istentisztelet, énekkarunk és a 5/b.
osztályos diákjaink szolgálatával.
Március 23-án "Törd a fejed!"
matematikaverseny a Dr.Enyedy Ref.
Ált. Iskolában
Március 24-én Bibliatörténetmondó és
Zsoltáréneklő verseny
Március 27-28-29-30-31-én bűnbánati
istentiszteletek Húsvétra készülve.
Március 30-án Nagypéntek, de. 10
órakor istentisztelet.
Április 1-jén, Húsvét I. napján de. 10
órakor úrvacsorás főistentisztelet
énekkarunk szolgálatával,
du. 15 órakor istentisztelet legátus
szolgálatával
Április 2-án Húsvét II. napján de. 10
órakor ünnepzáró istentisztelet
Április 14-én Gyülekezeti nap

Születések
Csontos Sándor és Farkas Mária
Levente
Deák Gábor és Snatzki Ágnes
Péter Gábor
Kiss Dávid és Kiss Erika
Bianka Mirella
Horváth Renáta
Horváth Krisztofer
Csorba Ferenc és Gyöngyösi Kitti
Noel
Molnár Sándor és Németh Klaudia
Sándor

Házasságkötések

Kovács Gyuláné és Tóth Tamás
Fábiánné Riczkó Petronella és Fábián László

Katolikus Egyház

Bakura Lilla és Molnár István

Szentmisék kezdete:
Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00
Hétfő-péntek: 17.30
Vasárnap: 11.00

Molnár Anna és Szabó István
Sózer Renáta és Tóth Tibor

Elhalálozás
Hentes Jánosné szül.: Rehoczki
Julianna élt 79 évet
özv. Csótka Józsefné szül.: Vigh
Lídia élt 97 évet

16

2018. március

avatalozó átadás
Március 23-án, pénteken délelőtt 10 órakor kerül sor az új
mezőcsáti ravatalozó átadására. Ünnepi beszédet mond
Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője. Az
átadási ceremónia során a történelmi egyházak mezőcsáti képviselői megszentelik, illetve megáldják a ravatalozót. Közreműködik az Egressy Béni Női Kar, a
Mezőcsáti Református Kórus és Koczka Ferenc Csaba.

Április 7-én a mezőcsáti Élelmezési Központba várjuk a
versenyzőket és az érdeklődőket. A reggel 10 órakor
kezdődő rendezvény szakmai előadással indul, majd a
Lila Akác Nyugdíjas Klub kórusa és a sajóbábonyi
Rezeda népdalkör bordalokkal szórakoztatja a közönséget. A nyilvános versenyre 600 Ft-os áron lehet belépőt
váltani, amely összeg tartalmazza az ebédet is. Ebédjegyet április 3-ig a jelentkezés sorrendjében lehet
igényelni a mezőcsáti Közösségi Házban. A jó ebédhez a
Számadó együttes zenél, vendégművészként Horváth
József (cimbalom) játszik. Délután 2 órakor ünnepélyes
eredményhirdetés és díjátadás következik, majd a
program kötetlen beszélgetéssel, muzsikával, borkóstolással folytatódik. A nevezési feltételekről, belépőjegyváltásról bővebb információt a Közösségi Ház munkatársai adnak (tel: 49/352-016).
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