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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
augusztus 25-én 13 órától
tartotta tervezett ülését. Szeretném megköszönni Csorba
Sándor pénzügyi bizottsági elnök úrnak, Halász Károly képviselő úrnak, Kápolnai László
humánerőforrás
bizottsági
elnök úrnak, Siska András alpolgármester úrnak és Szopkó
Tibor ügyrendi bizottsági elnök úrnak, hogy biztosították
az ülés határozatképességet.
Az ülésen tájékoztatást adtam a két ülés közötti eseményekről: A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Borsod-AbaújZemplén Megyei Igazgatóságán, Miskolcon Szilvai József
igazgató úrral útfelújítás tárgyában tartott újabb egyeztetésről. A III. Csáti Kavalkád
és Kuli Sándor Emlékverseny
Kettes Fogatok részére rendezvény megvalósulásáról. Az
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0056
Egészségház
Korszerűsítése
(Régi Orvosi Rendelő) pályázat
ügyében Budapesten folytatott
közbeszerzési tárgyalásokról.
Az ifj. Simon Gáborral kötött
adásvételi szerződés aláírásáról. A Mezőcsáti Polgárőr
Egyesület ünnepi kiadványának legyártatásáról, és a XV.
B-A-Z. Megyei Polgárőr Nap
Mezőcsáton történt megszervezéséről és lebonyolításáról.
A START közmunkaprogram
gombatermesztés elemének
elindítása érdekében tett intézkedésekről. A Tiszaújvárosi
Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megálla-

podás elindításáról a Mezőőri
Szolgálat működtetésével ös�szefüggésben. Az önkormányzatunk Államalapítási Ünnepség megtartásáról és a Szent
István napi Körmenet megszervezésében és lebonyolításában történt önkormányzati
közreműködésről. A B-A-Z.
Megyei Önkormányzat által
Miskolcon szervezett TOP
forrásallokációs értekezletről.
Tiszadorogmai Veszős Napokon mint társönkormányzat
rendezvényen való részvételről. A Mezőcsáti Kistérségi
Közösségi Munkás Egyesület
városi szervezőjével, Wachter
Józsefnével történt egyeztetésekről a Mezőcsát Város önkormányzatnak a Kistérségi
Termék Fesztiválon való méltó képviselete érdekében. A
MiReHu „Válogatni Jó” szelektív hulladékgyűjtési kampány
előkészületeiről.
A Képviselő-testület elfogadta: A Beszámolót Mezőcsát
Város Önkormányzat 2014. évi
első féléves költségvetési helyzetéről. A tájékoztatót a Városüzemeltetési Egység által első
félévben végzett karbantartási és felújítási munkálatokról.
A Helyi Választási Bizottság
tagjává, illetve póttagjává történő megválasztását Bulik
Mihálynénak, Erőssné Király
Ildikónak, Kovács Mihálynak,
Papp Tibornénak, Roszkos
Lajosnak, Sipeki Istvánnénak
és Smura Miklósnak (akik felelősségteljes
megbízatásához ezúton is gratulálok). A
közszolgáltató kiválasztását a

nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
szóló rendelet módosítását.
A SANACEA Bt. kérelmét a
rendelési idő visszaállítására és
az iskola egészségügyi ellátás
közvetlen finanszírozására. A
Városnapi Rendezvény programját és költségvetését. A
működőképesség megőrzését
szolgáló 2014. évi rendkívüli
önkormányzati támogatásra
vonatkozó igény beadására történő felhatalmazást. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete „Szünidő Búcsúztató Nap”
megnevezésű rendezvényének
támogatását. A KEOP 20144.10./F kódjelű, az „Egészségház Épület Energetikai Korszerűsítése”
megnevezésű
pályázat benyújtására történő
felhatalmazást (a Régi Orvosi
Rendelő külső hőszigetelése és
nyílászáró cseréje érdekében).
A KEOP 2014-4.10./N kódjelű
a „Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Energetikai Fejlesztése” megnevezésű pályázat beadására történő
felhatalmazást (az új épület
megújuló energiaforrással történő ellátása érdekében). Botos Julianna szociális alapon
történő bontott építőanyag
átadására vonatkozó kérelmét.
Az önkormányzati tulajdonú
gépjárművek műszaki vizsgáztatása és az ahhoz szükséges
javítások felújítások elvégzése
érdekében a költségek biztosítását. Emlékmű állítása érdekében benyújtott lakossági
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kérelmet. Az önkormányzat
részére fénymásoló beszerzésére vonatkozó javaslatot a
beszállító egyidejű kiválasztásával. A Primus Vagyonkezelő
Kft. kérelmét, a társasházban
elhelyezkedő első emeleti lakás
hasznosítási ágú ingatlanainak
irodai hasznosítási ágúvá történő átminősítéséhez. A MiReHu
„Válogatni Jó” szelektív hulladékgyűjtési kampány szeptemberi megtartását. A Magyar
Vöröskereszt
Tiszaújvárosi
Szervezetének kérelmét a véradás tárgyi eszközeinek ingyenes biztosítására. A Mezőcsáti
Kistérségi
Egészségfejlesztő
Központ Nonprofit Kft. kérelmét a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatás megfizetésének további halasztására.
A START közmunkaprogram
kiskert elemének paradicsomtöbblet termékmennyiség értékesítési kritériumait. Halász
Károly képviselő indítványát

a Borsod Volán miskolci járat
menetrend vájatozásával kapcsolatos újabb intézkedésre.
Halász Károly indítványára a
„Csáti Újság” választási különszámának kiadásáról és a politikai hirdetések közzétételének
szabályairól. Csorba Sándor
pénzügyi bizottsági elnök úr
indítványára az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználásával
kapcsolatos intézkedési tervet.
Újratárgyalását látta szükségesnek: Az önkormányzati
tulajdonban lévő lakások állapotáról és a díjfizetés teljesítéséről szóló beszámolónak.
A Mezőcsát 3248/1 helyrajzi
számú „Fürdő” hasznosítási
ágú ingatlannal kapcsolatos
beadványt. A településre történő beköltözés rendeleti úton
való korlátozására irányuló
kérelmet. Az ÉMOP-4.1.1/A12-2013-0056
Egészségház
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Korszerűsítése (Régi Orvosi
Rendelő) kivitelezésére forrásösszeget meghaladó kivitelezési ajánlatokat.
Képviselő-testület kénytelen
volt elutasítani: Farkas Ernőné
lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmét.
Gombos István és házastársa
1142/3 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására történő felajánlásával kapcsolatos kérelmét.
Kénytelen volt a zárt ülésen
elutasítani: Csorba Gáborné
mezőcsáti lakos lakbértartozás elengedése iránti kérelmét,
Szabó Mónika mezőcsáti lakos
gyermeke étkezési díj tartozásának elengedésére irányuló
kérelmét, Nyitrai Nikoletta
tartozás kifizetéséhez történő
önkormányzati hozzájárulásra
irányuló kérelmét és szolgálati
lakásbérleti díjtartozás elengedése iránti kérelmet.
dr. Domján László
polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás
„A szolgáltatás-koordináció fejlesztése Mezőcsát Kistérségben”
2014. szeptember 15-én zárul a „A szolgáltatás-koordináció fejlesztése Mezőcsát Kistérségben” című pályázat.
A projekt fő adatai:
A projekt címe: „A szolgáltatás-koordináció fejlesztése Mezőcsát Kistérségben”
Azonosítószáma: TÁMOP 5.4.9-11/ 1-2012-0040
Támogatási összeg: 34.885.580.-Ft.
Saját forrás: 0.-Ft.
A megvalósítás ideje: 2013.03.16. – 2014.09.15.
Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 2012. augusztusban pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett TÁMOP-5.4.9-11/1 intézkedés:
Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására címmel kiírt pályázatra. 2013.
február 28-án megszületett a támogatói döntés, mely szerint a TÁMOP 5.4.9-11/ 1-2012-0040 jelű „A szolgáltatáskoordináció fejlesztése Mezőcsát Kistérségben” c. pályázat támogatást nyert, 18 hónapos időtartamra.
A projekt keretében fejlesztendő intézmény a DélBorsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda
(korábban: Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ), mely több mint hét éve lát el kistérségi szinten hat
szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást.
Cél a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése,
működési hatékonyságának javítása a Mezőcsáti Kistérségben a szolgáltatás-koordináció kialakításával. A projektben megvalósult fő tevékenységek az alábbiak:
– Szervezetfejlesztés, dokumentációs rendszer felülvizsgálata.
– Szociális térkép elkészítése mely lehetőséget teremt
arra, hogy a kistérségen belüli szolgáltatás szervezés
pontos, objektív mutatók alapján kerülhessen meghatározásra, az ott élő közösség adottságai ismertek legyenek
a makro szintű szociális, kulturális és gazdasági folyamatokba kapcsolásukkor.
– Szolgáltatástervezési koncepció elkészítése mely egyrészt a fenntartók számára törvényi kötelezettség, másrészt az ellátottak számára biztonságos szolgáltatáshoz
jutás lehetőséget jelent.

– Szupervízió és esetmegbeszélések projekt keretében
15 hónapon keresztül.
– Szakmai továbbképzések közül 3 fő végezet el a jelnyelvi tanfolyam 2 szintjét, akkreditált kiégés elleni
valamint konfliktuskezelési (mediátori) tréningen vett
részt 15-15 fő.
Folyamat és dokumentumelemzés mely során a párhuzamosságok, illetve felesleges szolgáltatási körök és tartalmak elkerülhetővé válnak.
– A mentorálás és tanácsadás egyik legfőbb célja, hogy a
meglévő szolgáltatások, az intézményközi kapcsolatokban megjelenő tevékenységek részletes szakmai szabályait kidolgozza.
– Szolgáltatás koordinációs tevékenység, szervezetmenedzsment egységes rendszerének kialakítása és működtetése, szolgáltatások közötti eljárási út kialakítása.
– Szakmai konferencián két alkalommal vettek részt az
intézmény dolgozói jó gyakorlatok megismerése céljából.
A kellő szakmai alap megteremtésével a projekt keretében kialakított eljárásrend és szolgáltatási struktúra
valamint a kiegészítő szolgáltatások a fenntartási időszakban és azon túl is fognak működni és biztosítani a
kistérség legnagyobb szociális intézményének a hatékonyabb és kliens központú működést.
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-koordináció
fejlesztése
Mezőcsát kistérségben”
TÁMOP-5.4.9-11/1
-2012-0040
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A Helyi Választási Iroda
közleménye 2.
A 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan megjelent
korábbi közleményünket, az alábbi fontos tudnivalók ismertetésével folytatjuk.
Az egyéni választókerületben képviselőjelölt párt jelöltjeként, vagy több párt közös jelöltjeként, vagy független jelöltként indulhat. A jelöltet ajánlani hitelesített ajánlóíven lehet, melyet
a választójoggal rendelkező választópolgár saját kezűleg ír alá, adatait azonban más személy is
kitöltheti. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy
ajánlással támogathat, ugyanis a további ajánlásai érvénytelennek minősülnek. Az ajánlásért
nem kérhető és nem adható előny. Az ajánlás nem vonható vissza. A szabályok megsértésével
gyűjtött ajánlás érvénytelen.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás
kitűzésének napján (2014.07.29.) szereplő választópolgárok 5 százalékának, de legalább5 választópolgár ajánlása szükséges. Mezőcsát városában Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működik, a
nemzetiségi képviselőjelöltek érvényes jelöléséhez szükséges ajánlások száma 5 fő, a megválasztható nemzetiségi képviselők száma 3 fő.
A helyi önkormányzati képviselői és polgármesterei, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselői jelöltek bejelentésére legkésőbb 2014. szeptember 8. napján 16,00 óráig van lehetőség.
A választási kampány időszaka 2014. augusztus 23 – október 12. napján 19.00 óráig tart. A
szavazás napján a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható. (Kampányeszköznek minősül minden
olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, pl.:
plakát; jelölő szervezet, vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés; politikai reklám és politikai
hirdetés; választási gyűlés.)
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a nemzetiséghez tartozásának, szavazási segítség iránti igényeinek, személyes adatai kiadásának megtiltására vonatkozó bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését kezdeményezheti. A választópolgár átjelentkezési kérelmének és a választópolgár mozgóurna kérelmének 2014.
október 10. napján 16,00 óráig kell beérkeznie a Helyi Választási Irodához, vagy szavazás napján
15,00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.
Kérjük, hogy esetleges további kérdéseikkel forduljanak bizalommal
a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz:
Rákosi Ildikó HVI – vezető
Hajlik Tünde HVI – vezető-helyettes
Gyöngyösiné dr. Fekete Adrienn HVI – munkatárs

Tel.: 49/552-046
Tel.: 49/552-046
Tel.: 49/552-046
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Gyermek- és ifjúságvédelmi pszichiátria
Létezik-e gyermekkorban depresszió?
Lehetnek-e kicsinyeink depressziósak, lehangoltak?
Gyermekkorra jellemzőek inkább a szorongásos állapot amelyek a későbbiekben figyelmen kívül maradnak, depressziós tünetekké válnak.
Mit látunk egy gyermeknél, aki szorong – egyszerű szülőként?
– étkezési szokások megváltozása
(nem eszik, nem iszik)
– ürítési zavar
– nem foglalkoztatják korábbi játszási szokásai
– nem szívesen játszik kortársaival
– későbbiekben indulatossá válik
– testi-szomatikus panaszok kialakulása
Viselkedési zavar léphet fel, amelyet családterápia és pszichológus bevonásával kezelhetjük.
Létezik-e ifjúkorban depresszió?
Ifjúkori tünetek közé tartozik: tépelődés, kiábrándultság, lehangoltság, motiváció hiánya, agresszivitás, kisebbségi érzet, önhibáztatás, az önbizalom
hiánya, szociális izoláció, érdektelenség stb. A halál gondolata fiatalkorú
depressziós betegeknél is jellemző. Depressziós fiatalkorúak gyakran viselkednek szüleikkel, tanáraikkal, barátaikkal szemben visszahúzódóan, ami
még inkább az izoláltság érzését váltja ki belőlük. Nehezen fogadják el a
kritikát, még ha kreatív kritikáról is van szó. Fiatalkorú depressziós betegeknél gyakori a tanulmányi eredmények romlása is, melyet környezetük itt is
leginkább lustaságnak, butaságnak vagy közömbösségnek tart depresszió
helyett. Az olyan testi panaszok, mint a fejfájás, étkezési zavarok (bulimia,
anorexia – különösen lányoknál), alvászavarok, fiatalkori bűnözés és a testápolás elhanyagolása gyakori tünetei lehetnek a fiatalkorú depresszióban
szenvedőknek. Sajnos egyre gyakoribb, hogy a depressziós fiatalkorú panaszai enyhítésére alkoholhoz, kábítószerhez nyúl. Az ily módon történő
problémamegoldási kísérlet természetesen csak súlyosbítja a fiatal állapotát, és fokozza a depresszió amúgy is élet megnehezítő tüneteit.
Depresszió kialakulásához
vezető életszituációk:
– új közösség, új élethelyzet,
– szülők válása,
– szeretett személy halála,
– költözködés,
– barátok elvesztése,
– szülők anyagi problémái,
– vita barátokkal,
– szerelmi csalódás,
– erőszak, szexuális erőszak,
– betegség,
– különböző pszichés problémák
és szocializációs problémák
A depresszió jelei a fiatalkorúaknál
A felsorolt korosztályok depressziós tüneteihez társulhatnak továbbá: feltűnési vágy, lopás, otthonról való elszökés, hazudozás, gyújtogatás, iskolakerülés, verekedés stb. Gyakran ezek a viselkedésformák hívják fel a környezet
figyelmét arra, hogy a gyermeknek/fiatalkorúnak sürgős orvosi/pszichológiai segítségre van szüksége.

Kivel beszélhet a gyermek/ifjúkorú problémáiról? Ki segít a bajban?

Megelőzési és kezelési stratégiák
Életmódváltozás
– gyógyszeres th mellett kiegészítőként javasoltak-napi 25-30 perc aktív
mozgás, séta kerékpározás, túrázás (mozgásterápia) gyógyszeres th mellett
kiegészítőként javasoltak
– Alváshigiénia- egészséges elalvás, éjszakai pihenés.
– Hobbitevékenységek: saját gyermekére vonatkozóan gondolkozzon el a
szülő, hogy régen mi is érdekelte mi volt az Ő „kedvenc” tevékenysége.
– Zeneterápia, tánc, művészetterápia mely csoportfoglalkozás keretében
inkább javasolt.
– Relaxációs, autogén tréningek szakember terapeuta által irányítottan.
– Gyermek- és fiatalkorban jelentkező depresszió felismerése és hatékony kezelése létfontosságú, mert a fiatal felnőtt mindennapi életét, életminőségét
befolyásolja a betegség. Meghatározza a jövőjét, hiszen jelentősen ronthatja a
munkahelyi teljesítményét vagy lemaradást okozhat a tanulmányaiban. Hatással van az egész életére: a személyiségfejlődésére, a társas kapcsolatok alakulására és az énképre. Amikor már a fiatal felnőtt mindennapi életét befolyásolja a
kialakult állapot, mindenképpen szakemberhez kell fordulni. Hatékony, adekvát
kezelést csak pszichiáter, gyermek és ifjúsági szakpszichológus biztosíthat.” Ezek
a szakemberek megkeresése mindenesetben kifejezetten szükségesek.
Pszichiátriai szakrendelés Mezőcsát
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STRESSZKEZELŐ- TANFOLYAM
Előadó: Mézes Judit életmód-tanácsadó, lelkigondozó, gyermekkönyv író

Témakörök:
2014. szeptember 23. kedd

A stressz csak az élőket sújtja. Mi a stressz?
Hogyan mondjunk nemet a stresszre?

2014. szeptember 30. kedd

Lesz még valaha is normális az életem? Hogyan csökkentsük, hogyan oldjuk a stresszt?
Három szint, ami stresszt okoz az életünkben. Hogyan védjük ki ezeket?

2014. október 7. kedd

Azt meghallani, amit az emberek valójában
mondanak. Az emberi kapcsolatok lehetnek
a stressz okozói és a stressz elhárítói. A
konfliktusokkal való szembe-nézés. Hogyan
kezeljük a haragot?

2014.október 15. kedd

Az Ön munkája lélekölő, vagy beteljesedést
nyújtó? A munkahelyi feszültség öt formája.
Azzá válsz, amit hiszel! A stressz probléma
gyökere… Hogyan fogadjuk el önmagunkat?

2014. október 21. kedd

Hogyan fogadjunk el másokat?

2014.október 28. kedd

Hogyan győzhetjük le a stresszt?- Összefoglaló.
A stressz beteggé tesz! Melyek a stresszt kiváltó tényezők? Stresszkezelés nyolc lépésben.

Helyszín: Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ
Időpont: keddenként 15 órai kezdettel
Az előadások után beszélgetésre, kérdések feltevésére
és szükség esetén magánbeszélgetésre is van lehetőség az előadókkal.
Mindenkit szeretettel várunk!
Jelentkezni lehet: Mezőcsáti Egészségfejlesztési Iroda, Hősök tere 33.
Tel: 06-49-553-010 142-es mellék.
A Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ / MEFI támogatott programja.
A Részvétel mindenki számára ingyenes.

Kedvezményezett: Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu

„Egészségfejlesztés
a Mezőcsáti
Kistérségben”
TÁMOP-6.1.2/LHH/11B-2012-0021
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Megyei polgárőr nap Mezőcsáton
Mezőcsát adott otthon a 15. Megyei Polgárőr Találkozónak augusztus 9-én. Az egész napos rendezvény keretében ismerték el több polgárőr, és társ szervezet közösségért végzett munkáját.
Több mint 1500-an vettek részt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Napon. Az eseményen mások mellett Tállai András, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára, Markos
György az Országos Polgárőr Szövetség
elnökhelyettese, Kovács Béla r. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője, Dr. Domján László, Mezőcsát város
polgármestere, valamint Csóra György,
a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is részt vett.
A rendezvény megnyitóján dr.
Domján László polgármester a polgárőrség történetének rövid bemutatása után megköszönte Mezőcsát
minden polgára nevében a polgárőrök
áldozatos, lelkiismeretes munkáját.
Majd Tállai András nemzetgazdasági miniszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megye
településeinek két harmadán működik
polgárőr egyesület. Hozzátette, hogy
tisztelet illeti őket, hiszen idejüket fel-

áldozva, mások, embertársaik biztonsága érdekében látják el szolgálataikat.
A kormánynak, a rendőrségnek, a polgárőröknek közösen kell dolgozniuk az
adott település, az ország közbiztonságának javítása érdekében.
Kovács Béla rendőrezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője
beszédében azt hangsúlyozta, hogy
az elmúlt két évtizedben a működő
mintegy 200 polgárőr egyesülettel
együttműködve dolgoznak a közbiztonság javításáért. A megyében 10%kal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, 9%-kal kevesebb
bűneset történt a közterületeken.
Csóra György, a B-A-Z. Megyei
Polgárőr Szövetsége elnöke pedig
azt hangsúlyozta, hogy a rendezvény
után feltöltődve, megújult erővel végezze mindenki a munkáját, arra törekedve, hogy többek legyenek, mint,
amit az emberek tartják őket.
A beszédek sorát Kovács Béla r.
ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság he-

lyettes vezetőjének ünnepi beszéde
zárta. Elmondta, hogy a magyar polgárőrség hazánk unikuma, hiszen
társadalmi szervezet, amelynek több
mint 30 ezer tagja van. Kiemelte,
hogy „Többet és jobban” jelszó vezénylésével kell végezni a munkájukat, hogy nyugodt, békés, biztonságos településen élhessünk. Emellett
köszönetet mondott a polgárőrök tevékenységét támogató kormánynak,
önkormányzatoknak, polgármestereknek, az ORFK-nak, illetve minden
együttműködő szervnek.
Ezt követően Mezőcsáti Polgárőr Egyesület képviselői szalagot kötöttek a Megyei Polgárőr Szövetség
zászlajára.
Elismerések, kitüntetések
Az ünnepi alkalomból a megye közbiztonságának megszilárdítása érdekében
végzett munkájáért számos polgárőr
részesült elismerésben. A magyar polgárőr mozgalom támogatásáért több,
velük együttműködő szervezet tagja is
kitüntetést vehetett át.
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Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a magyar polgárőr mozgalom
támogatásáért Polgárőr Érdemkereszt
Arany fokozata kitüntetésben részesítette dr. Domján Lászlót, Mezőcsát
város polgármesterét.
A polgárőr mozgalomban végzett
eredményes munkájukért Polgárőr
Érdemkereszt Ezüst fokozatát vehette át Csótka Mihály, a Mezőcsáti
Polgárőr Egyesület elnöke, Tóth Attila, a Szendrői Polgárőr Egyesület
tagja. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Polgárőr Érdemkereszt
Bronz fokozat kitüntetést adományozott Fehér Gyulának, a Jákfalvai PE
tagjának, Sipos József r. őrnagynak, a
Mezőcsáti Rendőrőrs vezetőjének.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének elnöke, a megye közrendjének, közbiztonságának megszilárdítása érdekében végzett kiemelkedő
munkájuk elismeréseként tárgyjutalomban részesítette Siska Gábort, a
Mezőcsáti PE tagját, Birinyi Lászlót,
a Vattai PE elnökét, Bogdán Sándort,
a Négyesi PE elnökét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője a
rendőrség és polgárőrség kiemelkedő együttműködése érdekében
végzett munkájukért dicséretet és
tárgyjutalmat adott át Győrfi Gábornak, a Mályinkai PE elnökének, Pénzeli Kornélnak, a Miskolc Győrikapu
PE elnökének, Szegedi Lajosnak, a
Novajidrányi PE elnökhelyettesének.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Polgárőr Szövetség elnöksége a magyar
polgárőr mozgalom egyik alapítójának,
Szatmári Gyula úrnak emlékére emlékplakett kitüntetést alapított, amelyet
idén Markos Györgynek, az Országos
Polgárőr Szövetség elnökhelyettesének, dr. Mecser Tamás r. ezredesnek,
a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatójának, főkapitány-helyettesnek, valamint Csóra Györgynek,
az OPSZ elnökhelyettesének, BAZ
Megyei PSZ elnökének ítélték oda.
A BAZ Megyei Polgárőr Szövetség
elnöksége
„Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei települések Közbiztonságáért „plakett kitüntetést adományozott
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Ferenczi Istvánnak, a Mezőzombori PE
elnökének, Volf Tamásnak, a Tokaji PE
tagjának, Pisla Lászlónak, a Felsőzsolcai
PE tagjának, Ostoróczki László úrnak, a
Tiszavalki PE elnökének, és Kállai Lászlónak, a Tiszakeszi PE elnökének.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége
„Polgárőr mozgalom támogatásáért
„plakett kitüntetésben részesítette
Sándor Endrét, Kovácsvágás polgármesterét, Dávid Istvánt, Szuhakálló
polgármesterét, Ungvári József,
Tiszakarád polgármesterét.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Polgárőr Szövetség elnöksége „Kiemelkedő Polgárőr Tevékenységért”
plakettet ítélt oda Vastyán Lászlónak,
a Sajóvelezdi PE tagjának, Butkai
Miklósnak, a Sárospataki PE tagjának, Kovács Jánosnénak, a Mezőcsáti
PE tagjának, Gyulai Ferencnek, a
Kondói PE tagjának, Öchlslager
Zsoltnénak, a Göncruszkai PE tagjának. Ugyanezt a díjat adták át Radácsi
Ferencnek, a Boldvai PE tagjának,
Nagy Sándornak, a Kazincbarcikai
PE tagjának, Bánfalvi Zsuzsannának,
az Ózd és Térsége PE tagjának, Tóth
Lászlónak, az Egerlövői PE elnökének, valamint Pankucsi Krisztiánnak,
a Gagybátori PE vezetőjének.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Polgárőr Szövetség elnöksége a polgárőr mozgalom egyik alapítójának,
Székely Józsefnek, a Taktaharkányi
Polgárőr Egyesület tagjának 70-ik
születésnapja alkalmából emlékplakett kitüntetést adományozott.
Programok
A hivatalos programot követően ayala
humorista szórakoztatta a rendezvényre kilátogatókat. A délután során
fellépett több hagyományőrző csapat a
Mezőcsáti Néptáncegyüttes, volt harcművészeti, MMA bemutató. Emellett
a vállalkozó kedvű polgárőrök főző-,
kispályás labdarúgó-, sakk-, kötélhúzó versenyen mérették össze tudásukat. Volt tűzoltó bemutató, valamint
a rendőrség munkatársainak részvételével több szituációban láthatták a
nézők, hogyan történik egy bűnöző
elfogása, egy védett személy biztonságos szállítása. A rendezvényt a versenyek eredményhirdetése után a Happy
Gang fellépése zárta.
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Mixed Martial
Arts

„Inkább legyek nagyképű, mint depressziós” Bodnár János az ITF és az MMA elnöke, vezetőedzője szerint kiváló ez az idézet minden ember számára.
Kicsit elgondolkoztam rajta, az interjú után. Rá
kellett jönnöm, hogy igaz és egyszerű. Az emberek
kívülről látnak minket, és ítélkeznek anélkül, hogy
megkérdeznének. Mondhatják egy emberre ismeretlenül, hogy nagyképű, flegma vagy bármi mást,
de csak azok ismerik, akik szóba is állnak vele. Aki
nagyképű, kizárt dolog, hogy depressziós legyen!
Ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nincs ez másképp az
MMA-sokkal sem. Nap, mint nap megkapják, hogy
erőszakra buzdítják a fiatalokat, vagy éppen azt, hogy
a Magyar Gárdához tartoznak. Előre is leszögezném,
hogy erről szó nincs. Interjút készítettem vele és két
társával, Tóth János alelnökkel és edzővel, illetve Szabó István alelnökkel és kapcsolattartóval, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a csapat mindenesével.
Az ITF egy rövidítés, az Igrici Tatami Foci Egyesületet
foglalja magában. Ebben az évben hivatalosan is kijelenthetik, hogy kész lett, megalakultak. Rengeteg időt, energiát és pénzt öltek bele, de úgy gondolják, hogy megérte.
Kisebb-nagyobb szponzorok vannak, de ez még kevés
ahhoz, hogy az álmaik megvalósuljanak. Az egyesületet
azért alapították, hogy Mezőcsát és vonzáskörzetében
rendszeres minőségi testmozgást biztosítsanak azok
számára akik a mozgás szerelmesei. Az egyesület két fő
szakosztállyal alakult meg az egyik a labdarúgó, a másik
az MMA szakosztály. A jövőben szeretnék bővíteni a palettát, más sportágakkal is, hogy minél több ember kapcsolódhasson a mozgásvilágába.
Az MMA pedig a Mixed Martial Arts rövidítése, de
ha azt mondom, hogy ketrecharc, akkor valószínűleg
mindenkinek eszébe jut, hogy mit is foglal magába ez a
név. Ezzel az elképzeléssel kezdtek, de közben megváltozott a helyzet. - az interjú során mindenre fény derül.
Mióta működtök együtt és miért pont az MMA?
Bodnár János: 3 éve alapítottuk, tehát ennyi ideje vagyunk
társak ebben az elképzelésben. Arra a válasz, hogy miért
MMA, igen egyszerű. Véleményünk szerint ez áll a legközelebb a kint folyó, utcai verekedésekhez, küzdelmekhez,
az élethez, ahol, ha küzdeni kell, nincsenek szabályok.
Nem a klasszikus MMA-re kell gondolni, hanem az önvédelmet, harcművészetet és a kardio edzést is magába foglaló komplex foglalkozásokként kell kategorizálni, amit
csinálunk. Mindenki eldöntheti, hogy mit szeretne. Itt
azt értem, hogy edzeni akarnak, vagy pedig harcosokká
válni. Az elején 10-12 fővel indultunk, mára viszont már
72 regisztrált fővel büszkélkedhetünk. Edzéseken 40-50
fő szokott lenni, mely a nyárra egy kicsit megcsappan a
nyaralások miatt, de szeptembertől újult erővel vágunk
bele a munkába.

Tóth János (balra) és Bodnár János
Hány alkalommal tartjátok az edzéseket?
„Kicsik, nagyok” egyaránt elmehetnek?
Tóth János: Már említettük, hogy egy elképzelés volt, mely
közben megváltozott, tehát minden más is változott. Mind
a ketten több mint 20 éves harcművészeti múlttal büszkélkedhetünk és Ju Jitsu mesternek, mondhatjuk magunkat.
Jani barátom 1. Danos jómagam 3. Danig jutottam a ranglétrán. A Ju Jitsu jó alap az MMA-hoz, hisz lényegét tekintve szinte azonos az eszköztára mind a két ágnak, talán az
MMA speciálisabb ill. a szabályrendszere nyitottabb. Az
edzések heti 3 alkalommal vannak, mely ingyenes. Egészségre nevelő jellege is van. Tudatosítani akarjuk az emberekben, hogy fontos a mozgás. Nincs korhoz kötve, így van
olyan gyerek, aki még csak 6éves lesz, és tán jelenleg én vagyok a legidősebb, 45évesen. De volt időszak, amikor egy
hölgy 56 évesen a második helyre szorított. Hat éves kortól
bárki jöhet edzéseinkre, mindenkit szívesen látunk.
Hol mutatjátok meg a tehetségeteket?
Bornád János: Sok felkérésünk van. Sajnos van olyan is,
melyre már nem tudunk eleget tenni. Általában önkormányzatok, rendezvényszervezők hívnak minket egy-egy
izgalmasabb produkcióért.
Tóth János: Igen, így van. Látványelemekkel díszítjük, láthatóak esések, gurulások, tompítások, ütő-rugó technikák, önvédelmi fogások,töréstechnikák, K1-es és MMA
szabályok szerinti küzdelmek, tehát ez egy komplex műsor. A környéken állandó visszatérők vagyunk. Miskolcon
a Decathlonon minden évben visszahívnak minket.
Önvédelmet is oktattok?
Bodnár János: Igen, önvédelmet oktatunk az iskolákban. Előző évben a Gimnáziumban, a Református és az
Egressy Béni Általános iskolában is oktattunk önvédelmet. 6-8 taggal érkeztünk, hogy jól tudjuk szemléltetni a
szituációkra megfelelő védekezést.
Az iskolák, hogy fogadták ezt a sportot?
Tóth János: Nálunk a gyerekek levezethetik a feszültséget,
így jobban teljesíthetnek az iskolában és javulhat a magatartásuk is, melyet a tanárok jeleznek felénk, tehát kiépítettünk
egy kapcsolatot az iskolákkal. Mindezt megelőzte egy nyíltnap, ahol betekintést nyerhettek az edzésekbe. Szükség volt
rá, mert sokan azt feltételezték rólunk, hogy erőszakra buzdítjuk a gyerekeket. Erről szó sincs, hisz volt olyan diákunk,
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aki visszaélt a nálunk megszerzett tudással az iskolában,
agresszívan lépett fel, melyről tudomást szereztünk és így
távoznia kellett a mi "családunkból", kizártuk a köreinkből.
Családotokból?
Bodnár János: Igen, mi egy család vagyunk. Egy közösség,
mely nem csak az edzéseken van együtt, hanem egy családdá kovácsolódott. Egy nagy családdá. Edzés után sokszor
leülünk még beszélgetni, esetleg beülünk valahova, szervezünk programokat is. Ilyen volt karácsonykor a közös
fenyő állítása. Együtt a "családunk" feldíszítette a fenyőfát,
és megajándékoztuk egymást kisebb apróságokkal.
A sport, egészséges életmód mellett, ketrecharc ajtaja
is nyitva áll azok előtt akik szeretnének belépni rajta.
Mesélnétek egy kicsit erről is?
Szabó István: Természetesen. Jelenleg Bodnár János az,
akit elküldünk egy nagyobb versenyre. Ez nem más, mint
egy külföldi mérkőzés Dominikán, szeptember 20.-án. Ez
egy kickbox mérkőzés lesz, melyet a címmérkőzés követ.
Nehéz volt összehozni, hisz itt a legnagyobb harcosok
lesznek. Egyedüli magyarként került ki Jani, mely megtisztelő számára és számunkra is. Rengeteg szervezés és
erőfeszítés van mögötte. Reményeink szerint, ha jól sikerül, akkor mehet Svájcba, a K1-es mérkőzésre. Ez az egész
nem csak a verekedésről szól, hanem az önfegyelemről is.

mint Jani. Ez a mi felelősségünk is, tehát mindent bele
azoknak, akik szeretnének ezzel a lehetőséggel élni. Nem
rakjuk lentebb a mércét.
A Mezőcsát MMA-sok jelenleg egy igazán megtisztelő
ember fogadására készülnek. Fekete Sándor számunkra
egy legenda. Élt már Braziliában, Amerikában is. Sőt,
előző évben Amerikában bajnok lett. Földharcban még
nem verte meg senki. Igazán nagy dicsőség és elismerés
az MMA-sok számára, hogy Miskolcra utazik a bajnok,
így hozzájuk is lejárhat edzeni. Természetesen ezt nem
ingyen, de egy szponzornak köszönhetően 2 hónap biztosítva van számukra. Fekete Sándor youtube-on ismerte meg a csapatot és tetszett neki az edzésük és akarat
erejük, így már nem állhat semmi az útjába annak, hogy
szeptembertől együtt kezdjék az edzéseket.
Szeptemberben várják az új tagok jelentkezését, mindenkit szeretettel várnak edzéseiken, aki szeretne jókat
edzeni, vagy pedig harcossá akar válni! Mindenki maga
dönti el, úgyhogy hajrá!

Mindenhez pénz szükséges...
Szabó István: Igen. Vannak szponzoraink, de még ez nem
elég ahhoz, hogy mindent be tudjunk szerezni. Itt nem
csak a mérkőzéseket értem, hanem a szükséges felszerelést is. Szükség van a reklámra, hirdetésre azért, hogy
megismerjenek minket. Eddig jóformán minden a saját
zsebünkből ment, mely rengeteg pénz, túl sok.
Fiataloknak is akartok ilyen mérkőzéseket szervezni?
Szülői engedéllyel?
Szabó István: Csak 18 éven felülieket nevezünk majd be,
hisz ez már nem gyerekjáték. Mindenkinek végig kell
mennie egy ranglétrán, mely az egyik tán az Egri mérkőzés. Kellő tudással, ésszel, önfegyelemmel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki kikerüljön egy olyan mérkőzésre,

A Molnár-testvérek első Rally sikere

A mezőcsáti testvérpár, Molnár Ádám és Molnár Máté már régebb óta közelebb került ehhez a technikaisporthoz és ez idő alatt sikerült magukba szippantani a versenybenzin illatát ami megfertőzte a csapat minden tagját. Egy év alatt sikerült megépíteni a Lada 21011 típusú versenyautójukat amivel
már várták az első versenykilométereket. Július első hétvégéjén Kunmadarason rendezték meg a Rally Sprint soron következő fordulóját amin részt is vett
a csapatuk. Nagy izgalommal várták az eseményt. Első lépésben a gépátvételre került sor amin az autó tökéletesen megfelelt, majd következett az első
gyorsasági előtti szerviz, ahol átnézték az autót, beállították a megfelelő guminyomást és készültek a rajtra.
A gyorsasági szakaszokat követően az eredményjelző táblán hatalmas örömmel tudták meg hogy, megnyerték a „LADA N” kategóriát! A csapat egy remek
versenyt tudhat maga mögött hisz sok élménnyel, tapasztalattal és nem utolsó sorban egy kategória győzelemmel térhetett haza.
Ezúton is szeretném megköszönni a családom és a Zolko Rally Team segítségét!
Köszönjük a támogatást: Flex-Tex Bt., Oláh Gumiszerviz, Kürthy Gumiszerviz
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Mazsolatábor

A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola tanárai 2014. augusztus 27-29. között
„Mazsolatábort” szerveztek legifjabb, 7. és 9. osztályos diákjaik számára. 24 tanuló és négy pedagógus (Gödri Zsuzsanna, Gödri Miklós, Gulyás Terézia és Simonné Takács
Tünde) töltött 3 élményben gazdag napot Mályiban.
A megérkezés utáni szervezési feladatokat és tábornyitó áhítatot követően Gulyás Terézia és Gödri Zsuzsanna ismerkedő játékokat szervezett a diákoknak, délután
sportjátékok, vacsora után pedig daltanulás következett.
A második napon Gödri Miklós lelkész, vallástanár
segítségével bibliaismereti, Gazdáné Lengyel Erika vezetésével kézműves foglalkozáson vehettek részt a „mazsolák”. A gyerekek labirintust építettek, festettek, rajzoltak.
Délután egy hosszabb túra következett a Kerekdombi
Lovastanyára, ahol lovaglási alapismereteket tanultak a
diákok, lehetett lovagolni, lovat csutakolni, etetni, volt
állatsimogató. A programot Szarkáné Dusicza Andrea
szervezte és irányította. A vacsora utáni árnyjáték-bemutató során diákjaink megismerhették Noámán meggyógyulásának és Saul megtérésének történetét. Az estét
tábortűzzel zárta a csapat, kedvenc dalaikat énekelték,
játszottak, két új népdalt tanultak.
A harmadik nap már a búcsúzásé volt. Délelőtt csapatépítő, délután szabadtéri közösségi játékok színesítették a programot, majd záró áhítat és értékelő foglalkozások következtek.

Rengeteg élmény, nagyszerű hangulat jellemezte ezt a három napot

Rengeteg élmény, nagyszerű hangulat
jellemezte ezt a három napot
A Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési
Iroda és a Dél-Borsodi Idős-ügyi Tanács Ki mit tud rendezvényt szervezett.
A közös rendezvény célja az volt, hogy a járásban az Idős-Ügyi Tanácshoz tartozó nyugdíjas klubok és a nappali ellátásban lévő nyugdíjasok ismerjék meg
egymást és szerezzünk egymásnak egy kis örömet. A rendezvényt Dr.Domján
László Mezőcsát Város Polgármestere nyitotta meg és Vida Lászlóné Id.Tan.
elöke köszöntötte a vendégeket. A szép korúak közösen településenként léptek föl, dallal, tánccal, versel, kabaréval.A műsort hortobágyi lovas bemutató és a BAZ.Megyei és Városi Nyugdíjas Képviselet szervezésében a Megyei
Röpülj Páva versenyen nóta éneklésben Schubert Vilmos első helyezést el-

ért nyugdíjas, valamint a Humán Szolgáltató Központ dolgozóinak a kabaré
műsora tette még színesebbé. Köszönet a Mezőcsát Város Önkormányzat
polgármesterének, önkormányzati képviselőinek, a Kistérségi Társulás
vezetőjének,dolgozóinak, a Humán Szolgáltató Központ vezető helyettesének
Papp Tibornénak, – aki az idősek nappali ellátását is irányítja- dolgozóinak,a
nappali ellátás gondozóinak, a polgárőröknek, az élelmezési központ dolgozóinak, a szép korúaknak a finom süteményt és Sashalmi Krisztiánnak aki a zenét
szolgáltatta, és végül Vályi Attilának, aki egész napra térítés mentesen biztosította a hangosítást.
Azt gondolom, hogy ismeretekkel gazdagodva egymás közt tapasztalatokat cserélve szép emlékekkel feltöltődve tértünk haza.
Vida Lászlóné
az Id.Tan.elnöke

CSÁTI ÚJSÁG
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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

Dr. Domján László
polgármester
minden héten
hétfőn és szerdán
8.30–11.30-ig
tart fogadóórát.

Rákosi Ildikó
jegyző
minden héten
szerdán 8–12 óráig
tart fogadóórát.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Mezőcsáton augusztus hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Farkas Károly és Nagy Ildikó - Farkas Dórka
Mátyás István és Csótka Mónika - Mátyás Lilla
Szabó Alex és Hankó Ivett Klára - Hankó Milán
Nagy Tibor és Princz Anikó Erzsébet - Nagy Noel Tibor
Molnár László és Horváth Mónika - Molnár Dorina
Barna Márk és Lakatos Nelli - Barna Szelina
Balogh Dezső és Szajkó Nikoletta - Szajkó Dávid
Kürthy Mihály Lovas Katalin -Kürthy Boglárka
Orosz Gergő és Lakatos Bettina – Lakatos Lilla
Juhász István és Tóth Alexandra - Juhász István Zsombor
Bódi Géza és Balogh Gina - Bódi Réka
Kiss János és Tóth Éva - Kiss Petra
Veres László és Váradi Szabina - Veres Szabina
Házasságkötések
Csukrán Tímea és Császár Sándor
Halálesetek
Király Béla 83 évet élt,
id. Simon Gábor 94 évet élt,
özv.Szikszai Jenőné
szül. Borsós Magdolna 92 évet élt,
id. Póhl Pál 81 évet élt,
Bige Zsuzsanna 43 évet élt,
Bukta Kálmán 62 évet élt,
Szlávik András 65 évet élt,
Barna János 81 évet élt.

EGYHÁZAK
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
perctől a gimnazista diákoknak.
Minden vasárnap 10 órakor istentisztelet.
Augusztus 31-én vasárnap 10 órakor
tanévnyitó istentisztelet a Dr. Enyedy Andor
Református Általános Iskolás diákjainknak
Augusztus 31-én vasárnap 15 órától a
Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak.
Szeptember 7-én vasárnap 10 órakor
úrvacsorás istentisztelet újkenyér alkalmából.
Római Katolikus Plébánia Hivatal
Szentmisék:
MEZŐCSÁTON
Hétfőn és pénteken 18 órától.
Kedden, szerdán, csütörtökön, szombaton 7
órától.
Vasárnap 11 órától.
ÁROKTŐN
Vasárnap 9 óra 30-tól.
TISZAKESZIN
Minden páratlan vasárnap negyed 9-től.
TISZATARJÁNBAN
Minden páros vasárnap negyed 9-kor.
IGRICIBEN
Minden hónap második szombatján 17 órakor.

Autóbuszmenetrend-változás:
A Borsod volán 2014. szeptember 1-jétől a
település lakosainak kérésére az alábbi menetrend változtatásokat vezeti be:
A Miskolcról naponta 18.35 órakor induló
autóbuszjárat új indulási időpontja: 18.40.
A Mezőcsátról Miskolcra közlekedő 16.30 órakor induló járat új indulási időpontja 16.15.

Csáti Vásár

Október 8-án (szerdán)

állat- és kirakodóvásár a Vásártéren.
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Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Központ rendelései

Elérhetőség:
Cím: Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.)
Telefon: 49/553-010
Honlap: www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu

CSÁTI ÚJSÁG
Háziorvosok, házi-gyermekorvosok
és fogszakorvosok rendelési ideje
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

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

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.

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: 13–16 óráig
Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig
Csütörtök: 13–16 óráig
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

15
Sürgősségi Betegellátás Központi Ügyeleti
Szolgálat
Telefonszám: 06-49-553-011
Hétköznap: 16 órától 8 óráig
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:
pénteken: 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: 8–18 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 15. BAZ. Megyei
Polgárőr Nap képekben

Ballagás

Majális

Egressy-hét

Jótékony célú bál

A „Legszebb kiskert”

A megyében elsők

Bolond ballagás

Ballagás: „Mindig ugyanaz és mégis mindig más”

LEADER pályázat
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CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Fizetett politikai hirdetések
Tisztelt Mezőcsáti Választópolgárok!
Bartók József nyugállományú rendőr alezredes
vagyok. Mezőcsáton születtem, itt élek 48 éve.
Nős vagyok, feleségem pedagógus, két lányom
van, Vanda 18 éves, Petra 14.
Az elmúlt 4 évben a regnáló Képviselő - testület
bizalma alapján az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjaként dolgoztam. A bizottsági munkám során igyekeztem legjobb
tudásom szerint a döntések előkészítésében részt venni, amely törvényes, szakmailag megalapozott, a lakosság érdekeit szolgáló képviselő - testületi döntéseket eredményezett. Nagyon fontosnak tartom a közrend - közbiztonság kérdését
a városban élő polgáraink szubjektív biztonságérzetének megőrzése érdekében,
melynek fontos szegmense a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az idősek
áldozattá válásának megakadályozása, a tulajdon elleni jogsértések minimalizálása. A térfigyelő rendszer az idén pályázati forrásból kiépítésre kerül városunkban! Úgy érzem a 4 éves bizottsági munkám sikeres volt, ezen megkezdett
utat szeretném folytatni, összekötve új célok kijelölésével. Fontos célom, hogy
a lakosság érdekeit szem előtt tartva, Önökkel együtt szeretném jobbá tenni
Mezőcsát város életkörülményeit. Úgy gondolom, hogy a korábbi rendvédelmi
szervnél végzett munkám során szerzett személyes tapasztalatokkal gazdagodva, illetve a korombeliek nehézségeit is ismerve, a helyi közösség tagjaként mind
a fiatalabb, mind az idősebb korosztály érdekeit méltón tudnám városunkban
élő lakosaink érdekeit már nem csak bizottsági tagként, hanem képviselőként is
képviselni. Nem hiszek a képviselők csalhatatlanságában, de hiszek, és biztos vagyok abban, hogy közösen munkálkodva, Önökkel együtt, összefogva, minden
ellenségeskedést félretolva, előrébb léphetünk! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem amennyiben alkalmasnak találnak a feladatra, szavazataikkal
támogassanak a 2014. október 12-ei választás alkalmával.

Kormos Anna vagyok az MSZP önkormányzati
képviselőjelöltje.
A baloldali és a szociáldemokrata értékeket vallom.
Köszönöm, hogy aláírásukkal támogattak és kérem
szavazzanak rám!
TISZTESSÉG,EMBERSÉG,SZOLIDARITÁS!

Köszönöm mindenkinek, aki támogató aláírásával
hozzásegített az önkormányzati
választáson történő induláshoz.
A választáson is kérem további támogatásukat
mindkét tisztség elnyeréséhez.
Köszönettel:
Halász Károly
polgármester - és önkormányzati képviselőjelölt
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Fizetett politikai hirdetés

Kedves Mezőcsátiak!
Mezőcsáton lakom születésem óta, 26 éve. Itt végeztem el az
általános iskolát és középiskolát, ezt követően tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen folytattam ahol jogi diplomát szereztem. Jelenleg mezőcsáti és tiszaújvárosi ügyvédi irodánkban dolgozom édesanyám, Pallayné dr. Puskás Ilona mellett.
Édesapám Pallay Géza, zenetanárként dolgozik a mezőcsáti
általános iskolában. Húgom Pallay Noémi a Miskolci Egyetem joghallgatója.
Meggyőződésem, hogy Mezőcsátot csak teljes szívvel és
odaadással lehet irányítani. Összefogásra van szükség, olyan
képviselőkre és polgármesterre, akik elsősorban szeretik
Mezőcsátot, pártállástól függetlenül képesek összefogni és
dolgozni a közös célokért.
Az elmúlt időszakban több környező, Mezőcsátnál kisebb
település látványos fejlődésen ment keresztül. Feltettem azt
a kérdést magamnak, hogy ha a környező települések ekkorát fejlődtek viszonylag kevés idő alatt, itt miért nem sikerült
ezt megvalósítani? Azért indulok képviselő-jelöltként, hogy választ kapjak a kérdéseimre és tegyek
azért, hogy végre ne más településekkel, hanem Mezőcsáttal példálózzanak az emberek.
Városunknak megvannak a lehetőségei a fejlődésre, mégsem aknázza ki azokat kellően. A legfontosabbnak tartom, hogy Mezőcsáton vállalkozások telepedjenek le, ezzel munkahelyek jöjjenek
létre, az emberek pedig ne segélyekből, vagy megalázóan kevés fizetésekből éljék le életüket.
A közmunkát jó és szükséges dolognak tartom, de átgondoltabb körülmények között. Az embereknek inkább megfelelően fizető munkahelyekre van szükségük! El kell érni, hogy minél több
vállalkozás jöjjön városunkba, legyen az gyártó, összeszerelő vagy egyéb üzem, ami munkát adna,
és ezzel megélhetést biztosítana városunk lakói számára. Ehhez kiszámítható gazdaságpolitikára,
befektetés-ösztönző adópolitikára van szükség.
Rengeteg munkahelyet lehetne teremteni azzal, ha Mezőcsát valós javakat termelne. Elindítanánk a gombatermesztést, az állattenyésztést, zöldség –és gabonafélék termesztését városunk saját területein, mindezt úgy, hogy ne csak Mezőcsát szükségleteit lássa el, hanem
profitot termeljen, melyet fejlesztésekre, új munkahelyek létrehozására lehet majd fordítani.
Fontos számomra, hogy Mezőcsát valóban városként is nézzen ki, rendben legyen az úthálózat, költeni tudjon a virágosításokra, parkosításokra. Viszonylag kis befektetéssel létre lehet
hozni egy olyan üzemet ahol a városunk által gyártott saját térkövekkel széppé és tartóssá
tehetjük a járdáinkat. Támogatni és erősíteni kell a Polgárőrséget és a Tűzoltóságot, hogy
biztonságban tudhassuk magunkat és családunkat. Támogatnám a térfigyelő kamerarendszer
kiépítését és kibővítését Mezőcsát teljes területére.
Szeretném, ha az városunk polgárai nem csak a környező településeken vagy külföldön tudnának munkát találni, hanem itt helyben is, ezáltal a családjaink, ismerőseink és barátaink együtt maradhatnának, egymáshoz közel. Itt az ideje az egyetlen helyes útra, a változás útjára lépni! Fontos,
hogy minél többen elmenjünk szavazni még akkor is, ha sokan már belefáradtak a választásokba.
Ha egyetért céljaimmal és elképzeléseimmel, kérem támogasson szavazatával október 12-én.
Tisztelettel:
dr. Pallay Gergely
képviselő-jelölt
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„Ahhoz, hogy nagy dolgokat hajtsunk végre, úgy kell élnünk,
mintha sohasem kellene meghalnunk.”
(Vauvenargues)
Tisztelt Olvasók!
Köszönöm, hogy a polgármesteri tisztségre történő újraindulásomat ajánlásaikkal biztosították, egyben bocsánatukat kérem azoknak, akikhez személyesen nem jutottam el. Az
érdemi döntést úgyis október 12-én hozzák, és akkor még inkább számítok Önökre.
Polgármesterként eltöltött két önkormányzati ciklus után a Lakosság részéről a harmadikra történő biztatás megtisztelő, mert Szeretett Városunkat cserbenhagyni nem
kívánom. A képviselő társaim és a köztisztviselő, valamint közalkalmazott kollégák
négy éves munkáját ezúton is köszönöm, mert nélkülük nem sikerült volna az Önkormányzat működőképességét megőrizni, szolgáltatásainak színvonalát fenntartani, illetve javítani, a kormányzati döntésekből fakadó átalakításokat végrehajtani. Mezőcsát harminckét év kihagyás után újra járásszékhelyként kínál lehetőséget a helyben maradásra polgárainak, fejlődő környezetben.
A folyamatban lévő fejlesztések (Főút felújítása, Művelődési Ház és Könyvtár felújítása, Régi Orvosi Rendelő
belső felújítása, ivóvízvezetékek cseréje) továbbvitelén túl, mindkét óvodaépület felújítására, a csapadékvíz-elvezetési problémák további orvoslására, oktatási és kulturális centrum kialakítására, ifjúsági szálláshelyek létrehozására, a buszvárók felújítására, és a leromlott városi területek rehabilitációjára is szeretnék többek között újabb
felhatalmazást kérni. A részletes programtervem jelenleg is formálódik, melyhez közismert elérhetőségeimen
várom észrevételeiket, javaslataikat.

Bízok Önökben, mert Önök is bízhatnak bennem!
dr. Domján László
független képviselő jelölt

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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Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
Belső ellenőr
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.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.sz. melléklet II./3. belső ellenőrzési feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendeletben rögzített
belső ellenőrzési feladatok, így különösen: vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, módszertani
útmutatók és Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése; a belső kontrollrendszer működésének és
jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása érdekében; az
éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések végrehajtása, belső ellenőrzési jelentések összeállítása, nyilvántartás vezetése az
elvégzett ellenőrzésekről, a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések végrehajtásának nyomon követése.
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, vagy főiskolai szakirányú végzettség a 29/2012 (III.7.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II./3. pontjában
foglaltak szerint,
– Belső ellenőrzés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– Mérlegképes könyvelői képesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
– Államháztartás területén szerzett ellenőrzési, pénzügyi, számviteli tapasztalat; érvényes regisztráció a belső ellenőrök nyilvántartásában
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 45/2012 (III.20) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján elkészített szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Végzettséget, képzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rákosi Ildikó Jegyző (20/479-49-85) és Dr. Domján László
Polgármester (20/493-44-66) nyújt, a 49/552-046 -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:
953/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mezőcsát Város Honlapja (www.mezocsat.hu) - 2014. július 21.
– Csáti Újság - 2014. augusztus 15.
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Köszönetnyilvánítás

„A sokaság, amely nem szorítkozik egységre: Zűrzavar; az
egység, amely nem függ a sokaságtól: Zsarnokság.” (Pascal)
Tisztelt Olvasók!

A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Mezőcsáti
Szervezetének jelöltjei
köszönetüket szeretnék
kinyilvánítani, hogy az
ajánlóíveken ajánlásukkal
megtisztelték őket:

Bátyi Lívia

polgármesterés
képviselőjelölt

Berecz Zoltán Féderer Zénó
képviselőjelölt
Károly
képviselőjelölt

Köszönöm, hogy képviselőjelöltségemet aláírásukkal biztosították, egyben bocsánatukat kérem azoknak,
akikhez személyesen nem jutottam
el. Az érdemi döntést október 12-én
hozzák és akkor is számítok Önökre.
Képviselőnek hagyománytiszteletből indulok és a Városunk iránti alázatom is erre sarkall, mert a folyamatban lévő ügyek folytatásához
ismereteimre, valamint emlékezőtehetségemre szükség lehet.
Érdekképviseleti munkában elsősorban a családbarát munkahelyek és
a versenyképes tudás megszerzéséhez, a sikeres kisgazdaságok kialakításához, továbbá a megújuló energiák közvetlen eléréséhez szeretném
lakos társaimat hozzásegíteni.
Bízok Önökben, mert Önök is bízhatnak bennem!

Rend- Élhető város- Mezöcsát

dr. Domján László
független képviselő jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Felelősséggel végzett munkával,
tisztességgel és szakértelemmel
szeretném elősegíteni Mezőcsát
fejlődését.
• Az eddig elnyert fejlesztési
támogatások gyors és hatékony
felhasználása mellett, új pályázati
források megszerzésével hozzájárulni városunk előrehaladásához.
• Megkönnyíteni a munkahelyteremtést ingyenes
önkormányzati-terület felajánlásával, adókedvezménnyel.
• A ravatalozó valamint az intézmények és a polgármesteri hivatal felújítását elvégezni.
• A civil szervezetek és egyesületek támogatását
biztosítani.
Minden előremutató ötletet támogatok és tiszteletdíj
nélkül is vállalnám Mezőcsátért, Önökkel és Önökért ezt a kihívást.
Köszönöm eddigi támogatásukat, kérem, tiszteljenek
meg szavazatikkal!
Tisztelettel:
Csorba Sándor
Független képviselőjelölt

Előfizetés és
hirdetésfelvétel:
ÁMK Közösségi Ház és
Könyvtár
Mezőcsát,
Szent István u. 21.
telefon: 49/552-096;
352-016
e-mail:
muvhazcsat@bicomix.hu
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A Dél-Borsodi Humánszolgáltató Központ és Fejlesztési Iroda valamint a Mezőcsáti Egészségfejlesztési Iroda
közös szervezésében Egészségfesztivál kerül megrendezésre: pénteken előadások, szombati napon pedig szűrések
és egyéni tanácsadások lesznek.

