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Önkormányzati hírek
Alakuló ülés

A választásukat követően a bizottságok jelenlévő nem képviselő tagjai a
Képviselő-testület előtt esküt tettek.

Rákosi Ildikó, Siposné Horváth Anita és Tállai András
A 2014. október 12-én megválasztott
új képviselő-testület október 22-én
tartotta alakuló ülését.
Siposné Horváth Anita Polgármester Asszony köszöntötte elsőként
a testület tagjait és az ünnepi ülésen jelen lévő Tállai András Urat, a
Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettesét, parlamenti államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét. Ezt követően Kovács Mihály,
a Helyi Választási Bizottság elnöke
gratulált Polgármester Asszonynak
és a megválasztott képviselőknek, továbbá ismertette az önkormányzati
választás eredményeit. A tájékoztatót követően került sor előbb a képviselő-testület, majd a polgármester
eskütételére.
Az ünnepélyes eskütételt követően sor
került az alpolgármester megválasztására. Polgármester Asszony javaslatára a Képviselő-testület titkos szavazással Kápolnai Lászlót választotta
alpolgármesternek, aki e minőségében megválasztását követően esküt
tett. Az ülés további napirendje a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása volt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint a polgármester illetménye
448.725 Ft-ban került megállapításra,
melyhez a törvény alapján illetménye
15%-ának megfelelően 67.300 Ft ös�szegű költségtérítést állapított meg a
Képviselő-testület.
Ezután határozta meg a Képviselőtestület az alpolgármester illetményét 201.920 Ft összegben, költségtérítését 30.288 Ft-ban.

Az érdemi munka a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával folytatódott. Döntött arról a testület, hogy
bizottságainak számát háromra csökkenti. A módosítást követően a következő bizottságok működnek:
Pénzügyi Bizottság, Jogi- Településfejlesztési Bizottság, Humán Erőforrás Bizottság. A Bizottságok tagjainak
száma 5 fő, melyből 3 fő a Képviselőtestület tagjai közül kerül megválasztásra, 2 fő külső szakértőként segíti a
bizottság munkáját.
A bizottságok tagjai titkos szavazás
lefolytatásával megválasztásra kerültek, azt követően a bizottsági tagok
közül nyílt szavazással az elnökök kerültek megválasztásra. A megválasztott bizottsági tagok a következők:
Pénzügyi Bizottság
Elnök: Vaskó Ferenc
Tagok: dr. Domján László
Zarándiné Keresztúri Ilona
Molnár-Varga Jánosné
Kovács Árpád Ferenc
Jogi- Településfejlesztési
Bizottság
Elnök: Gazda István
Tagok: dr. Siska András
Vaskó Ferenc
Papp László
Taskó József
Humán Erőforrás Bizottság
Elnök: Zarándiné Keresztúri Ilona
Tagok: Halász Károly
Kormos Anna
Vida Lászlóné
Kallóné Szilvási Zita

Az eskütételt követően Tállai András Államtitkár Úr gratulált Polgármester Asszonynak, a megválasztott
alpolgármesternek, a Képviselő-testület minden tagjának, a bizottságok
elnökeinek, a külsős bizottsági tagoknak. Elmondta, az önkormányzati választás jó esély egy településen,
meghatározzák a választópolgárok,
hogy milyen irányban haladjon egy
város. Mezőcsáton új vezetőt, vezetőket választottak a választópolgárok. Ebben a városban azt várja az itt
élők többsége, hogy sok mindent más
módon kell csinálni. Ez a felelősség
terheli a megválasztott polgármestert, alpolgármestert és a Képviselőtestület tagjait.
Felajánlja segítségét abban, hogy
a város javát, jövőjét építsük, felajánlja, hogy támogatja abban, hogy
a város képét átalakítsuk, felajánlja
a segítségét és támogatását abban,
hogy Mezőcsát is elnyerje azt a méltó
fejlődését, amelyre az itt élők számítanak. Ezért jött ide ma, hogy ezt kifejezze, ezért az ünnepi pillanatban,
amely egyben a munka első pillanata, próbálja személyével is kifejezni,
hogy együtt van Mezőcsáttal és bízik
abban, hogy eredményes munkát tudunk végezni a jövőben.
Ezután Koczka Ferenc Csaba egy
verssel köszöntötte az újonnan megalakult Képviselő-testület tagjait.
Az indítványok, javaslatok között
megtárgyalásra került az Uszoda
építéssel összefüggő előterjesztés,
mely során a Képviselő-testület a
tanuszoda elhelyezésével kapcsolatban hozott korábbi döntését
visszavonta és megfelelőbb helyszín kijelölésének előkészítésével
bízta meg a polgármestert.
Rákosi Ildikó
jegyző
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„Minden mezőcsáti
polgármestere
akarok lenni!”
A mi városunk, mi mezőcsátiak a változások
és fejlődések mellett döntöttünk. Siposné
Horváth Anita Ágnes mellett voksoltunk.

Döntő fölénnyel kapott felhatalmazást Siposné Horváth Anita Ágnes a Fidesz-KDNP mezőcsáti polgármesterjelöltje. Lehetőséget kapott a képviselőtársaival
arra, hogy a célkitűzéseiket és terveiket megvalósítsák.
Mezőcsát kapott egy esélyt arra, hogy méltó lakhelyként szolgáljon lakóinak.
A városunk sok nehézséggel és elmaradással küzd a
környező településekkel szemben, nekünk a feladatunk az lesz, hogy ledolgozzuk ezeket a hátrányokat.
A településünkön induló nyolc polgármesterjelölt és
számos képviselőjelölt indulása is ezt a tényt igazolja. Valójában mindannyian megfogalmaztuk azt a célt,
hogy szebb környezetben, egy versenyképesebb és fej-

lődőbb településen szeretnénk élni. Képviselőtársaim
a magánéletben is kiváló szakemberek és örömmel tölt
el, hogy velük kezdhetem el a közös munkálkodást.
Jól tudom természetesen azt is, hogy az önkormányzati
választáson nem mindenki szavazott a személyemre, de
én minden mezőcsáti ember polgármestere szeretnék
lenni. Úgy kívánom vezetni ennek a városnak az életét,
hogy rendezett emberi viszonyokon nyugodjon, fiatal és
idős megtalálja benne a számítását, és hogy egy tiszta,
rendezett Európához és a mezőcsátiakhoz méltó település képét mutassa. – fogalmazta meg polgármesterünk,
Czirkus Babett
Siposné Horváth Anita Ágnes.

2014. október 12. Választási eredmények (a valasztas.hu adatai alapján összeállította: Czirkus Babett)
A 2014-es önkormányzati választások a következőképpen alakultak városunkban:

Tehát, Mezőcsát önkormányzatának összetétele:
Polgármester: Siposné Horváth Anita Ágnes
FIDESZ-KDNP
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Október 23.

2014. október 23-a az emlékezés napja. Emlékezés a magyar hősökre. Minden magyar fejet
hajt ilyenkor, hogy méltóképp emlékezzünk azokra, akik miatt mi itt vagyunk, és együtt
vagyunk, és szabad magyarok vagyunk. Mezőcsát polgármestere, Siposné Horváth Anita
Ágnes ünnepi beszédéből szeretnék pár gondolatot kiemelni.
„Ünneppé attól válik, ha mi, utódok, az emlékezetünkbe és a szívünkbe zárjuk. Ha beivódik
zsigereinkbe, beépül értékrendünkbe, megértjük és átérezzük nagyszerűségét. Mert az emlékezésnek nemcsak az a lényege, hogy együtt hajtsunk fejet őseink előtt, hanem az, hogy megpróbáljunk
közösen gondolkodni, együtt értelmezni egy üzenetet.
1956 nevesített és névtelen hősei nagyszerű példát mutatnak nekünk. Ezért nem elég, ha
emlékszünk áldozatukra, üzenetüket kötelességünk megérteni és végrehajtani. Ha nem ezt
tesszük, ha a saját életünkben nem törekszünk arra, hogy példájukat magunkévá tegyük, akkor áldozatuk felesleges volt.
Az 1956-os forradalom üzenete sokrétű és sokszínű. Olyan magasztos érzületeket ötvöz
mint nemzeti egység, bátorság, önfeláldozás, példamutatás. A magyar nép hitvallása a szabadság mellett egy olyan népé, amely megmutatta: nem kér a hamis és torz ideológiákból,
nem kér a megalázó szolgaságból.
Az 1956-os forradalom üzenete még a közös szerepvállalás, amely nem csak önmagunk miatt
fontos. Nekünk, felnőtteknek, példát kell mutatnunk összefogásból a minket követő generációknak.
Dolgozzunk együtt, fejlesszünk, építsünk, tegyük jobbá környezetünket a magunk erejéből is. A
közös cselekvés eredménye soha nem marad el: városunk szebb, szerethetőbb lehet.
Meggyőződésem, hogy az összefogás, az együttműködés, világnézettől és pártállástól független. A
város érdekében végzett közös munka csakis közös sikereket hozhat.
Kívánom mindannyiunknak, hogy mindig legyen bennünk hit és tisztaság, hit az emberi kapcsolatok erejében, hit embertársaink segítőkészségében, hit az együtt kialakított jövőben.
Isten éltesse a Nemzetet! Isten éltesse Mezőcsát város közösségét!”
A méltó ünnepi megemlékezés után a Színtaktus Diákszínpad növendékei mutatták be ünnepi
műsorukat, melyre Gulyás Terézia készítette fel őket. Köszönjük nekik a színvonalas és tartalmas
Czirkus Babett
perceket, mellyel visszarepítettek minket 1956-ba.
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Városi Mesemondó Verseny
Összesen 22 lelkes gyermek tanulta meg a mesét, melyet
erre az alkalomra szántak a felkészítő tanáraikkal. Három
korcsoport volt; az első a 2. osztályosok, a második a 3.
osztályosok, majd a harmadik csoportban a 4. osztályosok voltak. A zsűriben helyet foglalt Erőssné Király Ildikó,
Kissné Ádám Éva és Tóth Kálmánné. Nehéz dolguk volt,
hisz ezek az ügyes lurkók elkápráztatták a hallgató közönséget. Arcjátékukkal, kézmozdulataikkal és hangsúlyozásukkal hamar belopták magukat mindenki szívébe.
I. korcsoport helyezettei: első helyen Matta Zsófia Judit, második helyen Ducsai Ádám István, harmadik helyen pedig Kőműves Marcell végzett.
II. korcsoport helyezettei: első Balázs Vid, második Kovács Noé, harmadik pedig Szűcs Milda lett.
III. korcsoport helyezettei: 1. Gulyás Erzsébet, 2. Simon
Luca, 3. helyezést pedig Deák Csaba érte el.
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2014. október
17-én 14 órakor
elkezdődött a minden évben megrendezésre kerülő
Városi Mesemondó
Verseny. Sok gyermek benevezett,
hogy megmérettesse magát és kiderüljön, hogy Ő-e a
legjobb a korcsoportjából.

A II. korcsoportban Rőthi Margaréta és Rostás-Somodi
Mercédesz különdíjban részesült.
Helyezést ugyan nem értek el, de részt vettek és jól teljesítettek a következő diákok is. Az első korcsoportban Domján
Zsófia Emma, Taksár Péter, Koczka Levente, Papp Ádám
Zsolt. A második korcsoportban Farkas Raul, Hankó Tímea, Himer Ramóna, Horváth Richárd, Oláh Ákos József,
Rádai Bálint. A harmadik korcsoportban Farkas Richárd.
Ne keseredjetek el, büszkék lehettek magatokra!
Felkészítő tanáraik: Halász Ferencné, Holló Tamásné,
Hunkóné Gábor Ildikó, Kovácsné Gyuricskó Erika, Mezeiné
Papp Judit és Szendreiné Kerékgyártó Eszter volt. Köszönjük a munkájukat, hogy felkészítették növendékeiket.
Minden résztvevőnek tiszta szívből gratulálunk, hisz
mindenki nagyon ügyes volt. Lámpaláznak nyoma se volt,
profin végigcsináltátok. Jövőre ismét találkozunk!
Czirkus Babett

A Tihanyi Vándorszínpad járt nálunk
2014. október 16-án délelőtt a Tihanyi Vándorszínpad előadásában látható volt a Hamupipőke színdarab. Már hetekkel előtte kaphatók voltak a jegyek, le voltak
foglalva és telt háznak örvendhettünk és nem egyszer, hanem kétszer. Ugyanis akkora volt az érdeklődés, hogy egymás után két előadást kértünk a színészektől.
Mondhatom mindenki nevében, hogy megérte. A gyerekek hozzászólhattak a műsorhoz, melynek a színészek igazán örültek. Ilyen volt például: „Nézd már, ott a
cipő!”, „Hamupipőkének add a cipőt!”, „Ott van a lány!”. Többet írnom sem kell róla, hisz ez a pár sor elmond mindent, ami fontos. Gyerekek, pedagógusok és szülők
együtt nevették végig ezt a humoros, mégis szép és tanulságos meseszínházat. Reméljük, hogy még ellátogatnak hozzánk és újra együtt nevethetünk velünk!
Czirkus Babett

Hamupipőke, teltház előtt

Az előadás szereplői
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A megye könyvtárosainak
találkozója Mezőcsáton

Az Országos Könyvtári Napok keretében kilencedik alkalommal találkoztak a megye
könyvtárosai. A szakmai napnak településünk adott otthont 2014. október 18-án.
A program a felújított zsinagógában
kezdődött, Gulyás Terézia tanárnő a
mezőcsáti zsidóság múltjáról tartott
előadást, majd az érdeklődők megtekintették az épületet és Kiss József
költő, lapszerkesztő hagyatékából
rendezett kiállítást.
A Közösségi Házban Kápolnai
László önkormányzati képviselő és
dr. Prókai Margit, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Sörény
Edina vezető tanácsos, EU szakértői
szakreferens (EMMI) a könyvtárak jövőbeni szerepéről, pályázati és fejlesztési lehetőségeiről tartott előadást. Az
Erdélyi Szépmíves Céh történetét a
kiadó megalapításának 90. évfordu-

lója kapcsán Papp Ferenc, Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kulturális és Idegenforgalmi Osztály
vezetője ismertette. Már hagyománya
van annak, hogy a találkozókon köszöntik a több évtizede könyvtárban
dolgozó és a nyugdíjba vonuló könyvtárosokat. Idén heten kaptak oklevelet 30 éves pályafutásuk elismeréséül,
és köszöntötték Mitróné Kádár Éva
krasznokvajdai kolléganőnket is, aki
idén ment nyugdíjba, pályafutását intézményünkben kezdte.
A délután szabadprogramokkal
folytatódott. Két kézműves foglalkozáson ismerkedhettek meg a résztvevők, hogyan lehet fonal-technikával
dísztárgyakat készíteni, illetve őszi

termések felhasználásával ajtódíszeket, dekorációkat barkácsolni. Sokan
meglátogatták Juhász Lászlóék Mátyás úti tájházát, ahol kedves vendéglátás után tanár úr a város történetéről és építészetéről beszélt, majd
Juhász Istvánné mutatta be a Hunyadi úton található tájházat és benne a
gyűjteményt.
Az esemény Gelejen, az IKSZT
épületében ért véget. Balla József,
a közösségi tér vezetője fogadta a
könyvtárba látogatókat és az épület
felújításáról készült kisfilmet is megtekinthették kollégáink.

Kápolnai László köszöntötte a megjelenteket

Elismerések átadása

Tájházlátogatás

A találkozó résztvevői

Farkas Istvánné
könyvtáros
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KOMPLEMENTER MEDICINA
A természetgyógyászat
és a hagyományos gyógyászat
összefüggései
Természetgyógyászat: az egyetemes
orvoslás azon eljárásainak összessége,
amelyek hangsúlyozottan betegségmegelőző, és szelíd gyógyító jellegükkel,
holisztikus szemléletükkel az ember
testi és lelki önszabályozó képességének
fejlődését, megőrzését, valamint helyreállítását segítik elő.
Komplementer medicina: olyan kiegészítő gyógymódokat foglal magába,
amelyek a hagyományos, más néven
allopátiás orvoslás eljárásai mellett alkalmazhatók a tökéletesebb gyógyulás
érdekében (hazánkban gyakran az alternatív gyógyászat kifejezést használják szinonimaként, ami nem megalapozott, mivel nem a tudományos orvoslás
helyett csakis mellette, illetve megelőzésre alkalmazandó, így diagnózis felállítására sem alkalmas).
A világ összes modern kultúrájában
tendenciaként érzékelhető a kiegészítő
gyógymódok iránti érdeklődés élénkülése. Az ok a modern orvostudományba
vetett hitgyengülésében keresendő, valamint a diagnosztikai módszerek fejlődése a ma még gyógyíthatatlan betegségek
korai felismerése mellett az allopátiás
módszerekre nem reagáló betegszám
növekedéséhez vezetett. Sokan úgy gondolják, ami természetközeli csak jó és
veszélytelen lehet.
Leggyakrabban fájdalom szindrómák, daganatos betegségek, hangulat- és
alvászavarok, ill. emésztési problémák
megoldásához hívják segítségül. Jellemzően a városban élő magasabban képzett nők körében népszerűbb, ill. költséges volta miatt e réteg számára elérhető.
Magyarországon a kilencvenes évekig
kuruzslásnak számított, ha valaki e te-

„Egészségfejlesztés
a Mezőcsáti Kistérségben”
TÁMOP-6.1.2/LHH/
11-B-2012-0021

vékenységet folytatta. Később sem javult
sokat a helyzet, vállalkozói igazolvány birtokában képesítés és szakmai felügyelet
nélkül is praktizálhatott bárki.
A Magyar Tudományos Akadémia 1998-2002-ig terjedő időszakban
gyógyhatásúnak és tudományosan
megalapozottnak minősítette a kínai
orvoslást, a neurálterápiát, a manuális medicinát, amelyeket kizárólag
orvosok alkalmazhatnak.
Engedélyezte, de nem kellően megalapozottnak tekintette az ajurvédát,
a tibeti orvoslást, a homeopátiát, a
léböjtkúrákat, a biofizikai orvoslást.
Ugyanakkor tudománytalannak minősítette a komplementer medicinába sorolt
műszeres diagnosztikai eljárásokat.
Középfokú egészségügyi végzettséghez kötött az alábbi területek
alkalmazása:
– akupresszúra
– detoxikáló akupunktúra szenvedélybetegeknek
– reflexológia
– kineziológia
– komplementer fizioterápia
– komplementer mozgásterápia
– komplementer masszázsterápia
– fitoterápia
– szemtréning
A komplementer medicinával foglalkozó
orvosi vagy egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkezőknek is érvényes
licenc vizsgával és ÁNTSZ engedéllyel
kell rendelkezniük. Bár sok esetben hatásosak a fenti terápiák, mivel a lakosság
(és sokszor az egészségügyi személyzet)
tájékozottsága e témakörben igen felületes
a komplementer medicinával kapcsolatos
tevékenységek problémákat rejtenek magukban. A visszaélésekről, botrányos esetekről, illetve az utóbbi időben elszaporodó
hamis készítményekről nem is beszélve.

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

Vegyük számításba, nem csak a pénzünket és időnket veszíthetjük el!!!
A hatóságok célja az, hogy a csalókat,
nem megfelelő készítményeket kiszűrje
a rendszerből a lakosság folyamatos tájékoztatása, az egészségügyi személyzet
oktatása mellett. A vonatkozó előírásokat
folyamatosan szigorítják.
A WHO 2001-2010-ig terjedő időszakban több ajánlással is segítette a rendszer
kidolgozását. Hazánkban a 11/1997 Eü.
min. rendelet és a 40/1997 Kormányrendelet szabályozza annak hangsúlyozásával, hogy a komplementer medicina a betegellátás része.
Manapság már orvosegyetemi képzés
része a komplementer medicina.
Napjainkban már a gyógyszertárakban sem kizárólagosan gyógyszereket forgalmazunk. Polcainkon megtalálhatóak
az egyéb tápszerek, étrend- kiegészítők,
kozmetikumok, orvostechnikai eszközök.
Ezekről a készítményekről folyamatosan
képezzük magunkat kollégáimmal, hogy
minél megfelelőbb információval és termékekkel tudjuk ellátni a lakosságot.
Sajnos vagy szerencsére sok helyről
sok minden beszerezhető, de nem árt tudni a megvásárolt készítmény, szolgáltatás
csak információkkal, használati útmutatókkal, szakavatott személyzettől lesz hatékony. A lakosság részéről komoly kihívás
eligazodni a sokféle gyógytermék gyógyító eljárás között. Reményem szerint ezzel
a kis összefoglalással hozzá tudok tenni a
felelős, egészségtudatos életmódjukhoz.
Végezetül, de nem utolsó sorban mindenkinek ajánlom, hogy találjon kedvére való
mozgásformát, stresszoldó elfoglaltságot,
társas tevékenységet, megelőző terápiaként, hogy ezzel is szolgálja egészségét,
ne csak másoktól remélje egészségügyi
problémái megoldását!
PRIMUS GYÓGYSZERTÁR
Puhlné Dr. Csepregi Edit

CSÁTI ÚJSÁG

8

STRESSZKEZELŐ-TANFOLYAM
Előadók: Mézes Judit életmód-tanácsadó, lelkigondozó, gyermekkönyvíró
Ládiné Pintér Tímea életmód-tanácsadó, lelkigondozó,
Feketéné Trankusz Erzsébet életmód-tanácsadó, lelkigondozó,
2014. 11. 06 15:00

Hogyan győzhetünk egy gyilkos
indulat felett?
A harag kezelése

2014. 11. 13 15:00

Beszédes szeretet-nyelvek:
Elismerő szavak

2014. 11. 20 15:00

Beszédes szeretet-nyelvek:
Minőségi idő

2014. 11. 27 15:00

Beszédes szeretet-nyelvek:
Szívességek

2014. 12. 04. 15:00

Beszédes szeretet-nyelvek:
Testi érintés

2014. 12. 11. 15:00

Beszédes szeretet-nyelvek:
Ajándékozás

Helyszín: Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ
Időpont: csütörtökönként 15:00 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

„Egészségfejlesztés
a Mezőcsáti Kistérségben”
TÁMOP-6.1.2/LHH/
11-B-2012-0021

Kedvezményezett:
Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
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2014.10.30.
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

LEZÁRULT A FOGLALKOZTATÁST SEGÍTŐ PÁLYÁZAT
Lezárult a 28,07 millió forint európai uniós támogatással megvalósított, a foglalkoztatást segítő pályázat, amelynek segítségével munkahelyek létesültek és lehetővé vált jól
képzett szakemberek foglalkoztatása.
A TÁMOP-6.2.4/A-11/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében 2012. július és 2014. október között összesen
28.072.203 forint támogatás segítségével tudta a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ bővíteni a foglalkoztatást.
A támogatásnak köszönhetően nagyon jól képzett szakemberek kerültek az Egészségfejlesztő
Központba.
Az intézményi létszámbővítés keretében 3 fő központi ügyeleti ápoló, 1 fő védőnő, 1 fő képalkotó
diagnosztikai analitikus, 1-1 fő ápoló és asszisztens foglalkoztatására került sor.
Pályázatunk átfogó célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint
a Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi struktúraátalakításra. Ezt a célt elősegíti egy olyan
középtávú, foglalkoztatást támogató program, amely az egészségügyi intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében.
Elérhetőségeink:
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
cím: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
telefon: 06-49-553-010
e-mail: eukozpont@mezocsat.hu
honlap: www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
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Verseny az életért!

2014. november 5-én szerdán megrendezésre került a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központban tartandó díjátadó ünnepség azok számára, akik sajnos nem tudtak felutazni
a miskolci esemény időpontjában, tehát a mezőcsáti, mezőkövesdi járási versenyzők.
Az elmúlt hónapokban specifikus programokat szervezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezete. Internetes vetélkedőket hirdettek szépkorúaknak „Hívunk, jöjj, mert
késve késő!” szlogennel, és a 7. évfolyamos diákoknak
„A méhnyakrák megelőzhető: védőoltással, szűréssel!”
címmel. A speciális ellátást igénylők részére is volt feladat, hisz a rajzokért ők feleltek, tehát „Neked mi az
egészség?” című rajzversenyen vehettek részt. A szépkorúak vetélkedőjére a megyéből 19 intézmény 26 csapattal, a 7. évfolyamosok vetélkedőjére 12 intézmény
48 diák nevezett, a rajzversenyre pedig 11 intézményből összesen 67 rajz érkezett be. Nehéz dolguk akadt ez
esetben a bíráknak, hisz mindenkinek megvolt a maga
kis kedvenc alkotása.
Az eseményt Rémiás Anita nyitotta meg beszédével,
felvezetésével, majd dr. Béres Emese és Tóth Judit vették
át a szót. Hallhattunk itt a betegségek megelőzéséről,
az élet szépségéről, az élni akarásról. Minden fontos információ elhangzott ahhoz, hogy az emberek merjenek

Dr. Béres Emese, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási tisztifőorvosa

Lila Akác Nyugdíjas Klub záró műsora

segítséghez fordulni, hogy ne ijedjünk meg a kivizsgálásoktól, orvosoktól. Majd megkezdődött a díjátadás, sorra vették a szépkorúakat, majd a 7. évfolyamosokat és
végül a speciális ellátást igénylőket. Mindenki átvehette
a megérdemelt apróságokat, melynek igazán örült mindenki. A díjátadót a Lila Akác Nyugdíjas Klub zárta a tőlük jól megszokott, jó kedvű dalaikkal, mellyel belopták
magukat mindenki szívébe. A végén megvendégelték a
nyerteseket, ellátogatókat, segítőket.
Ekkor már a háttérben figyeltem az embereket.
Azokat a boldog arcokat és mindenki olyan gondtalannak tűnt. A gyerekek tiszta szívből gratuláltak a Lila
Akác Nyugdíjasainkat azért, hogy ilyen szép befejezést
adtak ennek az egésznek. Ennek az egésznek? Annak
a napnak, mikor a gyerekek és idősek szemét megpróbálták felnyitni, és talán sikerült is. Nem csak ezen a
napon, hanem a rendezvény sorozatukkal. Gratulálunk
a kitalálóknak és megvalósítóknak! További eredményes munkát kívánunk és köszönjük, hogy eljöttek a
mi versenyzőinkhez is, hogy átvehessék díjaikat!
Czirkus Babett

Virág Judit, a Magyar Rákellenes Liga
Miskolci alapszervezetének elnöke és a
segítőszolgálat vezetője

Díjátadás

Rémiás Anita
EFI Irodavezető

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

FOGADÓÓRÁK
Siposné Horváth Anita
polgármester asszony
fogadóórája
minden szerdán
9-12 óráig
Rákosi Ildikó jegyző
fogadóórája
minden szerdán
9-12 óráig

ANYAKÖNYVI HÍREK
Mezőcsáton október hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Balogh Bálint és Lakatos Anna – Balogh Amira Anna
Molnár Zoltán és Túróczi Ildikó – Molnár Zalán
Horváth János és Lakatos Katalin – Lakatos Pamela
Polgári Zsolt és Lőrincz Szílvia – Polgári Lia
Molnár Szabolcs és Bercz Rita – Molnár Anna
Házasságkötések
Szikszóy József Alexander és Salap Anita
Molnár László és Polán Alexandra
Rostás Ferenc és Balatoni Éva
Halálesetek
Gályász Lajos tiszteletbeli presbiter 80 évet élt
özv. Győrfi-Varga Lajosné szül.: Skaliczki Piroska 95 évet élt
özv. Szénási Györgyné szül.: Kovács Erzsébet 97 évet élt
Barna Miklós (Jenő) 40 évet élt
Kovács András 70 évet élt

AUDIOLÓGIA - HALLÁSVIZSGÁLAT A MEZŐCSÁTI
EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONTBAN
Fül-orr-gégészeti vizsgálatot követően, előjegyzés
alapján végzik a teljesen
hangszigetelt, süketkamrás hallásvizsgálatot
Ideje: Minden héten szerdán 8–16 óra között
Előjegyzés kérhető a recepción: személyesen,
illetve a 06-49-553-010/110-es melléken

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
November 22-én szombaton 13 órától
22 óráig REFISZ Ifjúsági Nap a Református
Általános Iskola Kisudvar tornacsarnokban. Szeretettel várjuk a református fiatal testvéreinket
erre az alkalomra. Jelentkezni a Református
Parókián.
November 30-án 10 órakor 10 órakor
Advent első vasárnapján istentisztelet óvodás
gyermekeink szolgálatával.
December 7-én 10 órakor Advent második
vasárnapján istentisztelet alsó évfolyamos
diákjaink szolgálatával.
December 14-én 10 órakor Advent harmadik
vasárnapján istentisztelet felső évfolyamos
diákjaink szolgálatával.
December 21-én 10 órakor Advent negyedik
vasárnapján istentisztelet gimnazista
diákjaink szolgálatával.
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

december 10-én (szerdán)

állat- és kirakodóvásár a Vásártéren.

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. 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. 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. Domjánné dr. Szalai Csilla
gyermekorvos
I. és II. Házi gyermekorvos körzet
Tel.: 49/553-019
Hétfőn: 12–15 óráig
15–16 óráig: előjegyzett betegek
Kedden és pénteken: 11–13 óráig
betegrendelés
9–11 óráig előjegyzett betegek
Szerdán és csütörtökön:
13–15 óráig
15–16 óráig: előjegyzett betegek
(csütörtökön 9–12 óráig
tanácsadás, védőnői előjegyzésre)
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. 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.

Receptajánló! Sütőtökös csigák
Hozzávalók
Tészta
4 tojás
100 g cukor
100 ml tej
25 g élesztő
150 g vaj
vanília aroma
csipet só
kb. 600 g liszt

Elkészítés
Töltelék
1 csésze reszelt sütőtök
3-4 kanál cukor
1 kanál vaj
1 kanál fahéj
néhány szem mazsola
1 tojás fehérje
4-5 kanál darált dió

Tészta
Az élesztőt összekeverjük egy kanál cukorral, hozzáadjuk a
langyos tejet, a cukorral felvert tojást, a vajat, a sót és a lisztet. Jól összedolgozzuk, amíg egy lágy tésztát kapunk, amit
kelni hagyunk egy meleg helyen.
Töltelék
A tököt párolni tesszük a cukorral és a vajjal. Amikor megpuhult, levesszük a tűzről és belekeverjük a mazsolát, a diót és
a habbá felvert tojásfehérjét.
Kinyújtjuk a tésztát, szétkenjük a tölteléket, feltekerjük és felszeleteljük. Kikent, lisztezett tepsibe helyezzük őket és hagyjuk kelni
még 15-20 percet. Jól előmelegített sütőbe tesszük 40-45 percre.
A legfinomabb tökös desszertek közé tartozik a tökös csiga.
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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
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FELHÍVÁS!!!

Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár
várja a lakosság fenyőág felajánlását, az udvarán felállítandó Adventi koszorúnak.

A felajánlásokat megtehetik személyesen
vagy a 06 49/552-096 telefonszámon.
A fenyőágak elszállítását megoldjuk.

Ellátogat hozzánk a Mikulás
A Mikulás gyárában nagy a mozgás, csokit, cukrot, diót,
mogyorót csomagol minden manó kicsi keze.
December 5-én ellátogat a világ minden apró
gyermekéhez, hogy az arcokon széles mosoly legyen.
Nem lesz ez másképp Mezőcsáton sem, hisz az ÁMK Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtárába is ellátogat az idén.
Kislányok, kisfiúk, anyukák és apukák gyertek el, hogy az
esti csizmapucolás előtt minden apróság találkozhasson a
Mikulással egy rövid műsor keretén belül.
Tehát, DECEMBER 5-én a délutáni órákban
várunk minden kíváncsi szemet.
Érdeklődni az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban, illetve a következő telefonszámon: (49)352-016. A
később megjelenő plakátokon látható lesz az időpont és
minden fontos információ.
Találkozzunk együtt a Mikulással!

KEDVES MEZŐCSÁTIAK!

Emlékezünk
Gáspár Istvánnéra
Sz.: Lévai Ágnesre

Ezúton is szeretném megköszönni
az önkormányzati választáson
személyemre leadott szavazataikat.
Ígérem, hogy képviselői munkám
ezután is szívvel-lélekkel végzem,
döntéseimet a város és lakói érdekeit
szem előtt tartva hozom meg.
Halász Károly
önkormányzati képviselő

„Egy éve már, hogy nem vagy velünk,
Egy éve nem szól ajkadról nevünk.
Váratlanul, rútul vett el a halál
Háborgó lelkünk vigaszt nem talál.
Egy éve felfordult egész életünk,
De Téged soha, soha nem feledünk.”
Örökké, el nem múló szeretettel
emlékezik rá:
szerető férje, két lánya, vejei és 10 unokája!

CSÁTI ÚJSÁG
Tisztelt Mezőcsáti Lakosok!
Először is engedjék
meg, hogy megköszönjem mindazoknak, akik
2014. október 12-én éltek demokratikus jogaikkal és az önkormányzati
választásokon
kinyilvánították véleményüket Városunk
jövőjével kapcsolatban!
Köszönöm Önöknek
továbbá azt a 915 támogató szavazatot, amely
hozzásegített ahhoz,
hogy 3. képviselői ciklusomat kezdhetem el az önkormányzat képviselő-testületében. Polgármester Asszony és a Képviselőtársaim
megtisztelő bizalmából immáron alpolgármesterként
igyekszem meghálálni az Önök támogatását, segíteni a
Testület munkáját és a Város fejlődését.
A megválasztott Polgármester Asszonynak, Képviselőtársaimnak ezúton is gratulálok, a közös munkánkhoz nagyon sok erőt és egészséget kívánok!

Kápolnai László

Tisztelt Mezőcsáti Lakosok!
A Fidesz Mezőcsáti Alapszervezete nagy tisztelettel köszöni meg Önöknek az októberi
önkormányzati választáson mutatott aktív részvételt. Külön köszönjük a jelöltjeinkre
leadott szavazatokat. Siposné Horváth Anita Ágnes polgármesterjelöltként 981,
képviselőjelöltként 1114, Kápolnai László 915, Zarándiné Keresztúri Ilona 635, Vaskó
Ferenc 622, Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna 448, Pap Katalin 281, Dósa András 226
megtisztelő szavazatot kapott.
Az új önkormányzati ciklusban Siposné Horváth Anita Ágnes polgármesterként,
Kápolnai László alpolgármesterként, Zarándiné Keresztúri Ilona a Humán Erőforrás
Bizottság elnökeként, Vaskó Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnökeként, Dósa András a Roma
Területi Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként és a Helyi Nemzetiségi Önkormányzat
alelnökeként szolgálja majd városunkat. A megválasztott képviselő-testület minden tagjának
az előttük álló munkához sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk!
Fidesz Mezőcsáti Alapszervezete
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A dobogó tetején

Első helyen áll a Mezőcsát felnőtt csapata az Arany Fácán Megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság Közép csoportjában. Labdarúgóink veretlenül vezetik
a tabellát 12 forduló után.
Együttesünk kiválóan kezdte a pontvadászatot, ugyanis
Siposék az első hat fordulót követően pontveszteség nélkül álltak az első helyen. Rontóék sorrendben a Harsány,
a Mezőnagymihály, a Bükkzsérc, az Emőd, az Aszaló és
az Alsózsolca gárdáját is magabiztosan múlták felül. Csapatunk a kiváló bajnoki rajtnak köszönhetően 6 forduló
után 18 ponttal és 17-2-es gólkülönbséggel állt az élen a
szomszédvár Tiszakeszi előtt.
Tizenegy találat
A folytatásban a Sajóvámos, a Tiszakeszi, valamint a
Cserépfalu is pontot tudott rabolni Szűcs Géza gárdájától, de a három döntetlen mellett a Szirmabesenyőt
és a Vattát is legyőzték a mieink. Együttesünk legutóbb
a Sajószentpétert látta vendégül a 12. fordulóban. A
létszámhiányosan pályára lépő vendégek 11-1-es vereséggel távoztak Mezőcsátról november 2-án, így
labdarúgóink 12 találkozón 30 pontot szorgoskodtak
össze és 39-9-es gólkülönbséggel büszkélkedhetnek.
Tarnócziék teljesítményének értékét növeli, hogy a
mezőny egyetlen tagjaként, továbbra is veretlenül állnak a dobogó tetején. Labdarúgóink mögött az egy
mérkőzéssel kevesebbet számláló Mezőnagymihály
áll 25 ponttal, míg a bronzérmes pozíciót jelenleg a
Tiszakeszi birtokolja 24 egységgel.

A felnőtt bajnokság állása:
(a Sajószentpétertől 1 pont levonva)

Jáger ontja a gólokat
Csapatunk legeredményesebb góllövője Jáger András, aki
eddig 16 alkalommal zörgette meg az ellenfelek kapuját és
ezzel a teljesítménnyel vezeti a Közép csoport „gólvadászainak” listáját. Jáger mellett a 6 gólos Rontó Róbert, valamint az 5 találatot jegyző Sipos József lőtt a legtöbbször a
hálóba. Labdarúgóink még három összecsapást fognak lejátszani a bajnokság őszi szezonjában. A sorozat két hazai
mérkőzéssel kezdődik, illetve kezdődött. Lapzártánk után,
november 8-án a Nyékládháza látogatott városunkba, míg
november 16-án a 4. helyezett Sajósenyét fogadják majd
Siposék, akik a záró fordulóban a középmezőnyben tanyázó Sajószögedhez látogatnak november 22-én. Mindkét
összecsapás 13 órakor kezdődik.
Élmezőnyben a fiatalok
A felnőttek mellett az ifjúsági csapat is jól szerepel az U19-es
pontvadászatban. Labdarúgóink 7 győzelem és 1 döntetlen
mellett 4 vereséget szenvedtek, így 22 ponttal jelenleg az 5.
helyen állnak a tabellán. A bajnokságot az Aszaló vezeti 29
ponttal, az egyaránt 26 egységgel álló Tiszakeszi, Alsózsolca
és Harsány előtt. Csapatunk gólkülönbsége imponáló, hiszen
48 rúgott, és 25 kapott gól alkotja a mérleget. Az együttes legeredményesebb góllövői közül Paczók Dávid 10, míg Barna
Tamás 9 találatot szerzett az eddig lejátszott mérkőzéseken.

Az U19-es bajnokság állása:
(a Sajószentpétertől és a Bükkzsérctől 1-1 pont levonva)

Csáti Újság

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