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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. június 30-án tartotta tervezett ülését, ahol tájékoztatást adtam: A
MiReHuKöz Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának és Taggyűlésének egymást követő miskolci
üléseiről, a Dél-Borsodi LEADER
Egyesület Mezőcsáton megtartott
közgyűléséről, a Borsodvíz Zrt.
Miskolcon megtartott taggyűléséről, Mezőcsát Város Önkormányzat START Közmunka Program
Kiskert Projekt helyszínbejárásáról.
Beszámoltam továbbá a Miskolc és
Térsége Települési Szilárd Hulladék
Kezelési Konzorcium KEOP 1.1.1B/10-11-2011-0001 számú Miskolc
és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése projekt Hejőpapin lezajlott alapkőletételéről. Az SH/3/11
azonosító jelű „Azbesztcement
anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje
B-A-Z. Megye Kistérségi településein a Borsodvíz Zrt. szolgáltatási
területén” megnevezésű projekt
Miskolcon megtartott előrehaladási megbeszéléséről. A Sajó-Rima
Euró Régió Putnokon megtartott
közgyűléséről.
A Képviselő-testület elfogadta: Az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
A Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezését. A Nemzeti
Sportközpontokkal kötendő megállapodást tanuszoda-beruházás érdekében. A 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet
alapján elnyert Térfigyelőkamerarendszer megvalósítása érdekében
szükséges változásokat. A Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és
Fejlesztési Iroda kérelmét az Idősügyi Tanáccsal közös rendezvény támogatására. Be nem töltött munkakör terhére munka törvénykönyves
jogviszonyban építészhallgató foglalkoztatását. A XV. B-A-Z. Megyei

Polgárőr Nap Mezőcsáton történő
megrendezéséhez szükséges technikai közreműködés és anyagi forrás
biztosítását. Tulajdonosi hozzájárulás megadását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőcsáti
Járási Hivatala részére az Egressy
Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola régi épületszárny kazánház lapos tető szigetelési és felújítási
munkálatainak elvégzéséhez. A tulajdonosi hozzájárulás megadását a
Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs
Mezőcsát, Kölcsey utca 11. szám
alatti ingatlanban történő kialakításához szükséges építési engedélyezési eljárás érdekében. A polgármester
felhatalmazását ügyvédi megbízás
megkötésére a Termálfürdő Kft. és
annak tulajdonosai, a Zarándi János
helyi lakos által vezetett tulajdonosközösség, valamint Mezőcsát Város
Önkormányzata között (zömében
1996 és 2002 között keletkezett) függő polgári jogi helyzet rendezésre
alkalmas javaslat kidolgoztatása érdekében. Tulajdonosi hozzájárulás
megadását a T-Com Nyrt. részére a
Bajcsy-Zsilinszky út 29. szám alatti ingatlanon megvalósítandó fejlesztéshez. A Magyar Vöröskereszt
B-A-Z. Megyei szervezete kérelmét
a 2014. június 27-én tartott véradás
tárgyi eszközeinek ingyenes rendelkezésre bocsátása iránt. A KEOP2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok
és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat
benyújtását az Egészségház (lakossági nevén Régi Orvosi Rendelő) épület
energetikai (külső) felújítása érdekében, egyben jóváhagyta az előkészítés költségeinek fedezetbiztosítását.
Az
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0056
kódjelű „Mezőcsáti Alapellátó Egészségház korszerűsítése” (lakossági nevén Régi Orvosi Rendelő, mintegy
54 millió forintos, már elnyert belső
felújítási) munkálatainak elvégzésére

irányuló közbeszerzési eljárás megindítását. Újratárgyalását látta szükségesnek: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőcsáti Járási
Hivatala kérelmének a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Miskolc Járási Hivatala Mezőcsáti Pedagógiai Szakszolgálatának áthelyezése iránt. Rőthi Mária helyi lakos
ingatlanfelajánlási kérelmének. Balatoni Katalin helyi lakos szociális
egyedi méltányossági alapon benyújtott ingatlanfelújítás támogatás iránti
kérelmének. A Miskolc és Térsége
Települési Szilárd Hulladék Kezelési Konzorcium nevében benyújtott
kérelmet a szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítésére vonatkozó helyi tájékoztató rendezvény megtartásához
szükséges helyszín és technikai közreműködés biztosítása iránt. Nem
állt módjában elfogadni: Anyagi fedezet hiányában a dr. Card egészségügyi szolgáltatást biztosító plasztik
kártyarendszer települési szintű bevezetését. Anyagi fedezet hiányában
Gombos István és Hajdú Imre helyi
lakosok ingatlanfelajánlási kérelmét.
Tárgyi feltétel hiányában Nyitrai
Jánosné, Hankó Endre és Tóth
Sándorné helyi lakosok szociális bérlakás biztosítására irányuló kérelmét.
Farkas Attiláné helyi lakos magántulajdonú ingatlan bontási munkálatainak Önkormányzatunk által történő
elvégzésre irányuló kérelmét. Anyagi
fedezet és kivitelezhetőségi kétségek okán a BEV elektromos utak és
kutak rendszere iránt a Bükk-Mak
LEADER Egyesülettel közösen benyújtott pályázat részleges elnyerése
alapján történő részleges megvalósítás iránti kérelmet.

A Képviselő-testület zárt ülésen elfogadta: Lakatos Gyuláné, Illés Judit
és Oláh Erzsébet egyedi méltányossági
alapon benyújtott eseti szociális segélyek biztosítására irányuló kérelmeit.
Dr. Domján László
polgármester
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Azbesztcement anyagú ivóvíz
fővezetékek cseréje Mezőcsáton
Miskolci székhelyén látta vendégül a Borsodvíz
Zrt. vezérigazgatója Ficsor Miklós Úr az SH/3/11
azonosító jelű „Azbesztcement anyagú ivóvíz
fővezetékek cseréje B-A-Z. Megye Kistérségi településein a Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területén” megnevezésű projektben érintett települések polgármestereit 2014. június 5-én 10 órától.
A megbeszélésen Vouszka Zoltán főmérnök úr részletes előadást tartott a projekt előrehaladásáról. A kivitelezésért
személyében is felelős Lovász Gyula úr a beruházást elnyert konzorcium részéről power point előadással színesítette
az általa ismertetetteket. Mezőcsát és Tokaj városokban a kisebb települések kivitelezési tapasztalatainak felhasználásával 2015. március 1-jén kezdődik meg a projekt IV. ütemében a beruházás. A kilenc és fél kilométer hosszú főfezeték
szakasz, mely már technológiailag elavult, cseréjének részletes kivitelezési tervezése az év harmadik negyedévében
kezdődik meg városunk vonatkozásában.
Dr. Domján László
polgármester

Sajó-Rima Eurorégió Közgyűlése
A szlovák
küldöttséget
fogadja
Tamás Barna,
Putnok
és Fürjes Pál, Ózd
polgármestere

Miniszterhelyettessé
nevezték ki

Tállai Andrást

A hagyományoknak megfelelően idei közgyűlését is Putnok Város Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartotta 2014. június 19-én a Sajó-Rima Eurorégió Közgyűlése Tamás Barna elnök úr vezetése alatt. A
közgyűlés elfogadta a 2013. évi záró elszámolást és a 2014. évi költségvetést. Tisztújítás keretében dr. Tóth
Lajos urat, Felsőzsolca város polgármesterét választotta meg – egy tartózkodás mellett – alelnöknek, Kormos Krisztián urat, Borsodnádasd polgármesterét az elnökség tagjának egyhangúlag, és Váradi Attila urat,
a Putnok Város Önkormányzat munkatársát a titkári tisztségre egyhangúlag. A közgyűlés döntött továbbá a
turisztikai és testvérvárosi pályázatok közös figyelési rendszerének kialakításáról, egységes Roll-Up díszletek
és kiadványok készítéséről, valamint eseménynaptár szerkesztéséről.
Dr. Domján László
polgármester

KÖZTISZTVISELŐK NAPJA

A Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal a köztisztviselők napja alkalmából 2014. július 4-én tartott ünnepi rendezvényt a Bacsó Béla úton, a KTSZ épületben. A Mezőcsáton, Ároktőn, Hejőpapin és
Tiszadorogmán feladatot ellátó köztisztviselőket dr. Domján László polgármester Úr, azt követően Rákosi Ildikó jegyző köszöntötte. Eredményes munkájuk elismeréseként emléklap került azon köz szolgálatát vállaló köztisztviselők részére átadásra, akiknek ez évben a hivatalnál fennálló munkaviszonyuk
kerek évfordulós volt. E körben Danyikó Józsefné a hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lakatos Zoltánné
és Juhászné Erdei Ibolya, a tiszadorogmai ügyfélszolgálat munkatársai kerültek köszöntésre.

Térségünk országgyűlési képviselője a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkáraként és miniszterhelyettesként
vesz részt a 3. Orbán-kormány
munkájában. Tállai András a kinevezési okiratot június 12-én
vehette át Áder János köztársasági elnöktől.
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Magyar Polgármesterek
X. Világtalálkozója Gödöllőn

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2014. június 28–29-én tizedik alkalommal rendezte meg a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját Gödöllőn, a Királyi Kastély Lovardájában. A rendezvény fővédnöke dr. Paczolay Péter, a Magyar Alkotmánybíróság elnöke volt.

Gémesi György: „A világon mindenütt
működnek önkormányzatok, azoknak
helye van a demokratikus
berendezkedésű országokban!”
A kétnapos találkozó június 28-án plenáris üléssel kezdődött, majd délután
három szekcióülés várta az érdeklődőket, a települések fenntartható fejlődése, a visegrádi országok önkormányzati
szövetségei és testvérvárosai, valamint
településüzemeltetés, közszolgáltatás,
energiapolitika, környezetvédelem témakörökben. Másnap ismét plenáris üléssel
folytatódott a találkozó, s ennek keretében vehették át a Polgármesteri Ezüstlánc, illetve Arany Pecsétgyűrű díjakat.
„1996-ban találkoztunk először azzal
a céllal, hogy erősítsük a magyarországi
és a határokon túli magyar települések
összefogását, lehetőséget nyújtsunk a tapasztalatcserére, bővítsük a testvérvárosi
kapcsolatokat és a kiértékeljük, hogyan
változott az önkormányzatok helyzete a
rendszerváltozás után” – mondta köszöntő beszédében Gémesi György, a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége elnöke. Gödöllő polgármestere kijelentette: a világon
mindenütt működnek önkormányzatok,
azoknak helye van a demokratikus berendezkedésű országokban. Szólt az elmúlt
évtizedekben bekövetkezett változásokról, mint mondta, az Európai Uniós tagság, a bekapcsolódás a Régiók Bizottsága
munkájába új lehetőségeket nyitott meg
az önkormányzatok számára. „Az önkormányzatok mellett megmaradtak

a polgármesterek,
akik a közösséget
szolgálják. Nélkülünk nem működik
sem a település,
sem a térség, sem
az ország, de még
az Európai Unió
sem. Ez a mi erőnk,
de a mi felelősségünk is” – jelentette
ki Gémesi György.
Kementzey Ferenc, a Világtalálkozó
megrendezését a kezdetektől támogató Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgatóhelyettese köszöntőjében üdvözölte a
rendezvény jubileumát. Frank Spengler,
a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi képviseletvezetője örömmel
fogadta és megtiszteltetésnek nevezte,
hogy részt vehet a világtalálkozón. Kiemelte: Magyarországon a legnagyobb
bizalommal működnek együtt a Magyar
Önkormányzatok Szövetségével és ezért
szívből gratulált Gémesi Györgynek.
Dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke beszédében kiemelte,
hogy a helyi önkormányzatok a demokrácia alappilléreit jelentik, elengedhetetlen részei a hatalommegosztásnak. A
településeken a helyi önkormányzatok
útján lehet legjobban átélni az ország
demokratikus működését. A demokrácia alulról felfelé működik.
A romániai magyar települések helyzetéről Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese, a Romániai Magyar

Első nap három szekcióülésen vehettek
részt a polgármesterek,
köztük dr. Domján László

Demokrata Szövetség elnöke tartott előadást, aki elmondta, az önkormányzatok szintjén sikerült kialakítani egy
olyan együttműködést, ami romániai és
szlovák viszonylatban a közös tervezésnek
is az egyik formája lehet.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a
2010-ben megkezdődött önkormányzati reform tapasztalatairól beszélt. Mint
elmondta, az állam egy olyan rendszert
szeretett volna kidolgozni, ami tartósan
biztosítja a települések működőképességét, ezért döntött úgy, hogy több lépcsőben átveszi az önkormányzati szektor
összesen 1200 milliárd forintos adósságát, illetve bevezeti a feladatfinanszírozás rendszerét. Az adósságkonszolidáció befejeződött, a feladatfinanszírozási
rendszer a finomhangolásnál tart, s ha
ez is megtörténik, a településeknek nem
lesz többé szükségük működési hitelek
felvételére. Végezetül az államtitkár biztosította az egybegyűlteket arról, hogy
a kormány érdekelt az önkormányzati
rendszer stabilitásában, az önkormányzati jogok megmaradásában, illetve az
szükséges egyeztetések lefolytatásában
önkormányzati szövetségekkel.
Dr. Benedek Mária, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője Domokos
László ÁSZ elnök üdvözletét tolmácsolva kezdte előadását. Az ÁSZ küldetését,
alapértékeit, stratégiai céljait és feladatait
ismertette. Hangsúlyozta, hogy a számvevőszék a korrupció és a csalás elleni
küzdelemben is részt vesz. A rend értéket teremt – ennek jegyében ellenőrzik a
korábban ellenőrizetlen területeket.
Sisák Imre, Pásztó város polgármestere szerint a feladatfinanszírozás bevezetése után két évvel megállapítható,
hogy az új rendszer jól vizsgázott, az önkormányzati szektor biztos pénzügyi alapokon nyugszik. A feladatfinanszírozás
azonban jelenleg csak az önkormányzati
feladatkör 70 százalékát fedi le, ki kellene
terjeszteni, többek között a kultúra és a
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közművelődés területére is. Sisák Imre
úgy véli, a hitelkonszolidációra nagy
szükség volt az elmúlt évek 1000 milliárdos önkormányzati forráskivonása miatt, bár a végrehajtás igazságosságán lehetne vitatkozni. Mint elmondta, az idei
költségvetés önkormányzati fejezete 70
milliárdos többlettámogatást tartalmaz
a tavalyihoz képest, aminek legnagyobb
része az óvodai dolgozók bérfejlesztése,
de szociális területen és a közétkeztetés
terén is van előrelépés. Pásztó polgármestere támogatja, hogy a hitel nélkül
gazdálkodó települések számára 12,5
milliárdos fejlesztési forrás vehető igénybe, s egyetért a rezsicsökkentéssel is, bár
ez utóbbi igen nehéz helyzetbe hozta az
önkormányzati tulajdonú közszolgáltató
cégeket, ami sürgős megoldást követel.
A plenáris ülés Polgármesteri
Ezüstlánc díjak átadásával folytatódott.
A kitüntetésben Dr. Prozlik László, Gádoros és Ember Balázs, Kisdobrony
(Kárpátalja) polgármestere részesült.
Településüzemeltetés
Közszolgáltatási, energiapolitikai és
környezetvédelmi kérdésekről egyaránt szó esett a településüzemeltetési szekció ülésén. A Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnökének vezetésével megtartott tanácskozás első részében
Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Régió Kft.
ügyvezető igazgatója, Ambrus Gyöngyi, Kistokaj Község Polgármestere és
Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere tartott előadást, majd a résztvevők megismerkedhettek a városüzemeltetéshez kapcsolódó legújabb
technológiákkal, fejlesztésekkel.
Gyenes Szilárd elmondta: a ma
Magyarországon működő huszonnyolc
hulladékgazdálkodással
foglalkozó közszolgáltató között a hetedik helyet foglalja el a Zöld Híd,
ami komplex hulladékkezelést végez.
Kijelentette, egyetért azzal, hogy a rend-

A találkozó másnapja plenáris üléssel
kezdődött, majd díjakat adtak át

szert nonprofittá kell
átalakítani, de érvényesülnie kell a fenntarthatóság elvének, valamint
kiszámíthatóságra,
és
stabil jogi háttérre van
A nyitóelődást Mikola István tartotta
szükség.
Ezt követően Ambrus
Gyöngyi, a 2200 lakosú Kistokaj polgár- megítéléséről. Mint mondta, az elmúlt négy
mestere mutatta be a településüzemeltetés év alatt sokat változott hazánk nemzetközi
területén folyó munkát. Mint arról beszá- megítélése, a kezdeti ellenséges magatartás
molt, a szelektív hulladékgyűjtés beveze- után egyre inkább érdeklődéssel szemlélik
tésére ők is nagy hangsúlyt fektettek, de a a magyarországi folyamatokat, de újabb kilegnagyobb kihívás a Hejő-patak medré- hívások várnak ránk. Ezek közül kiemelte:
nek rendezése volt, amit pályázati forrás- meg kell értetnünk, hogy Magyarország
ból, a Start program segítségével, valamint mindig is Európa része volt, hogy a kelet
közérdekű munkavégzés keretében végez- felé történő nyitás nem Európa elleni lépés,
tek el. Mint mondta, rendszeresen dolgoz- valamint, hogy mindent megteszünk érténak elítéltek a településen, a patakmeder keink védelméért, megőrzéséért.
A világtalálkozóra a legészakabbés annak környezete rendezése mellett
felszámolták az illegális hulladéklerakókat ról érkezve tolmácsolta köszöntését
és ők tették rendbe a település temetőjét Markkula Markku, az EPP – Európai
is. Munkájukkal mindenki elégedett. Unió Régiók Bizottsága alelnöke. A finn
Ambrus Gyöngyi örömmel szá- politikus elmondta, hazája száz évvel
molt be geotermikus energia hasz- ezelőtt még annyira elzárt volt a világnosításáról, amivel nem csak a tól, hogy amikor egy híres művészük
helyi, hanem a miskolci távhő szol- Magyarországra érkezett, nem értette,
gáltatásba is be tudtak kapcsolódni. miért nem védekezünk jobban a tél ellen.
A települési előadások sorát Ceglédi Ru- Finnországban ráébredtek arra, hogy az
dolf, Zenta polgármestere zárta, aki a oktatásba kell befektetni. Ennek meg is
település biomassza fejlesztésével ismer- van az eredménye. A továbbiakban arról
szólt, hogy a decentralizáció évtizedes
tette meg a résztvevőket.
A Magyar Polgármesterek X. Vi- folyamat. A régiók sokat lendíthetnek az
lágtalálkozója második napjának iparon, a vállalkozási kedven, s előmozplenáris ülésén, a nemzetközi kap- díthatják az innovációt. Mindezt annak a
csolatok jelentőségét tárgyalták az felismerésnek az alapján, hogy a nemzeti
egybegyűltek, de elsőként azokat a politikákat helyben is meg kell erősíteni.
H. E. Aliaksandr Khainouski, a
résztvevőket köszöntötte Gémesi
György, a MÖSZ elnöke, akik vala- Belarusz Köztársaság magyarországi nagykövete országa és az Európai
mennyi találkozón részt vettek.
Emléklapot kapott Babák Mihály Unió, illetve Belaruszia és MagyarorSzarvas, Győriné Dr. Czeglédi Márta szág kapcsolatának alakulásáról beszélt
Jászvényszaru, Horváth István Tác, a világtalálkozó résztvevőinek. Mint a
PásztorBélaVeresegyház,OlajosMihály nagykövet kifejtette, Magyarország és a
Szentpéterszeg, dr. Prozlik László Gá- Belarusz Köztársaság földrajzi helyzete
doros, Takács István Sajósenye, Szalai és történelme között is sok a hasonlóJános Csősz, Tilhof István Mátyásdomb, ság, hiszen mindkét ország két hatalmi
Bartha Mihály Mezőladány, Kuczman központ között helyezkedik el, s egyfajIstván Lontó (Felvidék), Miklós Aladár ta kapu lehet nyugat és kelet között.
A világtalálkozó zárónyilatkozaRás (Felvidék), Tóth Ernő Nagyudvarnok (Felvidék), Zagyi István Détér (Fel- tának ismertetése után Polgármesvidék) és Baksa Tibor Csongor (Kárpát- teri Aranygyűrűt adtak át Dr. Nagy
Gábor Tamásnak, Budavár, Berencsi
alja) polgármestere.
A nyitó előadást Mikola István, a Bélának, Ibrány és Zagyi Istvánnak,
Külgazdasági és Külügyminisztérium biz- Détér (Felvidék) polgármesterének.
A moszlap.hu nyomán:
tonságpolitikai és nemzetközi együttműdr. Domján László
ködésért felelős államtitkára tartotta külpolgármester, résztvevő
kapcsolati kérdésekről, hazánk nemzetközi
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Alapkőletétel Hejőpapin

Társönkormányzatunk, Hejőpapi Község külterületén 2014. június 3-án került sor
a Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék Kezelési rendszer új feldolgozócsarnokának ünnepélyes alapkőletételére.
formáló és ismeretterjesztő kampány, amely tovább népszerűsíti a
szelektív hulladékgyűjtést, és felkészíti a lakosságot arra, hogyan
lehet csökkenteni a nem hasznosítható hulladék mennyiségét.

A meghívott vendégek felsorakoztak az ünnepélyes alapkőletételhez
A KEOP 1.1.1-B/10-11-2011-0001
Miskolc és Térsége Települési Szilárd Hulladék Kezelési rendszerének
továbbfejlesztése az Európai Unió
forrásaiból biztosítja a térség 37 településének szilárdhulladék elhelyezését a jövőben is a már megszokott
színvonalon, úgy, hogy ez az itt élő
lakosok anyagi terheit szándékaink
szerint nem növeli.
A beruházás célja az egységes
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer infrastrukturális fejlesztése, a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés
kiépítése, amely mintegy 243 ezer
embert érint. A projekt keretében a lakossághoz kerül 35 000
db műanyag edény, ebből 1930 db
itt, Mezőcsáton. A házhoz menő
szelektív gyűjtés érdekében 8 db
kommunális gyűjtőjármű áll majd
üzembe. A beruházás részeként
megvalósul a keverten gyűjtött települési szilárdhulladékok mechanikai előkezelése (53 000 tonna/
év kapacitás), amihez rakodógépek
(targonca, homlokrakodó) beszerzése is történik. A hulladéklerakó
művelését segítendő, egy lánctalpas dózer beszerzésére is sor kerül.

A szelektíven gyűjtött és szétválogatott hasznosítható hulladékok
megfelelő tárolása érdekében a
Hejőpapiban létesült lerakóban (kb.
430 m 2) és Miskolcon a József Attila
úti telepen (kb. 570 m 2) 1-1 fedett
bálatároló szín is épül. Természetesen a Mezőcsáti lakossági hulladék közvetlenül Hejőpapira kerül.
A mechanikai előkezelővel a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer
jelentősen korszerűsödik. Része a
projektnek egy komoly szemlélet-

A hulladékgazdálkodási rendszer
korszerűsítése és a lerakásra kerülő
hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a projekt részeként
egy 4 000 négyzetméter alapterületű mechanikai hulladék-előkezelő épül Hejőpapin. A mechanikai
előkezelő mű alkalmas lesz a lakossági eredetű kevert települési
hulladékokból energetikailag hasznosítható, ún. RDF-termék (Refuse
Derived Fuel), illetve értékesíthető
másodnyersanyagok előállítására
környezetbarát, modern technológia alkalmazásával. Így – előkezelés és hasznosítás, ártalmatlanítás
helyett – egy magasabb szintű kezelés valósulhat meg, amely révén
kevesebb mennyiségű hulladék keletkezik, az energetikai hasznosítás
pedig hozzájárul a rendszer fenntartható működéséhez.
A valogatnijo.hu nyomán:
dr. Domján László
polgármester

Sikeresen megtörtént az alapkőletétel dr. Kriza Ákos és Kopcsó László
polgármesterek részéről, a munkaterület a kivitelezőké
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Dr. Domján László képes beszámolója

az V. Rákóczi Autós Pálinkatúráról

Már a regisztráció során is jó példával
jártak az élen dr. Mengyi Roland és
Riz Gábor, a Borsod-Abaúj Zemplén
Megyei Közgyűlés elnöke és alelnöke

Az elnök úr, azaz Mengyi doktor szakszerű eligazítást tartott
a játékos verseny mintegy 40 csapatból álló mezőnye számára

Tiszaújvárosból 2014. június 14-én 9:50-kor startoltunk el

Az idén is méltó módon képviseltük Mezőcsát Városát
a mindig felejthetetlen megyei szintű megmérettetésen

Az idei verseny
Putnok Város
Főterét is
érintette, ahol
Kovács Mihály
Fejlesztési Iroda
Vezető Úrral
kiemelkedően
teljesítettünk

Az Aggtelekre érkezés után
az ünnepélyes eredményhirdetésen
megtudhattuk, hogy az Ötödik
Rákóczi Autós Pálinkatúra győztese
szoros versenyben Szilvai József
Attila úr, a Magyar Közútkezelő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának vezetője

CSÁTI ÚJSÁG

8

Dél-borsodi LEADER Egyesület
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
+36 (49) 352-527
www.dble.hu

A mezőcsátiaké volt a főszerep
a LEADER program támogatásával megrendezett
IV. Szentistváni Nemzetközi Gasztrokulturális Fesztivál
második napján, június 8-án, vasárnap
A matyó nagyközség központjában
délután 14 órakor került sor a Trianoni Emlékmű ünnepélyes avatására és felszentelésére. Ezt követen a
megemlékezés részeként a Mezőcsát
Népi Együttes és az erdélyi Lövétéről
érkezett Kákvirág Néptáncegyüttes
közös műsora vette kezdetét, szimbolikusan is kifejezve az anyaországban élő magyarság és a határon
túli magyar nemzettestek elválaszthatatlan egységét. A forgalom elől
elzárt főutcán több mint negyven

percen át élhettük meg együtt a magyar néptánc lélekre ható, ősi, elementáris erejét.
A Művelődési Ház kiállítótermében Vass J. Zsóka mezőcsáti festőművész kiállításának ünnepélyes megnyitójával folytatódott a program. A
megjelenteket Bay Judit, a házigazda
intézmény vezetője köszöntötte elsőként, majd Lukács Tímea, a Karcos
Murci Hagyományőrző Színjátszó
Egyesület tagja versmondással tette
a résztvevők számára még emléke-

zetesebbé a napot. Az alkotót Murányi Norbert, a Dél-borsodi LEADER
Egyesület vidékfejlesztési menedzsere mutatta be, aki megnyitó beszédében a LEADER program egyik legjelentősebb eredményének a térségen
belüli kapcsolati hálók megerősödését, továbbá egymás kultúrájának és
értékeinek mélyebb megismerését
nevezte. Végezetül maga a művész
tartott közvetlen, baráti hangvételű
tárlatvezetést az érdeklődő közönség
számára.
- DBLE -

Vass J. Zsóka mezőcsáti festőművésznek nyílt tárlata szentistváni Művelődési Ház kiállítótermében

A Mezőcsáti Népi
Együttes és a lövétei
Kákvirág Néptáncegyüttes
közös produkciója
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Semmelweis-nap
Semmelweis Ignác 1818. július 1-jén született Budapesten,
abban a tabáni házban, amely ma a nevét viselő Semmelweis
Orvostörténeti Múzeumnak ad helyet. A lelkiismeretesség,
a kötelességtudás és önzetlenség mintaképe. Pénzszerzés,
a dicsőség vágya sosem vezérelte. Éjjel-nappal
rendelkezésükre állt a szenvedőknek.

N

agyságát a gyermekágyi láz kóroktanának felderítése és az általa kidolgozott prevenció adta, melynek révén olyan elveket fogalmazott meg, amelyek jelentőségét csak egy jó évtized múltán a francia Pasteur és a
német Koch bakteorológiai kutatásait követően ismerték fel. Idővel rájött, hogy az akkoriban sok halálos
áldozatot követelő gyermekágyi lázat vérmérgezés okozza, amit az alapvető higiénés szabályok betartásával lehet
megelőzni. Ő ismerte fel először a fertőtlenítés fontosságát, de újító szellemű törekvései hatalmas ellenállást váltottak ki. 1851-ben a Rókus kórház főorvosának, majd 1855. július 18-án a szülészet és nőgyógyászat professzorának
nevezték ki a Pesti Tudományegyetemen, a vezetése alatt álló intézményben a gyermekágyi láznak szinte nyoma
sem maradt. Halálát nem elmebetegség vagy agybántalom, hanem vérmérgezés okozta 1865-ben.
Semmelweis Ignác születésének napja országszerte az egészségügy ünnepe. A Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ és a kistérség egészségügyi dolgozói is megünnepelték e napot. 2014. június 27-én került megrendezésre a
vidám és jó hangulatban zajló ünnepség, melyet megtisztelt jelenlétével dr. Német Tamás Gergely ügyvezető igazgató, dr. Siska András főorvos és alpolgármester úr, dr. Mong Judit, dr. Orosz János, dr. Berkó Gyula, dr. Domján
László polgármester úr, kistérségi asszisztensek, védőnők. Szép számban vettek részt a dolgozók (nővérek, orvosok) a környező falvak településeiről is. 2014. július 1-jén a járóbeteg-ellátás szakrendelései szüneteltek, de az
ügyeleti ellátás zavartalanul működött a betegeket, lakosságot segítve.
Köszönet minden munkatársamnak!
Jó egészséget, erőt és kitartást kívánok a további munkához!
Rémiás Anita főnővér

Varga Lajos 35 éves iparos munkásságáért
aranygyűrűs kitüntetésben részesült
A Mezőcsáti Közös Ipartestület Varga Lajos
elnökségi tagját 35 éves ipartestületi tagságáért
aranygyűrűvel tüntette ki.
1970-től 1976-ig gépkocsivezetőként dolgozott. 1976-tól 1979ig Mészáros József parkettás mester alkalmazottja volt, ezután
1979-től önállóan váltott ipart pakettázási munkákra. 1979-től
tagja az Ipartestületnek. 1980-ban fölvette társiparként a fuvarozást, amit 1985-ben tüzelő- és építőanyag kiskereskedelemmel bővített. 2012-ben nyugdíjba vonult, de a vállalkozást
nyugdíjasként is folytatja.
Kiemelkedő szerepet vállal az Ipartestület társadalmi munkáiban,
valamint az Ipartestület alapításában, amelynek a mai napig is aktív tagja. A kitüntetést 2014. május 31-én a Mezőcsáti Közös Ipartestület Közgyűlésén Erőss Lajos elnök adta át.
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Megkezdődtek a „Mezőcsáti Református Gimnázium Energetikai
Korszerűsítése” tárgyú projekt kivitelezési munkái
Szeptember 1-jétől teljesen megújulva várja az oktatókat és a tanulókat a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola.
A Mezőcsáti Református Egyházközség 2014. év elején sikeresen
pályázott az Egyházi jogi személyek
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban KEOP-2012-4.10.0/E kiírásra.
Az Egyházközség az elnyert
123.391.509.-Ft. támogatás segítségével a KEOP-4.10.0/E/12-20140056 azonosító számú „Mezőcsáti
Református Gimnázium Energetikai
Korszerűsítése” című projektet valósítja meg. A Támogatói Okirat 2014.
április 9-én lépett hatályba.
A projekt keretében megvalósul a
főépület utólagos külső oldali hőszigetelése, a meglévő nyílászárók helyett
korszerű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Kiépítésre kerül egy
hálózatra kötött napelemes rendszer,
amelynek keretében 76 db 250 KW teljesítményű napelem kerül elhelyezésre
az épület tetőszerkezetén. A projekt
eredményeképpen az épület üzemeltetési költségei jelentősen csökkenni
fognak, a tervek alapján a beruházás
mintegy 20 %-os üzemeltetési megta-

karítást eredményez. Az energetikai besorolás szerint jelenleg „átlagos” épület
a beruházást követően „követelménytől jobb” besorolást fog kapni, csökken
az üvegházhatású gázok kibocsátása,
növekedni fog a megújuló energiahordozó felhasználása. Mindez hozzájárul
a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
A református egyházközség fenntartásában működő Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola jelen projekt
kivitelezési munkálatainak kezdetével megújulásának második üteméhez érkezett. 2012. évben zárult első
ütem megvalósulásának köszönhetően 4 tanteremmel, 1 közösségi teremmel és higiéniás helyiségekkel bővült
az intézmény, az előírásoknak megfelelő komplex akadálymentesítés,
IKT befogadásra alkalmas tantermek
kialakítása, valamint az eszközrendszer pedagógiai tartalomhoz történő
igazítása és környezeti igényekhez
igazodó udvar, zöldterület és parkolók kiépítése valósult meg.
Jelen projekt megvalósulását
követően az intézményben dolgozó

munkavállalók és diákok nem csak
komfortosabb mindennapjaihoz, de
környezettudatos szemléletének változásához is hozzá fog járulni, hogy
iskolai napjaikat egy megújuló energiát felhasználó épületben töltik.
„Ha épületeinket szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk,
gyermekeink, unokáink nemzedékeinek
energiabiztonságát is megteremtjük.”
Az Európai Unió és a Magyar
állam által nyújtott támogatás
összege: 123.391.509.-Ft
A projekt fő adatai:
A projekt címe:
„Mezőcsáti Református Gimnázium Energetikai Korszerűsítése”
Azonosítószáma:
KEOP-4.10.0/E/12-2014-0056
Támogatási összeg:
123.391.509.-Ft.
A megvalósítás ideje:
2014.07.01. – 2014.11.30.
A kivitelezés ideje:
2014.06.23 – 2014.08.30

Mezőcsáti Református Egyházközség
3450 Mezőcsát, Hősök tere 8.
info@fenysugar.com
tel/fax: 49/552-071
„Mezőcsáti Református Gimnázium Energetikai Korszerűsítése”
KEOP-4.10.0/E/12-2014-0056
www.fenysugar.com, www.gimnazium.csatirefi.hu

Új szakrendelések Mezőcsáton
– A Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ urológiai szakrendelésén a biztosított férfiak és nők széleskörű urológiai kivizsgálása, a legkorszerűbb
diagnosztikai módszerekkel és kórházi háttértámogatással. 2014. június 1-jétől minden hétfőn 15–21 óráig (beutaló és előjegyzés alapján).
– valamint Ortopédia tartó- és mozgató szervrendszer veleszületett és szerzett rendellenességeivel és azok konzervatív, illetve operatív kezelésével foglalkozó
szakrendelés indul. 2014. június 1-jétől minden kedden 15–20 óráig (előjegyzés és beutaló alapján.) Előjegyzés a 06 49/553-010, 110-es melléken kérhető.
Szeretettel várunk minden kedves beteget!
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A depressziónk megismerése
Az unipoláris depressziót a hangulati és az érzelmi élet
zavara, a gondolkodás meglassulása és az aktivitás csökkenése jellemzi. Olyan állapot, amelyben az élet sivárnak,
terhei nyomasztónak tűnnek. A hangulati élet zavarait testi tünetek jelentkezése kíséri. Elnevezésében az „unipoláris” azt jelöli, hogy a hangulat csak egy, méghozzá negatív
irányban tér el, és nem kíséri időszakos felhangoltság.

Előfordulás
A felnőtt lakosság 5-10%-a szenved unipoláris depresszióban, további 3-5% a betegség enyhébb tüneteit produkálja.
A nők kétszer olyan gyakran betegednek meg, és az átlagos
életkor, amelyben a depresszió kialakul egyre korábbra tolódik. Gyakori a megjelenés 15-19 év 45-50 éves korban.
Okok
A depresszió okairól számos magyarázat született, amelyek mind más szempontból közelítenek a problémához.
• A biokémiai magyarázat szerint a noradrenalin- és
szerotoninrendszer, illetve a többi neurotranszmitterrendszer kölcsönhatásában létrejövő változások, a
szerotonin szintjének csökkenése okozza.
• A genetikai kutatások fényt derítettek arra a nem elhanyagolható tényre, amely szerint a depressziósok
rokonainál 20%-ban fordul elő a megbetegedés; egypetéjű ikrek esetében ez az arány 43%, tehát a betegségnek mindenképpen van örökletes tényezője.
• A hormonális tényezőket tekintve a kortizolnak, a
mellékvesekéreg egyik hormonjának van kiemelkedő
szerepe, hiszen az epizódokat gyakran előzik meg komoly stresszhelyzetek. Fontos hangsúlyozni a negatív
életesemények szerepét, amelyek gyakori elindítói
a depressziónak. A beteg nem képes egyedül alkalmazkodni a kudarchoz, ezért ezekben az esetekben a
pszichoterapeuta segítsége különös jelentőséget kap.
• A pszichodinamikus nézőpont szerint a gyermekkorban elszenvedett veszteség a döntő; a viselkedés élektan
a pozitív megerősítések hiányára helyezi a hangsúlyt.
A betegek jellemzően negatívan gondolkodnak önmagukról, az élményeikről és a jövőjükről, miközben
alábecsülik a pozitív események jelentőségét és felnagyítják a negatívakét. A betegek úgy érzik, hogy nincs
hatásuk életük alakítására, a kontrollhiányt stabil belső
tényezőknek tulajdonítják, ezért alkalmatlannak érzik
magukat a negatív események elhárítására.
Tünetek
érzelmi élet zavarai az enyhe kedvetlenségtől a mély lehangoltságig
• a betegek arca rendszerint állandóan tükrözi a gondterheltséget, jellemzőek a homlokráncok, a szemhéjak
kettős redője és a lefelé hajló szájzugok
• a kifejező mozgások szegényebbé válnak, a gesztikuláció megszűnik, a hang gyenge, elhaló
• a beteg könnyen elsírja magát, de súlyos állapotban a
sírás készsége is megszűnik

•
•
•
•
•
•
•
•
•

saját magáról kialakított képe negatív, értéktelennek,
alacsonyabb rendűnek, visszataszítónak tartja magát,
az önértékelési zavarok rendszerint igen súlyosak
jövőjét sötétnek és reménytelennek látja
érdeklődése beszűkül, gondolkodása lelassul, tanácstalanná válik
figyelemzavar, az intellektuális képességek romlása
szorongás következtében erős motoros nyugtalanság
alakulhat ki: kezét tördeli, jajgat, testét ingatja
az élet terhétől való szabadulás végső eszközének
az öngyilkosságot tartja, visszatérő gondolatok a
halálról
alvászavar: az elalvás zavara, a gyakori felébredés és
korai ébredés
étvágyzavar: étvágytalanság vagy fokozott étvágy, az
emésztési zavarok, a székrekedés, a szédülés és a társult testi fájdalmak
a szexuális vágy csökkenése

A depresszió visszatérő, ha a beteg egy éven belül legalább
három epizódot élt át. Szezonálisnak számít, ha az évszakok változásának függvényében alakul ki; az őszi, illetve
a téli jelentkezés különösen gyakori. Ha a depressziós tünetek között a lehangoltság uralkodik, akkor melankóliásnak, ha a mozgás teljes hiánya, akkor katatónnak nevezzük. Ugyancsak külön diagnózisnak számít a posztpartum
depresszió, amely a szülést követő négy hétben lép fel.
Gyógyulási esélyek
A depressziót az életveszélyes állapotok közé sorolják, mert hatékony kezelés nélkül könnyen veszélyeztető állapot alakulhat ki; a beteg önmaga ellen fordíthatja
elkeseredettségét, vagy környezetét is veszélyeztetheti.
Ha a beteg öngyilkossággal fenyegetőzik, lehangoltsága
önellátási képtelenséghez vezet, önelhanyagolása súlyos
mértéket ölt, minden esetben a kórházi kezelés mellett
érdemes dönteni.
Egy depressziós epizód után a következő megjelenésének esélye 60-85%, amelyet a fenntartó kezelés 1025%-ra csökkent. A fenntartó kezelést az első depressziós epizód után legalább 6 hónapig, több epizód esetén
évekig kell folytatni.
A legjobb eredmény a különböző terápiás módszerek – gyógyszeres kezelés, a kognitív és az interperszonális terápia – kombinációjával érhető el, és ez
eredményesebb (60%). A beteg gyógyulásának esélyeit
nagymértékben növeli a család segítő jelenléte. Talán
legfontosabb szerepük a depresszió lehetőségének felismerésében van, hiszen a beteg – épp a motivációinak
elvesztése miatt – nem valószínű, hogy rászánja magát
az orvoshoz fordulásra. Hasonlóan nagy szerepet kapnak a hozzátartozók abban is, hogy ellenőrizzék a beteg
gyógyszerszedési szokásait és támogassák a terápiákon
való megjelenését. Fontos, hogy környezete türelemmel
és pozitívan forduljon a beteg felé, ellensúlyozza annak
negatív én- és jövőképét.
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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

Augusztus 11-én
14–16 óráig

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

Dr. Domján László
polgármester fogadóórái
az alábbi napokon
8.30–11.30-ig:
Július21. (hétfő)
Július 23. (szerda)
Július 30. (szerda)
Augusztus 4. (hétfő)
Augusztus 6. (szerda)
Augusztus 11. (hétfő)
Augusztus 18. (hétfő)
Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8–12 óráig:
Július 23. (szerda)
Július 30. (szerda)
Augusztus 6. (szerda)
Augusztus 13. (szerda)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Mezőcsáton június hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Becsei Zoltán és Sepsi Andrea – Bianka
Váradi Csaba Sándor és Botos Zsanett Szilvia – Valentína Valéria
Pelyhe László és Polgári Katinka – Vivien
Veres Gábor és Alexa Zsuzsa – Hanna
Házasságkötések
Szűcs István és Vanczák Andrea
Halálesetek
Gomba Károly 72 évet élt,
Szabó Sándor 66 évet élt,
Gyuricskó Andrásné (szül.: Eördögh Erzsébet 64 évet élt,
Gyöngyösi Gyuláné (szül.: Dobos Ilona Jolán) 71 évet élt,
Rontó Gyuláné (szül.: Rontó Erika) 53 évet élt,
Lakatos Gyula 60 évet élt

EGYHÁZAK
Mezőcsáti Református
Egyházközség
Istentiszteleti rend:
Minden héten hétfőn és kedden
7 óra 40-től diákistentisztelet az
Enyedy-s diákoknak.
Minden szerdán és csütörtökön
7 óra 40 perctől a gimnazista
diákoknak.
Minden vasárnap 10 órakor
istentisztelet.
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.

Az Élelmezési Központ a nyári időszakban augusztus 11–22-ig zárva
tart. A zárva tartás ideje alatt az
önkormányzat a szolgáltatás helyettesítését más közreműködővel
nem szervezi.

Csáti Vásár

Augusztus 13-án (szerdán)

állat- és kirakodóvásár a Vásártéren.
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Zsákos osztályozott dió lignit
700 Ft/szák/35 kg (20 Ft/kg)
(keményfával megegyező fűtőérték)

Ferge Kft.

LIGNIT 1000 Ft/q kiszállítással

3450 Mezőcsát,
Damjanich u. 39.

TÖLGY TŰZIFA TEKÉZETT
2350 Ft/q kiszállítással

Műanyag nyílászárók
Felsőkategóriás, A osztályú 7 légkamrás fémmerevítéses profilból. 1,0W/m2K-es Argongázos üveggel.
Roto zárrendszerrel, alapfelszereltség: résszellőző, hibásműködtetés gátló.
Továbbá:
redőny,
szúnyogháló,
párkány

TÖLGY TŰZIFA HASOGATOTT
2450 Ft/q kiszállítással
FABRIKETT KEMÉNYFÁBÓL
50 Ft/KG
TOVÁBBÁ: ALÁGYÚJTÓS,
HOMOK, SÓDER

(visszavonásig)

Tel.: 06-30-61-91-612

FERGE FA-KER Mezőcsát
TEL.: 06-30/61-91-612

Drága Szüleink emlékére
„Édesanyám elment, örök
álomra tért,
nem aggódik többé
szeretett lányaiért.
Könny hullik szemünkből,
a fájdalom könnye,
szívünkbe örök lesz
drága emléke.”
Istenem súgd meg Neki
halkan, lágyan szólj hozzá,
hogy ne zavarjam.
Álmomban keressen meg
engem, még egyszer
hadd lássam, hadd öleljem.
Nem szólnék róla, miért gyötör
a bánat, csak hadd lássam még
egyszer az Édesapámat.
Hadd legyen nekem ez
a legszebb álmom, súgd meg neki
halkan, én minden nap várom!

Kostenszki Istvánt
és Istvánnét
házasságuk
44. évfordulója
alkalmából
sok szeretettel köszönti
Viki és Ákos

„Legszebb emlék a szeretet,
Melyet mások szívében hagyunk magunk után”
(Cicero)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága édesanyánk, feleségem és szeretett nagymamánk

Gyuricskó Andrásné
sz. Eördögh Erzsébet

Emlékeiteket őrizzük:
Lányaid és Unokáid

temetésén megjelentek, sírjára a szeretet virágait elhozták
és mélységes bánatunkban őszinte szívvel osztoztak.
Gyászoló szerettei
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A Képviselő-testület május 27-i ülésén döntött
a SZENT ISTVÁN NAPOK 2014. ünnepi rendezvényről.
A rendezvény keretében 2014. augusztus 19-én
a város főterén a következő ünnepi műsorra kerül sor:
20 órakor Ünnepi beszédet mond: Szopkó Tibor önkormányzati
képviselő. Az ünnepi beszédet követően a „Szállj fel,
szabadmadár” rockopera előadása tekinthető meg.
Az este programja ünnepi tűzijátékkal zárul.
Augusztus 20-a az Egyházi megemlékezés napja.
A Katolikus Templomban 11 órától Ünnepi szentmise lesz,
melyet körmenet követ.
A nap folyamán búcsú a Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár udvarán.

FELHÍVÁS Tisztelt MEZŐCSÁTI lakosok, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Katolikus Temetőben a sírhelyeken lévő szá-

razvirágokat, ne más nyughelyére, hanem a Temetőben kihelyezett tárolókba helyezzék el. Szíves megértésüket előre is köszönöm.
Tisztelettel: Horváth Lajos
- Temetőgondnok -

Elkészült a mezőcsáti térség
Szociális Térképe
A szolgáltatás-koordináció fejlesztése Mezőcsát Kistérségben című pályázat keretében, a
Millennium Intézet Alapítvány szakemberei a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda dolgozóinak közreműködésével elkészítették térségünk Szociális Térképét,
mely megrajzolta a szociális ellátással érintett települések társadalomképét.
Egy szociális térkép célja az, hogy
egy helyi társadalomról az általános ismereteknél jóval mélyebb,
relevánsabb képet nyújtson, fontos
funkciója, hogy a feltárt társadalmi problémák, a lakosság részéről
megjelenő szükségletek, igények és
a helyi szociális ellátórendszer illeszkedésének vizsgálatát elvégezze,
és ennek ismeretében segítsen megítélni a segítő rendszer hatékonyságát, hatásosságát, gazdaságosságát.
A szociális térkép hozzájárulhat
a település szociálpolitikai irányel-

veit lefektető, hosszú távú stratégia
kidolgozásához, könnyebbé teheti a
szociális jellegű célprogramok megfogalmazását, elősegítheti a szociális
közigazgatás hatékonyabb működését, jó irányba tereli a lakosság és a
közszereplők figyelmét, növelheti a
szociális érzékenységet, aktivizálja
a település szellemi erejét, a különböző szakemberek együttműködési
készségét, a kutatási anyagból záró
tanulmány készülhet, amelyet stratégiai tervezésen túl társadalompolitikai döntetések megalapozásához is

fel lehet használni, valamint az ös�szegyűjtött adatok Európai Uniós pályázatok elkészítéséhez is segítséget
jelenthetnek.
Bővebb információ:
Név/cím: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. szám
Telefon/fax: +36/49-353-912
Email: kisterseg@mezocsat.hu
A szolgáltatás fejlesztése Mezőcsát
Kistérségben,
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0040
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Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda
pályázatot hirdet

Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal

Szociális gondozó

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
Ellátandó feladatok:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építésügyi hatósági feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építéshatósági feladatkörbe tartozó ügyek döntés- előkészítése, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása ( helyszíni szemle, adminisztráció,
ügyfélfogadás stb. )
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Egyetem, építőmérnöki vagy építészmérnöki végzettség,
főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki szakképzettség,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A 45/2012 (III.20) Kormányrendelet 1. sz. melléklete alapján
elkészített szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rákosi Ildikó Jegyző a
49/552-046/113, ill. akadályoztatása esetén Dr.Domján László Polgármester
nyújt, a 20/493-44-66 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
729/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mezőcsát Város Honlapja- www.mezocsat.hu - 2014. június 5.
– Csáti Újság - 2014. június 15.

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
Ellátási terület:
Mezőcsát település
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendeletben
meghatározott gondozói tevékenységek ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázatai feltételek:
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– 1/2000. SzCsM rendelet szerinti képesítés,
alapellátásban nyújtott szociális gondozói tevékenységhez
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– érettségi
– hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
– önálló munkavégzés, helyismeret, jó kapcsolatteremtő képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– Végzettséget igazoló okmányok, okiratok
– Szakmai önéletrajz, motivációs levél
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mihály intézményvezető nyújt, a 49/353-912-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és
Fejlesztési Iroda címére történő megküldése (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)
vagy személyes átadással.
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Az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda óvodásai
a Fővárosi Nagycirkuszban jártak

Csáti Újság

Mezőcsát város havi lapja, megjelenik minden hónap 15-én, 600 példányban.
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