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Mezőcsát Város Önkormányzatának Hírei

Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. július
24-én 17 órától tartotta rendkívüli
ülését, ahol a Képviselő-testület elfogadta: A szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára című pályázat készítésére
és bonyolítására érkezett ajánlatok közül az e-Net Kft ajánlatát. A Miskolc
Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén
belül (KEOP 1.1.1/C/13) kódjelű
pályázat eredményes benyújtásához
szükséges tulajdonosi felhatalmazó
döntéseket, és a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-ben a polgármester
felügyelő-bizottsági tagságához történő hozzájárulást. Mezőcsát Város
Önkormányzata és a Borsodvíz Kft.,
valamint a Magyar Telekom Nyrt. között megkötendő a Bajcsy-Zsilinszky
út 29. szám alatti víztornyon történő
rádiótechnikai berendezések kihelyezését megalapozó bérleti szerződést.
Az augusztus 20-i Államalapítási ünnepünk programtervezetét és költségvetését. A START Mezőgazdasági programban megtermelt főzőtök
hasznosítására vonatkozó javaslatot.
GYERMEKÉTKEZTETÉS
A gyermekétkeztetés térítési díjainak
megállapítására vonatkozó önkormányzati rendeletét, mely alapján a
térítési díj: óvodásaink számára háromszori étkezésben 237 Ft + Áfa,

csak tízórai és ebéd 190 Ft + Áfa; iskolásaink esetén háromszori étkezés
318 Ft + Áfa, tízórai és ebéd 254 Ft +
Áfa, ebéd 190 Ft + Áfa; naponta.

VÁLASZTÁSI KÖRZETEK
Tudomásul vette a választási körzetek kialakításáról szóló tájékoztatást,
melynek eredményeként az országos
költségtakarékos tendenciák helyi
érvényesülése érdekében hétről ötre
csökken a szavazókörök száma. Bővül
a Szent István út 35. szám alatti I. számú szavazókör. A Bacsó Béla utca 10.
szám alatti II-es számú szavazókör bővül. A III-as számú szavazókör ismét a
Széchenyi út 50 szám alatt üzemel kibővülve. A IV-es számú szavazókör a
Kossuth utca 12. szám alatt működik
kibővülve. Az V-ös számú szavazókör
az Árpád utca 6. szám alatt kibővülve működik tovább. A volt VI-os és
VII-es számú szavazókörökben eddig
szavazott lakosság mostantól a szomszédos szavazókörök között elosztva
gyakorolja majd demokratikus jogait.
Megvizsgálta a Kistérségi Többcélú
Társulás Renault Kango típusú járművének megvásárlási lehetőségét.
Tudomásul vette a tájékoztatást az
Élelmezési Központban fellelt méltatlan körülmények között a padláson tárolt tányérokról és egyéb eszközökről.
Elutasította a „Legyen jobb a
gyermekeknek” programban nem
tervezett és nem kötelező természetbeni pluszszolgáltatás iránti támogatási igényt.

TÁRSULÁSI ÜLÉS
A Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2013. augusztus
5-én 13 órától a tartotta ülését
ahol a polgármesterek döntöttek: A Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi költségvetés
előirányzatának módosításáról. A
Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulás tagjai pénzügyi hozzájárulásának felülvizsgálatáról. A Mezőcsáti
Kistérség Többcélú Társulási vagyonelemeiről szóló tájékoztató elfogadásáról és a további hasznosítás
szempontjairól. Az „Idősek Nappali
Ellátása a Mezőcsáti Kistérségben”
című ÉMOP-4.2.1/A- 11-20120019 azonosítási számú pályázat
eszközbeszerzéséről. A Dél-Borsodi
Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda dolgozóinak szakmai
továbbképzéséről.
Elutasították az Ardi József
Mezőcsáti Hagyományőrző és Városrészfejlesztő Egyesület támogatási kérelmét.

AVE-DÍJVÁLTOZÁS
Az AVE Miskolc Kft. az év hátralévő részében figyelemmel a Kormány
rezsicsökkentési intézkedéseire a
2013. július 1-je utáni időszakra
a 60 literes edényzet esetén 203,Ft+Áfa, a 120 literes edényzet esetén 348,- Ft+Áfa, és az 1100 literes
edényzet esetén 3460,- Ft+Áfa, díjat fog számlázni hetente.
dr. Domján László

Vízbekötés kedvezményesen
Idén is kedvezményesen lehet csatlakozni a lakossági ivóvízhálózathoz városunkban. A Borsodvíz Önkormányzati
Közüzemi Szolgáltató ZRt. tájékoztatása szerint az elmúlt években is sokan éltek az általuk kínált kedvezmén�nyel, ezért döntöttek az akció folytatásáról.
A kedvezmény (melynek nagyságrendje 21.400 Ft/db + Áfa) magában foglalja, hogy a cég ingyenesen biztosítja a vízórát, illetve nem számolnak fel helyszíni felmérési és munkaterület-átvételi díjat, a szerelési díjból pedig 50% engedményt adnak. A kedvezmény mértéke minden bekötésnél állandó, viszont
a tényleges költség függ a bekötővezeték hosszától, a gerincvezeték minőségétől és átmérőjétől. Az egyes bekötések költségeiről a Borsodvíz szakemberei
a helyszíni felmérésnél tájékoztatni fogják a megrendelőket.
A tényleges költség nem tartalmazza a következő tételeket: a földmunka és az úthelyreállítás költsége, a vízóraakna költsége, a szükséges szakfelügyeletek, geodéziai bemérések díja, a közútkezelői hozzájárulás költsége, az esetleges útátfúrások, valamint a védőcsövezés költsége. Ezek a tételek a
vízbekötést megrendelő lakost terhelik.
A felajánlott kedvezmények 2013. augusztus 1-jétől 2013. október 31-ig a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.-hez beérkezett lakossági
vízbekötésekre vonatkozó megrendelésekre érvényesek.
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Semmelweis nap 2013. július 10.

Az egészségügyi dolgozók július 10-én az Egészségfejlesztő Központ emeleti Oktatótermében szerény ünnepség keretében emlékeztek meg az idei Semmelweis napról.
A megemlékezést jelenlétével megtisztelte dr. Domján László polgármester úr is. Dr. Safadi Heléna
ügyvezető köszöntötte polgármester urat és a jelenlévő egészségügyben dolgozókat. Elmondta, hogy a
gazdasági helyzetre való tekintettel
ebben az évben családias légkörben
emlékeznek meg az egészségügyben dolgozók áldozatos, lelkiismeretes munkájáról, melyet minden
dolgozónak ezúton is megköszönt.

Dr. Domján László polgármester úr
is köszöntötte a jelenlévőket megköszönve kitartó munkájukat. Beszédében felvázolta az egészségügy
és az Egészségfejlesztő Központ helyi életben betöltött szerepét, eddigi életútját, és kiemelte a szociális
ellátórendszer jelentőségét is.
Dr. Safadi Heléna ügyvezető
emellett hangsúlyozta az egészségügy és a szociális terület összefonódását, értékelte az elmúlt év Köz-

pont számára fontos eseményeit,
vázolta a jövő már ismert és még
lehetséges útjait.
Köszönetet mondott továbbá
Mezőcsát Város Önkormányzatának, Vályi Lajos képviselő úrnak,
a Papp Pék Kft.-nek, valamint
Tóth Lászlónak, a Nyírfa-Ker Kft.
ügyvezetőjének, hogy támogatásukkal, segítségükkel lehetővé
tették a Semmelweis nap méltó
megünneplését.

Remény tábora

A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete idén 2. alkalommal szervezte meg a Dán Vöröskereszt és az összegyűjtött adományok jóvoltából a„Remény táborát”. A megye minden részéről érkeztek (8–12 éves) gyermekek, akiket a területi szervezet munkatársainak javaslata alapján választottunk ki. A tábornak a festői
szépségű, Zempléni hegyekben megbúvó kicsiny település, Pusztafalu adott otthont. A 30 résztvevő és a 6 kísérő falusi környezetben, 5 felejthetetlen napot töltött Öreg
Bence parasztházaiban. A táborban részt vett két mezőcsáti gyermek is (Bakondi Barnabás és Kovács Áron). Napközben a gyerekek a csoportfoglalkozások mellett megismerkedhettek a Vöröskereszt történetével, elsősegélynyújtó alapismereteket szerezhettek, meglátogatták a Füzéri várat, múzeumban jártak, falat másztak és kézműves
foglalkozásokon apró ajándékokat készíthettek az otthon maradottaknak. A tábor utolsó estélyére mókás mutatványokkal készültek a gyerekek. A „Ki mit tud” tábortűz
mellett ért véget, ahol könnyes búcsút vettek egymástól. Reméljük, a táborban szövődött barátságok sokáig megmaradnak és jövőre is találkozunk.

Harminc gyermek táborozott Pusztafalun

Az elsősegélynyújtás alapismereteit is
megtanulhatták az öt nap alatt

Látogatás a Füzéri várban –
csupa érdekes program várt a gyerekekre

A falmászás erőfeszítéseibe, izgalmaiba
is belekóstolhattak a diákok
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Csáti Kavalkád

Augusztus 3-án zajlott a II. Csáti Kavalkád és annak kiemelt rendezvénye, a Kuli Sándor
Emlékverseny. A rendezvény szervezője a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány volt, Mezőcsát
Város Önkormányzatával.
A rendezvényre érkező lovas fogatok
és az őket felvezető B-A-Z. Megyei
Huszár és Lovas Hagyományőrző
Egyesület huszárai reggel 8.30-kor
indultak az Egressy Béni Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola elől,
a hintókon és fogatokon a viseletbe
öltözött néptáncosokkal, amit a veteránmotorok felvonulása követett.
A kijelölt útvonalukon végigmenve
értek ki a vásártérre, ahol már reggel
8 órától állították sátraikat az árusok, kirakodók és a főzőversenyre
benevezett csapatok.
A rendezvényre érkezőket dr.
Domján László polgármester úr köszöntötte, megnyitó beszédet Tállai
András Államtitkár úr mondott.
1969-ben az Észak-Magyarország
már említést tesz egy helyben rendezett alkotmánynapi ünnepségről,
melynek zárásaként a fogatosok színpompás, mozgalmas bemutatójáról
számol be a cikk írója. Ezt követően
2 évtizedbe telt, amíg Mezőcsáton

valóban lovasversenyt rendeztek, az
első hivatalos alkalom 1989-ben volt,
Nagy István szervezésében.
A későbbiekben Kuli Sándor volt
az a személy, aki összefogta a környék
lovasait és ő lett a verseny fő szervezője, lelke, motorja.
Nemcsak szervezték és irányították a munkát, hanem éveken keresztül versenyeztek, utaztak a különböző versenyhelyszínekre. Munkájuk
és versenyzésük mellett évtizedeken
keresztül anyagilag is támogatták a
lovasversenyek megrendezését.
Annak reményében indult el
a Csáti Kavalkád, hogy elődeinkre méltóképpen emlékezzünk,
az általuk örökségül kapott hagyományt megőrizzük, tisztelve és tovább folytatva Mezőcsát
lovaskultúrájának ápolását.
A színpadi programjainkat a
Mezőcsát Népi Együttes kezdte, műsorukban Felső-Tisza vidéki, Matyóés Mezőcsáti táncokat láthattunk. Ezt

követően kezdődött a kettesfogathajtó
verseny az akadályhajtás versenyszámmal. 12 órakor a hagyományőrző huszárok tartottak bemutatót a
régi verbuválás és huszártoborozás
életképeiből, a Mezőcsáti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület pedig szintén korabeli tűzoltó eszközökkel és ruhában tartott bemutatót.
A Hangulat Együttes – Bodnár
Sándor és Dósa Elemér – a nap során
többször is szórakoztatta a közönséget, ők a délelőtti és délutáni színpadi
programok fellépői is voltak.
14 óra után az érdeklődők megtekinthették a kettesfogatok második versenyét, a hibaidős akadályhajtást, melynek eredményhirdetése
16 órakor kezdődött.
A felsorakozott fogatok előtt
Kuli Sándorra dr. Liszkai Ferenc,
Tiszaladány polgármestere, Kovács
Ádám Máté énekével és gitárjátékával, valamint Farkas István trombitaszólójával emlékeztünk meg.

A fogathajtók több versenyszámban is összemérték tudásukat

A nívós rendezvény
Tállai András államtitkár ünnepélyes
megnyitójával kezdődött

A Mezőcsáti Népi Együttes táncosai a Csáti Kavalkádon
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17 órakor a Mezőcsáti Harcosok
Klubjának bemutatóját láthattuk,
amit a tombolasorsolás követett és
az estét a Capuccino Együttes jó hangulatú koncertje zárta.
A rendezvény egész napos kísérőprogramjai voltak: népi játékok parkja, íjászat, trambulin, arcfestés, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, pónilovaglás
a gyerekek részére. A benevezett csapatok részt vehettek a hagyományos
bográcsgulyás ételek főzőversenyén,
ellátogathattak az Egészségsátorba, és
megtekinthették a Kovácsné Kuli Ágnes által készített kiállítást, ahol édesapjának állított emléket, és megismerkedhettek a juh- és lófajtákkal.
Kiállítóink voltak: Fekete Magdolna
édességgel, Mezőcsáti Kistérség Gyerekesély Programiroda, Dél-Borsodi
Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda, Családok a Családokért
Magyar Vöröskereszt B-A-Z. megyei
Szervezete, Oriflame, Kovácsné Szilágyi Krisztina gyöngyékszerekkel, kerámiákkal, Bakondi Istvánné kézi készítésű, varrott kiegészítőkkel, Baranyi
Józsefné mézes, Tokaji József kés- és
kardkészítő, Pócsi Sámuel fafaragásokkal, Arany Kezek Foltvarró Klub,
Kovács Istvánné aszalt gyümölcsökkel.
A főzőverseny bírálói
Mattyasovszky Imréné és Pap
Tibor voltak. A következő eredmények születtek:
I. Mákvirágok
II. Csáti Betyárok
III. Hubertus Vadásztársaság
IV. Veterán Csapat
Különdíj: Sólyom Família

A B-A-Z. Megyei Huszár és Lovas
Hagyományőrző Egyesület díszes, korabeli
ruhába öltözött huszárai

A rendezvény összes fellépője, kiállítója, segítője emléklapot vehetett
át Kovácsné Kuli Ágnestől, akinek
ezúton is szeretnénk megköszönni azt a fáradságos munkát, amivel
segítette az alapítvány munkáját. A
rendezvényről fényképeket készített
Papp István, melyek megtekinthetők
lesznek a csatikultura.hu honlapon.
Köszönetünket
fejezzük
az
alább felsoroltaknak (a teljesség
igénye nélkül):
Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatal, ÁMK Kiss József Közösségi
Ház és Könyvtár, Mezőcsáti Rendőrőrs, Mezőcsáti Polgárőrség, Kuli
család, dr. Liszkai Ferenc (hintóztató), id. Kapuvári Miklós (hintóztató),
Bakondi István, G. Nagy János, Orosz
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János fogatosok, Hipságh Szilvia, Fehér József, Szeghő Richárd, Csótka
Ferenc és a Városgondnokság emberei, Forray György, Magyari Tamásné,
ifj. Poros József, Sólyom István, Farkas
István, ifj. Farkas István, Farkas Zoltán, Ésikné Fekete Hajnalka, Pap Tibor,
Mattyasovszky Imréné, Deák Sándor,
Deák Gábor, Mezőcsát Népi Együttes,
Sófer Jánosné, Hajdu Mihály, Hajdu
Mihályné, Lukács Józsefné, Ónadi
Gyuláné, Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mentősök,
Bukta Gyula, Flex-Tex Bt., Vályi Lajos,
Papp-Pék Kft., Bodnár Sándor, Dósa
Elemér zenészek, Ónodi Gábor, Répási
Gábor, Kovács Árpád, Kovács Ádám
Máté, Hojdák Kristóf, ifj. Rőthi János.
Mezőcsát Kultúrájáért
Alapítvány Kuratóriuma

Kuli Sándor Emlékverseny – eredmények:
Akadályhajtás I. és II. forduló:
Helyezés – Név – Település
1. Polgár Tibor – Tarnaméra
2. Lukácsi Zoltán – Jászjákóhalma
3. Magyar Zsolt – Nagykálló
4. Liszkai Kristóf – Tiszaladány
5. Gömöri Tamás – Szikszó
6. Csintalan Imre – Zaránk
7. Kerekes Sándor – Besenyőtelek
8. dr. Liszkai Ferenc – Tiszaladány
9. ifj. Kapuvári Miklós – Tokaj
10. id. Kapuvári Miklós – Tokaj
Póni akadályhajtás I. és II. forduló:
Helyezés – Név – Település
1. ifj. Kapuvári Miklós – Tokaj
2. Balogh Sándor – Szirmabesenyő
3. Balogh Lukács – Szirmabesenyő
Hibaidős akadályhajtás:
Helyezés – Név – Település
1. Csintalan Imre – Zaránk
2. Lukácsi Zoltán – Jászjákóhalma
3. Liszkai Kristóf –Tiszaladány
4. ifj. Kapuvári Miklós – Tokaj
5. Magyar Zsolt – Nagykálló
6. Kerekes Sándor – Besenyőtelek
7. Gömöri Tamás – Szikszó
8. Polgár Tibor – Tarnaméra
9. dr. Liszkai Ferenc – Tiszaladány
10. id. Kapuvári Miklós – Tokaj

Póni hibaidős akadályhajtás:
Helyezés – Név – Település
1. ifj. Kapuvári Miklós – Tokaj
2. Balogh Sándor – Szirmabesenyő
3. Balogh Lukács – Szirmabesenyő
Kuli Sándor Emlékverseny - támogatók:
– Mezőcsát Város Önkormányzat
– Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány
– Tiszatáj Közalapítvány
– GYTV Juh- és Gyapjúforgalmi Kft. – Miskolc
– Taskó József
– Kislászló Csaba
– Mészáros István
– B-A-Z. Megyei Huszár- és Lovas Hagyományőrző Egyesület – Bükkaranyos
– Spidi Bau Kft. – Miskolc
– Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
– Dr. Szeghő Zsolt
– Berecz Mihály
– Kuli és Kovács család
Különdíjat ajánlott fel:
Tállai András államtitkár
Bögre Lajosné, Tiszatarján polgármestere
Nagy István Zsolt
Fejes Gábor
Tóth Zoltán, Tiszadorogma polgármestere
Sipos Imre, Tiszakeszi polgármestere
Hornyák János
Nagy István (Pista bácsi)
Arnóth János
Hadzsega család
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„Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben
A Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulása által elnyert TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0001
azonosítószámú „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben című pályázat
megvalósulása 2012. július 1-jével elkezdődött.
A projekt fő adatai:
A projekt címe: „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0001
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 553.228.771.-Ft
Megvalósítási időszak: 2012. 07. 01.–2015. 06. 30.
2013. július 2-án a TÁMOP 5.2.1.-12/1-2012-0001 Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai
-módszertani megalapozása és a program kísérése című
kiemelt projekt - Helyi jó gyakorlatok – iskolai szociális
munka – címmel, műhelyfoglalkozást tartott a Mezőcsáti
Kistérségi Humánszolgáltató Központ Dísztermében. A
műhely színvonalas előadásait Vajda Zsolt és Kéri Zoltán
országos szakértők tartották. Az előadáson jelen voltak
a TÁMOP 5.2.3.-A-11/1-2011-0001 „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű projekt
munkatársai, az Észak-Magyarországi 2. regionális team
szakértői és koordinátorai, továbbá vendégül láttuk a
TÁMOP 5.2.3. pályázat első, második és harmadik körös
kistérségeinek ( Sarkad, Nyírbátor, Bodrogközi Kistérség,
Fehérgyarmat, Szikszó, Berettyóújfalu, Heves), valamint
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselőit is.

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
3450 Mezőcsát Hősök tere 24.
(Tel/fax.: 49/353-912 )
TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0001
„Legyen jobb a gyermekeknek”
a Mezőcsáti Kistérségben

A TÁMOP 5.2.3.-A-11/1-2011-0001 „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben című pályázat
igyekszik jelen lenni és aktívan részt venni minden, a
Mezőcsáti Kistérség településeit érintő eseményekben,
programokban. Ez sem történt máshogyan a VI. Bogrács
Fesztivál és Falunap esetében sem Tiszakeszin 2013. július 27-én. A programjaink és a gyerekek számára szervezett tevékenységeink sikerességét mi sem bizonyítja
jobban, mint a gyerekek öröme és aktív részvétele.
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2013. június 24-től folyamatosan tart a TÁMOP 5.2.2A-1/11-2011-0001 „Legyen jobb a gyermekeknek” a
Mezőcsáti Kistérségben című projekt nyári napközis
tábora a kistérség 7 településén. A tábor a hét öt napján érdekes és színes programokkal várja a tábort látogató gyerekeket. „Egy perc és nyersz”, mozi hét, lovagi
torna, túrázás, kézműves foglalkozások, drámajátékok,
ügyességi játékok, sportversenyek, aszfaltkréta-verseny
teszik változatossá a gyerekek mindennapjait. A nyári
napközis tábor 2013. augusztus 30-ig vár minden kedves
érdeklődő gyereket. A tábor programjaiba a bekapcsolódás ingyenes és folyamatos.

A programjainkkal kapcsolatos kérdéseikkel bizalommal
forduljanak munkatársainkhoz:
Mezőcsáti Kistérségi Gyerekesély Iroda: 06-49-353-912
Bótáné Tóth Rita (szakmai vezető): 06-30-986-0520
Hornyák Péter (ifjúsági koordinátor): 06-30-928-4803
Tóth Krisztina Katalin (korai képességgondozás koordinátor): 06-30-986-0512

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
3450 Mezőcsát Hősök tere 24.
(Tel/fax.: 49/353-912 )
TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0001
„Legyen jobb a gyermekeknek”
a Mezőcsáti Kistérségben
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Dél-borsodi LEADER Egyesület
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
+36 (49) 352-527

www.dble.hu

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei
referensének bemutatkozása
számának megyei bővítésében.
– Az MNVH vidékfejlesztési
projektötletei megvalósulásának támogatása, a projektötletek benyújtásához információs
segítség nyújtása a lehetséges
partnereknek, szúrópróbaszerű ellenőrzése a támogatást
nyert projektötletek megvalósulásának, illetve a „jó gyakorlatokat” gyűjtését is ellátja.
– Megyei szinten továbbépíti az
MNVH programjait. Kapcsolatot tartása a Hálózat Tanácsának
megyei tagjaival, továbbá régiós
szinten, az adott régió többi megyéje (Heves, Nógrád és BorsodAbaúj-Zemplén) referenseivel
történő együttműködés.
– Rendszeres részvétel a referensek számára meghirdetett
és ajánlott képzéseken, országos szakmai rendezvényeken.
– Megyei szinten a vidékfejlesztési
tervezés támogatása, különös tekintettel a 2014–2020-as európai
uniós programozási időszakra.
A fenti feladatok végrehajtása
érdekében
több
előadást is tartott
már megyénk számos településén,
ahol a vidék- és területfejlesztésben
érdekelt szereplők
Csikász Gábor kérdéseire is vámegyei referens
laszt adott.

A vidék fejlesztésének elősegítése érdekében a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
megyei referensi hálózatot
hozott létre. Borsod-AbaújZemplén megyében a referensi
feladatokat Csikász Gábor látja
el 2013. február 1-jétől.
Helyi vidékfejlesztőként dolgozott már korábban is, így tapasztalt szakemberként látja
el az MNVH által rábízott feladatokat, melyek az alábbi főbb
pontok körül csoportosulnak:
– Referensként a fő feladata az
MNVH megyei szintű képviselete. Ennek részeként információs
pont működtetése, Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekben
(IKSZT) a Hálózat aktuális havi
tevékenységének bemutatása,
illetve megyei sajtókapcsolatok
révén elősegíteni a tevékenység
és a Hálózat nyilvánosságát.
– Kapcsolat tartása az MNVH
tagjaival, és aktív részvétel a
több mint 9000 fős tagság lét-

Elérhetőség:
Csikász Gábor
Mobil: 70/428-6778
E-mail: bazmegye@nakvi.hu
MNVH megyei információs pont (iroda): 3580. Tiszaújváros, Örösi út 74.
Egyéb hivatalos adatok:
www.mnvh.eu,
http://www.mnvh.eu/sites/default/
files/Munkafuzet1.pdf
A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezetének társadalmi egyeztetése
Elkészült a 2014-2020 közötti
időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezete, így
megkezdődött annak társadalmi
egyeztetése 2013. július 02-án
Budapesten. A több, mint egy
éves folyamat, amely különböző munkacsoportok, szakmai és
társadalmi szervezetek bevonásával zajlott záródik le most. Az
európai uniós források felhasználásának tervezéséhez kapcsolódóan kiadott Kormányhatározat kilenc operatív programot
irányoz elő, ezek egyike a Vidékfejlesztési Program (VP), amely
szorosan kapcsolódik a többi
operatív program intézkedéseihez, azokkal együttműködésben
valósul meg.
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Az Európai Unió több mint hárommilliárd euró társfinanszírozást biztosít a Vidékfejlesztési
Programra, amelynek egyik legfontosabb intézkedése a versenyképesség fokozása, erre mintegy
42 százalék forrást különítve el.
A VP a tervezett százalékos forrásarányokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra vonatkozó rendelettervezettel
összhangban – a technikai segítségnyújtás mellett - hat prioritás
mentén különíti el, amelyek a
következők:
Vidékfejlesztési Program
(2014-2020) prioritásai és a
tervezett forrásarányok
1. a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a
vidéki térségekben 3%
2. a versenyképesség fokozása
a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a
mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 42%
3. az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek
a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása 3%
4. a mezőgazdaságtól és az
erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása,
megőrzése és javítása 26%
5. az erőforrás-hatékonyság
előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid-kibocsátású
és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes
gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari
és az erdészeti ágazatban 5%
6. a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés,
szociális szövetkezetek és ön-

ellátó gazdálkodás támogatása
a vidéki térségekben 17%
Kiemelt jelentőségű a más
operatív programokkal tervezett
együttműködés, hiszen ezek prioritásai között több kapcsolódási
pont is található. Többek között a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programmal szoros
együttműködésben valósulhat
meg a kis- és középvállalkozások, valamint a turizmus fejlesztése, a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív
Programmal lehetne megvalósítani az öntözésfejlesztési beruházásokat, míg az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programmal
az agrár-szakigazgatás fejlesztésében segíthetik egymást.
Az együttműködés további
sajátos területe a helyi fejlesztési programok megvalósítása,
amelyek esetében alulról szerveződő módon, a helyi közösség
részvételével és összefogásával
lehetőség nyílik akár több alapból finanszírozott, úgynevezett
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására. Az
EMVA forrásainak öt százalékát
kötelezően CLLD módszerrel
kell felhasználni, míg az Európai
Regionális Fejlesztési, az Európai
Szociális, valamint az Európai
Tengerészeti és Halászati Alap
esetében ez választható lehetőség. A tagállamoknak a Partnerségi Megállapodásukban szükséges megadniuk, hogyan tervezik
a CLLD eszköz alkalmazását,
támogatását, továbbá fel kell
tüntetni, hogy mely programokban és területeken alkalmazható
a közösségvezérelt helyi fejlesztés. E modell főbb előnye, hogy
több uniós alap bevonására
épül, a helyi szereplők vidékfejlesztési kapacitását erősíti és

9
Helyi Fejlesztési Stratégiákra
alapozott beruházásokat, fejlesztéseket valósít meg.
A VP tervezetét a szaktárca
a véleménynyilvánítás, a hatékonyabb programalkotás, valamint a program tudatosításának
érdekében társadalmi egyeztetésre bocsátja. A társadalmasítás eredményes megvalósításáért a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat (MNVH) felel. Ennek
érdekében az MNVH honlapján (www.mnvh.eu) létrehozott
„Vidékfejlesztési Program társadalmi egyeztetés” elnevezésű
aloldalon hozzáférhető és véleményezhető a Vidékfejlesztési
Program és a Partnerségi Megállapodás tervezete, továbbá
több szakmai előadás is. Ezen a
felületen 2013. július 31-ig volt
lehetőség a véleménynyilvánításra, emellett az MNVH szeptemberben országjárással egybekötött szakmai találkozókat
szervez, amelyeken szeptember
30-ig szintén lehetőség nyílik a
tervezet megvitatására.
A 2014–2020-as Vidékfejlesztési Program társadalmi
egyeztetésének megyei szintű
rendezvénye Tiszaújvárosban
került megtartásra 2013. július
26-án a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat (MNVH) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei referense,
Csikász Gábor szervezésében.
Akik nem tudtak a rendezvényen
részt venni, azok sem maradnak
le, mivel régiós szinten további
tájékoztatók lesznek, Hatvanban (Heves Megye) 2013. augusztus 29-én (sajtótájékoztató)
és szeptember 7-én (roadshow,
Kossuth tér), illetve bármikor
fordulhatnak az MNVH megyei
referenséhez (bazmegye@nakvi.
hu, www.mnvh.eu).
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A szolgáltatás-koordináció
fejlesztése Mezőcsát Kistérségben
2013. március 16. napján indult A szolgáltatás-koordináció fejlesztése Mezőcsát Kistérségben című pályázat, melynek kedvezményezettje Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás.
A projekt keretében fejlesztendő
intézmény a Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ, mely
2013. július 1. napjától az intézményi átalakulásokat követően DélBorsodi Humánszolgáltató Központ
és Fejlesztési Irodaként látja el a
térség szociális feladatait változatlan formában. Az intézmény által
ellátott feladatok a gyermekjóléti-,
családsegítő-, támogató-, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-,
a házi segítségnyújtás szolgáltatás,
valamint a Mezőcsáton működő
Fogyatékkal élők nappali ellátását
biztosító intézmény, mely legfontosabb feladata a fogyatékkal élők és
családjuk segítése. Ősztől az idősek
nappali klubja kezdi meg működését a térség hat településén (Ároktő, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma,
Tiszakeszi és Tiszatarján). Felújí-

tott, modern épületben várják érdekes és hasznos programokkal a
nyugdíjas korú lakosokat.
Jelen projekt keretében kialakításra kerülő honlap belső felületén
hasznos szolgáltatásokat vehetnek
igénybe szociális ellátások területén dolgozó munkatársak, a kliensek számára pedig, az immár online
is elérhető információk lehetővé
teszik a gyorsabb és egyszerűbb tájékozódást, valamint az elérhetőség
javítását az egyre több szolgáltatást
nyújtó intézményben.
A szupervízió foglalkozások havi
rendszerességgel továbbra is zajlanak. A szeptemberben kezdődő képzésen tervezetten 2-3 kolléga sajátíthatja el a jelnyelvi képzést, mely által
az érzékszervi fogyatékkal élők is egyre inkább akadálymentesen érhetik el
az intézményi szolgáltatásokat.

Az ősszel megvalósuló akkreditált
képzéssorozatban 15-15 munkatársnak lesz lehetősége konfliktuskezelés, illetve kiégés elleni tréningen részt venni.
Bővebb információ:
Név/cím: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
Telefon/fax: +36/49-353-912
Email: kisterseg@mezocsat.hu
A szolgáltatás fejlesztése Mezőcsát
Kistérségben, TÁMOP-5.4.9-11/12012-0040

MEZŐCSÁTI Nyugdíjasok Füves Gyuri bácsi kertjében
A mezőcsáti „LILA AKÁC” Nyugdíjas Klub tagjai között felvetődött, hogy jó volna együtt egy csodálatos napot
valahol eltölteni, jó volna valahová elmenni kirándulni. Elhatároztuk, hogy elmegyünk Bükkszentkeresztre, Gyuri
bácsi kertjébe és a gyógyító kövekhez.
Fölvettem a kapcsolatot a kertészettel, megrendeltem a buszt és a csapat útra készen állt. Igaz,
nemcsak a LILA AKÁC nyugdíjas klub tagjai vettek
részt, hanem Mezőcsát városából a nyugdíjasok.
Gyönyörű idő volt és egy csodálatos idegenvezetőt
kaptunk, egy diplomás fiatal kertészt, aki Gyuri bácsi kertjében kb. 70 gyógynövényt mutatott meg
és beszélt a gyógyító hatásukról. Nyugdíjas korban
nagyon sok egészségügyi probléma van, kinek a
lába, kinek a keze, dereka fáj. A füvek szakértőjéhez bárki tehetett fel kérdést, ő szívesen válaszolt.
Körülbelül 1,5 órát töltöttünk el a kertben. Kár,
hogy Gyuri bácsival nem találkoztunk, ő ugyanis az

erdőben gyógynövényeket gyűjtött. Ezt követően
Gyuri bácsi boltjába látogattunk el, mert az már természetes, hogy gyógyteát vásárolunk vagy esetleg
valaki Gyuri bácsi könyvét vásárolja meg. A közelben
megebédeltünk és az ebéd lényege az volt, hogy Gyuri
bácsi fűszerkeverékével készített ebédet fogyasztottunk. Majd felkerestük a gyógyító követ, köveket.
Nagyon tetszett a történet a kövekről, mivel a monda
szerint Jézus halála után Szűz Mária zarándokútra
kelt és a bükkszentkereszti erdőben egy kövön pihent
meg és alatta a kő megolvadt – amit látni lehet – és
az emberek elnevezték gyógyító kőnek. A tudományos kutatások alapján a köveknek olyan kisugárzása

van, ami több betegséget gyógyít, pl. asztma, légúti
betegségek, ízület stb. A napot csodálatosan fejeztük be, mivel Magyari Tamás vállalkozó, a gépkocsi
vezetője az 52 embert fagylaltozásra hívta meg. Köszönjük neki a hűsítő fagylaltot és azt, hogy szerencsésen hazahozott minket! Szeretném még megköszönni Vályi Lajos önkormányzati képviselő úrnak a
finom pogácsát, amit reggeliként kaptunk! Egy kicsit
elfáradtunk, de olyan gondolatokkal jöttünk haza,
hogy talán a kövek segítenek a gyógyulásunkban és
közösen jó hangulatban egy csodálatos kis községben
eltöltöttünk egy szép napot.
Vida Lászlóné
klubtag
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Küzdjünk együtt a hétköznapokban…

Elöljáróban néhány gondolat a Ju-Jitsu történetéről. Évszázadokkal ezelőtt Japánban
háborúk és különböző csatározások zajlottak. Ezeket a harcokat nem csak fegyverekkel
vívták. Előfordult, hogy a küzdelmeket közelharccal fejezték be. Itt nagy szerepe volt az
ütéseknek, rúgásoknak, dobásoknak. Általában az győzött, aki ezeket a technikákat jobban ismerte és használta.
Ezeket a tényeket felismerve tudatosan
képezni kezdték a katonákat a különböző harci technikákra. Így alakult ki a JuJitsu, a legősibb harcművészet. Később
ezekből fejlődtek ki a különböző harcművészeti ágak: a Karate, az Aikido,
a Judo stb. De igazán szavakba önteni
nem lehet mindazt, amit a JU JITSU
magában rejt. A folyamatos edzések
adják meg mindenre a választ. Ám a JuJitsu egy olyan harcművészet, amiben
sosem tudhatunk mindent.
Egy japán mester negyven év gyakorlás után is azt mondta: „Még van
mit tanulnom.”
A Mezőcsáti Ju-Jitsu Klub 1996
októberében alakult meg Mészáros
István vezetésével a Mezőcsát Városi
Sportegyesület Önvédelmi Szakosztályaként. A klub célja a fiatalok és az idősebb korosztály tagjainak önvédelmi
képzése, versenyeztetése. Az edzések
heti két alkalommal kedden és csütörtökön voltak és vannak változatlanul
a mai napig is, alkalmanként másfél
órában. A klub tagjai 1998 júniusában
Budapesten nemzetközi edzőtáboron
vettek részt. A tábor vezetője Prof.
Siegfried Lory shihan, ju-jitsu és karate nagymester a német Bundeswehr
Akadémia főkiképzője volt. A tábor
célja a szeptembertől Magyarországon
induló 9 ju-jitsu klub magyarországi
igazgatójának kiválasztása a jelenlévő
mesterek közül. A mezőcsáti csoport
kiváló munkát végzett, bizonyítva ezzel a már megszerzett jó hírnevét. A
tábor végén igen nagy büszkeségünkre
Lory nagymester Mészáros István 1.
danos ju-jitsu mestert választotta ki
az országos koordinálásra magyarországi igazgatónak.
A heti edzések mellett sorban
jöttek felkérések harcművészeti bemutatók megtartására, melyeknek
fontosabb állomásai a következők
voltak: Budapest Sportsziget, Miskolc Karate Világkupa, Nagyvárad
Karate VB és Kecskemét Budógála.

Mesterek és tanítványaik
A klub tagjai több versenyen vettek
részt sikeres eredménnyel, például Németország VB, Olaszország EB, Magyar
Bajnokság és Európa Kupa.
Évente 3-4 alkalommal kaptunk
meghívást és vettünk részt más JuJitsu klubok edzőtáboraiban. Mi is
rendeztünk évente 1 edzőtábort, melyen több alkalommal nagymesterünk
Siegfried Lory is megtisztelt minket
tanításával. Többször részt vettünk
Lory mester meghívására Münchenben nemzetközi edzőtáborban.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy tagjaink közül a klub 16
éves fennállása alatt 11-en érték el a
mester fokozatot és köthették fel magukra a fekete övet kitartó munkájuk
eredményeként.
2012 novemberében a klubunk
működésében fordulat következett
be. A Mészáros mester életében történt változások miatt mesterünk a
heti edzéseken rendszeresen már
nem tud részt venni, ezért a klub vezetésével megbízta renshi Tóth Zoltán (4. dan) és sensei Fekete Sándor
(2. dan) mestereket. A szakmai vezetés továbbra is Mészáros mester irányításával történik.
Az idei évben eddig tartottunk három bemutatót május 1-jén a sportpályán, május 8-án a COOP Egészségnapon és május 25-én Miskolcon
a Decathlon gyermeknapon, melyekre
méltán büszkék lehetünk.

Június 11-én került sor a tanulóink soron következő övvizsgájára. A lehetőséget a megmérettetésre azok kapták
meg, akik rendszeresen jártak edzésre.
A 13 jelöltből 12-en tettek sikeres vizsgát és megkapták a kiérdemelt övfokozatot, melyhez ezúton is gratulálunk.
Az edzéseink alapelvei nem változtak az évek során: folytonosság
(lehetőség szerint minden edzésen
részt venni), becsület és tisztelet önmagunk és egymás iránt, mestereink
tudásának elismerése, mind az edzéseken és azokon túl is.
Az edzéseink a nyári időszakban
július és augusztus hónapokban a Művelődési Házban vannak kedden és
csütörtökön fél 6-tól 7 óráig. Szeptembertől majd újra a Református Gimnázium tornacsarnokában lesznek szintén
kedden és csütörtökön.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt a következő edzéseinkre
minden kötelezettség nélkül 7 évestől a 99 évesig.
Miért érdemes elkezdeni edzésre
járni? Az egészségen és a fittségen túl
a mai rohanó világban ez az egyik legjobb módja annak, hogy tetőtől talpig elfáradva kimossuk magunkból a
felgyülemlett feszültséget, és másnap
újult erővel nézzünk szembe az újabb
kihívásokkal. Senkiből nem lesz 1
év alatt „fekete öves”, de a kitartó,
kőkemény edzés idővel majd meghozza a gyümölcsét. Fekete Sándor
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A Szabadság és Városi Közösségi
Napok kulturális rendezvényéről…
Gyakorta mondogatom a fiataloknak, hogy úgy érzem,
nem régen voltam gyermek.
Vigyázzatok magatokra, becsüljétek és tiszteljétek egymást! Az élet rohanó léptekkel halad, s egyszer csak azt
vesszük észre, beléptünk az
öregedő korba. S ezt miért
hangoztattam? Azért, mert
a rendezvényünknek az egymás megbecsülése, megértése, tisztelete is fő célja volt.
Félre az érzelgős mondatokkal, beszéljek a száraz tényekről! Nemzetiségi Önkormányzatunk immár harmadik
alkalommal rendezte meg a
címben ismertetett rendezvényét, 2013. június 22-én.
Délután 15 órakor történt az
ünnepélyes megnyitó. Kitüntetéseket adtunk át, nevezetesen „Példamutató együttélésért” Gallyas Géza és neje
Mezőcsát, Dobó u. 2. szám
alatti, „A Közösség szolgálatában végzett kisebbségi
kultúráért” Dósa Krisztián
Mezőcsát, Petőfi u. 39. szám
alatti, „A Közösséget képviselő sportért” Rontó Róbert
Mezőcsát, Kölcsey u. 6. szám
alatti lakosoknak. Egy szép,
emlékezetes oklevelet és egy
ezüstből készült medaliont
kapott minden kitüntetett,
akik meghatottan vették át
a kitüntetést. Ezután megkezdődött a műsor, először a
mazsorettcsoport tagjai adtak
látványos előadást. Műsort
adtak a tiszatarjáni lányok,
a mezőcsáti modern tán-

cot bemutatók, nevezetesen
Rontó Judit és Hadari Adrienn. Barna Bettináról tudjuk,
hogy őstehetség, köszönjük
színvonalas ének műsorát.
Később a miskolci cigány Teátrum szereplői tartottak élményszámba menő előadást.
Bemutatták történetiségben
a cigányság múltbéli és jelenkori életét humorral vegyítve
és nagyszerű énektudásukat
is élvezhettük. Barna Gyula
cigány éneke, ahogyan szokás mondani, hab volt a tortán. A sztárvendég Szirota
Jennifer dalait együtt énekelte, az ekkor már mintegy 800
fős hallgatóság. A rendezvényen egész napon át ingyenes
ugrálóvár állt a gyermekek
részére. A Humánszolgáltató
Központ dolgozói játszóházzal várták a fiatalokat. Majd
a Csáti duó megkezdte a talpalávaló zenélést és a sok száz
fiatal és idősebb ropta, járta
a táncot. Szívderítő látvány
és az öröm legmagasabb csúcsaként a megjelentek – cigányok és magyarok – táncoltak, örültek egymásnak.
Számomra – gondolom másoknak is – feledhetetlen az
élmény.
Tudom, ez egynapos élmény, de ebből az egynapos
élményből igen sok emberséget, szeretetet, megértést
vihetünk át a hétköznapok
forgatagába. Egyszer minden
véget ér, ez a nap is határos
volt. A táncnak, a jó kedvnek
fél 12 előtt öt perccel vége

lett. Megköszöntem a jelenlétet és éreztem, láttam, hogy
az emberek egy élménnyel
gazdagabban, csendesen hazavonultak. Magukkal vivén
azt a gondolatot, hogy lám
ebben a kisvárosban békésen
élnek az emberek. Sok mindent írhatnék e napról, de
egymással beszélgetve kölcsönösen kibeszéljük, ami
ebből a cikkből kimaradt.
Megköszönöm hálás szívvel
azoknak, akik e rendezvényt
anyagilag támogatták!
Köszönöm Polgármester
Úrnak, a Város Képviselőtestületének, a Polgármesteri Hivatalnak, dolgozóinak a
segítségét. Köszönet a Művelődési Ház dolgozóinak, a
Humánszolgáltató Központ
dolgozóinak. Megköszönöm
a Városgondnokság vezetőjének és dolgozóinak odaadó
munkáját. Végül illő tisztelettel röviden a következtetés levonásáról. Hogyan
kezdtem? A megbecsülésről,
a tiszteletről írtam. Ebben a
kisvárosban évszázadok óta
békességben élünk, még akkor is, ha van még javítanivalónk ezen a téren. Azt gondolom, nekünk egy irányba
kell haladnunk, nekünk meg
kell becsülnünk nem csak
egymást, hanem értékeinket
is. Szép nap volt, találkozunk
jövőre, de a hétköznapokon
vigyük magunkkal a június
22-i élményt, s akkor megszépülnek a napok!
Dósa András
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Mezőcsát város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Cím: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
E-mail cím: phmcsat@mezocsat.hu
Tel.: 06-49/552-046
Fax: 06-49/552-047

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

8–12 óráig
Nincs
8–12 óráig és
13–17 óráig
Nincs
8–12 óráig

A Képviselő-testület tagjainak
fogadóórái
2013. II. félévében
Dr. Siska András
Szeptember 9. (hétfő) 14–16 óráig
Csorba Sándor
Október 14. (hétfő) 14–16 óráig
Gazda István
November 11. (hétfő) 14–16 óráig
Halász Károly
December 9. (hétfő) 14–16 óráig

Dr. Domján László
polgármester fogadóórái:

Augusztus 21. (szerda) 9–11 óráig
Augusztus 28. (szerda) 9–11 óráig
Szeptember 4. (szerda) 9–11 óráig
Szeptember 11. (szerda) 9–11 óráig

Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái:

Augusztus 21. (szerda) 8–12 óráig
Augusztus 28. (szerda) 8–12 óráig
Szeptember 4. (szerda) 8–12 óráig
Szeptember 11. (szerda) 8–12 óráig

Mezőcsáti Körzeti Falugazdász Iroda
Mezőcsát, Hősök tere 13. Falugazdász – Zolnai Imre
Tel.: 450-057, fax: 552-230
Ügyfélfogadási idő:
H–Cs.: 8–16 óráig, P.: 8–12 óráig

Csáti Vásár

Szeptember 11-én-én (szerdán)
Állat- és kirakodóvásár
a Vásártéren

Ügyfélfogadási rend
a Mezőcsáti Járási Hivatalban
Mezőcsáti Járási Hivatal Hatósági Osztály, valamint Járási Gyámhivatal
Hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Kedd: nincs
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8–12 óráig
Mezőcsáti Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Hétfő: 8–12 óráig
Kedd: nincs
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8–12 óráig
Mezőcsáti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség
Hétfő: 8–12 óráig és 13–15 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig
Péntek: 8–11 óráig

EGYHÁZAK
Mezőcsáti Református
Egyházközség

Istentiszteleti rend:
Augusztus 18. vasárnap, 10 órától,
Augusztus 25. vasárnap, 10 órától,
Szeptember 1. vasárnap
10 órától tanévnyitó istentisztelet az Enyedy-s diákoknak
Szeptember 1. vasárnap
15 órától Gimnáziumi tanévnyitó istentisztelet
Szeptember 8. vasárnap,
10 órától,
Szeptember 15. vasárnap,
10 órától,
Szeptember 22. vasárnap,
10 órától,
Szeptember 29. vasárnap, 10 órától
Minden csütörtökön 19 órától
esti istentisztelet a templom gyülekezeti termében

Római Katolikus
Plébánia Hivatal

Szentmisék:
MEZŐCSÁTON
Hétfőn és pénteken 18 órától
Kedden, szerdán, csütörtökön,
szombaton 7 órától
Vasárnap 11 órától
Bibliakör minden második kedden 18 órától
ÁROKTŐN
Vasárnap negyed 9-től
TISZAKESZIN
Minden páratlan vasárnap fél 10-kor
TISZATARJÁNBAN
Minden páros vasárnap fél 10-kor
IGRICIBEN
Minden hónap második szombatján 17 órakor

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGEK
Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola –
szeptember 1. 10 óra – Református templom
Mezőcsáti Református Gimnázium és Szakközépiskola – szeptember 1. vasárnap 15 óra
– Református templom
Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola – augusztus 31. szombat 17 óra
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Hasznos
telefonszámok
Mezőcsát
Mentőállomás

Vavra Péter állomásvezető
Mezőcsát,
Mikszáth Kálmán u. 5.
Telefonszám: 06-49/352-500
SEGÉLYHÍVÓ: 104

Mezőcsát és Környéke
Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
Mezőcsát,
Szent István u. 38./a
KOVÁCS TAMÁS elnök
06-70-374-89-89
Németh János parancsnok
06-70-333-95-10
SEGÉLYHÍVÓ: 105

Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság

Mezőcsáti Rendőrőrs
Mezőcsát, Szent István u. 26.
Sípos József
őrsparancsnok,
Takács Károly
őrsparancsnok-helyettes
Telefonszám: 352-015
SEGÉLYHÍVÓ: 107

Az ÁMK Kiss József
Közösségi Ház
és Könyvtár

Könyvtári nyitva tartása
Hétfő: szünnap
Keddtől péntekig:
8.30–12 óráig és
13–17 óráig
Szombat: 9–12 óráig

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mezőcsáton július hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Sólyom Krisztián és Molnár Anikó – Liliána
Bíró István és Nagy Ilona – Angelika
Galuska Zoltán és Záborszki Andrea – Gergő
Sípos Péter és Rézműves Nikoletta – Gergő
Barna Alexandra – Virág Tünde nevű gyermeke
Papp István és Antal Viktória – István
Ifj. Csóka Béla és Oláh Adrienn – Adrienn Jázmin
Házasságkötések
Filipkó Balázs és Hankó Barbara – július 20.
Mészáros József és Bán Andrea – július 26.
Polgári Zsolt és Lőrincz Szilvia – július 27.
Halálesetek
Beregi Zsolt 35 évet élt,
özv. Nagy Istvánné (szül. Mészáros Mária) 96 évet élt,
özv. Szabó Kálmánné (szül. Maklári Margit) 82 évet élt.

MEZŐCSÁTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS
KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
3450 Mezőcsát, Kossuth u. 12.
Tel: (49) 552-065
honlap: www.csatirefi.hu
e-mail: gimnazium@fenysugar.com
Kedves Érettségizett/Érettségiző Fiatal!
Iskolánkban a 2013/2014. tanévben ismét
lehetőség nyílik a

pénzügyi-számviteli ügyintéző

szakképesítés megszerzésére érettségivel rendelkezők számára, nappali képzésben.
A szakképesítés megszerzése után a hallgató képes:
– a pénzmozgással összefüggő nyilvántartások
vezetésére,
– közreműködni az egyes pénzügyi műveletek
előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában,
– a pénzügyi és számviteli elemzéshez szükséges
egyszerűbb számításokat elvégezni.
A pénzügyi és számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése után betölthető munkakörök:
– pénzügyi és számviteli ügyintéző, pénzügyi
– asszisztens, pénzügyi koordinátor, pénzügyi
referens, pénztáros,
– könyvelő, anyagkönyvelő, banki könyvelő,
folyószámla-könyvelő, gépkönyvelő készletkönyvelő, kontírozó könyvelő,

– bérelszámoló és
– egyéb adminisztratív munkakörök (biztosítási
adminisztrátor, számviteli adminisztrátor, irodai
adminisztrátor, iratkezelő, irattáros).
A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés képzési ideje 2 év.
A Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés
főbb tantárgyai:
– Gazdálkodási feladatok
– Pénzügyi és adózási feladatok
– Könyvvezetés és beszámolókészítés
– Számítógépes programcsomag használata
– Projektfinanszírozás
A képzésben részt vevők diákigazolványt és iskoláztatási támogatást (A családi pótlék annak a
tanévnek a végéig vehető igénybe, amelyben a tanuló
betölti 20. életévét.) igényelhetnek. A képzésben a
22. életévüket be nem töltött tanulók vehetnek részt.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével
lehet a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában (Mezőcsát, Kossuth
u. 12. 3450, telefon: 49/552-065).
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30.
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Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
3450 Mezőcsát, Hősök-tere 33.
Háziorvosok, házi-gyermekorvosok
és fogszakorvosok rendelési ideje
Dr. Kókai Katalin
háziorvos I. körzet
Tel.: 49/553-023

Kedden 10–11 tanácsadás
11–13 óráig
Szerdán 10–14-ig óráig
Csütörtökön és pénteken
11–13 óráig

Hétfőn, kedden és
csütörtökön
8–10 óráig
I. sz. Házi gyermekorvos
10–12 óráig előjegyzett betegek
körzet Tel.: 49/553-019
Szerdán és pénteken
12–14 óráig
14–16 óráig előjegyzett betegek Hétfőn 14–16 óráig
Kedden 10–13 óráig
Szerdán 10–14 óráig
Dr. Siska András
14–16 óráig tanácsadás
háziorvos II. körzet
Csütörtökön és pénteken
Tel.: 49/553-016
11–13 óráig
Hétfőn, szerdán és pénteken
Dr. Kiss Árpád
10–13 óráig
13–14 óráig előjegyzett betegek fogszakorvos Tel.:49/553-018
Kedden, csütörtökön 8–11 óráig
11–12 óráig előjegyzett betegek Hétfőn, szerdán és pénteken:
7–13 óráig
Kedden, csütörtökön 13–19 óráig
Dr. Rácz Antal
Iskolafogászat szerdán 7–13
háziorvos III. körzet
óráig – iskolaidőben
Tel.: 49/553-028
Hétfőn, szerdán és pénteken
8–10 óráig
10–12 óráig előjegyzett betegek
Kedden
12–14 óráig
14–16 óráig előjegyzett betegek
Csütörtökön 11–13 óráig
13–15 óráig előjegyzett betegek

Dr. Tárczy Jolán
gyermekorvos
II. Házi gyermekorvos
körzet Tel.: 49/553-026

Hétfőn 14–16 óráig

Dr. Ruszin György fogszakorvos Tel.: 49/553-013
Hétfőn és szerdán 13–19 óráig
Kedden, csütörtökön és
pénteken 7–13 óráig
Iskolafogászat csütörtökön
7–13 óráig – iskolaidőben
A háziorvosok a 41/2003 (VII.
17.) /ESZCSM rendelete alapján a háziorvosi rendelések
második felében, a sürgős eseteken kívül csak előjegyzett
betegeket látnak el.

Sürgősségi
Betegellátás - Központi
Ügyeleti Szolgálat

Telefonszám: 06-49-553-011
Hétköznap: 16 órától 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon: állandóan

Területi Védőnői
Szolgálatok

3450 Mezőcsát,
Hősök tere 33.
Telefonszám: 06-49-553-024

I. sz. Védőnői Körzet
Simon Edit

Várandós tanácsadás: péntek:
10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

II. sz. Védőnői Körzet
Kósa Jolán
Várandós tanácsadás:
szerda: 10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
kedd: 10–11 óráig

III. sz. Védőnői Körzet
Dr. Barnóczki Károlyné
Várandós tanácsadás: hétfő
10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

Iskolavédőnő Szolgálat
Petráné Kiss Erzsébet
iskolavédőnő

Primus Gyógyszertár
Mezőcsát, Hősök tere 32.
Telefon: 49/552-164
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 8–8 óráig
Szombat: 8–16 óráig
Vasárnap: 8–12 óráig
Ügyeleti rend
Hétfőtől péntekig: 18–20 óráig
Szombat: 14–20 óráig
Vasárnap: 8–20 óráig
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A Mezőcsáti Népi Együttes színvonalas produkciója

A rendezvényen dr. Domján László
polgármester mondott köszöntőt, Tállai András
államtitkár pedig ünnepélyes nyitóbeszédet

A lovasverseny látogatóit
a Capuccino Együttes fellépése szórakoztatta
A verseny korábbi főszervezőjéről, motorjáról, Kuli
Sándorról kapta a nevét a kettesfogathajtó verseny

A nyár számos lehetőséget kínál idén is
szabadidőnk eltöltésére. Településünkön,
illetve kistérségünkben
kulturális és sportrendezvények is várták a
látogatókat az elmúlt
hetekben. Ezen programok képeiből
szemezgettünk.

A Csáti Kavalkád főzőversenyének díjazottjai

Élményekben gazdag napot tölthettek együtt a csátiak a Lila Akác
Nyugdíjas Klub szervezésének köszönhetően Bükkszentkeresztben

Hatodik alkalommal rendezték meg
a Tiszakeszi Bográcsfesztivált és Falunapot

Csáti Újság

Mezőcsát város havi lapja, megjelenik minden hónap 15-én.
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Meghívó

AUGUSZTUS 20.

Egyházi megemlékezés

A rendezvény helye: Szent István Római Katolikus Templom
11 óra: Ünnepi szentmise
12 óra: Körmenet
13 óra: Fogadás, a hívek megvendégelése
– Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár

Ballagás

Majális

Egressy-hét

Önkormányzati megemlékezés
A rendezvény helye: Mezőcsát, Főtér
20 óra: Himnusz
Ünnepi köszöntőt mond Gazda István
önkormányzati képviselő
20.30 Éljen a Magyar!
Ünnepi műsor a Tihanyi Vándorszínpad
előadásában

BÚCSÚ

A rendezvény helye: Mezőcsát, Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár többcélú tere
Valamennyi rendezvényünk
ingyenes és köznyilvános!

Jótékony célú bál

A „Legszebb kiskert”

A megyében elsők

Bolond ballagás

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Mezőcsát Város Mezőcsáti Római Katolikus
Önkormányzata
Ballagás: „Mindig ugyanazEgyházközség
és mégis mindig más”

LEADER pályázat

MELLÉKLET
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Keresztrejtvény

Toldi Miklós búcsúja
Rozgonyi Piroskától
(irodalomtörténeti csemege)
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VÍZSZINTES: 1. Arany János Daliás
24
25
26
22
23
idők címmel két ízben is belekezdett 21
a Toldi szerelmének megírásába. A
28
29
30
27
fősor a Daliás időkben található: a
népdalszerűen szép búcsúzkodás, 31
32
33
34
amely a Kesziben (feltehetően a mai
Tiszakesziben) történik a Piroska ke- 35
36
38
37
zéért tartott lovagi viadal után. (Zárt
39
40
betűk: PNyEK) 14. Adott szava. 15.
Vágtál. 16. Csendben súg! 17. Japán
41 42
43
44
város. 19. Deli…. (Szigeti veszedelem)
20. Csak félig inná! 21. A keszi viadal 45
46
47
48
főszereplője. 23. Hevesi község. 25.
Takarmánynövény. 27. Zenekar. 28. 49
52
50
51
GY
Emléknap. 30. A varangy is ez. 31.
54
55
56
Balkáni város. 32. Elüt. 34. Szemé- 53
lyemre. 35. A vak néma is! 36. Indián
62
60
61
58
59
nép Mexikóban. 37. Borsodi község. 57
TY
39. Idős. 40. Vízi szárnyasok. 41. Jól 63
66
67
64
65
tart. 43. Hatalmaskodó. 44. Igekötő. 45. Szemközt vele. 46. Kihalt ház.
SZ
SZ
48. A jen fillérje. 49. Hiányos dárda!
51. Tapasztó anyagok. 52. Névelővel:
apró rovar. 53. Névelővel: ütő. 55. Az ismétlés röviden. 56. Lengyel város. 57. Kettős betű evel. 58. Angolul: vége. 60. Női
becenév. 62. Üres tál. 63. Átzuhantál. 66. Vizes kutya.
FÜGGŐLEGES: 2. Szorongva fél. 3. Szolmizációs hang. 4. Munkahely. 5. Becézett fiúnév. 6. Baranya megyei község. 7. Álmodozás. 8. Betű kiejtve. 9. Rozov mássalhangzói. 10. Émelyítő. 11. Tova hajít. 12. Hangtalanul lát. 13. Öreg fa. 14. Az idézet
második része (Zárt betűk: EMM). 18. Szavazóládák. 22. Drog betűi megkeverve. 24. Félig kezese! 26. Télire gyümölcsöt
eltesz (vesszőzve). 28. Iskolai helyfoglalás. 29. Ilyenek a régen olvasott könyvek. 32. Mostantól fogva (vesszővel). 33. Orosz
gépkocsik. 36. Női énekhang. 38. Rókanév – Vuk nevelője. 39. Díszére. 40. Galambidomár. 42. Hatalma alá hajtó. 43. Szlovákiai megyébe való. 44. Végig éltem. 47. Mostani. 48. Szlovénia autójele. 50. Fürdőruha. 52. Névelővel: a szaporodás sejtje.
54. Tölti. 56. Történelmi időszak. 59. Visszavéd. 61. Aromája. 64. Betű kiejtve. 65. Igekötő. 67. Üres tál!
J. S.

SZÍNHÁZBÉRLET

Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár várja mindazok jelentkezését, akik szívesen néznék meg a
Miskolci Nemzeti Színház Lehár-bérletes előadásait a 2013-2014-es évadban. Az előadásokat szerdai napokon
19 órától láthatjuk (megfelelő létszám esetén buszt tudunk biztosítani, térítés ellenében).
Az évad műsortervében szerepel:
Huszka Jenő: Lili bárónő – operett
Bródy Sándor: A tanítónő – színmű
My Fair Lady – musical
Georges Feydeau: Kézről kézre
Mozart: Don Giovanni – opera
+ 1 szabadon választható előadás
Bérletárak: I. kategória: 7920 Ft (teljes ár), 6480 Ft (kedvezményes ár)
II. kategória: 7200 Ft (teljes ár), 5820 Ft (kedvezményes ár)
III. kategória: 5820 Ft (teljes ár), 5100 Ft (kedvezményes ár)
Érdeklődni és jelentkezni a 49/352-016-os telefonszámon lehet.

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET

Kemény tűzifa

Új lakás Mezőcsáton a Termálfürdőnél
olcsón eladó i. ár: 6,7M Ft

19.000 Ft/m3,

Igriciben összkomfortos lakás eladó
i. ár: 4,5M Ft
(Szocpolosok előnyben, és jelzáloghitelre is megy).

Egész évben:
1900 Ft/q

Most olcsón jut lakáshoz a mezőcsáti
szőlőben (víz, villany van) i. ár 450 000 Ft

Érdeklődni:

06-20/949-5776
Drága Szüleink emlékére

„Titeket elfelejteni soha nem lehet.
Sajnos meg kell tanulni élni nélkületek.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké élni fog, akit nagyon szerettek.”
Halálotok évfordulóján soha el nem múló
fájdalommal gondolunk Rátok:
Lányaitok
és Unokáitok!

Az árak irányárak, de megegyezünk!
Érdeklődni: 06 70/570-6372

Kedves Könyvtárlátogatók!
Az elmúlt hónapokban sok új könyvvel
gyarapodott a könyvtár állománya. Új
szolgáltatásunk, hogy hangoskönyveket is
kölcsönözhetnek a könyvtárba beiratkozott
olvasók. Több, mint 40-féléből válogathatnak: regényeket, novellákat, verseket,
meséket hallgathatnak népszerű előadók
tolmácsolásában a magyar és világirodalom klasszikusaiból. A gyűjteményben
megtalálhatók többek között Szabó Magda, Márai Sándor, Szepes Mária, Csukás
István, Nemes Nagy Ágnes, Karinthy
Frigyes, Rejtő Jenő, Szerb Antal, Agatha
Christie, Bohumil Hrabal művei. Nemcsak
látássérültek és olvasási nehézségekkel
küzdők szórakozását segíti ez a dokumentumtípus, de az úton lévőknek is tartalmas
kikapcsolódást ígér.
A nyári zárva tartás után a szokásos nyitva
tartási időben várjuk olvasóinkat.
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„NYÍRFA” KERESKEDŐ UDVAR AJÁNLATA

ÉLELMISZER DISZKONT
Élelmiszer – Vegyiáru
Nyitva: H–P.: 7:00–18:00
Szo.: 7:00–13:00
Vas.: 7:00–12:00

Nyitva:
Hétfő–Vasárnap: 0:00–24:00
- szeszesitalok, ásványvizek, üdítők
- jégkrém, újság, kávé
- dohányáruk és kellékeik

„NYÍRFA” - PRESSZÓ
Nyitva: H–P.: 9:00–21:00

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET
ÉS VÁSÁRLÓINKAT ÜZLETEINKBEN!
„ÜZLETEK KIADÓK VAGY ELADÓK”
Érd.: Tóth László 06-30/906-38-17

Álláshirdetés
Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és
Fejlesztési Iroda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és
Fejlesztési Iroda Családsegítő Szolgálat
családgondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. 09. 01. – 2015. 08. 31. -ig
tartó közalkalmazotti jogviszony

mélyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
szóló 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározott
családgondozói tevékenységek ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 24.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, 1/2000. SzCsM rendelet szerinti képesítés, alapellátásban nyújtott családgondozói
tevékenységhez,
– szociális munka területén szerzett – 1 év alatti
szakmai tapasztalat,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a sze-

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– családsegítő szolgáltatáshoz tartozó családgondozói munkakörben szerzett – Legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat,

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Tiborné nyújt, a 49/352-350-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Dél-Borsodi
Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda
címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát,
Hősök tere 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 68/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó!
– Személyesen: Pap Tiborné, Borsod-AbaújZemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 30.

