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Május elsején V-Tech minikoncert, a
legendás Cipő és a Republic slágereit
tolmácsoló JamRepublic Cover Band
fellépése és hagyományos főzőverseny
várja Mezőcsát város közönségét.
Délelőtt Nemzetközi Tűzoltó Verseny a
Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
szervezésében, a Lila Akác Nyugdíjas
Klub kórusának előadása, majd kora
délután Bodnár János vezetésével tréfás,
játékos sportversenyek kínálnak
felhőtlen szórakozást. Főzőversenyre
nevezni személyesen a Mezőcsáti
Közösségi Házban, vagy a
(49) 352-016 telefonszámon lehet.
Részletes program a Mezőcsáti
Közösségi Ház és Könyvtár Facebook
oldalán olvasható.
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orradalom és szabadságharc
Mezőcsát városunk ünnepi díszbe öltözött március
15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulójára.

A megemlékezést a magyar nemzeti zászló és
Mezőcsát város zászlajának bevonulásával nyitották
meg, mely Mezőcsát Város Önkormányzata elől indult.
A menetben részt vettek a Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai, a Polgári Lovas Huszárok Hagyományőrző Egyesületének huszárai, térségünk országgyűlési képviselője, Mezőcsát város polgármestere és
képviselő-testületének tagjai, a Mezőcsáti ÁMK Óvoda gyermekei és a Mezőcsát Népi Együttes táncosai.
A Hősök terére érkezve felcsendült a Himnusz, majd
Tállai András a Nemzetgazdasági Minisztérium
miniszterhelyettesének, parlamenti- és adóügyekért

ünnepi műsor Nemcsák Károly szavalatával és a
Mezőcsát Népi Együttes szatmári táncaival záródott. Az
együttes tánckarvezetője Roszkos Lajosné, művészeti
vezetője és koreográfusa Zelei Ferenc.
Hagyományainknak megfelelően, a március 15-ei
ünnepség keretében ismerte el városunk önkormányzata
azoknak a polgároknak a munkásságát, akik a képviselőtestület megítélése szerint különösen sokat tettek
Mezőcsátért az elmúlt időszakban. Az elismeréseket
Siposné Horváth Anita polgármester asszony és
Kápolnai László alpolgármester úr adták át. „A
Közösség Szolgálatában Mezőcsátért” kitüntetést a
Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány, a „Mezőcsátért a
közszolgálatban” posztumusz kitüntetést Bartók Istvánné Szekeres Judit, a „Humanitás Szolgálatában Mezőcsátért” ágazati kitüntetést Dr. Ruszin György, a
„Mezőcsát Közoktatásért” ágazati kitüntetést Barabásné
Balogh Ilona, a „Mezőcsát Város Ifjú Tehetsége”
kitüntetést Nagy Ádám, a „Mezőcsát Városért”
kitüntetést a Mezőcsát Népi Együttes és a „Mezőcsát
Város Díszpolgára” kitüntetést Juhász Sándor kapta.
A kitüntetettek nevében Mezőcsát új díszpolgára,
Juhász Sándor osztotta meg velünk gondolatait, majd
zárásként Mezőcsát intézményei, szervezetei megkoszorúzták történelmi emlékkövünket, ezzel is adózva az
1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt. A
koszorúzás végén a Mezőcsáti ÁMK Óvoda óvodásai is
kitűzték zászlóikat az emlékkő körül.
„Hazádnak rendületlenül,
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül,
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell. (…)”
/Vörösmarty Mihály: Szózat/

felelős államtitkárának, térségünk országgyűlési
képviselőjének ünnepi beszédét hallhattuk. Elhangzott
a haza szeretete, az országunk védelmének jelentősége
és az itt élő emberek megbecsülése. Többször
bizonyított már a magyar nép, hogy méltó régi nagy
híréhez és nem hagyja veszni hazáját, életét. Az ünnepi
gondolatok után Nemcsák Károly színművész szavalatát hallhattuk, majd a Miskolci Szakképző Centrum
Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola Színtaktus
Diákszínpadának „Remény és jövő” című előadását
láthattuk, melyet Gulyás Terézia tanárnő rendezett. Az

Pár gondolat Juhász Sándor díszpolgárunk beszédéből:
„ Tisztelt Ünneplő Közönség!
Szeretném megköszönni a Mezőcsát Város Díszpolgára kitüntetést és a többi odaítélt elismerést is.(...)
Mivel azonban az én kitüntetésem indoklása és
pedagógia szolgálatom is a mezőcsáti gimnáziumhoz
köt, volt iskolánkról és diákjainkról is szólnék néhány
szót. Köszönöm a gimnáziumnak a 30 éves
szolgálatom lehetőségét. (...) Köszönöm diákjaimnak,
tanártársaimnak, hogy mellettem álltak. (...) Iskolánk
múltjából a kézilabda az, ami egyidőben megyei első
és országosan is jegyzett volt. Ma is minden nap
találkozhatunk a hajdani kézilabdázókkal, akik
három országos verseny tagjai voltak és akik országos
bajnokok is lettek. (...)
Tudom, hogy nem ők adták az elismerést, de hiszem,
hogy miattuk történt!
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Önkormányzati hírek
ezőcsát áros épviselő-testülete 2018. március 26-án tartotta
munkaterv szerinti rendes ülését,
melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Mezőcsáti Rendőrőrs 2017.
évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóját, valamint a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi
tevékenységéről készített beszámolót a Képviselő-testület megismerte és elfogadta.
A Mezőcsáti Rendőrőrs tájékoztatása alapján a Testület megtárgyalta
a forgalomtechnikai problémákat, és
a Mezőcsát város területén található
önkormányzati fenntartású közutak
közlekedésbiztonságának érdekében
javasolt forgalomtechnikai táblák
kihelyezéséhez és beszerzéséhez
hozzájárul 380.000.- Ft költségfedezet biztosításával.
A Képviselő-testület megválasztotta a Tiszaújváros és vonzáskörzete
Területi Baleset-megelőzési Bizottság mezőcsáti küldöttjének
személyét. A Bizottságba Bartók
József ny. r. alezredest delegálja a
Testület.
Döntés született az Önkormányzat
fenntartásában lévő, és az ÁMK
intézményegységeként működő
óvoda, kötelező felvételt biztosító
körzethatáráról, mely megegyezik a
település közigazgatási határával.
Az ÁMK Napközi Otthonos
Óvodába történő óvodai beiratkozás
időpontja: 2018. április 20. (péntek)
8.00-17.00 óra között, helye: ÁMK
Napközi Otthonos Óvoda Hősök
terei óvodaépülete (3450 Mezőcsát,
Hősök tere 15.).
Módosításra került Mezőcsát Város
Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzata,
valamint a Mezőcsáti Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító
Okirata.
Meghatározta a Testület a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ szociális alapszolgáltatásaira vonatkozó 2018. évi intézményi
térítési díjakat, valamint a Szociális
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és gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjakat és a biztosított
kedvezményeket felülvizsgálta.
Elfogadásra került Mezőcsát Város
Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve, a Mezőcsáti Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi
közbeszerzési terve, a Mezőcsáti
ÁMK 2018. évi közbeszerzési terve,
valamint a Mezőcsáti Élelmezési
Központ 2018. évi közbeszerzési
terve.
A Képviselő-testület a 2017. évi C.
törvény 3. melléklet 10. pont szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli támogatására a belügyminiszter
és a nemzetgazdasági miniszter által
meghirdetett pályázati kiírás alapján
az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében vissza
nem térítendő támogatásra rendkívüli önkormányzati támogatás
igénylés benyújtása mellett döntött.
Elfogadta a Testület a Közfoglalkoztatási munkaprogram 2017. évi
beszámolóját.
A Helyi Építési Szabályzat 13.
számú melléklete pontosításra került
a Testület döntése alapján.
A Képviselő-testület döntése
szerint a TOP-1.1.3.-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés”
projekthez kapcsolódó műszaki
ellenőri tevékenység elvégzésére,
valamint a TOP-1.1.1-15 azonosítószámú „Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése” projekthez kapcsolódó
műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a Szoszobenesi Kft-t bízza
meg, mivel a Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot mindkét pályázat
esetében.
Mezőcsát Város Képviselő-testülete a Mezőcsát 1. számú felnőtt háziorvosi körzetben a tartós helyettesítés megszűnését 2018. január hó
16. napjával tudomásul vette, hozzájárult Dr. Kókai Katalin háziorvosi
feladatainak ismételt ellátásához a
Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának BO07/NEO/03355-2/2017. számú levelében foglaltak szerint.
Új rendelési idő: Hétfő, Kedd,
Csütörtök: -9.00-12.00, Szerda,
Péntek: 10.00-13.00.

ezőcsát áros
nkormányzata
épviselő-testületének
5/2018. (
.27.)
önkormányzati rendelete
z élelmezési térítési díj
megállapításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.
147.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. Tv. 62.§ (2)
bekezdés és 115.§ (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Tv. 13.§ (1) bekezdés 8. 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Mezőcsát Város közigazgatási
területén lévő – az önkormányzat
vagy intézménye által biztosított
étkeztetés után – nevelési, oktatási
intézményekben a gyermekek
napközbeni ellátásáért az alábbi napi
térítési díjat kell ﬁzetni:
(1) Az óvodai ellátás esetében (3-6
éves korcsoport háromszori étkezés)
egy napra jutó térítési díja
275.- Ft +ÁFA
(2) Az általános iskolai ellátás
esetében (6-14 éves korcsoport) egy
napra jutó térítési díja
a) háromszori étkezés 350.- Ft +ÁFA
b) tízórai + ebéd 280.- Ft +ÁFA
c)ebéd 210.- Ft +ÁFA
(3) A középiskolai ellátás esetében
(15-19 éves korcsoport) egy napra
jutó térítési díja
a) háromszori étkezés 520.- Ft +ÁFA
b)tízórai + ebéd 415.- Ft +ÁFA
c)ebéd 315.- Ft +ÁFA
2.§
(1) Mezőcsát Város Önkormányzata
a szociális étkezéséért az ellátottak
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számára alábbi intézményi térítési
díjakat állapítja meg
a)elvitellel 320.- Ft +ÁFA
b)kiszállítással 428.- Ft.+ÁFA
(2) A Képviselő-testület a szociális
étkezésben részesülőknek az alábbi
kedvezményt biztosítja:
(a) Amennyiben a nyugdíjminimum
150%-át nem haladja meg a
jövedelem
- kiszállítás esetén 64.- Ft+ÁFA
-elvitel esetén 64.- Ft+ÁFA
(b) Amennyiben a jövedelem a
nyugdíjminimum 150% és 300%
között van
- kiszállítás esetén 36.- Ft+ÁFA
- elvitel esetén 32.- Ft+ÁFA
3.§
(1)Az önkormányzat intézményeinek és költségvetési szerveinek
alkalmazottai részére az egyszeri
étkezés (ebéd) egy napra jutó
kedvezményes térítési díját 330,- Ft +
ÁFA összegben állapítja meg.
(2) A szabad ételszolgáló kapacitás,
külső értékesítés (ebéd) egy napra
jutó térítési díját 530,- Ft + ÁFA
összegben állapítja meg.
4.§
Ez a rendelet 2018. április 1. napján
lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes
gondoskodás körébe tartozó élelmezési térítési díj megállapításáról
szóló 6/2015. (III. 31.) és a
gyermekétkeztetés térítési díjának
megállapításáról szóló 7/2015.
(III.31.) önkormányzati rendelet.

ezőcsát áros
nkormányzata
épviselő-testületének
4/2018. (
. 27.)
önkormányzati rendelete
zemélyes gondoskodást
nyújtó intézmények
térítési díjáról
Mezőcsát Város Önkormányzata

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2)
bekezdése f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
A rendeletben a Mezőcsát Kistérség
Többcélú Társulása által fenntartott
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központja közreműködésével biztosított házi segítségnyújtásra (Ároktő, Igrici, Hejőpapi,
Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi) támogató szolgálatra (Ároktő,
Gelej, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát,
Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján), fogyatékos nappali intézményre
(Ároktő, Gelej, Igrici, Hejőpapi, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi,
Tiszatarján), idősek nappali ellátására (Ároktő, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján)
megállapított térítési díjakat kell
alkalmazni.
2.§
(1) Az 1.§ szerinti személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért
térítési díjat kell ﬁzetni.
(2) A térítési díj megﬁzetésére a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 114. §
(2) bekezdésben meghatározott
személyek kötelesek.
(3) Az intézményi térítési díj
mértékét a Képviselő-testület az e
rendeletben foglaltak szerint állapítja
meg.
(4) A személyi térítési díjat az
érvényben lévő jogszabályok alapján
az intézmény vezetője konkrét
összegben állapítja meg.
3.§
(1) Házi Segítségnyújtó Szolgálat
gondozási szükséglettel rendelkezők
intézményi térítési díja:
- szociális segítés óradíja: 600.-Ft/
gondozási óra
- személyi gondozás óradíja: 600.-

Ft/ gondozási óra
(2) Az igénybevevő jövedelmi helyzetétől függően a Képviselő-testület
az alábbi kedvezményeket biztosítja
a szociális segítés és a személyi
gondozás során:
0.-Ft – 28.500.-Ft : 550.- Ft/gondozási óra
28.501.-Ft – 70.000.-Ft: 500.- Ft/
gondozási óra
70.001.-Ft – 100.000.-Ft: 375.- Ft/
gondozási óra
100.001.-Ft –150.000.-Ft: 275.- Ft/
gondozási óra
150.001.-Ft - 200.000.-Ft: 150.- Ft/
gondozási óra
200.001.-Ft - 0.- Ft/gondozási óra
(3) Házi Segítségnyújtó Szolgálat
gondozási szükséglet vizsgálat
nélküli ellátottak személyi térítési
díja:
- szociális segítés óradíja: 1.420.- Ft/
gondozási óra
- személyi gondozás óradíja: 1.420.Ft/ gondozási óra
4.§
(1) Támogató Szolgálat intézményi
térítési díja:
- személyi segítés óradíja:
2.045.-Ft/szolgálati óra
- szállítási kilométer díja:
410.-Ft/szállítási km
(2) Szociálisan rászorult személyek
esetében a Képviselő-testület az
alábbi kedvezményeket biztosítja:
- személyi segítés óradíja:
2.045.- Ft/szolgálati óra
- szállítási kilométer díja:
310.- Ft/szállítási km
(3) Szociálisan nem rászorult személyek esetében a Képviselő-testület
az alábbi kedvezményeket biztosítja:
- személyi segítés óradíja:
0.-Ft/szolgálati óra
- szállítási kilométer díja:
260.-Ft/szállítási km
5.§
Fogyatékkal élők nappali ellátásának
intézményi térítési díj megállapítása:
Intézményi térítési díja :
0-18 éves kiskorú igénybevevő
esetén:
- napközbeni tartózkodást igénybe
vevőknek: 0.-Ft/nap
- nappali ellátás térítési díja étkezés-
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sel (ebéd): 0.-Ft/nap
18 év feletti felnőtt igénybevevők
esetén:
- napközbeni tartózkodást igénybe
vevőknek: 0.- Ft/nap
- nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd) 479.- Ft/nap+ÁFA
6.§
Idősek nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:
Napközbeni tartózkodást igénybe
vevőknek: 0.-Ft/nap
7.§
(1) Ez a rendelet 2018. április 1.
napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a személyes
gondoskodást nyújtó intézmények
térítési díjáról szóló 7/2017. (III. 31.)
önkormányzati rendelet.
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tus Egyházközség Énekkara indította
el, Berkesi Sándor 42. népdalzsoltárával, majd Koczka Ferenc Csaba
szavalatában Kiss József Alkonyat c.
versét hallhattuk. Ezután Siposné
Horváth Anita, városunk polgár-

tadó ceremónia
városunkban

szesült települési önkormányzatok
támogatása keretében valósult meg.
Kialakításra került egy urnafal, megújultak a temetői utak egy része és egy
hangfogó falat is építettek a temető
körül.
A Mezőcsáti Szent István Király
Plébánia képviseletében Veres István
plébános úr és a Mezőcsáti Református Egyházközség képviseletében
Gazda István lelkipásztor úr fel-

szentelték és megáldották közösségünk új ravatalozóját.

2018. március 23-án került sor a
mezőcsáti ravatalozó felszentelésére
és megáldására.

Az átadó ceremóniát megtisztelte
jelenlétével Tállai András a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti- és adóügyekért felelős államtitkára, térségünk
országgyűlési képviselője és Bán
Tibor okleveles építőmérnök, a
létesítmény tervezője.

mester asszonya köszöntötte a
jelenlévőket. Kifejezte tiszteletét az
építmény felé, a szomorúság és
elmúlás szimbólumaként, mely
emberi létünk utolsó állomása,
megnyugvásunk bölcsője, mely után
a végső nyughelyre kerülünk. Szót
ejtett a régi idők szokásairól, mikor
még az otthonában virrasztottak a
szeretett elhunytuk felett és egészen a
temetőig kísérték utolsó útjára a
családjai, ismerősei. A szót Tállai
András miniszterhelyettes úr vette át
és osztotta meg velünk gondolatait.

Beszédében elhangzott, hogy a végső
búcsúhoz méltó körülmények
teremtődtek településünkön, mely az
A ceremóniát a Mezőcsáti Reformá- adósságkonszolidációban nem ré-

Az átadó befejezéseként Tállai
András miniszterhelyettes úr,
Siposné Horváth Anita polgármester
asszony, dr Jerebák József városunk
jegyzője és Bán Tibor okleveles
építőmérnök átvágta a nemzeti színű
szalagot, mellyel hivatalosan átadták
Mezőcsát város új ravatalozóját!
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egemlékezés
A Csáti Újság szerkesztője és Mezőcsát
városunk rendezvényszervezője hosszú
betegség után, március 10-én elhunyt.
Pataki Katalin, szerzői neve Cathlyn Brook
1952. 06. 17-én született Sátoraljaújhelyen.
Munka mellett végezte el a népművelőkönyvtáros szakot a debreceni tanítóképzőben, az egri tanárképzőn lett népművelő és
diplomát szerzett vállalkozás-és marketing
szakon a kereskedelmi-és vendéglátó
főiskolán. Újságíróként és vérbeli művelődésszervezőként bejárta megyénket Tiszaújvárostól Mikóházáig.
Élete legnagyobb kincsének mindig is a
családját és a munkáját tekintette. Íróként 4
kötete jelent meg: (M)ilyen a szerelem?,
Betűleves, Pink és a Lili regénye, melyet 1
évvel ezelőtt mutatott be szülőföldjén. Mikóháza szülöttje és díszpolgára több helyen, így Mezőcsáton is többször
bebizonyította tudását és teherbírását. Sokáig tudósította a Déli Hírlapot és az Észak-Magyarországot
Tiszaújvárosból. Írásaiban megörökítette Dél-Borsod népművészetét, folklórját. Egy idő után külföldön kereste
boldogságát, így 2013 tavaszán egészen Amerikáig repült, hogy nyelvet tanuljon és megismerje a kint élők
kultúráját. Ötleteket merített, melyeket Magyarországon is felhasználhatott a további munkájában. Két év után a
szíve hazahúzta őt és az élete utolsó szakaszára visszajött Mezőcsátra. Fellendítette a Csáti Újságot és a város
programjait. Több nagy sikerű rendezvény is tartozik nevéhez, mint például a Hazaváró, Augusztus 20 és a
Városnapok. A munkája mellett tanította kollégáit, hogy mi is vezetheti őket a siker kapujába.
Mezőcsát lakossága a szívében őrzi tovább…
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or- és pálinka verseny

ezőcsáton

A hagyományos borverseny mellé az elmúlt években
pálinkák megmérettetése is társult, így a magyar
gasztronómiai hagyományok e nemes szegletének
ápolása egy rendezvény köré csoportosult Mezőcsáton.

Április 7-én, szombaton

délelőtt az ünnepélyes megnyitót követően szakmai előadásokkal és
id. Dánﬁ Dániel mezőcsáti borversenyekről szóló
visszaemlékezésével indul a program a Mezőcsáti
Élelmezési Központban, majd a Lila Akác Nyugdíjas
Klub kórusa bordalokkal és a sajóbábonyi Rezeda
Népdalkör szórakoztatja a közönséget. Amíg a két
szakmai zsűri mustrálja a versenyre nevezett borokat
és gyümölcspárlatokat, a Számadó együttes zenél.
Délután 2 órakor ünnepélyes eredményhirdetés és
díjátadás következik, majd a program délután kötetlen
beszélgetéssel, muzsikával, borkóstolással folytatódik.
A benyújtott borminták egyébként az alábbi kategóriákban mérettetnek meg: fehérbor, vörösbor,
valamint külön kategóriát is meghatároztak a
mezőcsáton szüretelt és készített borok számára..
A szakavatott borbírák mellett társadalmi zsűri is
működik, amely „Mezőcsát város kézműves bora
2018” címet adományoz. A kereskedelmi – és házi
fogyasztásra főzetett pálinkák bírálatát a Bükki
Pálinka Lovagrend végzi, a pálinka zsűri elnöke és
szakmai támogatója Orosz János, a lovagrend
nagymestere.

A bor- és pálinkaversenyről bővebb
információ a mezőcsáti Közösségi Házban,
illetve a (49) 352-016 telefonszámon
kapható.

Március 27-én az Egressy Béni Általános Iskola 4.
osztályos tanulói látogattak el a városi könyvtárba. A
gyermekrészlegben tartott könyvtári óra keretében
megismerték a különböző szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat feltételeit és szabályait. Játékos feladatok
megoldásával gyakorolták a könyvek közötti keresést, a
mesék, gyermekregények, versek birodalmában.
Előkerült a mesedoboz is, élvezettel hallgatták Arany
László: A kiskakas gyémánt félkrajcárja című meséjét
papírszínház formájában.
Farkas Istvánné könyvtáros

edagógus képzésnek adott otthont a
umánszolgáltató
Háromnapos tréningre került sor márciusban a
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ EFOP 3.2.9 - 16 kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység fejlesztése” című pályázata keretében,
melynek témája: problémás gyerekek. Az agresszió
kezelése a köznevelési intézményekben.
A pedagógusok a napi gyakorlatukban egyre gyakrabban találkoznak magatartási zavarokkal küzdő, agresszív
viselkedésű gyermekekkel, és ezekben a helyzetekben
sokszor szűkösnek érzik eszköztárukat, indulataikat
nehezen kontrollálják. A továbbképzés célja az volt, hogy
megismertesse a résztvevőket a gyermekek pedagógussal
szembeni, vagy egymás közti agressziójának lehetséges
okaival. A továbbképzés sikeres elvégzésével a pedagógusok olyan, a hétköznapi pedagógiai gyakorlatban is
alkalmazható agresszió-kezelési, konﬂiktuskezelési,
problémamegoldási stratégiákat, hatékony kommunikációs technikákat sajátítottak el, amelyek segítségével
képesek lesznek mindennapi munkájuk során az
agresszív viselkedést kezelni.
A szervezők fontosnak tartották, hogy a tréning segítséget nyújtson abban, hogy a pedagógusok megismerjék
a gyermeki agresszív viselkedés okait, megelőzésének,
kezelésének alternatív módjait, majd egy igazán tartalmas képzés után, az újonnan kapott tudással felvértezve
térhessenek vissza a térségünkben dolgozó pedagógusok
oktatási intézményeinkbe, ahol a mindennapok
munkavégzése során kamatoztathatják a hallottakat, és a
folyamatokat mélyebben megértve javuljon a kapcsolatuk a diákokkal és a szülőkkel.
Kallóné Szilvási Zita

2018. április
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egemlékezés az

gressyben

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2018. március 14-én az Egressy Béni Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és pedagógusaik
együtt emlékeztek az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcra, melynek a 170. évfordulóját
ünnepelték.
E jeles nap tiszteletére az 5.b osztály előadását láthatták
az iskola növendékei, melynek felkészítő tanára
Csapóné Matyi Éva volt. Tovább színesítette a műsort a
vendégszereplők jelenléte; Kunkli Gitta, Rőthy
Margaréta és Deák Csaba. Hangosításért Nagy Zoltán, a
díszítésért Nagy Zsuzsa és Kondrák Csilla felelt. A
táncot betanította Zelei Ferenc. A diákok külön tartották
az alsósok és felsősök számára a megemlékezést.
Emelkedett hangulatot varázsoltak a közösségi ház
színháztermének falai közé.
A fáradtságos munkát Kozsnyánszkyné Vinnai Ildikó
és Zelei Ferenc intézményvezető-helyettesek köszönték
meg a gyermekeknek és pedagógusaiknak.

isztelt zülők!
Fenntartónk, a Mezőcsát Város Önkormányzata által
meghirdetett hivatalos
óvodai beiratkozás időpontja:

2018. április 20.
8.00 és 16.00 óra között
a Mezőcsáti ÁMK Óvoda
Hősök terei egységében.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket az óvodáskorú
gyermekek óvodai felvételéről.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét
betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4
órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa,
a gyermek tartós betegségét, ételallergiát
igazoló dokumentumok,
a gyermek TAJ kártyája,
amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel
rendelkezik, a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény.
Az óvodai felvétellel és óvodai életünkkel
kapcsolatban bővebb tájékoztatást szívesen adunk
személyesen.

Roszkos Lajos, a Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott
igazgatója, a Mezőcsát Népművészeti Egyesület
elnöke, március 15-e alkalmából magas színvonalú
munkája, példamutató tevékenysége elismeréseként a
„Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat”
kitüntetésben részesült.
Gratulálunk Tanár úrnak!

Érdeklődésüket tisztelettel megköszönjük,
jelentkezésüket szeretettel várjuk.
Az óvoda nevelőtestülete nevében:
Erőssné Király Ildikó
igazgató

2018. április

„ lyen még nem volt,
ilyen még sosem volt!”
SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA 2018
A MEZŐCSÁTI GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN

Időpont:
2018. 04. 13. 17:00-22:00
Cím:
3450 Mezőcsát, Kossuth út 12.
PROGRAM:
17:00: Könnyűzenei koncertet ad
Dósa Krisztián,
a 2012-es Csillag születik 6.
helyezettje
17:30: Mezőgazdasági gépek
felvonulása
18:00: Munkaállomások
bemutatkozása:
Szociális gondozó és ápoló
Pék
Hegesztő
Mezőgazdasági technikus
Könnyűipari technikus
A rendezvény ideje alatt
gépbemutató. Minden gép
kipróbálható!
A rendezvény végén
tombolasorsolás, értékes
nyereményekkel!
A rendezvény látogatása és a
tombola ingyenes!
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Kedves leendő első osztályos szülők!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Dr. Enyedy Andor
Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
pedagógusai és dolgozói nevében!
Néhány napon belül gyermekük jövője szempontjából
fontos döntést kell hozniuk. Gyakorló szülőként tudom
azt, hogy nem mindig könnyű a legjobb döntést
meghozni. Mert szülőként elsősorban a szeretete, a szíve
vezeti az embert! Döntésüket szeretném segíteni,
iskolánk bemutatásával.
Iskolánk a Mezőcsáti Református Egyházközség
fenntartása alatt működik éppen 25 esztendeje. Nevelő –
oktató munkánk kiemelt feladata a keresztyén értékek
közvetítése. Olyan ﬁatalok nevelése a célunk, akik
elkötelezettek egyházuk, hazájuk iránt és tisztában
vannak az egyetemes kultúra értékeivel. Akik tudják azt,
hogy munkájukkal érhetnek el sikereket. Célunk az,
hogy az életre készítsük fel őket. Elsősorban a
továbbtanulásra, hiszen ez a feladata minden alapfokú
oktatási intézménynek. Ezen a téren sincs szégyenkezni
valónk. Minden 8. osztályt befejezett tanulónk felvételt
nyert középfokú oktatási intézménybe oda, ahova
elsősorban jelentkezett. Miskolci, debreceni gimnáziumokba és szakgimnáziumokba. Az elmúlt években
végzett tanulóink döntő többsége érettségit adó
középfokú oktatási intézménybe nyert felvételt és az
iskoláktól kapott visszajelzések azt mutatják, hogy
megállták a helyüket. Az Országos Kompetenciamérésen tanulóink jó eredményt érnek el. Tanítványaink
sikeresen szerepelnek a megyei és az országos
tanulmányi versenyeken, dobogós helyezéseket szereznek.
Mindezeket az eredményeket nem érhettük volna el,

ha a szülők nem támogatják törekvéseinket. Alapelvünk,
hogy a gyermek nevelése a szülők elsődleges feladata. Mi
ehhez segítséget nyújtunk. S mit teszünk ezért? Alsó
tagozaton egésznapos oktatás keretében foglalkozunk a
gyermekekkel. A tanítási órák délelőtt és délután
kerülnek megtartásra. Közben tanulási órákon készítik el
a „házi feladatokat”. Így otthonra kevés feladata marad a
gyerekeknek.
Fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását. Iskolánkban a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosítja a magas színvonalú néptánc oktatást.
Felső tagozaton egész napos foglalkozást biztosítunk. A
tanítási órákra tanulószoba keretein belül készülnek fel
diákjaink.
Mindkét tagozaton a gyermekek érdeklődéséhez
igazodva szakköri foglalkozásokat szervezünk, melyeken új ismeretekhez juthatnak tanítványaink,
bővíthetik tudásukat.
4. évfolyamtól kezdődően választási lehetőséget
biztosítunk az angol vagy a német nyelv tanulására. Felső
tagozaton emelt szintű matematika oktatásban
részesülhetnek azok a diákjaink, akik megfelelnek a
tagozatra kerülés feltételeinek. Minden évfolyamon
kiváló eredménnyel működik a Kis Matematikusok
Baráti Köre nevű szakkörünk.
Kiemelt ﬁgyelmet fordítunk a tehetséges tanulók
támogatására. E tanévtől alkalmazzuk iskolánkban a
Református Gazdagító Tehetségprogramot, amely
lehetőséget biztosít matematika, magyar nyelv és
irodalom, környezetismeret tantárgyakhoz kapcsolódó
ismeretbővítésre. Iskolánk tehetségpont. Egy folyamatban lévő EFOP pályázat eredményeként célunk az, hogy
akkreditált tehetségpont címet szerezhessünk, amely
további lehetőségeket biztosít tehetséges tanítványainkkal való foglalkozásra. E mellett felzárkóztató
foglalkozásokkal is segítjük a tananyag minél jobb
megértését, elsajátítását.
A tanulás mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink
lehetőséget kapjanak a sportolásra is. Iskolánk kosárlabda csapatai a korosztályos bajnokságok megyei döntőiben és a Diákolimpián versengenek.
Kedves Szülők! Szeretettel várják Önöket 2018. április
6-án, pénteken 8 óra 55 perc és 10 óra 40 perc közötti
időpontban nyílt tanítási órákra, Papné Nagy Éva,
Mészárosné Erőss Erika, Oláh Sándorné és Drizner Anita
leendő első osztályos tanító nénik.
2018. április 9-én hétfőn 16 óra 30 perctől a Kisudvaron
Szülői tájékoztatót tartunk, melyre szeretettel hívom a
kedves szülőket, hogy kérdéseikre választ kapjanak.
A beiratkozás időpontja: 2018. április 12. 8 – 19 óra
között és 2018. április 13. 8 – 18 óra között.
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket! Kérem Önöket
jöjjenek el alkalmainkra és szerezzenek saját tapasztalatokat iskolánkról!
Tisztelettel:Horváth László
igazgató

2018. április
isszatekintés január hóna- lása során a gyarmatosítók brutális
punkra:
rendszereket törvényesítettek, ame-

kumenikus imahét
a risztus-hívők
egységéért
2018. január 21. és
január 31. között
Mottója így hangzott: „Jobbod,
Uram, dicső az erőtől…”/”Uram, a
jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/
Kiv 15,6)
Az imaheti anyagot összeállító
karibi testvérek azt kérték, hogy idén
egy feltűnő Bibliát vigyünk a templomba és tegyük le a templom/
gyülekezeti helyiség kitüntetett
helyére és a szentírási szövegek
felolvasása az istentisztelet során
végig ebből történjen. Szükség van
még három láncra is, amelyeket a
szolgálattevők hoznak és a Biblia
mellé helyezik. A láncok a rabszolgaság, az emberi méltóságtól való
megfosztottság és a rasszizmus kifejező jelképei. A bűn hatalmának
jelképei is, amely elválaszt minket
Istentől és egymástól. Ezeket a
szimbolikákat lehet az Imahét során
alkalmazni a gyülekezetekben.
2018. január 23-án a mezőcsáti
Római Katolikus templomban Veres
József atya köszöntötte a megjelent
katolikus és református híveket. Az
első napon Gazda István nagytiszteletű lelki pásztor prédikációját hallgathattuk meg az ajánlott témáról.
A Karib-térségben mély nyomot
hagyott a gyarmatosítás időszaka,
akik megpróbálták megfosztani őket
önazonosságuktól, emberi méltóságuktól, szabadságuktól és önmeghatározásuktól. A Karib-térségben élők
jól tudják, hogy mit jelent az
elnyomás, kizsákmányolás, megalázás. Azonban azt is tudják, hogy az
Isten a reménytelen helyzetben
mindig tud annyi erőt adni, hogy a
rájuk nehezedő terhet el tudják
viselni.
A jelenlegi Karib-térségen mély
nyomot hagyott a gyarmati kizsákmányolás embertelensége. A kereskedelmi nyereség agresszív hajszo-

lyekben emberekkel és kényszermunkájukkal kereskedtek.
Ma a különböző felekezetű karibi
keresztények Isten kezét látják abban, hogy véget ért a rabszolgaság.
Istennek ez a szabadítása, a szabadság elhozása közös tapasztalat. Ezért
tűnt Mózes és Mirjám éneke
(2Móz/Kiv 15,1–21) az egységért
való imahét témájaként a legmegfelelőbb választásnak.
A Biblia különösen fontos a karibi
egyházak életében. A történelem
során az őslakosok és a rabszolgasorba taszított népek sok kegyetlenséget szenvedtek el a gyarmatosítók részéről, akik ugyanakkor a
kereszténységet is magukkal hozták.
A terület elnyomott népeinek kezében a Biblia mégis a vigasztalás és a
felszabadulás elsődleges forrásává
vált. Ez az ellentmondásos helyzet
már önmagában is hatásos jelképpé
teszi a Bibliát. Ezért nagyon fontos
ezen az istentiszteleten, hogy egy
feltűnő Bibliát helyezzenek el a gyülekezet körében, és hogy ugyanebből
olvassák fel az igéket, nem pedig
más könyvből vagy papírról. A
láncok a rabszolgaság, az emberi
méltóságtól való megfosztottság és a
rasszizmus kifejező jelképei. A bűn
hatalmának jelképei is, amely
elválaszt minket Istentől és egymástól. Az igehirdetés után a mezőcsáti
Református Egyházközség részéről
Tóth Tamás főgondnok olvasta fel az
ide vonatkozó részeket.
Az Ökumenikus imahét következő
napján a református templomban
gyűltek össze a katolikus és református egyház tagjai, folytatva a
megkezdett gondolatmenetet. A
római katolikus testvérek közül
Kormos János főgondnok olvasott
fel az igehirdetés előtt, majd Veres
József római katolikus plébános
osztotta meg gondolatait, hirdette az
igét. Mind a két napon együtt
mondtuk el fennhangon a Hiszek
egy… és a Miatyánk… kezdetű
imádságot, zárásként pedig a Himnuszunkat énekelte el a gyülekezet.
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KRÉMES TOJÁSLIKŐRÖS
TORTA

HOZZÁVALÓK
A tésztához: 6 db egész tojás, 6 ek
kristálycukor, 6 púpozott ek liszt, 1
csipet só, vaj a kikenéshez
A krémhez: 2 dl tej, 2 dl tojáslikőr,
1 csomag vaníliapuding, 3 ek kristálycukor, 1 kk szerecsendió, 2,5 dl
habtejszín (30% zsírtartalmú)
ELKÉSZÍTÉS
A lisztet és a cukrot kimérjük, hogy
azonos súlyban legyenek. A sütőt
előmelegítjük 200 fokra. A sütőpapírunkat (24cm-es) kivajazzuk.
A tojásokat szétválasztjuk. A tojások fehérjéből kézi habverővel
kemény habot verünk egy csipet
sóval, majd amikor már keményedik,
kanalanként hozzáadagoljuk a cukrot. Kemény, szinte vágható habot
kell kapnunk. Ezután a tojások sárgáit
egyenként hozzáadjuk, és alacsony
fokozaton tovább verjük a habot.
Végül az átszitált lisztet kanállal
óvatosan beleforgatjuk, ügyelve,
hogy az egyenletesen elkeveredjen.
Akkor tökéletes a tésztánk, ha
habosodik, és buborékos.
A formába öntjük a kész tésztát, a
sütő hőfokát visszavesszük 175 fokra
és kb. 35 perc alatt készre sütjük.
Tűpróbával ellenőrizzük, hogy teljesen átsült-e. A sütőpapírt lehúzzuk az
aljáról, majd rácson hagyjuk teljesen
kihűlni.
Amíg kihűl, elkészítjük a krémet.
Ehhez a vaníliapudingot kikeverjük a
cukorral, szerecsendióval, majd először néhány evőkanál tejjel csomómentesre, végül hozzáöntjük a maradék tejet, és közepes lángon felfőzzük. Miután felforrt, visszavesszük a
lángot alacsonyra, ekkor hozzáadjuk
a tojáslikőrt, elkeverjük, hogy homogén legyen, majd elzárjuk alatta a
tüzet, és hagyjuk teljesen kihűlni.
A habtejszínt kemény habbá verjük.
A kihűlt pudingot robotgéppel kihabosítjuk, majd óvatosan hozzáforgatjuk a kemény habbá vert tejszínt. A
kihűlt piskótát 6 lapra vágjuk, majd
betöltjük a krémmel. Hűtőben hagyLőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna juk dermedni legalább 3 órát.
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étköznapi gondolatok
Emberi kapcsolataink egyik legnagyobb kihívása az, hogy hogyan
kezeljük a véleménykülönbséget.
Hogyan tudunk hatással lenni arra,
aki fontos számunkra – akár azért,
mert szeretjük őt, akár azért, mert
együttműködésre van szükségünk
vele.
A leggyakrabban választott út
ilyenkor az agresszió. Az emberek
többsége megpróbálja ráerőltetni a
saját véleményét a másik emberre, és
ha ez nem megy, akkor egyre erőszakosabban próbálkozik. Pedig
nem feltétlenül hatékony ez a stratégia.
Erről szól az a rövid tanmese,
amivel nemrég találkoztam.
„Történt egyszer, hogy a Nap és a
Szél vitába keveredett egymással. A
Szél saját erejével büszkélkedett, és
azt mondogatta, hogy nincs nála
hatalmasabb és hatékonyabb természeti erő a világon. A Nap nem értett
egyet vele: szerinte minden természeti jelenség erős tud lenni, és mindenkinek más az útja. A Szél azonban makacs volt.
"Versenyezzünk!” – mondta kihívóan a Napnak, majd azt találta ki,
hogy az alattuk bandukoló vándoron
mérjék le saját erejüket.
"Az győz, aki el tudja érni, hogy lekerüljön a vándorról a nagy kabátja.”
– mondta lelkesen a Napnak a
játékszabályokat.
A Nap belement a versenybe, és átadta a kezdés lehetőségét a Szélnek,
aki el is kezdett először enyhén, majd
egyre erősebben fújni, hogy letépje a
vándorról a kabátját. A gyanútlan
ember azonban ellenállt: amint
megérezte a hideg légáramlatot,
összébb húzta a kabátját, és ahogy a
Szél egyre erősebben próbálkozott, ő
egyre makacsabbul szorította magára a kabátot.
Végül a szél feladta. A Nap ekkor
kellemesen, lágyan elkezdett sütni.
Nem erőlködött, mint a Szél, hanem
csak folyamatosan adta saját melegét, míg a vándor egyszer csak szétnyitotta a kabátját. A Nap tovább
melegítette őt, és hamarosan le is ke-

rült a kabát, a vándor pedig a ragyogó
napsütést élvezve haladt tovább az
útján.”
Amikor valamit szeretnél egy másik embertől, érdemes emlékeztetned magad erre a történetre. Lehetsz
agresszív, megpróbálhatod erőszakkal elérni a célodat, de könnyen
lehet, hogy csak még nagyobb
ellenállással találod majd szembe
magad.
Vagy lehetsz olyan is, mint a Nap:
melegséget árasztva, békésen, szeretettel viszonyulhatsz a másik emberhez. Ahelyett, hogy faltörő kosként
rohannál neki, dönthetsz úgy is, hogy
megkeresed a hozzá vezető utat.
Hosszútávon mindenki így jár
jobban.
Zarándiné Keresztúri Ilona

önyvsarok...
Hajdanában
egy szigeten, a
világ túlsó felén igen különös gyerekek
éltek.
Mind együtt
egy nagy, öreg
házban, egy elvarázsolt helyen, ahol senki sem lelhetett
rájuk. Nem olyanok voltak, mint más
emberek. Káprázatos dolgokra
voltak képesek. Volt egy ﬁú, akit
egyáltalán nem lehetett látni, ha nem
viselt ruhát, aztán egy lány, aki a
csupasz kezében hordozta a tüzet.
Volt két nővér, akik úgy beszélgettek
egymással, hogy egyetlen szót sem
szóltak és egy lány, aki úgy járt, hogy
a lába nem érintette a földet. Olyan
könnyű volt, hogy madzagot kellett
kötni a derekára, hogy el ne repüljön.
És mindre vigyázott egy bölcs, vén
madár.
Egy családi tragédia után a tizenhat
esztendős Jacob egy távoli, Wales
partjai közelében lévő szigetre kerül,
ahol felfedezi Vándorsólyom kisasszony különös gyermekek számára
alapított otthonának omladozó rom-

jait. Ahogy Jacob végigjárja az elhagyott hálótermeket és folyosókat,
rájön, hogy az itt rejtegetett árvák
többek voltak különösnél. Talán
veszélyesek. Lehet, hogy jó okból
zárták őket el egy kietlen szigeten. És
valamiképpen – legyen ez bármilyen
valószínűtlen is – talán még mindig
élnek.
https://bookline.hu
A könyvtrilógia kötetei megtalálhatók a könyvtárban!
Ebben a csodálatosan illusztrált kötetben a Grimm-testvérek és Andersen legszebb meséi elvisznek minket
az elvarázsolt
kastélyba, ahol
Csipkerózsika
mély álmát alussza, a bálterembe, ahol Hamupipőke a herceggel táncol,
vagy az erdő
mélyi kunyhóba, ahol a gonosz mostoha
megkínálja Hófehérkét a mérgezett
almával. A szépen kidolgozott, meseszerű illusztrációk időtlen, varázslatos hangulatot adnak ennek a
különleges kötetnek.
https://bookline.hu

edves yerekek!
A városi könyvtár
olvasópályázatot hirdet Varga
Katalin írónő születésének 90.
évfordulójára emlékezve. A főleg
gyermek- és ifjúsági könyveivel
népszerű szerzőnek verseskötetei és
regényei is megjelentek, műveit
több nyelvre lefordították, néhányat
meg is ﬁlmesítettek.
Az olvasópályázat kérdései a
Barátom Bonca című
meseregényéhez kapcsolódnak.
A könyvet és a feladatlapot április
17-től kereshetitek a könyvtárban!
További információ a
49/552-095-ös telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtár
munkatársaitól.
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ezőcsáton

1996-ban Mészáros István, jelenleg 9. Dan-os mester
vezette be a Ju-Jitsu harcművészet szépségeibe a
mezőcsáti és környékbeli érdeklődőket, valamint
megalapította a mai napig működő klubbot. Tóth
Zoltán (5. Dan) és Fekete Sándor (3. Dan) mesterekkel
beszélgettem az edzésforma szépségeiről.
Ju-Jitsu, mit jelent?
T.Z.: Nem olyan könnyű megfogalmazni. Tanítások
alapján a karate és a judo bölcsője. Innen indult ki minden
és innen váltak szét.
Miért erre a harcművészetre esett a választás?
T.Z.: Számomra ez az a sport, amit gyermekkortól akár
életünk végéig is űzhetünk. Egy egyszerű példával
szemléltetném, hogy mi a hitvallásom ezzel kapcsolatban. 1998-ban itt volt Budapesten az akkor élő egyik,
hanem a legnagyobb mester, Sato sensei, akinek
edzőtáborában én is részt vehettem. Ebben az évben én
voltam 28, míg ő 72 éves és tudom, hogy nekem erőm
teljében semmi esélyem nem lett volna ellene. Ebből
következik, hogy nem számít a kor. Ami lényeges az a
tisztelet, a sport iránti szeretet és a kitartás. Mindez kihat
az életünkre is, hisz ha edzés közben kitartóak vagyunk,
akkor a hétköznapjainkban is bármit elérhetünk!
F.S.: Amit nem tudunk megállítani, az az öregedés. Az
ember öregszik és egyre nehezebben regenerálódik a
testünk. 40 éves kortól könnyebb a televízió távirányítóját nyomkodni, mint felállni és mozogni. Viszont aki
megteszi, kialakul egy kényszer, hogy igenis fel kell
kelni, elkell menni és mozogni kell. Egy óra alatt 20x fel
kell állni, gyakorlatokat kell végezni, izzadunk és

kikapcsolunk. Miért éri meg mindez? Másnap könnyebb
felkelni, elindulni a munkába. Ki megy belőled a mindennapos stressz, felszabadulsz. Mindemellett a kitartás,
amely segítségével az
évek alatt egyre közelebb jutsz a sor elejére, melyet senki sem
vehet el tőled. Fejlődsz, többet bírsz,
haladsz az úton. A fehér övtől akár a fekete
övig…
Sorolhatnák, ragozhatnák, de tapasztalni
kell ahhoz, hogy átéld
és érezd a fontosságát. Mezőcsáton a gimnázium tornatermében heti
kétszer, kedden és csütörtökön du. 6 órától mindenkit
szeretettel várnak!
Gyere, hogy a Te kalandod és próbatételed is
elkezdődhessen!

avi vicc...
Az iskolában tesi órán a gyerekek háton fekve bicikliznek, ám Pistike nem csinálja, a
tanár ezt meglátja és odamegy
hozzá:
- Pistike te miért nem csinálod
a feladatot?
Mire a válasz:
- Tanár úr kérem, lejtőn vagyok és gurulok.
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egemlékezés
„Elhagytál egy házat, amit úgy szerettél.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Elfogadni muszáj, megérteni nem.
A hiányod kegyetlen, nem pótolja semmi sem!”
Fájó szívvel emlékezünk

Kéméndi Attilára,
aki 5 éve itt hagyott bennünket.
Felesége, gyermekei Attila, János és Anita

egemlékezés
"Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad."
Fájó szívvel emlékezünk

Szabó Károlyné Kovács Erzsébetre
aki 9 éve itt hagyott bennünket.
Szerető férje, lányai és távolban lévő unokája családjaikkal,
valamint szerető és segítőkész Antal unokája és családja

öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Szolga Lajosné
Matyi Anna
temetésén részt vettek, sírjára a
kegyelet virágait helyezték és
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük minden kedves rokonnak,
ismerősnek, szomszédnak és barátnak, akik

özv. Csótka Józsefné
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

isztelt kutyatulajdonos!
AZ ÖSSZEVEZETETT OLTÁSOK IDŐPONTJAI
ÉS HELYSZÍNEI
MEZŐCSÁTON
2018.04.12. (csütörtök) 16:0017:30
KRESZ-park
2018.04.14. (szombat) 09:0011:00
Sándor úti volt játszótér
2018.04.14. (szombat) 14:0015:30
Piactér
2018.04.19. (csütörtök) 16:00-17:30
Vásártér
2018.05.05. (szombat) 14:00-15:30
Polgármesteri Hivatal hátsó udvara
Kérem a dokumentáció megkönnyítése (és az
oltáskori sorban állás lerövidítése) érdekében
a kiküldött táblázatba az eb/ebek és gazdája adatait
beírni szíveskedjen és
a lapot az eboltásra hozza magával!
Természetesen az eb „kisállat egészségügyi könyvét”
is el kell hozni;
az oltás igazolása továbbra is abba fog bekerülni.
Ha korábban oltott kutyája elpusztult, elveszett,
gazdát cserélt – régi oltási könyvét szíveskedjék az
állatorvosának leadni!
Felhívom az ebtartók ﬁgyelmét, hogy a 164/2008
(VII.20) FVM rendelet szerint a kötelező védőoltás
elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után,
mely esetén a pénzbírság kiszabható összege 50.000
Ft-ig terjedhet. A kötelező eboltás minden 3 hónapnál
idősebb kutyára vonatkozik.
Veszettség ellen beoltani kizárólag transzponderrel
(mikrochippel) tartósan megjelölt kutyát lehet.
Az oltás díja: 3800 Ft/kutya, mely magában foglalja
az eboltási illetéket.
Kötelező féreghajtó ára: 200 Ft/tabletta 10 kg-ként.
A kisállat egészségügyi könyvek pótlásának díja: 500
Ft/könyv.
Ha valakinek az összevezetett oltások helyszíne vagy
ideje nem megfelelő, természetesen háznál oltást is
kérhet, melynek egyeztetéséhez hívjon a 30/206-61-80
telefonszámon.
dr. Fedák András György
állatorvos
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Egyházi hírek

Születések

Református Egyház
Minden hétfőn - kedden
7 óra 40 perctől
diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak.
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.
Április 7. Magyar
Református Missziói
Szövetség Csendesnapja
Április 14. szombat Gyülekezeti Nap
reggel 9 órától du. 16 óráig.
Április 22. vasárnap Magyar Református
Presbiteri Szövetség Dél- Borsodi
Alapszervezetének Csendesnapja 15
órától
Április 27. péntek du. 17 óra
Konﬁrmációi vizsga.
Április 29. vasárnap de. 10 óra
Konﬁrmációi fogadalomtétel, első
úrvacsorai alkalom.
Május 6. vasárnap de. 10 óra, Anyák
napi istentisztelet, diákok szolgálatával.

Darab Ilona és Sepsi Gyula
Fanni
Farkas Izidor és Balogh Kitti
Leonárdó

Dr Lőrincz Márta és Dr Kovács Bálint
Dániel
Milák Krisztina és Bellatrech Hamid
Norina
Sarkadi Erika és Farkas Emil
Jázmin Boglárka

Katolikus Egyház

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

Tar Marianna és Kiss István
Sepsi Anett és Kormos István

Elhalálozás

Illés László (született: Oláh László) 60 évet élt
Kun Ilona 68 évet élt
özv. Csótka Józsefné szül. Vigh Lídia 97 évet élt
Emődi Mihályné szül. Nemes Eszter 65 évet élt
Szabó Gézáné szül. Molnár Margit 81 évet élt
Kántor Ferenc 68 évet élt
Pataki Katalin 65 évet élt
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ezőcsáti ermálfürdő
A hideg időben mindenki vágyik a testi-lelki felmelegedésre, egyre többen keresik a kikapcsolódást a meleg
termálvízben és a forró szaunában.
Nagy örömünkre szolgál, hogy szaunánkat a terveinkhez híven sikerült márciusban felújítanunk!
A higiénia megőrzése érdekében kicseréltük a szauna meglévő padozatát és új paddal bővítettük a férőhelyek
számát. A teljes burkolat fertőtlenítő és állagvédő ápoló kezeléssel lett ellátva. A kályhánk új helyre került, új fűtőszálakat kapott és új védőkorlátot építettünk köré a vendégeink biztonsága érdekében.
A kályha mögé dekoratív hővisszaverő falat építettünk, melyet irányított fényekkel igyekeztünk kiemelni, így
különlegesen kellemes hangulatot sikerült varázsolni a szaunában!
A takarékosság és a stabil hőmérséklet érdekében az új precízen záródó üvegajtónk pedig segít, hogy ne tudjon
olyan könnyen kiszökni a meleg.
A szaunázást még kellemesebbé tehetik egy-egy felöntéssel, melyhez a vizet az új, illóolajjal ellátott vizes
dézsánkból meríthetik. Természetesen a helyes szaunázáshoz tartozó egyéb kiegészítőket is beszereztük, mint a
pontos időt jelző órát, a benntartózkodás méréséhez szükséges homokórát, és hőmérséklet-páratartalom mérőket.
Reméljük minden szaunázni vágyó kedves vendégünk megelégedését szolgálja majd az új szaunánk, melynek
használata során kívánunk jó időtöltést, kellemes kikapcsolódást!
Szauna üzemideje:
Péntek: 16.00-21.00
Szombat: 11.00-16.00
Vasárnap: 11.00-16.00
Pantyi Tünde
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