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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. január
27-én 13 órától tartotta újévi első
ülését, ahol tájékoztatást adtam
a két ülés közti eseményekről: Az
óévből a B-A-Z. Megyei Közgyűlés
Elnökének Tokajban tartott Évértékelőjéről, a MIREHU konzorciumi
üléséről, a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda
Közalkalmazotti napjáról a Fogyatékos Nappali ellátó Karácsonyi ünnepségéről, az ÁMK Napocska Napközi
Otthonos Óvoda Jótékonysági estjéről, a B-A-Z. Megyei Projektegyeztetés utóegyeztetéséről. Az újévből a
B-A-Z. Megyei és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi vezetés Mezőcsáti
Katasztrófavédelmi Őrs lehetséges
helyszínbejárásáról, a Miskolci Járásbíróságon folyamatban lévő munkajogi peres ügyről, az Azbeszt-cement
tartalmú ivóvíz vezetékek cseréjét
szolgáló projekt előkészítő megbeszéléséről és az NRSZH-val Budapesten a Dél-Borsodi Humánszolgáltató
és Fejlesztési Iroda Támogató Szolgálatának finanszírozási szerződése
megkötéséről.
Képviselő-testület elfogadta: A
Mezőcsáti Polgárőr Egyesület, majd
a Mezőcsát és Környéke Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület négy
bizottságának éves munkatervét. A
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
elszállítására, elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásokról szóló rendelettervezet megtárgyalását. A cigány
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatát. A SANACEA Bt.
kérelmét a rendelési idők módosítására. Az ÁMK igazgatójának kérelmét elvi hozzájárulás megadására
dajkaképzés szervezésére. Utólagosan a Magyar Kultúra Napja városi
rendezvény költségeinek fedezetét.
A KEK Nonprofit Kft. pénzügyi tervét. A tájékoztatást a 2014. évi köz-

foglalkoztatás tervezésről. A B-A-Z.
Megyei Kormányhivatal Mezőcsát
Járási Hivatala gázkazáncsere és
irodafelújítási költségek átvállalására irányuló kérelmét. Szennyvízberuházás megvalósításához az
ezredfordulón igénybe vett magántulajdonú ingatlan kártalanítását.
A Mezőcsáti Polgárőr Egyesület
számára szolgálati gépjármű elhelyezésére garázs biztosítását, a polgárőrbál
tárgyieszköz-igényének
ingyenes rendelkezésre bocsátását,
és a polgárőr iroda felújításához
szükséges vegyi- és építőanyagok
elszámolását. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelmét
felújítási munkálatokban történő
közreműködésre.
Önkormányzati bérlakás felújítási költségeinek
lakbérbe történő beszámítását ifj.
Kupcsik Lászlóné kérelmére. Halász
József mezőcsáti lakos bérleti jogviszony folytatására irányuló kérelmét
néhai édesanyja elhalálozása okán.
A Suzuki Vitara önkormányzati
gépjármű javítási költségeinek biztosítását. Tájékoztatást és szerződéskötésre történő felhatalmazást az
1967/2013. Korm. határozat alapján
biztosított 130.000.000,- Ft 3307es számú Nyékládháza-Tiszacsege
alsóbbrendű összekötő főútvonal
belterületi átkelési szakaszának felújítására. Radics Emil kérelmét tűzkárosodott épület romjainak eltakarításában történő közreműködésre
(a Mezőcsát és Környéke Önkéntes
Tűzoltó Egyesület segítségével). A
Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselőinek 2014es teljesítmény értékelési céljainak
meghatározását. Az Önkormányzatunk honlapján Németh Péter
kérelme alapján Tállai András országgyűlési képviselő úr politikai
reklámcsíkja kihelyezését.
A mezőcsáti középiskolai épület
energetikai pályázatához történő tulajdonosi hozzájárulás megadására
és az INCORSO 201-ben az önkormányzat megrendelésére készített

terveinek felhasználásához és átdolgozásához történő hozzájárulást.
Az I. Világháború Hősi Hallottainak
emlékműve felújítására irányuló
pályázat benyújtásához történő felhatalmazást. Laták Kamilla kérelmét a Magyar Vöröskereszt B-A-Z.
Megyei szervezetének Tiszaújvárosi
alapszervezete „Családok a Családokért” projektzáró rendezvényének
ingyenes helyszín és tárgyi eszköz
biztosítására.
Képviselő-testület újratárgyalását
látta szükségesnek: A Mezőcsáti
Katasztrófavédelmi Őrs létrehozására és működtetésére vonatkozó, valamint a 2014. évi költségvetés tervezetét tartalmazó előterjesztést.
Képviselő-testület kénytelen volt
elutasítani: Önkormányzati bérlakás megvásárlásának jóváhagyásáról
szóló korábbi önkormányzati határozat ellenszolgáltatás tekintetében
történő felülvizsgálatára irányuló kérelmét Farkas Judit mezőcsáti lakosnak. Barna Jánosné mezőcsáti lakos
lakáscserekérelmét. Sarkadi Ferenc
ároktői lakos – mint mezőcsáti ingatlantulajdonos – ingatlanértékesítési
szándékára vonatkozó kérelmét.
Zárt ülésen a Képviselő-testület: A
2014. évi városi kitüntetések adományozására vonatkozó előterjesztések
alapján titkos szavazás eredményeként
Roszkosné dr. Török Mária jogász,
nyugalmazott jegyző asszony részére
„Mezőcsát Városáért” kitüntető cím
és Gyuricskó András nyugalmazott
intézményvezető, egykori sportvezető
úr részére „Mezőcsát Sportjáért” ágazati kitüntetés adományozásáról döntött. Részben jóváhagyta Balatoni István mezőcsáti lakos támogatás iránti
kérelmét (a természetben történő
építőanyag rendelkezésre bocsátásra
vonatkozó részben).
Kénytelen volt a zárt ülésen elutasítani: Kiss Szilvia mezőcsáti lakos
egyedi szociális ügyben benyújtott
fellebbezését.
Dr. Domján László
polgármester
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Útfelújítás kormányzati
támogatásból
130 millió forintból újulhat meg településünk
legforgalmasabb útja kormányzati támogatásból.

Tállai András önkormányzati
államtitkár és dr. Domján László
polgármester aláírja
a támogatási szerződést

A Kormány 2013. decemberi utolsó ülésén döntött arról, hogy két
dél-borsodi település, Mezőcsát és
Bükkzsérc belterületi útjai újulhatnak meg 230 millió forint értékben.
Ebből az összegből összesen 130
millió forint jut Mezőcsát Város
Önkormányzatának, amely révén
a 3307-es számú NyékládházaTiszacsege összekötő útjának a településen áthaladó szakasza újulhat meg. Az erről szóló támogatási
szerződést Tállai András országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
és dr. Domján László polgármester
ünnepélyes keretek között írt alá
január 29-én délelőtt a mezőcsáti
Polgármesteri Hivatalban.

Dr. Domján László, Mezőcsát első
embere kiemelte, hogy ezzel a támogatással egy hosszú ideje fennálló nehézségükre talált gyógyírt a
Kormány. „A beruházás révén jobb
körülmények között juthatnak el a
mezőcsátiak a munkahelyükre, a
gyerekeik az iskolákba, óvodákba,
illetve haza az otthonukba. Az, hogy
a település legforgalmasabb útja kap
új burkolatot, az nagy öröm és jelentős mérföldkő egy ilyen kisváros életében” – mondta el a polgármester.
Tállai András államtitkár kiemelte, hogy a támogatói szerződés aláírása és a beruházás megvalósítása
fontos lépés Mezőcsát további életében, fejlődésében. „Ez a támogatás
első lépcsője Mezőcsát fejlődésének.

A várost tovább kell fejleszteni, munkahelyeket kell teremteni, lehetőséget
kell, hogy kapjanak a mezőcsáti kis- és
középvállalatok, befektetőket, vállalkozókat kell hozni a városba. A 21.
században is dolgosan, szorgalmasan,
lelkiismeretesen kell tenniük a dolgukat a településen élőknek a fejlődés érdekében, ugyanúgy, mint ahogy eddig
is tették” – mondta el az államtitkár.
Tállai András reményét fejezte ki,
hogy a kormányzati támogatás megteremti a lehetőséget a további gyarapodáshoz. A bevezető gondolatokat
követően Tállai András államtitkár
és dr. Domján László polgármester
aláírták az útfelújításhoz nyújtott támogatásról szóló szerződést.
Molnár Zsanett
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A helység kalapácsa
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre
kerülő városi ünnepségre zsúfolásig megtelt a színházterem. Az érdeklődőket dr. Domján László polgármester
köszöntötte.
Megemlékezett róla, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én, azaz 191 éve fejezte be a Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989. óta január 22-én
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Jeles nap ez a művészetek képviselőinek és
a kultúra közvetítőinek.
Immár hagyományosan a Mezőcsát Népi Együttes műsorát láthatta a
közönség, ezúttal A helység kalapácsa című táncjátékot mutatták be, nagy
sikerrel, mely Petőfi Sándor azonos című hőskölteménye nyomán készült. A
történetet sokszor alkalmazták színpadra, népszerű tévéjáték is készült belőle.
Az egyik legsikeresebb táncos feldolgozás Novák Ferenc koreográfust dicséri,
mely a Honvéd Táncszínház előadásában volt látható.
A színpadi díszletek és a táncosok előadása nagy élményt nyújtott az érdeklődő
közönség számára. Köszönet illeti Zelei Ferenc koreográfust, rendezőt, a tánckar vezetőit, Roszkos Lajosnét és Bakondi Istvánt, valamint a díszletek tervezőit és alkotóit,
Roszkos Lajost és Szaniszló Lászlónét, és a Mezőcsát Népi Együttes lelkes tagjait.
A nagy sikerre való tekintettel a közönség újra megnézheti az előadást
2014. február 16-án (vasárnap) 16 órától, az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár színháztermében.
Siposné Horváth Anita

A Mezőcsáti Népi Együttes színvonalas előadására
sokan voltak kíváncsiak

A mezőcsáti településszerkezet
és az építkezés változásairól
2014. január 20-án könyvbemutatóra került sor a Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében.
Juhász László: A településszerkezet és
az építkezés változásai Mezőcsáton
a kezdetektől a 20. század végéig
című könyvének bemutatóján vehetett részt a közönség. Városunkról
3 év leforgása alatt két könyvet is
foghat a kezébe bárki, akit érdekel
Mezőcsát múltja. Két éve Kiss László, Gyuricskó András és a társszerző,
Dajka János írásából MEZŐCSÁT
Sportkrónikáját mutathattuk be,
ízelítőt kapva a város egykori színvonalas sportéletéről. Ma pedig a csáti
építészeti szokásokról, a könyvben
gazdagon illusztrált hangulatos, a
letűnt idők egyszerű paraszti világát
bemutató és az eleganciát magában
foglaló épületeket láthatunk, és olvashatunk történetükről, ahol az író
keserű tapasztalatát is megfogalmazza, szembesítve ezzel önmagunkat,

az értékeink elherdálását, a régi hagyományaink elfeledését, az őseinket elfeledő tiszteletet. A mai Mezőcsát-kép,
sajnos az elmúlt történelmi korszaknak
köszönhetően az író szavaival élve – és
most idézem – „devalválódtak azok az
értékek, amelyek a város addigi életében egyediek, meghatározóak, fontosak voltak.” Így a mai nemzedéknek
kötelessége lenne a még megmaradt
építészeti remekeket óvni, védelmezni,
hiszen mit mondunk majd utódainknak, mire legyenek büszkék szülővárosukkal kapcsolatban, ha mi hagyjuk
az értékeinket, múltunkat, pusztulni.
Vagy fog-e születni a jövőben a jelenünkről olyan szívet melengető írás,
amilyen ebben a könyvben van, a benne lévő fotók is nagyon igézőek, kedvesek, valamennyi házba, portára ma is
szívesen látogatnánk el.

Juhász László
a könyvbemutatón
Ez a könyv kiváló gondolatébresztő,
ráadásul egy olyan ember tollából,
aki hiteles, gondosan ápolja a ráhagyományozott kisnemesi családi
fészket – kedves családjával együtt,
és a keze alól rengeteg diák került ki,
akikkel megszerettette a képzőművészet – a könyvben fellelhető világát.
A könyvhöz kapcsolva kiállítást
is láthattunk munkáiból.
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Az Újévi koncert után…

Szombat délután három óra… készülnek, gyakorolnak az Egressy Béni Nőikar tagjai, a koncert házigazdái.
Szombat délután négy óra… fellépők gyülekeznek, egyre hangosabb, zajosabb a Művészetek Háza.
Zeneiskolások próbálnak, Guttman Mátyás és Szabó Miklós a koncertre hangolódnak…
Öt órát üt a ketyegő és elkezdődik a varázslat. Életre kelnek a falak, a fények és a fellépők műsora… taps,
ujjongás tör ki az épületben.
Azt hiszem, vagyis – IGEN, tudom és mindenki érzi… a siker édes íze áramlik a levegőben.
Megérte az a sok próba, szervezés és izgalom a fellépőknek, szervezőknek.
Hirtelen minden elrepül, és az emberek felveszik kabátjaikat és indulni készülnek.
Véget ért… elrepült az a két óra hossza.
Egy emlék maradt, de igaz volt és jó volt.
2014. február 1-jén 5 órakor az ÁMK
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
által megrendezésre került az „Újévi
koncert” a Művészetek Házában.
A műsort a 30 éves Egressy Béni
Nőikar kezdte, akik sikeresen indították a hangverseny menetét és megteremtették a hangulatot. A kórust
Szűcs Sándor karnagy vezette, aki immár 4. éve vezényeli az amatőr-művészetkedvelőket.
Az Egressy Béni Nőikar fellépői:
Bulikné Hajtós Ilona, Farkas Linda, Kádár Róza, Kovács Árpádné,
Kovácsné Szikszai Éva, Lükő
Gyuláné, Sashalmi Zoltánné, Sári
Edit, Síposné Horváth Anita, Smura
Miklósné, Szabóné Terhes Zsuzsanna és Vass Jánosné.
A második műsorszámban a zeneiskolások előadását tekinthette meg a
közönség. Különböző darabokat hallhattunk fuvolán, furulyán, zongorán
és klarinéton, melyekkel a szívünkbe

lopták magukat a zenetagozatos növendékek. Énekhangjukat is megmutatták csoportosan, illetve volt, aki
egyénileg is elkápráztatta a nagyérdemű közönséget. A zeneiskola tanulóit
betanította Sztefanyuk Gabriella tanárnő és Pallay Géza tanár úr.
Az Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola zenetagozatos növendékei: Simon Luca, Simon
Szinta, Simon Gréta, Sípos Mercédesz,
Oláh Alexandra, Bognár Károly, Tóth
Alexandra, Veres Boglárka Dorka,
Gál Szilvia, Nagy Zsolt Dávid, Mezei
Gréta, Gazda Dorottya, Lőrincz Mónika, Csótka Ildikó és Csótka Veronika.
Végezetül a koncert záró blokkjában Guttman Mátyást hegedűn,
Szabó Miklóst zongorán hallhattuk
játszani. Ők ketten, egy duóként elnyerték a Holland American Line
hajóstársaság tetszését és szerződést kötöttek velük. Így járhatták be
az amerikai kontinens egy részét.

Az Egressy Béni Nőikart Szűcs Sándor vezényelte

Minden út végén a fedélzeten utazó
közönség szavazata alapján első helyezést értek el. A hajóstársaság ös�szesített listáján pedig csak egyetlen
egy duó előzte meg őket.
A szombati koncertre kedvenc
darabjaik közül hoztak el párat nekünk, melyeket a turnén is szívesen
hallgatott a közönség.
Példaértékű, amit elért ez a két
fiatalember. Gratulálunk nekik, és
sok sikert kívánunk a rájuk váró kalandokhoz, koncertekhez. Reméljük,
hogy sokat hallunk Róluk!
Mondatok sokasága után, kérem,
engedjék meg nekünk, hogy köszönetet mondjuk minden fellépőnek a
fáradtságos munkájáért és a páratlan
előadásokért! Mindemellett köszönjük a megjelent közönségnek, hogy
bíztak bennünk és ezekre a tehetséges emberekre szántak két röpke órát.
Egy élmény volt minden egyes dallam
és tapsvihar.
Czirkus Babett
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Refisz-szilveszter
a mezőcsáti református ifiben
2013. december 31-én az ifisekkel együtt ünnepeltük az esztendő utolsó napját és
2014. első néhány óráját. Mielőtt azonban felhőtlen szórakozásba merültünk volna, a
mezőcsáti református templomban 17 órai kezdettel meghirdetett óévbúcsúztató istentiszteleten is részt vettünk. Tavaly is együtt töltöttük a szilvesztert, ami így már hagyományosnak mondható a mezőcsáti református ifi életében.
Az istentisztelet után átvonultunk a
Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde általános iskolájának egyik tantermébe,
ahol regisztráltuk a résztvevőket. Sok
program várt ránk, de először ismerkedős játékkal kezdtünk, ami természetesen sose maradhat el, hiszen mindig
van valami új dolog, amit nem tudunk
a másikról, és persze akadtak új résztvevők is, akiket nem ismertünk, de
kedvük volt velünk tölteni a szilveszter estét, aminek nagyon örültünk.
Este 20 óra után megérkezett
a várva várt pizza. Nagyon finom
volt, és ezúton is köszönjük Ésikné
Fekete Hajnalkának, aki megsütötte nekünk. A vacsora végén sok
finom házi süteményt, és üdítőitalt
fogyaszthattunk el, hála a résztvevőknek, és szüleinek. Evés közben
jó volt egy kicsit beszélgetni a többiekkel, akikkel amúgy év közben nem
nagyon találkozunk.
Miután mindenki jóllakott, és a
hangulat is feloldódott, elkezdődött
az „1 perc és nyersz” játék, aminek
házigazdái Gazda Dorottya és Ésik
Leila voltak. A feladatokat – melyek
viccesek és szórakoztatók voltak,
de egyáltalán nem könnyűek – 5 fős
csapatokban oldottuk meg. A vég-

Remek hangulatban búcsúztatták az óévet a fiatalok
eredményben a 3 csapatot csak egy
hajszálnyi választotta el egymástól,
és végül senki sem maradt jutalom
nélkül (mindenki kapott bonbont,
csokit és gumicukrot).
Az estére két terem állt rendelkezésünkre. Akik kedvet éreztek az
aktív cselekvésre, mint például a
táncra, azoknak lehetőségük nyílt
ezt megtenni különböző zenékre,
melyekre nagyszerűen lehetett mozogni, és melyek néha nagyon mulatságosak voltak. Akik jobban szeretek
volna kicsit nyugodtabb körülmények között lenni, ők a másik teremben filmnézéssel töltötték az időt.
Éjfél előtt nagy sürgés-forgás
közepette mindenkinek kitöltöttük

A szilveszteri alkalom a „REFISZ
– Új Irány 2011-2012” című,
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0164
azonosítójú pályázata keretében, pályázati
forrásból került megrendezésre.

az alkoholmentes pezsgőt, s mikor
éjfélt ütött az óra és a harang is megszólalt, közösen elénekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, és
mindenkinek áldott és boldog újévet
kívántunk.
Az újévi virsli sem maradt el,
amit activitys játék és filmnézés közben fogyasztottunk el.
Nagyon jól éreztük magunkat! És
ezúton szeretnék köszönetet mondani a gyülekezet lelkipásztorának,
Gazda István nagytiszteletű úrnak,
Horváth László igazgató úrnak és
minden kedves szervezőnek, többek
között Mészárosné Erőss Erikának,
hogy mindez létrejöhetett.
Bartha Aranka
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FEBRUÁRI TANÁCSADÁSOK
AZ EFI-BEN

Az eddigi megszokott programjaink továbbra is folytatódnak. Február második felében
az alábbi EFI-tanácsadásokra várjuk az érdeklődő lakosokat:
február 19-én 18 órától dr. Lukács Péter előadását hallgathatják meg
a Legsúlyosabb bőrgyógyászati megbetegedésekről,
február 21-én 14 órától pedig dr. Török Ágnes az Emlőszűrésről
(mammográfia és ultrahang) fog előadást tartani.

Az előadásokon a témával kapcsolatban felmerült kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődő lakosok. A tanácsadások helyszíne az Egészségfejlesztő Központ.
Február hónaptól kezdődően elindulnak a
DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKÁST segítő tréningjeink. Az első két csoport már betelt, de a későbbi indulású csoportokba még
várjuk a jelentkezőket. A dohányzásról leszokni vágyók jelentkezhetnek nevük és telefonszámuk megadásával e-mailben (efi@
mezocsatiegeszsegfejleszto.hu), telefonon (0649-553-010/142 mellék) és személyesen a MEFI
irodában. A tréningek az Egészségfejlesztő Köz-

pontban kerülnek megtartásra, de ha egy külső
helyszínen kellő számú jelentkező összegyűlik
(10-15 fő), lehetőség van az ottani megvalósításra is (akár másik járási településen).
A január 25-re tervezett lakossági túra a rossz időjárás miatt sajnos elmaradt. Február 22-én szombaton
ismét Ároktő – Tiszatarján útvonal bejárását tűzzük
ki célul, melyre várunk minden kedve érdeklődőt.
Valamennyi programunk ingyenes, és a lakosság teljes körének szól. Részletesebb tájékoztatásért forduljanak bizalommal a MEFI-hez
(553-010/142 mellék)!

MEFI – „Akinek számít az egészség!”

Kedves mezőcsáti lakosok!
Nem búcsúzni szeretnék a mezőcsáti emberektől, hanem a hálámat szeretném kifejezni azért a
szeretetért, amit a város lakóitól kaptam.
21 éve hagytam el Kárpátalját, hogy egy másik országba, a hazámba jöjjek Magyarországra.
Mezőcsáton kaptam állást az egyik gyermekkörzetben. Azóta becsületesen dolgoztam, szerettem
a gyermekeket, a szülőket és a tudásom minden erejét adtam és talán azért is kaptam sok szeretetet és megbecsülést.
Köszönök mindent Mezőcsát város lakosainak, az intézményvezetőinek, dolgozóinak, a volt munkatársaimnak.
Külön köszönetet mondok dr. Siska András főorvos úrnak, dr. Ginál Rózsa főorvos asszonynak,
Mezőcsát város polgármesterének, dr. Domján László úrnak a képviselő-testületnek azért, hogy
2013. évben kitüntetésre érdemesítettek a munkám alapján. 55 évet dolgoztam az egészségügyben
munkahelyemet átadtam, mert elfáradtam és a gyermekeim és unokáim közelében szeretnék élni.
Még egyszer köszönök mindent, szerettem Mezőcsátot!
Dr. Tárczy Jolán
gyermekorvos

CSÁTI ÚJSÁG

Meghívó
Az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
sok szeretettel meghívja Önt és családját

az óvoda
Farsangi ünnepségére,
melyet
2013. február 21-én (pénteken)
az ÁMK Kiss József Közösségi Ház
színháztermében tartunk.
Fellépnek: 1000 Árpád úti óvodások
1100 Hősök terei óvodások
Belépődíj: 200 Ft
Tisztelettel:
Erőssné Király Ildikó
mb. ÁMK igazgató
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Tájékoztató CO-érzékelőkről

A szén-monoxid-mérgezés kockázata jelentősen csökkenthető a tüzelő-, fűtő- és főzőberendezések rendszeres karbantartásával, a lakás
megfelelő szellőzésének biztosításával, valamint
azzal, ha szén-monoxid-érzékelőt telepítenek
azokba a helyiségekbe, amelyekben nyílt lánggal üzemelő berendezés van. Az érzékelő csak
akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a használati
utasításnak megfelelő helyen és módon telepítik, és megbízható cég gyártotta.
A CO érzékelők jogszabályi előírásainak teljesülését a kéményseprők vizsgálják a kémények időszakos ellenőrzésekor. Ők ellenőrzik a
szén-monoxid-érzékelő működőképességét is,
hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesítik a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti
az ingatlan tulajdonosát. Ha a tulajdonos nem
tesz eleget kötelezettségének, a hatóság 5.000 –
30.000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.
A 2012. évi XC. Törvény 9.§ 5 bekezdés
alapján a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás
nyújtására szolgáló, a vendégéjszaka eltöltésére használt, a személyes gondoskodás keretébe
tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos
intézmény céljára szolgáló, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles.
Az, aki a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés, szédülés) észleli magán, vagy a
környezetében lévőkön, azonnal hívja a 105-ös segélyhívó számot.

Hordozható tűzoltó készülékek és azok felülvizsgálata
Tűzoltó készülékek jelentősége:
– A hordozható tűzoltó készülékek a kezdeti tüzek gyors, hatékony megfékezésére szolgálnak.
– A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.
– A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente (MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente (MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantartáson kell átesniük
(ellenőrzés). Továbbá a negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti.
– Ötévente közép- és 10 évente teljeskörű (nyomáspróba) karbantartást kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy a BM OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az 5 éves középkarbantartás (egyes típusoknál eltérő lehet.)
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
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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

Március 10-én
14–16 óráig

Szopkó Tibor
települési képviselő
tart fogadóórát
a Polgármesteri Hivatalban
(3450 Mezőcsát,
Hősök tere 1.,
I. emelet 104-es
teremben)

Csáti Vásár

Március 12-én (szerdán)
Állat- és kirakodóvásár
a Vásártéren

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

EGYHÁZAK

Dr. Domján László
polgármester fogadóórái
az alábbi napokon
8.30–11.30-ig:
Február 17. (hétfő)

Február 19. (szerda)
Február 26. (szerda)
Március 3. (hétfő)
Március 5. (szerda)
Március 10. (hétfő)
Március 17. (hétfő)
Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8–12 óráig:

Február 19. (szerda)
Február 26. (szerda)
Március 5. (szerda)
Március 12. (szerda)

Mezőcsáti Református Egyházközség
Istentiszteleti rend:
Minden héten hétfőn és kedden 7 óra 40től diákistentisztelet az Enyedy-s diákoknak
Minden szerdán és csütörtökön
7 óra 40-től
a gimnazista diákoknak
Vasárnap de. 10 órától istentisztelet, vele
párhuzamosan gyermekistentisztelet.
Római Katolikus Plébánia Hivatal
Szentmisék:
MEZŐCSÁTON
Hétfőn és pénteken 17 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.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Mezőcsáton január hónapban
az alábbi halálesetek történtek:

Születések
Kondrák Judit és Gombos Ferenc – Kristóf Ferenc
Dajka Mária és Farkas László –Jázmin
Rontó Júlia és Horváth László – Gergő Ivó
Berecz Tamás és Tóth Viktória – Bálint
Házasságkötések
Borsos Zsolt és Törő Emese Zita
Halálesetek
Váradi György 52 évet élt,
özv. Erőss Istvánné szül. Hajdu Zsuzsanna 76 évet élt,
Kuli János 61 évet élt,
Sági Lászlóné szül.: Nagy Magdolna 57 évet élt,
Minya Zoltán 74 évet élt,
Radics Emil 76 évet élt,
Dobos Erzsébet 89 évet élt,
Szilvási István 54 évet élt.

CSÁTI ÚJSÁG

Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ rendelései

Elérhetőség:
Cím: Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ (3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.)
Telefon: 49/553-010
Honlap: www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
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Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Háziorvosok, házi-gyermekorvosok
és fogszakorvosok rendelési ideje

Sürgősségi
Betegellátás - Központi
Ügyeleti Szolgálat
Telefonszám: 06-49-553-011
Hétköznap: 16 órától 8 óráig
Hétvégén és munkaszüneti
napokon: állandóan

Dr. Kókai Katalin
háziorvos I. körzet
Tel.: 49/553-023
Hétfőn, kedden és
csütörtökön
8–10 óráig
10–12 óráig előjegyzett betegek
Szerdán és pénteken
12–14 óráig
14–16 óráig előjegyzett betegek

Dr. Domjánné dr. Szalai Csilla
gyermekorvos
I. és II. Házi gyermekorvos körzet
Tel.: 49/553-019
Hétfőn 14–16 óráig
Kedden 10–13 óráig
Szerdán 10–14 óráig
14–16 óráig tanácsadás
Csütörtökön és pénteken
11–13 óráig

Dr. Siska András
háziorvos II. körzet
Tel.: 49/553-016
Hétfőn, szerdán és pénteken
10–13 óráig
13–14 óráig előjegyzett betegek
Kedden, csütörtökön 8–11 óráig
11–12 óráig előjegyzett betegek

Dr. Kiss Árpád
fogszakorvos Tel.: 49/553-018
Hétfőn, szerdán és pénteken:
7–13 óráig
Kedden, csütörtökön 13–19 óráig
Iskolafogászat szerdán 7–13 óráig
– iskolaidőben

I. sz. Védőnői Körzet
Simon Edit

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

II. sz. Védőnői Körzet
Kósa Jolán

Dr. Rácz Antal
háziorvos III. körzet
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

A háziorvosok a 41/2003 (VII. 17.) /ESZCSM rendelete alapján a háziorvosi rendelések második
felében, a sürgős eseteken kívül csak előjegyzett
betegeket látnak el.

Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
(3450 Mezőcsát, Szent István út 21. | Tel.: 552-096)
nyitva tartása:
Felnőtt könyvtár
hétfő: zárva
kedd–péntek: 10–17 óráig
szombat: 9–12 óráig
Gyermek részleg
hétfő: zárva
kedd–péntek: 13–17 óráig
szombat: 9–12 óráig

Közösségi Ház
hétfő: 9–16 óráig
kedd: 9–20 óráig
szerda: 9–17 óráig
csütörtök: 9–20 óráig
péntek: 9–17 óráig

Területi Védőnői
Szolgálatok

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

Várandós tanácsadás:
pénteken: 10–12 óráig
Csecsemő-tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

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: 8–18 óráig
Szombat: 8–14 óráig
Ügyeleti rend
Hétfőtől péntekig: 18–20 óráig
Szombat: 14–20 óráig
Vasárnap: 8–20 óráig
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A Favorit autós iskola személygépkocsi,
és motorkerékpár vezetői
tanfolyamot indít (gyorsított).
Részletfizetési
lehetőség!

Megbeszélés és
jelentkezés
február 18.
(kedd) 17 óra.
Mezőcsát ÁMK Kiss
József Közösségi
Ház és Könyvtár

Érdeklődni: Kazai József, 06 20/275-5280
Nem integet többé elfáradt kezed,
Nem dobog már értünk jóságos szíved,
Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Megemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ,
hogy három éve szeretteink,
Szilágyi Erzsébet sz. Cseh Mária és Szilágyi Zsolt
Örökre itthagytak bennünket.
Drága emlékük szívünkben örökre él.
Férje és fia
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket.
Ezek a fények világítsanak neked.
Emléked örökké itt van velünk.
Amíg élünk, te is élsz velünk!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Kiss Judit Katalin
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és fájdalmunkat részvétükkel
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló édesapja és családja

Emlékezés

Csetkó Lajos halálának 4. évfordulójára.
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet
Megpihent drága, szerető szíved
Virágot viszünk egy néma sírra
De ezzel téged, már nem hozhatunk vissza
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon várni
Pihenj csendesen a porló hant alatt
Mi őrizzük árván édes álmodat.”

Soha nem feled édesanyád és testvéred, Sándor
Debrecen autóbusz pályaudvartól 15 percre kertes családi
ház emeletén szép nagy szoba
kiadó albérletbe 50 000 Ft-ért.
Nemdohányzó nyugdíjas férfinak,
nőnek (esetleg természetgyógyász
általi beteggondozással), házaspároknak is. Kábel TV, automata
mosógép, gépkocsi beálló.

Albérlet kiadó Hejőkeresztúron
1-2 nemdohányzó fiúnak.

Érd: 0670 6164321,
0630 2727334,
Mezőcsát Gyóni G. út 7

0670 6164321
vagy 0630 2727334

vagy
Lakásomon
vállalok.

beteggondozást

Fizetés megegyezés szerint.
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Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívja Önt

2014. március 15-én, szombaton

1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
166. évfordulójának ünnepségére
10 órakor
Ünnepi Istentisztelet a Református templomban

Program
11 órakor
– Városi megemlékezés 1848. március 15-ről
Mezőcsát Város Főterén
– Himnusz
– Ünnepi köszöntő
– Ünnepi műsort adnak: Dr. Enyedy Andor Református
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde iskolásai
– Önkormányzati szintű kitüntetések átadása
– Koszorúzás
– Zárszó
– Szózat
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Ballagás

Majális

Egressy-hét

Jótékony célú bál

A „Legszebb kiskert”

A megyében elsők

Bolond ballagás

Ballagás: „Mindig ugyanaz és mégis mindig más”
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