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dventi vasárnapok
2018. december 16. vasárnap,
Művészetek Háza 16:00
Balázs Vid - karácsonyi dalcsokrok,
a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi műsora,
a Mezőcsáti Napocska Óvoda - karácsonyi műsora,
A Settlement-Ház művészeti csoportja - adventi és
karácsonyi dalcsokrok,
Lila Akác Nyugdíjas Klub karácsonyi koncertje,
Kovács Árpádné és Kovács Ádám Máté,
Református Énekkar,
Adventi gyertyagyújtás.

2018. december 23.
vasárnap,
Hősök tere, 16:00

A betlehemi láng érkezése,
Adventi gyertyagyújtás.
Barsi Csaba és az Agyagbanda koncertje.
Karácsonyi sztárvendégünk a színpadon:
WOLF KATI!

inden vasárnapon forralt borral, süteménnyel, valamint adventi vásárral
várjuk nöket!
artalom
Karácsonyi köszöntők, Önkormányzati hírek, Közmeghallgatás, 70 éves a Mezőcsát Népi Együttes, Mesés
délután a könyvtárban, November az Egressyben, Testvériskola Erdélyben, Hírek az Enyedyből,
Humánszolgáltató hírei, Angyalbatyu, Ünnepi gondolatok, Hirdetések, Mezőcsáti Színtársulat
Mezőkövesden, Advent képei
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„Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a
csodában, nemcsak te és én,
hanem az egész világ, az
emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep, mert
nem lehet a csoda nélkül élni.”
/Márai Sándor/

ldott, békés, szeretetben
gazdag karácsonyi
ünnepeket kívánok
ezőcsát város
lakosságának!
Siposné Horváth Anita
polgármester

2018. december

nkormányzati hírek
A fúrt és ásott kutak
bejelentésével kapcsolatos
kiegészítő tájékoztatás
A kutak bejelentésére és fennmaradási engedélyének beszerzésére
vonatkozó határidőt előre láthatóan
2 évvel, 2020. december 31-ig meghosszabbítja az Országgyűlés, az elé
kerülő törvénymódosítási javaslat
eredményeképpen, melyet várhatóan december elején fogadnak majd
el.
A bejelentéssel és az engedélyeztetéssel kapcsolatos eljárási rend a
jövő tavaszi jogalkotási időszakban
kerül meghatározásra.
Azok a lakosok és felhasználók tehát, akik folyó év december 31-ig
nem tesznek eleget kút bejelentési és
engedélyeztetési kötelezettségüknek, várhatóan minden joghátrány
nélkül megtehetik 2020. december
31-ig, amennyiben a Parlament
elfogadja a vízügyi törvény módosítási javaslatát.
(A jelenleg érvényes szabályozás
értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni köteles az építője. Fennmaradási-engedély köteles minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül
(1992 előtt legálisan, vagy azt követően illegálisan) épült, vagy a
létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult
meg végül.
A hatósághoz benyújtott, fennmaradási engedéllyel kapcsolatos
kérelem elbírálásakor a vízjogi
létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó előírások
alkalmazásával kell eljárni. A kérelemhez tervdokumentációt kell csatolni. Az ipari, gazdálkodási célú,
valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak engedélyeztetése eltérő
műszaki eszközökkel és tartalommal
valósul meg, melyet csak az erre
jogosított, hitelesített mérőeszközökkel rendelkező cégek végzik.)
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MISKOLCI JÁRÁSI
HIVATALTájékoztató a
gyümölcsültetvények telepítésével,
és
nyilvántartásával kapcsolatban
A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, illetve a meglévő
ültetvények nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény (továbbiakban
Tftv.) szabályozza.
A Tftv. módosítása következtében
2018. január 1-től a gyümölcsültetvények telepítésével, nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárás szabályai az alábbiak szerint változnak:
A) 2018. január 1. előtt telepített
gyümölcs ültetvények bejelentése
A Tftv. 74.§ (1)-(2) bekezdései előírják, hogy a 2018. január 1. előtt telepített ültetvényeket – a gyümölcsültetvény kataszter felállításához
nyilvántartásba kell venni. A jogszabály értelmében a 2500 m2-nél
nagyobb engedély nélkül telepített
gyümölcsös szankciómentes bejelentésére 2018. december 31.-ig
van lehetőség a 2. számú adatlap
szerint.
Az adatlaphoz egyéb dokumentum
csatolása nem szükséges.
·A bejelentés illetékmentes.
·A bejelentésre az ültetvény használója kötelezett.
A fenti bejelentések adatainak felhasználásával készül el a gyümölcsültetvény-kataszter, mely közhiteles nyilvántartásnak minősül.
A bejelentések valóságtartalmát a
megyeszékhely szerinti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya (mint telepítési
hatóság) a helyszínen ellenőrizheti.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Tftv. 64.§ (2) bekezdés a)
pontja alapján 20 000 - 50 000
forintig terjedő bírság kiszabását
vonhatja maga után.
A 2018. január 1. előtt engedéllyel
telepített ültetvények használóinak
adategyeztetés céljából szükséges az
adatszolgáltatás.

B) 2018. január 1. után telepítésre
kerülő gyümölcsösök bejelentése
Az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos hatósági eljárás első lépése a
telepítési szándék bejelentése, ami a
gazdálkodó, illetve a terület nyilvántartásba vételét jelenti. A bejelentéshez az 1. számú adatlap pontos kitöltése és aláírása szükséges, amit a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályára kell benyújtani.
A hibátlanul kitöltött adatlapot a
telepítési hatóság nyilvántartásba
veszi, hiány esetén hiánypótlásra
lehetőség van. A nyilvántartásba vétel után kezdődhet az ültetvény telepítése. A bejelentés illetékmentes.
Telepítéshez továbbra is szükséges
a talajvédelmi terv megléte, mivel az
ültetvény a talajvédelmi terv érvényességi idején belül (5 év) telepíthető. A talajvédelmi terv meglétének ellenőrzésére a telepítést
követő helyszíni szemlén kerül sor.
Gyümölcsültetvény termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen is telepíthető, azonban egyéb jogszabályok pénzügyi támogatás feltételeként előírhatják a termőhelyi kataszteri besorolást. Ilyen esetben a terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe
sorolását továbbra is a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága (katasztert vezető szervként) végzi a NAIK által kiállított
ökológiai szakvélemény alapján.
A telepítésre kijelölt terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe vonása a NÉBIH honlapján az alábbi
helyen ellenőrizhető:
http://portal.nebih.gov.hu/adatbazi
sok-noveny.
Amennyiben nem tudja, hogy a
betelepítendő terület szerepel-e a
gyümölcs termőhelyi kataszterben,
érdeklődjön a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságánál.
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII.
törvény 4.§ (2) bekezdése szerint: „A
borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös telepítése csak az illetékes hegyközség hoz-

2018. december

4
zájárulásával lehetséges”, ezért minden gyümölcsültetvény telepítése előtt javasolt az illetékes hegyközségnél tisztázni, hogy az adott terület
szerepel-e szőlő termőhelyi kataszterben. Ha igen, akkor a gyümölcsültetvény telepítés megkezdése előtt
kérni kell a hegyközség írásbeli
hozzájárulását a tervezett ültetvény
telepítéséhez.
NATURA2000 és egyéb védett
területen történő ültetvénytelepítéshez a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges.
Telepítéshez kizárólag ellenőrzött
szaporítóanyag használható fel,
mely a Nemzeti Fajtajegyzékben
vagy az Európai Unió valamely
tagállamának fajtajegyzékében kell,
hogy szerepeljen.
Az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos hatósági eljárás második lépése,
hogy a gyümölcsültetvény telepítésének tényét, az ültetvény részletes
adatait a telepítés befejezését követő
30 napon belül a FÖLDMŰVELÉSÜGYI OSZTÁLY RÉSZÉRE be kell
jelenteni, a 2. számú adatlap szerint.
Az új telepítések nyilvántartásba vétele a gyümölcs ültetvény kataszterbe történik. A hiánytalanul kitöltött
adatlapot a telepítési hatóság nyil-

vántartásba veszi, hiány esetén hiánypótlásra lehetőség van. A bejelentés illetékmentes.
A kataszteri nyilvántartásban szereplő ültetvénnyel vagy területtel,
illetve az ültetvényhasználóval
kapcsolatos változásokat 30 napon
belül a megyeszékhely szerinti
Járási Hivatal Földművelésügyi
Osztályhoz be kell jelenteni a 3.
számú adatlap felhasználásával.
Az ültetvénnyel kapcsolatos
változások lehetnek:
·termőre fordulás,
·kivágás,
·újratelepítés,
·az ültetvényhasználójában történt
változás
·fajtaváltás
A gyümölcs ültetvény kataszterbe
történő bejelentések valóságtartalmát a Földművelésügyi Osztály
(mint telepítési hatóság) helyszínen
ellenőrizheti. A bejelentések elmulasztása, illetve téves adat szolgáltatása a Tftv. 64.§ (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott szankciót
vonhatja maga után. (50 000 - 200
000 forintig terjedő bírság).
FONTOS!
Természetes személyek a bejelentéseket (az elektronikus ügyintézés
szabályainak figyelembevételével)

papír alapon (postai úton, Miskolci
Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály,
Földművelésügyi Osztály 3526Miskolc, Blaskovics u. 24.) vagy epapíron – elektronikus úton - nyújthatja be. Gazdálkodó szervezetek
(cégkapun) egyéni vállalkozók
(ügyfélkapun) elektronikus úton
kötelezettek a bejelentés benyújtására. Az elektronikus benyújtásra
szolgáló felület a
https://epapir.gov.hu/ címen érhető
el.
Az e-papír felületen a megyei
Kormányhivatal, megyeszékhely
szerinti Járási Hivatal, mint címzett
megjelölése után a kormányhivatali
ügyek, majd a földművelésügyi- és
mezőgazdasági igazgatási feladatok
kiválasztásával, és az űrlap becsatolásával lehet bejelentését elektronikusan megküldeni.
E-mailben küldött beadványát nem
tudjuk befogadni.Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala
Agrárügyi Főosztály
Földművelésügyi Osztály
A bejelentésekkel kapcsolatban
felmerült kérdésekről érdeklődni
lehet a 46/503-428 számon, illetve a
foldmuvelesugy.miskolc@borsod.g
ov.hu e-mail címen.
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özmeghallgatás
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2018. november 12-én tartotta éves közmeghallgatását. Az eseményre a Mezőcsáti Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermében került sor. Az
önkor-mányzat és a Mezőcsáti Közös Önkormányzati
hivatal 2018. évi munkájáról, az elért eredményekről
Siposné Horváth Anita Ágnes polgármester számolt be.
Elmondta, hogy a Képviselő – testület 8 alkalommal
tartott munkaterv szerinti ülést, 7 alkalommal rendkívüli
ülést tartott és 162 db határozatot hozott. Kiemelte, hogy
a születések száma 5-tel több, mint 2017-ben, összesen
49 fő. Az elhalálozások száma 25-tel kevesebb, mint az
előző évben, azaz 54 fő. A közmeghallgatás napjáig 32
házasságkötés történt.

Tájékoztatást kaptunk a város életét meghatározó
közfoglalkoztatási programokról is, amelyekbe több,
mint 300 fő került bevonásra. A programok között
található hosszabb – és rövidebb időtartamú képzések.
Ezen programok által van lehetőségünk az illegális
hulladéklerakók felszámolására, a belterületi utak
karbantartására, a belvízelvezetés megoldására.
Mindemellett értékteremtő elemei is voltak a közmunkaprogramoknak, hiszen nádbrikettálót működtetünk,
képzést valósítunk meg. Illetve a mellett, hogy munkaalkalmat teremtünk lehetőségünk van eszközök beszerzésére is, amelyek a programok megvalósítását segítik
elő. Ezen programok teljes bérköltségeire és dologi
kiadásaira összesen
Szó esett a megvalósult beruházásokról, amelyek közül
kiemelkedik az új ravatalozó épülete, illetve az urnafal.
Átadására 2018. március 23-án került sor. A nyár
folyamán a Nemzeti Sportközpontok révén a Szent
István utca 76. szám alatt egy „D” típusú sportpark került
kialakításra. Új burkolattal látták el a Kiss József utca
egy szakaszát.
Ezek mellett saját forrásból megvalósult beruházásokra került sor, úgy mint a padok kihelyezése a temetőbe,

utcanév táblák felszerelése.
Polgármester Asszony beszámolt a 2018. évi rendezvényekről, városi programokról, amelyek közül kiemelkedett a Városnap, amely a Mezőcsáti Kistérség Közösségi Munkásainak Egyesületének Helyi termék Fesztiváljával együtt került megrendezésre 2018. szeptember
29-én.
A 2018-ban elnyert pályázatokról is tájékoztatást
kaptak a megjelentek. Idén is több Operatív Programba
adtunk be olyan támogatási kérelmet, amelyet az
irányító hatóságok pozitív elbírálásban részesítettek.
A tájékoztatást követően a megjelent lakosok közül
többen feltették kérdéseiket, észrevételeiket. Kíváncsiak
voltak arra, hogy a már elnyert beruházások miért nem
léptek még a megvalósítás szakaszába, hogy mi az oka
annak, hogy a rendezvényeink népszerűsítése túl későn
valósul meg. Sokan arra voltak kíváncsiak, hogy a
tüzelőtámogatás természetbeni kiutalására mikor kerül
sor.
Ezekre a kérdésekre Polgármester Asszony és dr. Jerebák József jegyző adtak választ.

Bízunk abban, hogy 2019-ben is hasonlóan eredményes munkát tudunk végezni, hogy az elnyert támogatásokból megvalósulnak beruházásaink, új épületek kerülnek átadásra és városunk tovább fejlődik, gyarapszik.
Vaszilkó Anett

ezőcsáti ásár (Kiss
József utca) időpontjai:
- 2018. december 12. szerda
- 2019. január 9. szerda
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70 éves a

ezőcsáti

épi

gyüttes

A Mezőcsát Népi Együttes ebben az évben ünnepeli
megalakulásának 70. évfordulóját. Az ünnepi
rendezvények sora már az év elején elkezdődött, hisz
lelkes közönségük újra láthatta „Az idő kereke” című
táncjátékot, amely még a 60. évfordulóra készült.
Eltelt tíz év, és a tíz év alatt minden évben egy újabb
műsor született. Ezek a műsorok elsősorban nem a
táncos szakmának, hanem a mezőcsáti hagyományokat
tisztelő közönségének készült. Minden műsorukkal,
szerettek volna valamilyen történetet elmesélni,
érzéseket-érzelmeket kifejezni. Törekvésüket Mezőcsát
közönsége azzal jutalmazta, hogy minden produkció
megélte a második teltházas előadást is.

2018. november 24-én ebből a sorozatból kiemelve,
egy már régebben készült művet láthatott a nagyérdemű
közönség, „A helység kalapácsát” melynek Petőfi
Sándor írása szolgáltatta az alaptörténetét. A nagy
érdeklődésre való tekintettel 15.00 és 17.00 órai
kezdettel megtekinthető volt az előadás. Ezt követően
19.00 órától baráti találkozó, fotókiállítás és táncház
színesítette a nap eseményeit.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tállai András

miniszterhelyettes úr, aki szívügyének tekinti a táncosok
tevékenységét, és szinte minden előadásra ellátogat.
Miniszterhelyettes úr a rendezvényt ünnepi beszédével
nyitotta meg és gratulált a Mezőcsát Népi Együttesnek.
Ezt követően egy fergeteges tánccal ünnepelte az
együttes a 70. évfordulót, melynek végén Siposné
Horváth Anita, városunk polgármester asszonya
köszöntötte a néptáncosokat.
„A mai alkalom rendkívül fontos egy ilyen kisváros
életében, mint ez az évforduló. Egy `70 éves közösség
sok mindent megél ennyi idő alatt. Hálásak lehetünk
elődeinknek, hogy létrehoztak egy táncot kedvelő
közösséget, akik a helyi fiatalokból, népi hagyományainkat átörökítve őrizték a néptánc világát a néptánc
szeretetét. Biztos vagyok benne, hogy saját jegyekkel is
tarkították, bizonyos népcsoportok táncait, amitől csáti
lett és ezáltal kedveltebb egy-egy tánclépés. Ilyen
hosszú ideig őrizni a táncos közösség tűzhelyét és átadni
és megszerettetni a fiatal generációkkal, nagyon nagy
kihívás. Fontos volt a mi életünkben a művészeti oktatás
bevezetése, amelyet akkori vezetőink jó meglátással
elindítottak, segítve ezzel a közösség megtartását,
fennmaradását. Az is nagyon fontos, hogy ilyen lelkes
vezetők atyáskodásának köszönhetően virágzik és él ez
a tánccsoport. Város vezetőként fontosnak tartom, a
magyar nemzet kulturális örökségeinek ápolását,
megőrzését utódaink számára. Elismerést a Mezőcsát
Népi Együttes több alkalommal kapott, a lakosság
nevében mondhatom, hogy nagyon szeretjük a
táncosainkat, várjuk megjelenéseiket, amelyet művészeti vezetőjük új és újabb koreográfiára fűz fel, elkápráztatva ezáltal bennünket. A nagy élményt a lakosság
többszörös teltházzal hálálja meg. Köszönetemet fejezem ki a népi együttes tagjainak, vezetőinek és segítőinek, hogy őrzik ezt a gazdag magyar népi kulturális
örökséget.

Munkájukhoz kívánok további sok sikert, és nagyon jó
egészséget! Isten éltesse a Mezőcsát Népi Együttest!” –
ezt követően polgármester asszony és Kápolnai László,
alpolgármester úr mindenki számára átnyújtottak egy
emléklapot és trófeát ebből az alkalomból.
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esés délután a

önyvtárban!

„A mesékben nem az a fontos, mennyire igazak. Hanem hogy számodra miféle kincset rejtenek!”
Gál Viktor szavai jól tükrözik milyen kincset érnek a
mesék. Képesek mosolyt csalni az arcunkra, visszaidézni gyermekkorunk legszebb emlékeit, vagy éppen
elrepíteni minket olyan világba, ahol mindannyian azok
lehetünk, akik szeretnénk: hercegek, hercegnők, hősök
vagy éppen bohókás bohócok. A mesemondó verseny
célja nem az, hogy ki győz, hanem az, hogy életre keltse
mindenkiben azt a szeretetet, amelyet a történetek világa
teremt.
2018. november 15-én délután átélhettük, s ennek
örömét láthattuk, hogyan élik bele magukat a mesékbe a
gyerekek, hogyan mesélnek nekünk, és milyen lelkesedéssel, felkészüléssel adták át számunkra ezeket a
meséket. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, nagy diskurálás közepette megszületett a végeredmény. Két
kategóriában indultak a versenyzők: a második osztályos, illetve harmadik- negyedik osztályosok.

A kategóriák győztesei a következők. Második osztályosoknál: harmadik helyezett Bódi Jázmin, második
helyezett Csorba Eszter, az első helyezett pedig holtversenyben Balázs Zea és Kalló Milán lett. Harmadikosoknál a különdíjat Molnár Hanna, a harmadik helyezést
Mészáros Áron, a második helyezést Kovács Ábel és az
első helyezést Radics Dorina érte el. Ez úton is szeretnénk gratulálni nektek, illetve minden versenyzőnek.

Szeretnénk köszönetet mondani a pedagógusoknak a
lelkiismeretes felkészítő munkájukért, valamint a zsűrinek, hogy hozzájárultak a délután értékéhez. Reméljük,
jövőre is hasonlóan szép délutánt élhetünk át együtt.
Tegzesné Bódi Noémi

ovember az

gressyben

Sűrű és eseményekben gazdag időszak volt iskolánkban a november is. A városi könyvtár által szervezett mesemondó versenyen évről-évre örömmel - és sikerrel - szerepelnek tanulóink. November 15-én újra
kipróbálhatták alsós diákjaink, hogy „idegen” környezetben, a számukra kialakított színpadon is eltudják varázsolni a zsűrit és a hallgatóságot meseelőadásukkal.
Egész évben igyekszünk azon, hogy leendő első
osztályosainkat, a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket megvendégeljük iskolánkban. Iskolába hívogató
programunk novemberben is alkalmat kínált az érdeklődőknek, 21-én látogattak hozzánk a Napközi Otthonos
Óvoda csoportjai. A kicsiket tánccal, verssel, ajándékkal
és sok-sok szeretettel fogadták az első és negyedik
osztályok tanítói és tanulói.
Az egészség hónapja is a november, mi is kapcsolódtunk az országos megmozdulásokhoz, hiszen iskolánk
munkaprogramjának évek óta része az Egészségnap. A
felső tagozat a helyes táplálkozás és fogápolás fontosságára építette a vetélkedőkkel és különböző ügyességi
feladatokkal tarkított rendezvényét. Az alsó tagozaton
maguk a gyerekek készítettek gyümölcsökből és zöldségekből turmixokat, salátákat és az ügyesebb kezű tanulók szobrokat is alkottak az egészséges hozzávalókból.
Nagy sikere volt az elmúlt évben a Diósgyőri Mikulásvonattal tett kirándulásunknak, ezért idén is ellátogattunk a parádésan kialakított lillafüredi mesebirodalomba, ahol a jó öreg Mikulás várta kis, 52 fős csapatunkat.
Szerintem jók voltunk, de a gyerekek biztosan, mert Ők
igazán szép csomagot kaptak!

Nagyon várjuk a decembert, és tényleg nem csak a téli
szünet miatt. Szép hagyománya az ünnepvárásnak az
iskolai hangverseny és a karácsonyi műsor, melyekre
már javában próbálnak diákjaink, hogy ezzel ajándékozzák meg szüleiket, társaikat és a pedagógusokat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk december 19-én
és 20-án 17 órától az előadásainkra!
Nagy Zsuzsa

2018. december
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estvériskola

rdélyben

A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola képviseletében személyes
kapcsolatfelvétel céljából 6 fős
delegációval 2018. november 31-én
az Erdélyben található Székely
Mózes Általános Iskolában tettünk
látogatást.
Szívügyünknek tekintjük, hogy egy
határon túli magyar iskolával közös
tapasztalatcserén alapuló baráti kapcsolatot alakítsunk ki és együtt tudjunk működni a hagyományaink ápolása érdekében. Számunkra korábban
sem volt ismeretlen a Székelyföld
szívében elhelyezkedő Lövéte települése, hiszen a Kákvirág Néptáncegyüttes és a Mezőcsát Népi Együttes
már évek óta szoros barátságot ápol.
Közös rendezvényeken, táborokban
vesznek részt a táncosok Mezőcsáton
és Lövétén. Ez ösztönzött bennünket
arra, hogy megkeressük a lövétei
Székely Mózes Általános Iskolát,
hogy az oktatás, nevelés területén is
lehetőség nyílhasson a megkezdett
együttműködés kibővítésére, az
értékek megőrzésére, magyarságunk,
összetartozásunk szellemében.
Az intézmények vezetői között
elhangzottak alapján az együttműködés kiterjedhetne egymás oktatási,
nevelési módszereinek, céljainak
megismerésére, az iskolai, pedagógiai, módszertani jó gyakorlatok átadására, közös programok szervezésére
és megvalósítására.
Az intézményi szakmai munka
mellett lehetőség nyílna az eltérő
földrajzi környezetből adódóan a
helyi természeti kincsek gyermekeknek történő bemutatására erdei
iskolai foglalkozások, vagy egyéb
nyári táborok keretében. Céljaink
között szerepel a közös iskolai
rendezvények megvalósítása, a
képzőművészeti kiállítások, továbbá
a zenei hangversenyek szervezése is.
Természetesen a legfontosabb,
hogy az iskolánk tanulói számára
lehetőséget biztosíthassunk arra,
hogy megismerhessék Székelyföldet, annak természeti és épített

környezetét, kultúráját, hagyományait és ezáltal határok nélküli élő
baráti kapcsolatok alakulhassanak ki
a hazaszeretet jegyében.
Tisztelettel megköszönjük Polgármester Asszonynak és Mezőcsát Város Önkormányzatának a testvériskolával való személyes kapcsolatfelvételünkhöz nyújtott támogatást.
Intézményünk és a magam nevében is kívánok az Olvasónak
békés, áldott karácsonyt és boldog
új esztendőt!
Vitéz Gábor Miklós
intézményvezető

iemelkedő sikerek az
nyedyben
A Bolyai magyar verseny megyei
fordulójában 7. osztályos, Balázsi
Amarilla, Németh Máté, Németh
Dávid, Nagy Norbert alkotta csapatunk 3. helyezést ért el. 8. osztályos
tanulóink, Kovács Enikő Adél, Tar
Tessza, Tóth László Botond, Kemény Ádám szintén a 3. helyen végeztek. Gratulálok diákjainknak és
köszönöm a sikeres felkészítést
Rembeczkiné Szabó Ágnes tanárnőnek.
Megyei 3. helyezett 7. osztályos
csapatunk

matematika verseny 1. fordulóját, amelyen Karanyicz Gábor, Nagy Norbert, Németh Dávid, és Németh Máté képviselte iskolánkat. Az izgalmas versenyen a 2. helyet szerezték
meg tanulóink. De ez csak „bemelegítés” volt a másnapi Bolyai Matematika Verseny Országos döntőjében nyújtott teljesítményükhöz.
Miután magabiztosan megnyerte a
megyei versenyt, csapatunk képviselhette nemcsak iskolánkat, hanem
Borsod –Abaúj – Zemplén megyét is
a Budapesten rendezett országos
döntőben. A versenyen 7. évfolyamon az általános iskolások között
Magyarországról és a határon túlról
összesen 1294 csapat indult. Az
országos döntőben 34 csapat küzdött
meg a nehéz feladatokkal. Nagy
örömet szereztek diákjaink, mert a
10. helyen végeztek. Gratulálok tanítványainknak és köszönöm Némethné Vida Éva tanárnő áldozatos
és sikeres felkészítő munkáját!
Országos 10. helyezett diákjaink

Horváth László
igazgató

ehetséggondozás az
nyedyben

Megyei 3. helyezett 8. osztályos
csapatunk

2018. november 23-án pénteken a
Herman Ottó Gimnázium tornatermében rendezték meg a Kecske kupa

Iskolánk, mindig is kiemelt figyelmet fordított a tehetséges tanulók
támogatására. Nevelőtestületünk
az Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben EFOP3.3.7-17-2017-00018 kódszámú
pályázata keretében elkészítette
Komplex Tehetséggondozó Programját. Ebben a munkában és a
pedagógusok képzésében segítségünkre volt Dr. Mező Katalin, Dr.
Mező Ferenc, Sarka Ferenc és Kormos Dénes. Köszönjük támogatásu-

2018. december
kat és munkájukat!
A program rövidített neve: CSÁTI
REFI program. Beszédes elnevezés.
A CSÁTI kifejezés a programot
kidolgozó és fenntartó intézmény
mezőcsáti kötődésére, a „REFI”
kifejezés pedig a program és az
intézmény református jellegére utaló
névrészlet. Másrészt a „CSÁTI
REFI” kifejezés a program által
képviselt és a tanulók felé közvetített
főbb értékekre, valamint a program
hatására megvalósuló lehetséges
tanulói produktumokra is utaló
mozaikszó.
Milyen értékeket tartunk fontosnak?
Család, Áldás, Tudás, Igazságosság, Református, Eredményesség,
Fejlődés, Innovatív
A program komplexitását, összetettségét 1-8. évfolyamon átívelő
többféle (tantárgyakon belüli/kívüli,
személyiségbeli) fejlesztési területet
átfogó, változatos tehetségsegítést
megvalósító jelleg adja.
Tehetséggondozó: a program a tanulók számára (tehetségdiagnosztikával minőségbiztosított) képzés
jellegű tehetséggondozást, illetve
nem képzés jellegű tehetségsegítést
(tehetségtanácsadást, tehetségbank
működtetést) biztosít.
Program: a tehetséggondozás
programterv(ek)ben megadott algoritmus alapján, tehetségdiagnosztikával minőségbiztosított
módon, 1-8. évfolyamon keresztül,
rendszeresen (rendszerbe foglaltan)
történik.
A program célja:
A Dr. Enyedy Andor Református
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
általános iskolai tanulói számára
nemzetközi szinten is egyedülálló
jellegű tehetséggondozás biztosítása, mely a diákokat átlag feletti
teljesítményekre ösztönzi, melyek
révén a református értékeknek megfelelő, kiegyensúlyozott, boldog,
önmagát sikeresnek érző személyiségfejlődés alapjait is biztosítja. A
tanulók számára megteremtjük a
feltételeket, hogy kiemelkedő teljesítményeket érhessenek el akár tantárgyon belüli, akár azon kívüli
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területen. Ezek a teljesítmények
elősegítik az elérni kívánt személyiségjellemzők kialakulását, megerősödését.
A következő területekre dolgoztunk ki gazdagító programokat:
I. Tanórán belül:
Egyéni differenciálás formájában:
ismereteket érintő gazdagítás, módszertani gazdagítás, teljesítménybeli
gazdagítás.
II. Tanórán kívül:
1. Reál: matematika, informatika.
2. Humán: szövegértés, anyanyelvi
játékok, mesealkotás, történelem,
magyar, íródeák.
3. Készség: kézműves, rajz, kosárlabda, futball.
4. Egyéb: fizika, digitális, háztartástan, biológia, angol, német,
színjátszó.
III. Iskolán kívül:
Kirándulás, táborozás.
A programhoz szervesen illeszkedik a tehetség tanácsadás, mellyel
a tanulókat, a szülőket és pedagógusainkat segítjük szükség esetén
külső szakemberek bevonásával.
A CSÁTI REFI program megvalósítása elkezdődött. Bízom abban,
hogy munkánkkal hatékonyan tudjuk segíteni tanulóinkat és a szülőket.
Horváth László
igazgató

zakmai műhely a
umánszolgáltató
özpontban
2018. november 29-én, 10 órától
került megrendezésre a Mezőcsáti
Kistérség Humánszolgáltató Központban a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei család-és gyermekjóléti központok szakmai workshopja, melyen képviseltették magukat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
vezető szakemberei is.
A találkozón Kallóné Szilvási Zita
intézményvezető helyzetjelentést

adott az intézményt érintő kistérségi
pályázatokról, majd Pap Tiborné, a
Család-és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezetője ismertette a pályázatok hatásait, melyek erősen hatottak a családsegítés és gyermekvédelem területére is járásunkban.

Ezután Földessy Judit Ágnes, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
intézményvezetője ismertette intézményrendszerük és a gyermekvédelmi szakellátás működését. Az
előadás után lehetőség adódott az
együttműködés sarkalatos pontjainak és esetleges problémáinak meghatározására.
A rendezvény zárásaként Lasztócziné Szomoru Mónika tájékoztatta a jelenlévő szakembereket a
várható jogszabályi változásokról,
majd a nap kötetlen beszélgetéssel
zárult.

„

karom!” program

2018. november 16-án került sor
az „Akarom” program zárórendezvényére.
A Katolikus Karitász 2015-ben indította el a családtámogatási modellprogramját, melyhez az ország több
területéről vontak be családokat.
Közös jellemzőjük volt, hogy nehéz
körülmények között éltek és anyagi
helyzetük sokszor kilátástalannak
bizonyult. Zagyvai Richárd igazgató
helyettest idézve a program célja az
volt, hogy a résztvevő családok
javítsanak élet és lakáskörülményeiken, tanulják az öngondoskodás
folyamatát és szociális helyzetük
pozitív irányba változzon meg.
A közösen töltött pár óra hossza
imádsággal kezdődött, melyet a
Settlement-Ház gyermekeinek mű-
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sora követett. Az esemény kapcsán
Zagyvai Richárd igazgatóhelyettes

beszédében összefoglalta a program
lényegét és megköszönte a segítők
áldozatos munkáját. A rendezvény
folytatásaként Kallóné Szilvási Zita,
a Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász
csoportvezetője vázolta fel az elmúlt
évek eseményeit, eredményeit. Segítségével betekintést nyerhettünk a
csoportok életének legfőbb állomásaiba. Ezen a vonalon tovább haladva
a résztvevők bevonásával mutatták
be a főbb foglalkozásokat.
A rendezvény zárásaként Mata

Hogyan készíthetek ajándékot?
Keress egy jó állapotban lévő, üres dobozt! Ezután
döntsd el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánod
ajándékod.
Mit tegyek a csomagba?
Bármit, aminek egy gyermek örülhet:
·
játékot (társasjátékot, kártyát, építőjátékot,
babát, plüssjátékot, autót, labdát, egyéb játékokat, stb.)
·
könyvet, mesekönyvet, színezőt
·
tisztálkodási szerek (dezodort, fogkefét,
fogkrémet, stb.)
·
édességet (csokoládét, kekszet, stb.)
·
sapkát, sálat
·
iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet,
zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát stb.)
·
képeslapot vagy jókívánságot
Mi ne kerüljön a dobozba?

Ricsi énekelt a résztvevőknek, melyet közös ebéd és társalgás követett.

Romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék.
Hogyan csomagoljam be a dobozom?
Lehetőleg úgy csomagold be szépen a dobozt, hogy
szállítható legyen, de ki is lehessen nyitni. Ne ragaszd le,
csak kösd át szalaggal. A biztonsági ellenőrzés miatt a
csomagok átnézésre kerülnek, illetve önkénteseink egyegy plusz ajándékot még hozzátehetnek (pl. édesség,
naptár…stb.). A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy
milyen korú lánynak/ vagy fiúnak szánod ajándékod, pl.:
„10 éves fiú″ vagy „6 éves lány”.
Az akció keretében, dobozolás és csomagolás nélkül is
leadhatok ajándékokat?
Igen. Ha nincs dobozod, vidd el a gyűjtőpontra
zacskóban az ajándékodat és mi bedobozoljuk.
Az akció keretében fogadnak-e külön játékokat, édességeket, ajándékokat, amely nem egy gyermeknek
szóló korosztály szerint összeállított kész csomag?
Igen. Ha pl. több édességet, vagy játékokat ajánlanál fel,
hozd el a gyűjtőpontra és azokból is tudunk ajándékcsomagot készíteni további gyermekek számára.
Átvevőhely: Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ
Nyitva tartás: Hétköznap 8:00-16:00 óráig
Az ajándékokat 2018.december 14-ig várjuk.
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arácsonyi recept...
rémes narancs-mandula fatörzs

Hozzávalók:
Tészta:
6 db tojás
10 ek cukor
15 dkg darált mandula
2 ek liszt
porcukor
A krémhez:
22 dkg krémsajt
22 dkg mascarpone
10 dkg cukor
1 db narancs
2 ek narancslikőr
2 dl habtejszín
25 dkg étcsokoládé a díszítéshez
Elkészítés:
Szétválasztjuk a tojásokat. A sárgáját habosra keverjük a cukor felével. A fehérjékből először lágy habot
verünk, majd a maradék cukorral keményre verjük. A két
masszát összeforgatjuk, és óvatosan hozzáadjuk a
liszttel elkevert mandulát.
Sütőpapírral kibélelt, kb. 30 × 40 cm-es tepsibe töltjük,
majd 150 fokon 25-30 percig sütjük. Ezután megszórjuk
a tetejét egy kevés porcukorral, majd egy másik,
sütőpapírral kibélelt tepsire fordítjuk, és hagyjuk
kihűlni.
A krémhez simára keverjük a krémsajtot a mascarponéval, a cukorral, a narancs lereszelt héjával és a
likőrrel, majd beleforgatjuk a habbá vert tejszínt is.
A tésztát megkenjük a krém 2/3-ával úgy, hogy a két
hosszabb oldalán kihagyunk 1-1 cm-t, majd feltekerjük,
és beborítjuk a maradék krémmel.
A csokit megolvasztjuk, és vékonyan vetítőfóliára
vagy sütőpapírra kenjük. A hűtőbe tesszük. Ha
megdermedt, nagyobb darabokra törjük, és elrendezzük
a tekercs tetején.
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Karácsonyi puncs
Hozzávalók:
1,2 liter almabor vagy almalé, 1 db fahéjrúd, negyed
teáskanál őrölt szerecsendió, 0,5 dl méz, 3 evőkanál friss
citromlé, 1 evőkanál reszelt citromhéj, 1 doboz (500 g)
cukrozatlan ananászlé(4,5 dl), fahéjrudak

Elkészítés:
Egy nagy fazékban forraljuk fel az almabort egy
fahéjrúddal, majd állítsuk takarékra a lángot. Fedjük le,
és lassú tűzön főzzük még öt percig. Vegyük le a fedőt,
adjuk hozzá a maradék alapanyagokat a fahéjrudak
kivételével, majd még további öt percig főzzük. Puncsos
tálban kínáljuk. Mindenki kapjon egy fahéj rudat is,
azzal kavargathatja az italát. 16 (kb. 1 dl-es) adag lesz
belőle.

gy kis fejtörő a karácsonyi
forgatagba: sudoku...
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nnepi gondolatok
Újra itt az Advent ideje. A várakozás időszaka napjainkban sokaknak csak a vásárlási lázat, a végeláthatatlan ajándékozási listák írását, a végkimerülésig
tartó nagytakarítást és a stresszt jelenti. Szenteste aztán
fáradtan rogyunk a fa alá, és alig várjuk, hogy vége
legyen a napnak. Pedig ez a négy hét épp az ellenkezőjéről kellene, hogy szóljon. A megállásról, a befele
figyelésről, a visszavonulásról, a pihenésről, a saját
lelkünkről.

Van egy régi, ha jól tudom indián mondás, miszerint ha
elfáradtál állj meg és várd meg míg a lelked utolér.
Bizony most, Advent idején a mi dolgunk is ez lenne.
Megállni, megpihenni, megtalálni azt a biztos középpontot önmagunkban, amiből év közben kizökkentünk.
Az is lehet, hogy még meg sem találtuk sohasem, mert
csak szaladunk át az életen, elnyomva lelkünk egyre
erősödő hangját.
A folyamatos gondolkodás, „agyalás”, a problémákon
való rágódás miatt nem hallod meg lelked finom
üzeneteit.
Legtöbben akkor figyelnek csak oda belső hangjukra,
amikor már keményen kapják a leckéket. Pedig a jeleket
folyamatosan küldi a lelkünk. Kinek így, kinek úgy.
Legtöbbször érzések formájában. Érezzük, hogy valami
nem jó, valami nem stimmel. De elhessegetjük az érzést,
és megmagyarázzuk magunknak, hogy biztosan csak a
képzeletünk játszik velünk. Ha kapcsolatban vagyunk
legbelső lényünkkel, akkor nem értjük félre az
üzeneteket. Akkor meg tudjuk különböztetni egónk
hangját lelkünk hangjától.
Most, Advent időszakában csináld kicsit másképp a
dolgokat, mint eddig. Ne rohanj, nem fogsz semmiről
sem lemaradni. Amit meg kell élned az így is, úgy is
megtalál.
Mi lenne, ha néhány napig nem néznél TV-t, nem
hallgatnál rádiót, nem olvasnád a napi híreket, amelyek
egyre félelemkeltőbbek? Mi lenne, ha kikapcsolnád a
netet és a telefonodat? Ha nem járnál zajos helyekre és
tömegbe? Mi lenne, ha pár napig otthon maradnál, és
hallgatnád a csendet? Ugyanis a csendben hallod meg
leginkább lelked szavát. Éppen ezért nem szeretnek
csendben lenni az emberek. A csendben találkoznak

önmagukkal, ugyanis a csend beszél. A csendben lelked
tud végre szólni hozzád.
Legyen ez az Advent és ez a Karácsony kicsit más mint
a többi. Lassulj le, állj meg. Gondold végig a 2018-as
évet, mit sikerült megvalósítani, és mit szeretnél még,
hogy sikerüljön. Mitől félsz, mi az, ami fáj, és mit nem
tudsz megoldani. Mi az, aminek már nincs helye az
életedben, ami nem visz előre, hanem visszahúz. Nézz
szét az emberi kapcsolataidban, kivel van megoldani
való feladatod. Lehet, hogy nem lesz könnyű feladat
szembenézni a problémákkal, megtenni a lépéseket,
elengedni azt, ami már nem hozzád tartozik. De ne
feledd el, ha te nem lépsz, ha halogatsz, előbb utóbb a
Sors lép helyetted, és ez szokott lenni a fájdalmasabb út.
Használd hát fel az Adventi időszakot a rendrakásra.
Kívül – belül. A külvilágban és a lelkedben is! Így talán
Szenteste úgy ülsz le a szeretteiddel, hogy boldogság,
megnyugvás és igazi szeretet tölti meg a lelkedet. Ezt
kívánom mindenkinek!
Békés karácsonyi ünnepeket és szeretetben,
örömökben gazdag boldog 2019-es évet kívánok!
Zarándiné Keresztúri Ilona

mikor az ünnep fontosabb volt,
mint a harcok
A karácsony különös ünnep: alig akad olyan ember,
akinek ne enyhülne meg ilyenkor kicsit a szíve. És ez
akkor sincs másként, ha éppen a frontvonal a helyszín,
szemben az ellenséggel, az időpont pedig 1914.
december 24-e, az első világháború ideje.
Az első világháború egyik napról a másikra tört be a
nemzetek életébe. 1914 nyarán még egyetlen német,
skót vagy francia sem sejtette, hogy néhány hónap
múlva a fagyos földön fekve, fegyverekkel a kezekben
néznek egymással farkasszemet.
De arra sem számítottak, hogy a karácsony olyan
hatással lesz rájuk, hogy azt örökre az eszébe vési majd
az emberiség. Hogy mi történt december 24-én a
lövészárkokban, nem tudjuk, csak azt, hogy az egymással szemben álló felek egyszer csak úgy döntöttek,
legalább karácsony idejére felfüggesztik a harcot. Az
első bátortalan átkiabálások után hamarosan ki is
merészkedtek rejtekükből, majd néhány óra múlva már
együtt dohányoztak, társalogtak és cigarettáztak azok a
németek, franciák és skótok, akik egy nappal azelőtt még
a másik halálát kívánták.
Bár az alkalmi barátkozásnak igyekeztek véget vetni a
vezetők, a karácsony hangulata egészen magával
ragadta a katonákat. Egyiküknek az is eszébe jutott,
hogy karácsonyfát állít a lövészárokban - estére a
frontszakasz teljes vonalát a karácsonyfák tucatjain égő
gyertyák jelölték.
Forrás:https://femina.hu/karacsony/meghato_karacsonyi_tortenetek/
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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok
Mezőcsát város lakosságának.
Ne feledjék: Álljunk ki az igazságért és
igazságosságért, legyünk könyörületesek és
segítsünk azokon, akik támogatásunkra
szorulnak.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
Istentől megáldott, eredményekben
gazdag új évet kívánok Mezőcsát minden
lakójának!

Vaskó Ferenc

Halász Károly

önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő

öszöntés
Sirokai Imrénét,
született Kondrák Máriát

80. születésnapja
alkalmából szeretettel
köszönti lánya, fia és
házastársaik, 4 unokája,
3 dédunokája.

Nagydobosi sütőtök ELADÓ!

Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánok városunk
minden kedves polgárának!

Érdeklődni:
Farkas István
Mezőcsát,
Munkás utca 33.

Kormos Anna
önkormányzati képviselő

Tel.: 70/413-24-01
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Egyházi hírek
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Születések

Református Egyház
Hétfőn-kedden 7 óra 40
perctől diák
istentisztelet.
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.

Tóth István és Balogh Krisztina

Dénes
Ferge Gábor és Törő Erika

Ünnepi istentiszteletek rendje:
2018. december 24.(hétfő) du. 16.00
Karácsony esti istentisztelet.
December 25. (kedd) I. nap de. 10.00
Ünnepi főistentisztelet, énekkarunk
szolgálata, úrvacsoravétel, du. 15.00
Istentisztelet, keresztelések.
December 26. (szerda) II. nap de. 10.00
Ünnepzáró istentisztelet, keresztelés.
December 31. (hétfő) du. 17.00 Óévi
hálaadó istentisztelet.
2019. január 01. (kedd) de. 10.00 Újévi
istentisztelet, éjfélkor harangszók.
Szeretettel hívunk mindenkit az ünnepi
alkalmakra.
Mindenkinek Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és Békés Új Esztendőt
kívánunk.

Rebeka
Polgári Zsolt és Lőrincz Szilvia

Zsolt
Dósa László és Kovács Tünde

Norina Tünde

Házasságkötések

Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00
December 24-én,
24 órakor éjféli mise

November hónapban nem történt házasságkötés.

Elhalálozás
Székely József 56 évet élt
Váradi Gábor 21 évet élt
Barna Gyuláné szül.: Bari Julianna75 évet élt
Dósa Jenőné szül.: Nótár Gabriella 68 évet élt
Dósa Lajosné szül.: Illés Piroska 73 évet élt
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2018.11.29-én 18 órai kezdettel Mezőkövesden bemutatásra került Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
című könyvének színpadra adaptált változata a mezőcsáti színjátszók előadásában.
A darabot Pinczés István Mezőcsátról elszármazott, országos és nemzetközi hírű rendező állította színpadra. A
szereplők városunk lakói, közösségünk tagjai voltak. Büszkék vagyunk a társulatra! Sok sikert kívánunk a
következő előadásokhoz!
További színházi előadások a Mezőcsáti Színtársulat előadásában: Budapest/Kőbányán, Mezőcsáton,
Edelényben, Tiszaújvárosban, Debrecenben, Szekszárdon, Mezőkövesden.

dvent első vasárnapja
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