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Mezőcsát Város
Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-én 13 órától tartotta tervezett ülését, ahol a képviselők elfogadták: A polgármester tájékoztatóját a két
ülés közötti eseményekről. Beszámoltam a Helyi Választási Bizottság eskütételéről, a Retro
Véradásról, a Településünkön tartott tanévnyitókról, a HVB póteskütételéről, a szelektív
hulladékgyűjtés házhoz érkezéséről, a Füzes Üdülőszövetkezet gyűléséről, és a Sürgősségi
Betegellátási Társulás üléséről.
A Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa üléséről, ahol a polgármesterek
elfogadták: a Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, a társulás 2014. évi költségvetésének első
féléves beszámolóját, és a Társulás 2014. évi költségvetésének előirányzat-módosítását., a
tájékoztatást a Szolgáltatás-Koordinációról a Mezőcsáti Kistérségben és a Mezőcsáti Kistérség Szociális térképét. A Szolgáltatás Koordináció Projektzáró konferenciájáról. A NAV
kihelyezett ügyfélfogadásáról a közfoglalkoztatottak adózási problémái kapcsán. A Mobilitás
Hét rendezvényéről.
A polgármesteri beszámoló keretében a város képviseletében helyettem és nevemben eljáró Szopkó Tibor ügyrendi bizottsági elnök úr tájékoztatást adott a 3307-es alsóbbrendű
összekötő főútvonal belterületi szakasz felújításának munkaterület-átadási értekezletéről.
A képviselők elfogadták továbbá a szándéknyilatkozatot a pályázatbenyújtás előkészítésére az új ÁROP szervezetfejlesztési pályázat a konvergencia régiókban kiírás tájékoztatója
alapján Nánássy Judit az NNS Kft. és Virágh András az E-Net Kft. képviselőjének előadását követően. A térfigyelőkamera-rendszer kiépítésére vonatkozó ajánlatot a PROGABTECH Kft. részéről.
Az ÁMK igazgatójának kérelmét IPR pályázat támogatás megelőlegezésére, a Bursa
Hungarica Pályázat idei kiírásához történő csatlakozást, a Városi Idősnapi rendezvény
költségvetését és a Kistérségi Idősügyi tanács rendezvényének ingyenes helyszínbiztosítását és technikai bonyolítását. Az október 23-i Városi ünnepség forgatókönyvét. Tájékoztatót az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatásainak
felhasználási ütemezéséről. A Bacsó Béla utca 10–12. alatti Idős Nappali Ellátó és Szabadidő Központ terembérleti díjainak megállapítását. A Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon történő részvétel költségeit. Az Árop 1.A.5-2013 pályázat eszközbeszerzését. Az
állandólakcím-étesítés újraszabályozását. A MiReHu és Miskolc Megye jogú város közötti
vagyonkezelési szerződés társtulajdonosi jóváhagyását. A Szavazóköri biztosok étkeztetésének költségeinek biztosítását.
Újratárgyalását látták szükségesnek a képviselők a MÉH Zrt. által kibocsátott részvény
vételi ajánlatának. Nem állt módjában elfogadni a magántulajdonú ingatlanok felújításához
kért támogatást. A zárt ülésen elfogadták a képviselők a kárpátaljai rászorulók támogatását. Nem állt módjukban elfogadni a szociális kérelmek ügyében tett fellebbezéseket.
Dr. Domján László
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Mezőcsáti Helyi Választási Bizottság tájékoztatása
a 2014. évi Önkormányzati Választás eredményeiről
Településünkön a 2014. október 12-i önkormányzati választáson
a részvételi arány a következő volt:
A 4837 fő választójogosult állampolgár közül 2490 fő adta le szavazatát.
A választás eredményeként megválasztott polgármester:
Siposné Horváth Anita Ágnes
A Képviselő-testület tagjai:
- Dr. Domján László István
- Dr. Siska András
- Gazda István
- Halász Károly
				
- Kápolnai László
- Kormos Anna						
- Vaskó Ferenc									
- Zarándiné Keresztúri Ilona 							
				
A kisebbségi önkormányzat tagjai:
					
- Barna György
- Dósa András									
- Kozma Zoltán Andrásné				
A Helyi Választási Bizottság köszönetét fejezi ki mindazon személyek részére, akik a választás
zökkenőmentes lebonyolításában részt vettek.

FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójára
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa-2015B/illetve azt folytató (Bursa-2015A)
fiatalok számára. A felhíváshoz az idei évben is csatlakozott Mezőcsát Város Önkormányzata.
A tavalyi évhez hasonlóan a pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges!
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva
mellékleteivel együtt az önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A pályázatra vonatkozóan részletes információk megtalálhatóak www.mezocsat.hu vagy a
www.emet.gov.hu honlapon.
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2014. Városnap

2014. szeptember 27-ét sok minden előzte meg. Rendezés, próba, fixálás, gyakorlás, díszítés, pakolás és rohanás, rohanás. Minden évben ugyanaz a lemez forog az ebben dolgozó, tevékenykedő emberek életében. Klappoljon minden, legyen fellépő és érdekelje a
mezőcsáti lakosságot. Egyszerűnek hangzik, de mégsem az. Egy kis banánhéjon könnyen
el lehet csúszni. A kihívás nem az, hogy megtaláljuk az eldobott héjat, hanem az, hogy ha
már elestünk, álljunk is fel valahogy!
A program összeállt, a gyerekek és tanáraik tudják a
műsorukat, színpad áll, kipakolva a sátrak, asztalok, a
hangtechnika kiváló, menetrend a kézben, parancs kiadva. Kezdődhet a műsor. A konferáló, Szabó Noémi
kezében a mikrofon, pár lépés a színpad közepéig és elkezdődik, innentől kezdve nincs vissza út.
A Városnapot a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Művészeti Iskola alapfok 3. évfolyamos növendékei
Rábaközi játékok és táncok című koreográfiával kezdték.
Ezt követte a továbbképzős 8. évfolyamos tanulók műsora
a Galgamenti táncokkal, majd a Mezőcsáti Népi Együttes
folytatta a Bokortanyai táncok előadással és a Mezőcsáti
Kapásbállal. A néptánc után következett a Gyermek szépségverseny, melyre a helyszínen regisztráltak a jelentkezők.
11 gyönyörű kislány és 3 igazán vagány kisfiú vonult végig
a színpadon. A cukiság a tetőfokára hágott, melyet a közönség hatalmas tapssal jutalmazott. Minden gyermek számára
élmény és próbatétel is volt egyben. Majd 14.00-kor meghallgattuk a Városnapi köszöntőbeszédet Dr. Domján László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket és Molnár
Papp Ilona saját versét szavalta el. Ezután a „Dalos kedvű
volt az apám” - csáti nótaénekesek műsorát hallgathatták a
vendégek. Majd a gyermekek produkciói következtek egymás után. A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola

kezdte, majd a „Tudod-e” Tanoda zenés műsora következett,
majd a sort az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda zárta. A
mezőcsáti harcosok is megmutathatták magukat, így 15.30kor az MMA Harcosok Klub bemutatóját izgulhatták végig
a nézőtéren ülők. A gyermekek nagy örömére a Kalamajka
Bábszínház is ellátogatott hozzánk, így egy vicces, gyermekies műsort nevethettek végig az emberek. 17.00-tól az eredményhirdetésé és a tombolasorsolásé volt a főszerep. Ezúton
szeretnénk gratulálni minden nyertesnek!
Besötétedett, így a „sztárok” vették birtokba a színpadot. A Táncos musical show-val kezdődött, majd az
ABBA Sisters vette át a stafétabotot és egy őrületes bulit csaptak. A sötét leplében pedig a Díva, Zséda, azaz
Zsédényi Adrienn lépett a színpadra és varázsolta el
hangjával a hallgatóságot. 20.30-kor tűzgyújtás volt, mely
a koncert alatt valósult meg. Zárásként pedig a Hangulat
együttessel ropták végig az utcabált a táncos lábúak.
Amire egyébként mindenki kíváncsi az a banánhéj.
Igen, volt banánhéj, melyen sikeresen elcsúsztunk, de hatalmas lendülettel ugrottunk fel. A programváltozás szükséges volt, hogy az egyik csoport felléphessen, mely az
ÁMK Napközi Otthonos Óvoda segítségével valósulhatott
meg. Még egy szót írnék: Köszönjük!
Czirkus Babett

A „Tudod-e” Tanoda zenés műsora

Csáti nótaénekesek

Az ovisok bájos előadása

A Mezőcsáti Népi Együttes

Abba Sisters

Tűzgyújtás

Zséda
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Az Ovisok napja

2014. szeptember 27-én (szombaton), a mezőcsáti Városnapon először került megrendezésre a „Gyermek szépségverseny”, melyre 11 gyönyörű kislány és 3 igazán vagány kisfiú
jelentkezett.
A konferanszié egyesével szólította a
gyermekeket a színpadra, akik minden
bátorságukat összeszedve felvonultak
és megmutatták szépségüket. Valaki
puszidobálással vagy éppen a cukiságával lopta be magát a zsűri szívébe.
A szülők büszkeséggel telve nézték
végig gyermekük felvonulását, mely
könnyet csalt szemükbe. Mindenki jól
tudja, hogy mindig a saját gyermek a
legszebb az anyukának és apukának.
Éppen ezért Takácsné Szendrei Zita,
Jelenfi Barbara és Halász Emese zsűritagok arra a döntésre jutottak, hogy
támogatják ajándékokkal ezt a programot, melyet ezúton szeretnénk megköszönni nekik. Így minden gyermek
ért el helyezést, és ajándékot vihetett el
magával ezen a napon. Nincs vesztes,
de helyezéseket hirdettünk ki.

A lányok közül első helyezést ért el:
Szabó Anna, Radics Dorina Renáta.
Kicsik kategóriában Dósa Krisztina
Laura és Orosz Norina Dóra érte el
az első helyezést.
Második helyezést Bartha Sára,
Balázs Zea ért el. Harmadik pedig
Harsányi Barbara Jázmin és Tuka
Lara lett.
Legbájosabb résztvevő címet
Bódi Jázmin, Halas Dalma és Makó
Vanda kapta.
A fiúk sorrendje a következőképpen alakult: 1. Bajtai Patrik, 2. Farkas
Krisztofer, 3. Farkas Szabolcs.
Gratulálunk minden gyermeknek!
Ügyesek voltatok és szépek. Jövőre
ismét találkozunk és várjuk az új és
régi óvodásokat!
Czirkus Babett

Az első mezőcsáti gyermekszépségverseny résztvevői

Legvirágosabb ház – 2014
Idén is sor került a„Legvirágosabb ház” díj kiosztására, melyre tavasszal lehetett jelentkezni és
nyáron került sor a szemlére, amikor megnézték
a jelentkezők szebbnél szebb udvarait.
Az idei első helyezettünk Lévai Lajosné,
a második Berecz Andrásné, a harmadik Balla
Péter lett. A versenyen való eredményes részvételért oklevelet kapott Móréné Szabó Éva és
Rőthi János.
Gratulálunk a nyerteseknek és reméljük,
hogy ugyanilyen szép virágokkal köszöntik
majd a 2015-ös nyarat is.
Czirkus Babett
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A rendezvény
támogatói
Rengeteg ember segítette a Városnapi rendezvény létrejöttét és lebonyolítását.
Köszönet az ÁMK Napközi Otthonos Óvodának – Csótkáné Bagi Ildikónak, Kovácsné
Szilágyi Krisztinának, a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának – Pallay Gézának, Zelei Ferencnek, a Dr.
Enyedy Andor Református Általános Iskolának
– Katlanné Jakab Andreának, Tóth Edinának,
a Mezőcsáti Református Gimnáziumnak és Tanodának – Gulyás Teréziának, Tőzsérné Papp
Gabriellának. Nem utolsó sorban pedig köszönjük a sok gyermeknek, akik idejüket nem
sajnálva tanulták be a koreográfiákat, melyet
a felkészítő tanáraik kívántak tőlük. Színvonalas és szórakoztató műsorokat láthattunk.
Köszönet a Lila Akác Nyugdíjas Klubnak,
hogy felidézték a régi idők örömét, és elénk tárták azt a világot, melyet egykoron ők láthattak.
Köszönet az MMA Harcosok Klubjának a
komoly és adrenalintól ittas bemutatójukért.
Igazán erős és egyben szórakoztató fél óra
tárult elénk, melynek segítségével beleláthattunk az edzéseikbe.
Köszönjük a VIESZ dolgozóinak a segítségüket, valamint a Mezőcsáti ÖTE tagjainak
és a Mezőcsáti Polgárőr Egyesület tagjainak a
lebonyolításban nyújtott segítségét.
Szeretnénk
megköszönni
a
tombolafelajánlásokat a Primus Patikának,
a Nyírzem Coop-nak, Berecz Andrásnak,
Vöröskeresztnek, Nagyné Ruszkai Erzsébetnek, Keményné Ruszkai Katalinnak, Balla
Péternek és Horovecz Tibornak az elkészített
„Legvirágosabb ház 2014” táblákat.
Köszönjük Takácsné Szendrei Zitának,
Halász Emesének, Jelenfi Barbarának, hogy a
Gyermek szépségverseny bírái voltak és hogy
felajánlásukkal minden gyermek részesülhetett ajándékokban.
Rendezvényünk csillogó pontjai közé tartoztak a helyi alkotók és termelők is. Vachter
Józsefné segítségével minden alkotó és termelő itt lehetett, hogy a Városnapot színesítsék. Ezúton is szeretnénk megköszönni neki,
hogy elhozta hozzánk az ügyes kezű alkotókat
és termelőket, akiknek szintén köszönjük a
részvételüket és a tombola felajánlásaikat!
Köszönjük minden egyes vendégünknek, hogy eljöttek, és velünk mulattak a
városunk rendezvényén.
ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
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Szabadidő Központ
Mezőcsáton
Mezőcsát Város Önkormányzata LEADER
jogcím keretében a DÉL-BORSODI LEADER
HACS-hoz „Szabadidő Központ kialakítása
Mezőcsáton” címmel a Mezőcsát, Bacsó Béla
út 10–12. szám alatti épület (Idősek Napközi
Otthona felújítással nem érintett része) felújítása, szabadidőközpont kialakítása céllal nyújtott be pályázatot 2013. június hóban.

2013. októberben érkezett helyt adó határozat alapján a beadott pályázatnak megfelelően
19.500.000.- Ft, vagyis mintegy 20 millió forint
összeg támogatáshoz jutott az önkormányzat, melynek keretében lehetőséget kapott az épület
felújításának, sporteszközök és berendezési tárgyak beszerzésének, valamint a beruházást népszerűsítő rendezvénynek a finanszírozására a Darányi Ignác Terv támogatási alapból.
A pályázat keretében felújításra került a régi óvodaépület egy szárnya, mely kulturált és megfelelő helyszínt fog biztosítani a mezőcsáti lakosok szabadidős programjainak megvalósítására. A
különböző közösségi programoknak emellett megfelelő szabadtéri helyszínt biztosít az épülethez
tartozó udvar is. Az épület másik szárnyában működő nyugdíjas napközi klubbal kiegészülve akár
az egész család megtalálhatja egyidejűleg a tartalmas szabadidő eltöltésének lehetőségét.
A néhány éve még óvodaként működő épület nem volt túl rossz állapotban, azonban Szabadidő
Központként való működéshez szükséges volt elvégezni a felújítási munkálatokat, illetve a gyermekmosdók felnőttek számára való átalakítását.
Az épület felújítása során a belső válaszfalak elbontásával, illetve új válaszfalak építésével alakították ki a szabadidőközpont tereit. Az épületrész keleti végében iroda, akadálymentes öltöző
és mosdó, illetve a női öltöző kerül kialakításra. Az épületrész másik részén került kialakításra a
férfi öltöző. Mindkét öltözőcsoport külön bejárattal közelíthető meg. Az épület akadálymentes
megközelítéséhez a délkeleti bejárathoz rámparendszer került kialakításra. Az épület energetikai
jellemzőinek javítására, illetve a gazdaságos működtetéshez az épület határoló szerkezetei 10 cm
vastag homlokzati hőszigetelő rendszerű vékony vakolatos burkolatot kaptak. A nyílászárók korszerű, fokozott hőszigetelő üvegezésű és tokszerkezetű nyílászárókra való cseréje történt meg.
A fejlesztés eredményeként létrejött Mezőcsáton a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltésére szolgáló helyszín. Az épületben két nagy helyiség szolgálja a mozgás és egyéb szabadidős
2013 május_Layout 1 2013.05.13. 10:21 Page 1
programok számára a helyszínt, melyek igény esetén akár össze is nyithatóak.
A belső terek
mellett az udvar adottságai miatt a szabadtér is alkalmas a mozgás és egyéb szabadidős programok eltöltésére.
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Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsánna
Református Gimnáziumi tanárnőnk nekrológja

Kegyelettel, szeretettel és hirtelen támadt elmúlásának a terhével emlékezünk Reá.
Emlékezünk életútjára, szakmai pályafutására.
Szaniszló
Lászlóné
Roszkos
Zsuzsánna Mezőcsáton született
1971. február 3-án. A család második gyermekeként Lajos bátyjával
együtt nevelte fel a pedagógus házaspár, édesapja Lajos és édesanyja Julianna. Gondoskodó szeretetük mindenkor körülvette Őt. Az
általános és a középiskolát itthon,
Mezőcsáton végezte el. Majd a
családi példát követve a Debreceni
Egyetem tanári szakára jelentkezett, matematikát és fizikát tanult.
Itt ismeri meg leendő férjét, akivel
Mezőcsáton 1992. július 11-én kötött házasságot. Debrecenben kezdik közös életüket, ahol 1994-ben
szerzi meg középiskolai tanári diplomáját. Három gyermekkel áldatott meg családi életük, 1994-ben
született Anna, 1995-ben László,
akik ma egyetemi hallgatók, 2001ben Katalin, aki a mezőcsáti református általános iskola 8. osztályos
tanulója. A család élete 1998-tól
Mezőcsáthoz kötődik Bajcsy-Zsilinszky utcai otthonukhoz és a
mezőcsáti oktatási intézményekhez. Első munkahelye 1998 szeptemberétől Hejőpapiban volt az
Általános Iskolában, ahol egy évet
tanított. 1999. szeptember 1-jétől
a Mezőcsáti Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára
lett, ahol annak idején kitűnően
érettségizett, oda tért vissza tanítani. Óraadó tanárként a Dr.
Enyedy Andor Református Általános Iskolának is volt tanára több
tanéven keresztül. Eredményes,
lelkiismeretes, alapos munkát végzett, diákjai rendszeres résztvevői
voltak szaktárgyi tanulmányi versenyeknek. 2007-ben ő szervezte
meg hagyományteremtő módon

a Mezőcsáti Természettudományi
Diákkonferenciát, amely azóta is
folyamatosan működik. Szándéka az volt, hogy a természettudományok magas szintű művelését
népszerűsítse, a tanulók előadói
képességét fejlessze, így készítve
őket egyetemi tanulmányokra. A
természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének szándéka
túlnőtt az iskola határain, mert a
kistérség és a járás iskoláiba is eljuttatta azokat a segítő anyagokat,
amelyek az ott tanító tanároknak
és tanulóknak előbbre jutását szolgálta. Legutóbbi sikeres tanulmányi versenye Kazincbarcikán volt
diákjaival az Irinyi János Református Szakközépiskolában a „Sas
Elemér Fizikai Kísérletversenyen”,
ahol olyan elektromágnest építettek, amely képes volt egy 4,5 voltos
zseblámpateleppel üzemeltetve
több mint 2 mázsa súlyt megemelni. Szakmai munkáját, tudását,
elért eredményeit tanártársai,
elöljárói elismerték, tiszteletben
tartották, nagyra értékelték. Tanítványai tisztelték személyében a
Tanárnőt. A közösségi munkában
való részvétele szintén példaértékű, kreativitását, alkotó életét őrzi
számos színvonalas szalagavató
műsor, emlékezetes iskolai ünnepség. Ott volt, ahol tenni, segíteni
lehetett. Utoljára a nyár folyamán,
amíg ereje engedte, a Csáti Menyegző
rendezvénysorozatnak
helyszínét ékesítette, dekorálta
színvonalas módon. A néptáncosok körében mindig nagy elismeréssel fogadták az általa készített
díszleteket, amelyek megjelenésük színvonalát tették ünnepélyesebbé. Önzetlen segítséggel élt és

szolgált környezetében. A reggeli
templomi áhítatoknak aktív résztvevője volt, diákjait kísérte, azokra
odafigyelt és a következő napokban a hallottakat átbeszélték. Az
Ige üzenetét igyekezett elmélyíteni
az ifjú szívekben és lelkekben.
2012 szeptemberében kezdődött betegsége. Több műtéten
ment keresztül Debrecenben és
Miskolcon. A középiskolai tanítást 2014. június 26-án érettségiző diákjainak vizsgáztatásával
fejezte be. A nyári idő sajnos
már kórházban telt, ahol naponta látogatják családtagjai, barátai,
munkatársai, a család tisztelői. Az
utolsó hetekben meg volt a lehetősége annak, hogy a családtagok
folyamatosan, 24 órán át ott lehessenek mellette. Édesanyja és férje
szeretetétől körülvéve csendben,
békességben, imádkozva pihent
meg a Miskolci Megyei Egyetemi Oktatókórházban szeptember
4-én hajnal 3 órakor.
Két évtizedes eredményes és
áldásos tanári pályafutásának értékeit intézményünk közösségében hűséggel megőrizzük és az
általa alapított Természettudományi Diákkonferenciának művelését tovább folytatjuk emlékének szentelve.
Temetésére a mezőcsáti református temetőben kerül sor 2014.
szeptember 13-án 13 órakor. Koporsóját a kriptadombon – díszsírhelyen – újonnan készített családi kriptában helyezzük el.

Gazda István
lelkipásztor

Pásztor Éva
igazgató
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VÁROSI
IDŐSNAP

2014.10. 05-én került megrendezésre az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban a Városi Idősnap.
Telt ház fogadta a műsorokat. Dr. Domján László polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a 4-Dance
Club Tánc és Musical Stúdió műsorát élvezhette a közönség. Kisebb szünet után Vida Lászlóné mondott egy
rövid köszöntőt, majd ezt követően Siposné Horváth
Anita megbízott intézményvezető köszöntötte a vendégeket megható beszédével. Végül Fonyó Barbara, a Madách Színház és Virág József a Budapesti Operettszínház tagjai szórakoztatták előadásukkal az ünnepelteket.
Az est zárásaként szerény vendéglátásra került sor.
Reméljük, hogy mindenki jó szájízzel távozott és örömmel emlékszik vissza erre a pár óra hosszára, melyet eltöltöttünk együtt!

Az ÖTE
sikerei

2014. szeptember 28-án a mezőcsáti Önkéntes Tűzoltók Budapestre utaztak a Nemzetközi Tűzoltó Hagyományőrző
versenyre. Gyerek csapattal 3., a Női csapattal a 4., a Senior
csapattal a 4., Mozdonyítható fecskendő kategóriában 2. és a
Kocsifecskendő kategóriában pedig az 1. helyet szerezték meg.
Összesen 8 verseny helyszínen vettek részt, melyből Senior
kategóriában 5 helyen az elsők lettek. Így összesített díjazásban részesültek és elvihették a Vándorserleget.
A VASAS SC-től 2 különdíjat zsebelhettek be, melyet
Steinmetz Ádám Olimpiai Bajnok, vízilabdázó adott át. A
különdíj a legfiatalabb versenyzőnek járt, melyet Kovács
Ádám (5éves) versenyző kapott meg, illetve a legnagyobb
szurkolótábort felsorakoztató csapat díját is elvitték a mi
Önkéntes Tűzoltóink. Gratulálunk, hogy ilyen szép és
dicső eredménnyel tértetek haza!

A 4dance műsora

Számos díj mellett a Vándorserleget is hazahozhatták
a mezőcsáti tűzoltók

Telt ház az Idősek Napján

A sztárvendégek, Virág József és Fonyó Barbara
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Barlangtúra

A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzata az idén is megszervezte
a már hagyománnyá vált barlangtúráját. Ami hagyományos éppen, de mégis más. Az idén megkértük a Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó Egyesült néhány tagját, hogy legyenek segítségünkre a túránk során, így legalább a gyerekek közelebbről
is megismerhetik munkájuk egy részét. Valamint a 4. évfolyamos tanulók között is meghirdettük, őket szüleikkel együtt
invitáltuk a túrára. Több olyan tanulónk volt, aki még nem vett részt ilyen túrán, így izgatottan várták mi fog történni.
2014. október 4-én 8 órakor indultunk. A reggel kicsit hűvös volt, amikor felértünk Szentlélekre nagy volt a pára,
ezért nem a szokásnak megfelelően a Látó – kőhöz mentünk, hanem megnéztük a közelben lévő Pálos kolostor romját,
ahol épp ásatásokat is végeztek. Kovács Lajos bácsi vezetésével elindultunk az első barlanghoz, ami előtt mindenki beöltözött (sapka, kesztyű, elemlámpa). Kötéllel ereszkedtünk le, a tűzoltók és a felnőttek segítségével. Amikor mindenki
megnézte a barlangot indultunk tovább, a szép őszi erdőben. Elérkeztünk egy nyitott barlanghoz, ahová szintén kötélen
ereszkedtünk le. A nap folyamán körülbelül 10-12 km-t sétáltunk, de nagyon élvezték a gyerekek. A következő barlang,
amit utunk során érintettünk a Büdös – Pest, majd az utolsó Kecske-lyuk barlang. Ezt a barlangot várta mindenki. A csoport fele bevállalta, hogy végigmegy, a csoport többi tagja csak a feléig vállalta, mert onnan már kis helyen kellett csúszni
– mászni. Akik visszafordultak, azok játszhattak az erdőben a barlang előtt, míg a többiek befejezik a túrát. Amikor a
bátor barlangászok is kijöttek indultunk a buszhoz, ahol levettük magunkról a sáros ruhát, és indultunk haza. Nagyon jól
éreztük magunkat, remélem jövőre is lesz érdeklődő a túra iránt.

A pálos kolostor romjainál

Büdös-pest barlanghoz

A barlangban

A bátrak csapata
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Újra iskolánkban
a nagykovácsiak

Szeptember 11 – én immáron másodszor látogatott el intézményünkbe, az Egressy Béni
Általános Iskolába a nagykovácsi Amerikai Nemzetközi Iskola tizennyolc 8. osztályos
diákja 2 tanáruk kíséretében. Nagy örömmel fogadtuk őket, mert az elmúlt két találkozás
kellemes emlékeket és élményeket hagyott bennünk, illetve az idei diákcsoport, amely
a nagykovácsi gyerekeket fogadta, nem azonos a tavalyival, így ők nagy izgalommal és
érdeklődéssel várták a találkozást.
Megérkezésük után bemutattuk nekik iskolánkat, meséltünk az itt folyó oktató és nevelő munkáról és a művészeti képzésről. Ezután az udvaron a nagykovácsiak
irányításával olyan nagyszerű csapatépítő játékokban
vettünk részt, amely közelebb hozta a két iskola diákjait
egymáshoz legyőzve a nyelvi akadályokat is. A gyerekek nagyon élvezték a közös játékokat, s mindeközben
jó volt látni és megtapasztalni, hogy a gyerek az mindenhol gyerek, járjon az bármilyen iskolába, jöjjön bármilyen környezetből, vagy beszéljen bármilyen nyelven.
Ennek a találkozónak részben az is célja volt, hogy ezt
megmutassuk a gyerekeknek.
Az ebéd elfogyasztása után Sánta Mária néptánc tanárnő és Zelei Ferenc néptánc tanár úr egy kis bemutatóval és
táncházzal örvendeztette meg vendégeinket és minket. A
nap ezzel még nem ért véget. Visszatértünk a tanterembe,
ahol a gyerekek csoportmunkában olyan fontos témákon
gondolkodtak együtt mint a diszkrimináció, az identitás

és a tolerancia. Természetesen előtte közelebbről is megismertettük őket ezeknek a fogalmaknak a jelentésével, majd
miután összeírták saját véleményeiket és tapasztalataikat,
meg is osztották egymással. Nagyon sok érdekes gondolatot hallottunk, és meglepő volt, hogy ezek a fiatal diákok
mennyire jártasak ezekben a témákban, s hogy van ezekkel
kapcsolatosan saját véleményük sőt tapasztalatuk is, amelyet néhányan meg is osztottak velünk.
Nagyon sokat tanultunk és tapasztaltunk az együtt
töltött órák alatt, amelyet - a másnapi visszajelzések alapján - a diákjaink nagyon élveztek, s melynek tapasztalatait
és tanulságait másnap meg is beszéltük.
Reméljük, májusban nekünk is sikerül ismét elutaznunk hozzájuk, amelyre a meghívást már megkaptuk…
Akkor újra jelentkezünk egy újabb élménybeszámolóval.
Baloghné Zsípi Hajnalka
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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

Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái
8–12 óráig:
október 22. (szerda)
október 29. (szerda)
november 5. (szerda)
november 19. (szerda)
november 26. (szerda)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Mezőcsáton szeptember hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Berecz Zsolt és Buku Bernadett - Emma Eszter
Balogh Zsigmond és Barna Ágnes - Hanna Ágnes
Gulyás László és Bódi Szabina - Bálint
Dányi István és Szénási Anikó - Regina
Györki József és Nagy Ildikó - Nikolett Kinga
Házasságkötések
Siska Gábor és Hajdu Bettina
Sepsi Gyula és Darab Ilona
Garai István és Németh Zsuzsanna
Halálesetek
Szaniszló Lászlóné szül.: Roszkos Zsuzsanna
gimnáziumi tanárnő 43 évet élt
özv. Váradi Jánosné szül.: Molnár Erzsébet 101 évet élt

Felhívás!
A mezőcsáti általános iskolában az 1964-ben végzett tanulók 50 éves osztálytalálkozót szerveznek, 2014. november 8-án 15 órai kezdettel a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Jelentkezni lehet: Potyka Györgyné (Nagy Éva), Molnár
Balázsné (Szilágyi Mária), Zakhar Tiborné (Gulyás Erzsébet) és Kondrák Mihály szervezőknél!
Kérjük az osztálytársakat, hogy egymást értesítsék!

EGYHÁZAK
Mezőcsáti Református
Egyházközség
Istentiszteleti rend:
Minden héten hétfőn és kedden
7 óra 40-től diákistentisztelet
az Enyedys diákoknak
Minden szerdán és csütörtökön
7 óra 40-től diákistentisztelet
a gimnazista diákoknak
Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet
Október 23-án 10 órakor
ünnepi istentisztelet
Október 31-én 10 órakor
ünnepi istentisztelet Reformáció ünnepére diákok fogadalomtétele
November 1-jén a református temetőben a
Kriptadombon Halottak napi megemlékezést
tartunk 16 órától
November 9-én újbor alkalmából úrvacsorás
istentisztelet
November 15-én Jótékonysági bál este 19
órától a Kisudvaron lévő tornatermünkben
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.

Csáti Vásár

November 12-én (szerdán)

állat- és kirakodóvásár a Vásártéren.

CSÁTI ÚJSÁG
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Elment „Cilda”
a legnagyobb focista!
Ezúton szeretnénk megköszönni akik

id. Kovács András
Mezőcsát egykori kiváló labdarúgója
temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak és
osztoztak a hozzátartozók mély fájdalmában
A gyászoló család
szerető, hűséges felesége
3 fia családjukkal és
6 unokája.

Sajnos egy éve, elmentél tőlünk,
A szívünk meghasad, érted míg élünk.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Az életünk üres lett nélküled.

Megemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk,
hogy egy évvel ezelőtt

Kiss Vincéné szül. Kiss Irén
Örökre itt hagyott bennünket.
Emléke örökre szívünkben él.
Gyászolja gyermekei és családja

Megemlékezés Marozsán Sándorról!
Két éve, hogy eljött az a szörnyű nap,
mit ember anyának nem kívánhat.
Ezen a napon minden más, újra mélyen
érint meg a gyász.
Nincs már velünk együtt,
kit tiszta szívből szerettünk.
Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,
fülünkben újra megcsendül a hangod.
Szinte látjuk minden mozdulatod,
nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
ezek a fények világítanak néked.
Örök világosságban, békességben nyugodj,
soha el nem felejtünk, biztosan tudod.
Örökké szerető Családod

CSÁTI ÚJSÁG
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BANTESZ

Állattenyésztő és Növénytermesztő, Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet
Szövetkezetünk lehetőséget kíván adni az ott lakóknak megélhetésük jobbá tételére. Munkát,
pénzt, keresetet szeretnénk biztosítani mindazok számára kik, termelő, őstermelő, nyugdíjasként részt vesznek programunkban. 2015 harmadik negyedévében beindítjuk nyúl vágóhidunkat, majd azt követően a baromfi-, valamint később a birka- és sertésvágóhidat is.
Mindezekhez szükségünk van olyan termelőkre, akik vállalkoznak nyúl-, majd baromfi-, ezen
belül liba-, kacsa-, gyöngytyúk-, galamb-, vadkacsa-tenyésztésre. Később másik két vágóhidunk megépítésekor birka- és sertéstenyésztésre.
Ezek mellett számítunk a növény-, takarmánytermesztő földdel rendelkező gazdákra is.
Ezzel is olcsóbbá téve az állattenyésztők számára a takarmány-ellátást.
Összességében minden termelő részére tisztességes jövedelmet, megélhetést biztosítani.
Olyan személyek jelentkezését várják, akik vállalnák a termelők megkeresését szervezését.
Előnyt jelent mezőgazdasági végzettség, jártasság, szervező képesség, valamint ha a személy regisztrált munkanélküli.
Mindezekkel megfelelésük esetén szerződést kötünk és akár egy éven belül a szövetkezet
főállású dolgozója lehet.
A VIDÉK ÉLNI AKAR
Tell: 06 70 419-4190
E-mail: medve.istvan46@gmail.com
Levélcím: 3527 Miskolc, Zsigmondi Vilmos utca. 2.C. ép. 4. em. 408.

„Ahhoz, hogy nagy dolgokat hajtsunk végre, úgy kell élnünk,
mintha sohasem kellene meghalnunk.”
(Vauvenargues)
Tisztelt Olvasók!
Köszönöm, hogy a 2014. október 12-én
zajlott önkormányzati
választáson szavazataikkal támogattak.
Ígérem Önök is számíthatnak rám ezután is,
mert a kölcsönös bizalom
és jó szándék nem tisztség,
hanem hűség kérdése.
dr. Domján László István
Fizetett politikai hirdetés
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MEGHÍVÓ
A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola szeretettel
hívja a nagycsoportos óvodás gyermekeket és szüleiket az

ISKOLANYITOGATÓ

programsorozat foglalkozásaira
Amit kínálunk: mese, vers, kézműves foglalkozás, mozgásos játékok,
különböző képességfejlesztő tevékenységek.
Azoknak a szülőknek ajánljuk:
•
akik szeretnének segítséget kapni az iskolaválasztáshoz,
•
akik szeretnék megkönnyíteni gyermekük számára az óvodából
az iskolába való átlépést,
•
akik szeretnék tudni, hogyan is készüljenek az iskolára.
A gyermekekkel sok éves tapasztalattal rendelkező tanító nénik foglalkoznak kb. 45 perces időtartamban.
A foglalkozásokon való részvétel INGYENES!
A foglalkozások tervezése miatt kérjük, hogy részvételi szándékukat az iskola
titkárságán személyesen vagy telefonon (49/352-723) jelezni szíveskedjenek!
„ Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket
gyűjteni a szülőknek,
hanem a szülők a gyermekeknek.” /2 Kor 12,14/
Iskolavezetése

Meghívó
A Mezőcsáti Általános Iskola
Ifjúságáért
Alapítvány Kuratóriuma
és a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola vezetése
az új épületrész aulájában
2014. december 31-én

Családi szilveszteri
mulatságot
szervez, amelyre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!
Részvételi szándékát jelezze
2014. december 19-ig!
Mobil: 06/20-421-3200
06/30-416-9074
Tel.: 49/552-010
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Csáti Újság

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