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Csáti újság
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 24-én tartotta legutóbbi ülését. A Képviselő-testület az ülésen
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely teljes terjedelemben megtekinthető a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.mezocsat.hu honlapon. Döntött a Képviselő-testület arról, hogy csatlakozik Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társuláshoz. Megtárgyalta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet.
A Képviselő-testület tagjai dr. Domján László, Gazda István, Halász Károly, Kormos Anna, dr. Siska András 5 igen szavazattal, Kápolnai László, Siposné Horváth Anita, Vaskó Ferenc, Zarándiné Keresztúri Ilona 4 nem szavazat ellenében a következő rendelet elfogadásáról

döntött:
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2014. (XI. 25.) Önkormányzati Rendelete
A helyi képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában biztosított
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre a bizottságok nem képviselő bizottsági tagjaira.
2.§
A képviselő e tisztségéből és bizottsági elnöki valamint bizottsági tagságából eredő feladatainak ellátásáért az alpolgármesteri tiszteletdíj 70%-ának megfelelő, bruttó 140.000.- Ft tiszteletdíjra jogosult.
3.§
A Képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja bruttó 25.000.- Ft összegű tiszteletdíjban részesül.
4.§
A képviselő, a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjra a megválasztását követő eskütételtől megbízatása megszűnéséig jogosult.
5.§
A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
6.§
(1) Ezen Rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatálybalépésével a képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2003. (IX. 01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
A bérleti díjak felülvizsgálata során a Testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti
díját 2015. évre nem módosítja.
A vásárokról és piacokról szóló rendeletében szabályozott helypénzek mértékét is felülvizsgálta a Képviselő-testület. A rendelet módosítását a következők szerint fogadta el:
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
„A vásárokról és piacokról” szóló 6/2007. (V. 29.) számú rendeletének módosítására
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk 1) bekezdése a) pontjában foglalt rendelkezése, valamint Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés 8 pontjában, 23.§ (5) bekezdés 11 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a vásárokról és piacokról szóló 6/2007. (V. 29.) Rendelet /továbbiakban:
Rendelet/ módosítására az alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) A Rendelet 1. számú melléklete A pontjának második bekezdése és B pontja helyébe az alábbiak lépnek
(2) Mezőcsát Város közigazgatási területén lévő piacon és vásártér területén alkalmazandó helypénzek mértéke:
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A) Az árura kiszabott helypénzen felül a vásár területén

B) Sátorban történő árusítás esetén [VÁSÁR]

1, pótkocsi vontatóval, és tehergépjármű

Vendéglátás

250,- Ft/m2

Bútor, faáru

200,- Ft/m2

500,-Ft/db

2, személygépkocsi
utánfutó, valamint állati erővel vont

300,-Ft/db

3, jármű

200,-Ft/db

Ruhanemű, bazáráru, édesség 140,-

Ft/m2

2.§
(1) Ezen Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba

A parkolóhelyek megváltásának felülvizsgálata kapcsán a rendelet módosításáról döntött az Önkormányzat Képviselőtestülete .A 2015. évi díjak a következők szerint kerültek megállapításra:
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2014. (XI. 25.) Önkormányzati Rendelete
A parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló
7/2007. (V. 31.) Rendelet módosítására
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 32. cikk 1) bekezdése a) pontjában foglalt
rendelkezése, valamint Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés 8 pontjában, 23.§ (5)
bekezdés 11 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló 7/2007. (V.
31.) Rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe az alábbiak lépnek:
(2) Mezőcsát Város közigazgatási területén a parkolóhely megváltási díj mértéke:
megnevezés

megállapított díj
[Ft/db +ÁFA]

a) Közterületen Önkormányzat által kialakított parkolóhely

399 562,-

b) Közterületen építtető által kialakított parkolóhely

319 649,-

c) Kedvezményes megváltási díj

159 825,2.§
(1) Ezen Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba

Az indítványok, javaslatok között döntést hozott a Képviselő-testület arról, hogy a Járóbeteg Szakrendelő, illetve az Általános
Művelődési Központ intézmények zárva tartását 2014. december 22-től 2015. január 4-ig terjedő időszakban engedélyezi.
A Közös Önkormányzati Hivatalban ugyanezen időpontban közigazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet időtartama alatt
az ügyfélfogadás szünetel, ügyintézés csak kivételes esetekben (anyakönyvezés) ügyelet biztosításával történik. A Képviselő-testület
kezességvállalás biztosításával járult hozzá az Egészségfejlesztő Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. folyószámla
hitelének felvételéhez. A 2011-2015. évekre vonatkozó bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióban meghatározott feladatok
koordinálásával megbízott Bartók József megbízását nevezett kérelmére visszavonta, munkájának elismerése és megköszönése
mellett. Pénzeszköz átadásra irányuló kérelmeket vitatott meg a Testület, melyeket anyagi fedezet hiányában nem támogatott. A
tanuszoda tervezett beruházásának megvalósítási helyéről újra tárgyalt a testület, a strandfürdő melletti önkormányzati tulajdonú
beépítetlen területet jelölte ki a célra. Intézkedést tett a Képviselő-testület arra, hogy a buszpályaudvar környezetében található
köztéri világítás karbantartási munkálatai elvégzésre kerüljenek. A köztéri világítást biztosító világító testek cseréjére és a
munkálatok elvégzésére a fedezetet biztosította.
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2014. 11. 14.-én került sor a 3307-es
jelű Nyékládháza - Tiszacsege
összekötő út átadó ünnepségére.
Siposné Horváth Anita Ágnes polgármester asszonyunk köszöntötte
a megjelent közösséget, majd
Koczka Ferenc Csaba szavalta el
„Szeretlek, óh Hazám!” c. saját
szerzeményét.
Ezután Tállai András nemzetgazdasági miniszterhelyettes kapta
meg a szót, ünnepi köszöntőjének
megtartására. A köszöntő után
Koczka Ferenc Csaba, Petőfi Sándor – Honfidal c. verssel zárta a
beszédet.
Az ünnepségen résztvettek a
képviselő testület tagjai, illetve az
intézményvezetők és munkatársak.

Az átadón megjelent még Bögre
Lajosné Tiszatarján polgármestere, Demeterné Nyeste Erzsébet
Gelej polgármestere, Miskolczi
Tibor Hejőpapi polgármestere,
Kislászló Csaba Igrici polgármestere, Gál Tiborné Ároktő alpolgármester asszonya.
Az ünnepségen résztvevő k

Továbbá megjelent dr. Kiss Krisztián a Járási Hivatal vezetője és
helyettese, Gábor Áron, dr. Kalapos István a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
vezetője,
Sipos
József a Mezőcsáti Rendőrőrs parancsnoka, a közútkezelő- és a kivitelező részéről Szilvai József és
Pál István igazgató urak.

A szalag átvágása

Kívánjuk, hogy a megújult mezőcsáti főút a helyben lakóknak és a térségben élőknek is megelégedésükre szolgáljon.
Biztonságos és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Czirkus Babett

2014. november 22.-én került átadásra a
Szent István Római Katolikus templom,
mely sok embert vonzott be Isten Házába.
Nézzünk egy kis történelmi áttekintést.
A templomot 1895-ben dr. Samassa József bíboros egri érsek építtette. A belső
festést a templom fennállásának 100. évfordulójára 1995-ben készítették. A millennium évében 2000-ben a szentélyben a
templom védőszentjének Szent István királynak ólomkeretes színes üvegablakát
örökítették meg és szentelték fel augusztus 20-án. 2002-ben pályázat által nyert
pénzből és a hívek adományaiból lindab
lemezre cserélték le a palatetőt. 2004-ben
magánadományokból újra aranyoztatták
illetve ezüstöztették a templom kegytárgyainak egy részét. 2012-ben belső burkolat cserére került sor és megújult a
miséző oltár is a hívek adományából.

Szent István Római Katolikus templom

A templom szentelése

Polgármester asszonyunk, Siposné
Horváth Anita Ágnes szavait idézném fel
a megújulás ünnepének emlékére:
"Ünnepelni mindig szép és mindig jó,
de a mai nap egy kiemelten magasztos
ünnep, városunk Szent István Római
Katolikus templom megújulásának ünnepe. Ebben az évben, a Darányi Ignác Terv
pályázatából megújulhatott a templom
külső-belső héjazata. A város vezetése
igyekszik jó kapcsolatot ápolni mindkét
gyülekezetével, támogatja lehetőségeihez
mérten. Ezen az ünnepen polgármesterként szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik bármilyen
módon segítettek az Isten házának felújításában. A jó Isten áldását kérjük papjaik
és a hívek jócselekedeteire
Külön megemlíteném dr. Ternyák
Csaba főtiszteletű urat, aki tiszteletét tette
nálunk és felszentelte a templomot.

Lezárásként szeretném felidézni Polgármester asszony beszédében említett, Szent Ignác által megfogalmazott tanítást, mely így szól:
„Tegyünk mindent Isten nagyobb dicsőségére!”
Czirkus Babett
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Amióta középiskola létezik Mezőcsáton megszaporodtak a diáktalálkozók: az 1968-ban érettségizettek a múlt évben
már a 9. találkozójukat tartották, éppen a gimnáziumi, jubileumi ünnepéllyel egy időben. Természetesen az általános
iskolát végzettek is többször rendeztek diáktalálkozót az elmúlt ötven év alatt, és nagy előszeretettel hívták meg a
hajdani polgári iskolai tanárt: Szentirmai Laci bácsit, aki ilyen alkalmakkor a gimnáziumban kért éjszakai szállást,
mivel Sárospatakról kellett ide utaznia és a gimnázium létezése óta tartott fent vendégszobát.
Ekkora időt átölelő diák összejövetel azonban még nem volt Mezőcsáton, mint a november 8.-án rendezett ötven
éves általános iskolatalálkozó, amely egy egész hajdani évfolyamnak, az 1964-ben végzett 122 diákból álló közösség
újbóli életre hívásának adott lehetőséget, hogy lássák egymást, a még életben lévő tanárainkat és a jelentősen kibővült, megszépült Alma Matert.
Az idén többségükben 64 éves diákok tartottak találkozót, vagyis az 1950-ben születettek találkoztak iskolájuk befejezése után 50 évvel, maguk mögött tudva a teljes aktív emberi életet, két emberöltőt és egy fél évszázadot.
A találkozón megjelent az intézmény 50 évvel ezelőtti igazgatója, a 89 éves Szigethy László; a mostani intézményvezető, Czeglédi Terézia igazgatónő, és a még életben lévő tanárok közül Hegedűs Zoltán, Szilvási Jolán, Szigethy
Lászlóné és a még ifjoncnak számító fővárosi lakos, Víg Kiss József (72 éves).
A rendezvényt egy „kölcsönkért” osztályfőnök vezette, tekintettel arra, hogy az egykori osztályok egyik osztályfőnöke se tudott jelen lenni. Fehér Erzsébet és Répási Józsefné osztályfőnökök meghaltak; Soós Zoltán, pedig súlyos
betegsége miatt hiányzott.
Fontos szerepet játszott a rendezvény létrehozásában a szervező testület, amelyben Nagy Éva, Szilágyi Mária, Gulyás Erzsébet, Szkurka Klára és Kondrák Mihály jeleskedtek.
A találkozó a két igazgató beszédével kezdődött. Szigethy László arról a hatalmas változásról beszélt, amely az elmúlt 50év alatt végbement, amely idő alatt a volt diákok felnövekedése, helyüknek a társadalomban való megtalálása
megtörtént. Czeglédi Terézia a 21. század iskolájáról, a mai mezőcsáti általános iskoláról beszélt, amely már nem
csak a száraz lexikai tananyagot közvetíti a diákoknak, hanem a művészetek berkeibe is bepillantást enged.
A találkozón ugyanúgy, mint iskolás korukban, jelentett a hetes az osztályfőnököknek, mely jelentés tartalmazta az
évfolyam hajdani létszámát, a 122 főt, az azóta elhunyt 35 főt és a kb. 50 jelenlévőt. A távollévők, akik az ország különböző településén találták meg az élet területüket, elmondhatják magukról, hogy:

„Mi szétáradtunk űzhetetlenül,
Hol élet zeng, ott vívódva mi élünk,
Kis romlott ország vén kadáverét,
Fűti élettel a vér, a mi vérünk!” (Ady E.)

Az osztályfőnöki óra kezdetén szólt az 50 éves találkozó jelentőségéről, a közösségi természetű ember azon
tulajdonságáról, hogy az élet csak másokkal együtt képzelhető el. Az emberek által létrehozott közösségek közül az
iskolaiak a legfontosabbak, ahol a felnövők megtanulnak írni, olvasni, kommunikálni, megtanulják a természet, és a
társadalmi élet törvényszerűségét, megtanulják az életet. Az iskolai közösség egyként nevezhető a törzsfejlődés
mellett a második emberré válásnak is.
Szóba került az osztályfőnök beszédében az is, hogy az ebből az évfolyamból 27 fő került az egy évvel korábban
alapított és az általános iskolával kezdetben egy igazgatás alatt működő mezőcsáti gimnáziumban. Ezek képezték a
gimnázium derék hadát. Ez az osztály 1968-ban a szomszéd községek általános iskoláiból ide pályázó diákokkal
együtt 35fővel tett érettségi vizsgát.
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Az iskola és a diákok kapcsolatáról ez alkalommal is elhangzott az Ady által írt – iskolához ragaszkodó – jelkép és
vers, A visszahozott zászló. A diák, amikor elhagyja az iskoláját a tudás és az értelem zászlóját viszi magával, hogy
azzal próbáljon boldogulni a nagybetűs életben, aztán ha visszatér az iskolába, megmutatja a zászlót társainak és az
iskolának, tisztán és fehéren. A vers aktualizálása után az osztályfőnök bemutatta A visszahozott Zászló című verset.
Ezt követően a találkozó résztvevői megemlékeztek elhunyt tanáraikról és diáktársaikról, akiknek a nevét, Hercsúth
Tibor első igazgató nevével kezdve felsorolta az osztályfőnök. A felsorolás után nekrológként elhangzott Hemingway:
Akiért a harang szól c. regényének mottója. A nekrológ is közösség indíttatású, az elhunytat a közösség (iskola,
lakóhely, emberiség) részének tekinti.
„Senki sem különálló sziget, minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja, ha egy göröngyöt mos
el a tenger, Európa lesz kevesebb, épp úgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod.
Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel, ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang,
érted szól.”
Ezt követően a találkozó résztvevői egy perces néma felállással adóztak az elhunytak emlékének, majd következett a
találkozó diák résztvevőinek az élettörténete, a visszahozott zászló megmutatása névsor szerint. Mindezt a jelenlévő
tanárok köszöntése fejezte be. A találkozó a Gránit étteremben ért véget. Az itteni vacsorát Ady: Most már
megállhatok c. versének pohárköszöntőként történt meghallgatása vezette be. Ezzel köszöntötték a mezőcsáti
hatvannégyesek a következő 50 évet. A vacsora utáni időtöltés éjfél után ért véget.

Juhász Sándor

Óriás ugróiskola feladatokkal

Rajzpályázatunk díjazottjai
Csitári Nikolett dietetikus előadást tartott
a helyes táplálkozásról a gyerekeknek

A Vöröskereszt helyi munkatársai Molnárné

Mézes délelőtt, előadó Veres Gergő a Bükki

Tomi Tünde és Sepsi Krisztina állapotfelmérést Gyümölcskóstoló az egészség jegyében
végeztek az alsós diákokon
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„Az egészség a legnagyobb kincs” elnevezéssel egészségnevelési programot szerveztünk iskolánk alsó és felső
tagozatos, elsősorban hátrányos helyzetű diákjainak 2014. november 17. és 24. között.
Intézményünk egyik fontos feladata az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, amely által tanulóink életmódjának
megváltoztatására törekszünk.
Az egészséges életmód kialakítása napjainkban az egyik legfontosabb feladat. A helytelen táplálkozás, a
mozgásszegény életmód mindenkire nézve nagyon káros. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, hiszen sokan
folytatnak ilyen életvitelt, ami sok egészségügyi gondhoz, társadalmi és szociális problémákhoz vezet.
Egészséghetünk célja az volt, hogy gyermekeink új ismereteket szerezzenek, a meglévőket elmélyítsék, illetve a
mindennapi életben alkalmazni tudják. A felső tagozaton ennek megfelelően állította össze programjainkat Kormos
Ágnes. Minden reggel „Egy kis mozgás mindenkinek kell!” jelmondattal 15 perces reggeli tornát tartott a
tornacsarnokban, amelyen fiúk és lányok egyaránt szép számmal vettek részt.
Kedden Vavra Péter mentőápoló Alapvető elsősegély nyújtási ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása címmel
tartott interaktív előadást diákjainknak.
Ezt követően minden osztály a termében zöldség - és gyümölcsszobrot készített. Nagy örömünkre igazán szép,
ötletes és kreatív alkotások készültek. Majd a nap lezárásaként sajt- és gyümölcskóstolásra invitáltuk diákjainkat.
Ennek is nagy sikere volt. Sok finomságot kóstolhattak meg a gyerekek nagyon ízléses és szép tálalásban.
Szerdán a diákok egészségneveléssel kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg, majd Magyar Ildikó családsegítő
a szenvedélybetegségekről beszélgetett tanulóinkkal, s a napot ismét kóstolással egybekötött ételbemutatóval zártuk.
Most a teljes kiőrlésű lisztből készült magvas kenyerekből összeállított szendvicsek voltak soron.
Csütörtökön Dr. Ruszin György fogorvos egészségnevelő előadását hallgathatták meg a gyerekek „Reggel este fogad
mosod, magad leszel fogorvosod” címmel. Ezután fogakat kímélő zöldségeket és finom salátákat kóstolhattak
diákjaink.

Az egészséghét zárásaként péntek délután fog – és testápolási vetélkedőt rendeztünk, amelyet játékos feladatokkal
tettünk színessé, élvezetessé.
Előzetes feladatként minden osztálynak két, az egészséges életmóddal kapcsolatos plakátot kellett készítenie,
amelyekből a gyümölcs - és zöldségszobrokkal együtt kiállítást rendeztünk. Nagyon kreatív és ötletes alkotások
születtek, melyekre méltón büszkék lehetnek diákjaink és tanáraik is.
Baloghné Zsípi Hajnalka

6

Csáti újság

A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola tanulói a hagyományokhoz híven megemlékezéssel ünnepelték a reformáció napját.
A 8. a osztály diákjai Gödri Zsuzsanna tanárnő vezetésével
Luther Mártonról készítettek rövidfilmet és egy hozzá kapcsolódó prezentációt, amelyet iskolánk minden diákja megtekintett.
Az első próbákon nagy volt az izgalom és a feszültség bennünk,
hogy hogyan fogjuk megoldani a feladatot. De minél többet
töltöttünk a darab próbálásával,

annál inkább nő tt

az

önbizalmunk, már tudtuk, meg tudjuk oldani a feladatot.
Osztályfő nökünk nagyon büszke ránk, aminek mi nagyon
örülünk! Máskor is nagyon szívesen megoldanánk ilyen feladatot,

A forgatás élményeiről így számoltak be a
nyolcadikosok:

mert sok élményben volt részünk. (Pap Szilvia)

Nagyon jól éreztem magam a filmkészítés során. Ezzel azt is bebizonyítottuk, hogy mennyire tudunk együttmű ködni. Szerintem tudunk, ha akarunk. A film alatt jókat nevettünk a bakikon és saját
hibáinkon. Betekinthettünk a filmrendezés világába. Remélem, sokaknak tetszett és remélem, lesz még egy ilyen lehető ség. Megérte
részt venni! (Gulyás Anna)
Tanárnő

megmutatta, mit hogyan kell, ezáltal több tapasztalatot

szereztünk. Mindenki jól érezte magát, remélhető leg meg tudtuk

A forgatás első napján izgultam, nehogy miattam kelljen újravenni

mutatni, hogy tudunk egy csapatként dolgozni. A forgatás közben

a jelenetet. Az első

jókat nevettünk, szórakoztunk. (Szabó Boglárka)

tartott, alig bírtam kivárni, hogy végre kezdjük. Másnap kiderült,

napon a technika beállítása nagyon sokáig

hogy mégsem jó a felvétel, úgyhogy újravettük. Ha valakinek már
Sok érdekességet megtanultunk, és bár nehéz volt, és sokáig tartott,

nem volt szerepe, akkor is megvárta a többieket. Késő bb

igazi élmény volt. (Molnár Éva)

felemlegettük a vicces pillanatokat és a kisebb-nagyobb bakikat.
Kár, hogy olyan gyorsan eltelt az a hét, de azt a rövid idő t is

A forgatáson új élményekkel gazdagodtam, belecseppentem kicsit a

nagyon élveztem, és ez egy örök emlék marad. (Simon Gréta)

színészet világába, közben jobban összeszoktam a többiekkel, és az
összhang meg a bizalom is több lett. Jobban megismertem két
tanáromat. (Zarándi Ákos)

Gödri Zsuzsanna

A kisfilm első forgatási napja kicsit furcsa volt, de aztán nagyon jó
lett. Sokat nevettünk, sokszor elrontottuk a felvételt, mert mindig
belemosolyogtunk a kamerába. A ruhák is nagyon jók voltak.
Tetszett a film, amikor kész lett. Bár én nem nagyon szeretek
szerepelni, ahhoz képest elég sokat benne voltam. Elég nehezen
sikerült összehozni, mert mind a 3 forgatási napon sötétedésig
maradtunk az iskolában. Nem volt baj a túlórázás sem. Nagyon
élveztem a forgatást, de azért nem szerepelnék még egy filmben.
Csak segítenék a filmezésben. (Farkas Karina)
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja „Szabad a pálya!” címmel 15. alkalommal
szervezte meg pályaválasztási kiállítását november 12-13-án Miskolcon a Generali Arénában, amelyen 83 kiállító
segítette a pálya- és szakmaválasztást a diákok számára.
Iskolánk tanulói (Berec Anna, Sepsi Julianna, Tóth László és Kucsák Dávid) Kocsán Ilona és Mester Istvánné
tanárnők felkészítésében és kíséretével is részt vettek ezen a rendezvényen, ahol színvonalas standdal, igényesen
elkészített szórólapokkal, iskolánk életéről készített prezentációval népszerűsítették intézményünket.
Az érdeklődő diákok a kiállított fényképek, a prezentáció megtekintésével betekintést nyerhettek iskolánk életébe, a
szórólapokból, illetve a diákoktól tájékoztatást kaphattak képzési formáinkról, az iskola életéről, s választ kaphattak
kérdéseikre.
Reméljük, sok diák kedvet kapott ahhoz, hogy nálunk kezdje meg középiskolai tanulmányait.
Kocsán Ilona
a közgazdasági munkaközösség vezetője

A tájékoztató után kezdetét vette a Kincskereső játék,
melynek ötletgazdája Tőzsérné Papp Gabriella
tanárnő, kidolgozója pedig Bánfalvi Ágnes tanárnő
volt. A diákokat 4 csoportba osztottuk, minden csoport
kapott egy-egy tanár vagy diák segítőt Mester Éva,
Simonné Takács Tünde, Tolvajné Tóth Klára és
Bakondi Bettina-Berecz Réka személyében. A
„kincskeresés” során végigjárhatták az iskola épületét.
A feladat megoldásának végpontja minden csoport
esetében egy-egy olyan helyszín volt, ahol érdekes,
vidám, szórakoztató feladatokkal várták őket a
tantestület tagjai.

2014. november 18-án 11 órától a Mezőcsáti Református
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tantestülete nyílt napot szervezett az iskolánk iránt érdeklődő 67-8. osztályos diákok számára.

A környező települések 82 általános iskolás tanulója vett
részt az eddigi hagyományoktól eltérően, a tavalyi Iskolahívogató programsorozat folytatásaként megrendezett,
egész napos programon. A diákok Gulyás Terézia és Németh Mónika tanárnők vezetésével 9-10 óra között érkeztek iskolánkba, ahol Hornyák Péter tanár úr és Simonné
Takács Tünde tanárnő fogadta őket. Egy prezentáció segítségével tájékoztatást kaptak iskolánk történetéről,
képzési struktúrájáról, programjairól, hagyományairól. A
diákéletet bemutató, ünnepségeink, rendezvényeink
hangulatát felelevenítő fotósorozat segítségével betekintést nyerhettek mindennapi életünkbe.
A bemutató után Tolvajné Tóth Klára tanárnő vezetésével ifjúsági énekeket tanulhattak az érdeklődők.
11 órakor vette kezdetét tájékoztatónk, amely során az
általános iskolások ismertetőt hallhattak Szuhogyiné
Szabó Valéria igazgatóhelyettes asszonytól a középiskolai
jelentkezés módjáról, Kápolnai László tanár úrtól
iskolánkról, Bánfalvi Ágnes tanárnőtől az idegen nyelv
oktatásáról, Kocsán Ilona tanárnőtől a közgazdasági
szakközépiskolai képzésről, Tőzsérné Papp Gabriella
tanárnőtől pedig a nap programjáról.

Gulyás Terézia és Gödri Zsuzsanna tanárnők drámajátékkal várták
a diákokat.

Szarkáné Dusicza Andrea tanárnő élő történelmi társasjátékot szervezett. Kocsán Ilona és Mester Istvánné tanárnőkkel tőzsdejátékot
játszhattak. Szűcs-Tilk Rita és Simon Gábor testnevelők
sportfoglalkozást tartottak.

Úgy láttuk, szívesen vettek részt a diákok ezeken a foglalkozásokon, jól érezték magukat iskolánkban, szívesen játszottak
együtt tantestületünkkel. Reméljük, szeptemberben sokukkal
találkozunk. Úgy érezzük, megérte a sok-sok előkészítő munka, a fáradság, melyet a program sikeréért tettünk.

Magineczné Lukács Enikő
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Tóth János „Janus”: Megsápadó fű közül
nincs hazám se otthonom

nincs szerelem nincs remény

csak helyem hol lakhatom

szívből illan el a fény

nincs népem se nemzetem

megszökik a dobbanás

pusztulás az elveken

csendem lesz és semmi más

nincs pénzemen hitelem

megsápadó fű közül

nincs hitem se istenem

halál lép majd hitvesül

nincs jelenem nincs jövőm

neki adom kincseim

csak szétfoszló múlt időm

a visszhangzó nincseim

vágányon fut életem

tűz falja fel testemet

sötét ül a síneken

ne legyen ki eltemet

sorsom robog monoton

szórják szét a hamvamat

kín és gond a peronon

legyek gyom és gaz alatt

Közel harminc éve (1986) kezdtem el verseket írni, mint később kiderült
apai „hagyaték” az irodalmi vénám. A természet képei, történései
gyakran helyet kapnak az írásaimban, mondhatni a természet a
gyengém.
A „Megsápadó fű közül” című írásomat , József Attila „Tiszta szívvel”
verse ihlette meg. Megpróbáltam lelkivilágomat és a mai világot
megfesteni az ő dallamára és közben rácsodálkozni a tényre, hogy az idő
bár halad, de a korok nagyon egyformák, szinte rokonok.

Papp László mezőcsáti kőfaragó és sírkőkészítő mester nagyértékű munkáját ez úton szeretnénk megköszönni,
melyet önzetlenül nyújtott nekünk.
Talán sokan nem is tudják, hogy önkéntes felajánlásként elkészítette 2010-ben a mezőcsáti Római Katolikus
harangozóház Petőfi utcai kerítését.
Napjainkban, 2014-ben önkéntes felajánlásban minden anyagi szolgáltatás nélkül elkészítette öntött betonból a
mezőcsáti Római Katolikus temető kerítését, valamint a Katolikus és a Református temető közkerítés beton
oszlopainak helyére való beállítását. A nagy értéket képviselő kerítés ékessége lett a temetőnek, így minden
mezőcsáti lakosnak a büszkesége lehet. Papp László önzetlen segítsége legyen példaértékű. A szép és értékes
munkájára vigyázzunk, óvjuk és védjük mindannyiunk örömére.
Köszönjük a jó szívvel elkészített kerítést. Kívánunk Papp Lászlónak és családjának nagyon jó egészséget.
Életére, további munkájára kérjük az Isten áldását.
Mezőcsáti Római Katolikus Egyházközség hívei és az Egyházközség Képviselőtestületének tagjai

2014. november 20.-án az Idősek napja alkalmából a mezőkövesdi Mozgássérültek Egyesület Elnöke, Bukta László
hívta meg az alkotókat a művelődési házba.
Természetesen a meghívásnak eleget tettünk, melyet ezúton is köszönünk. Fellépőink között szerepelt a Smura
Házaspár, Kovács Árpádné vezetésével a Fénysugár együttes és Molnár Papp Ilona költő, aki saját verseit szavalta el.
Végezetül Szabó Lili és Tóth Fanni mesével és verssel kápráztatta el a szépkorú vendégeket.
Nagy sikerrel jöttünk el az esemény helyszínéről, melynek köszönhetően a szívünk megtelt örömmel.
Wachter Józsefné
Csat elnöke
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„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!”
A „Nyitnikék” a Mezőcsáti Napközi Otthonos Óvodáért Alapítvány
sok szeretettel hívja és várja Önt és családját
2014. december 19-én (pénteken) 15.00-kor
az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Jótékonysági karácsonyi estünkre,
melyet az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda támogatása céljából szervezünk az
ÁMK Kiss József Közösségi Ház színháztermében.

Karácsonyi ünnepkörünk keretében óvodásaink ünnepi műsorral kívánnak kedveskedni
mindazoknak, akik támogatásukkal segítségünkre lesznek.
Célunk, ebben az évben a nyári óvodai élethez szükséges eszközök bővítése.
Amennyiben Ön azonosulni tud céljainkkal, kérjük, vegyen részt ünnepi gálánkon!
Belépőjegy: NAPOCSKA – JEGY
Lehetőségeitől függően 500 – 1000 – 5 000 – 10 000 Ft értékben
elővételben és a helyszínen is váltható.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakrendelő
2014. december 20.-tól - 2015. január 04-ig zárva tart.
Köszönjük megértésüket!
Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető igazgató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
2014. december 22 - 2015. január 05-ig zárva van.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelt Előfizetők!
Azok, akik szeretnének a Csáti újságra előfizetni 2015-ben,
kérem, hogy a mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtárban rendezzék!
Köszönjük!
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Karácsonyi köszöntők, hogy mindenkire gondoljunk!

...és

Távolság már nincsen, új idők járnak,

Itt az új év, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon, de ha

Huncut kis angyalkák sms-ben szállnak.

az új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat! BoldogÚj Évet

Szeretetet visznek, sok szép üzenetet,

Kívánok!

Újévi köszöntők!

Boldog Karácsonyt így kívánok neked !
Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakod, elküdöm hozzád az én
A hó alatt alszanak a házak, az egész világ csupa varázslat. S mint

angyalom. Egypillanatra kérlek figyelj rá mert a nevemben

valami tündérálom, jön el hozzánk a Szentkarácsony! Meseszép

Boldog Új évet kíván!

Ünnepeket!
Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő kalácsból jusson az

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek.

asztalra. Legyen sok ajándék, szívemből kívánom, s hogy gazdagon

Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből

örömökben teljen a Karácsony!

csillámport hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet
neked!

Évente egyszer, egy csodás téli éjjel, bűvös, titkos, álmok suhannak
a szélben! Mindenki házába boldogság költözik. Szívünk örömmel
megtelik! Boldog Karácsonyt!

Receptek,
a karácsonyi ünnepeknél elengedhetetlen a mézeskalács a kellemes illatért és a forralt bor, vagy ha valaki nem
kedveli a bor ízét, az kóstolja meg a borlikőrt...
Mézeskalács
Hozzávalók / 12 adag
A cukormázhoz:
A tésztához:
-100 dkg finomliszt -1 db tojásfehérje
-130 g porcukor
-500 g méz
-1 ek citromlé
-300 g cukor
-2 ek sárgabaracklekvár
-4 db tojássárgája
-20 g szalalkáli (a vízben feloldva)
-3 ek víz
-1 teáskanál szódabikarbóna (a tejben
feloldva)
-1 ek tej
-200 g margarin
-4 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék

Elkészítés:
1.A hozzávalókat összegyúrjuk, majd 2-3 napra hűtőbe rakjuk.
2.Sütés előtt a tésztát fél centi vastagra nyújtjuk, különböző formákkal
kiszúrjuk, sütőpapírral bélelt tepsikbe rakjuk kb. 3-4 cm távolságra egymástól.
3.Előmelegített sütőben 8-10 percig sütjük, majd hűlni hagyjuk.
4.A tojásfehérjét a cukorral és a citromlével kemény habbá verjük,
nejlonzacskóba kanalazzuk. A zacskó sarkán kis lyukat vágunk. A kihűlt
süteményeket a cukormázzal díszítjük, majd száradni hagyjuk.
- sütési hőfok: 200°C
- sütési mód: alul-felül sütés
- költség: 1800 Ft

Borlikőr

Hozzávalók /4adag/

Nagyon finom likőrt készíthetünk pillanatok alatt, vigyázat,
mert itatja magát!
Elkészítés:
1.A hozzávalókat összekeverjük, majd 2-3 napig
hidegre tesszük, hogy az ízek jól összeérjenek.
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- 5 dl félédes vörösbor
- 2 dl rum
- 10 ml rumaroma (1-2 teáskanál)
- 30 dkg cukor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 csipet fahéj
- 2 db szegfűszeg (3)

Csáti újság
Hosszú téli estékre...
A sudoku egy olyan 9x9 -es nagy négyzetrács, mely 9 db 3x3as kisebb négyzetrácsból épül fel. Ebbe a 81 négyzetbe kell
beírni a hiányzó számokat 1-től 9-ig úgy, hogy mind a kilenc
kis négyzetrácsban, valamint a nagy négyzetrács soraiban és
oszlopaiban is megjelenjen minden szám 1-től 9-ig.

Eger kupa

Szeged/ Global Grappling Liga

MMA viadal - középhaladó -70kg : Molnár Tamár II. helyezett
MMA viadal - középhaladó -80kg : Lőrincz Ádám II. helyezett
MMA viadal -85kg : Veréb Gábor III. helyezett
MMA viadal -85kg : Tóth Bence III. helyezett

Pécs gyakorló verseny
Kesztyűs küzdelem Junior: Farkas Szebasztián III. helyezett
Nogi Junior: Tarsoly Alex III. helyezett
Kesztyűs küzdelem 75kg: Molnár Tamás IV. helyezett
Nogi Junior: Csótka Péter I. helyezett
Nogi Junior: Nagy Ádám II. helyezett
Nogi Ifjúsági: Farkas Dávid II. helyezett
Nogi Junior: Tarsoly Erik III. helyezett
Kesztyűs küzdelem 75kg: Farkas Róbert III. helyezett
Nogi Ifjúsági Leány: Sózer Renáta II. helyezett
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Kesztyűs Küzdelem Felnőtt Férfi 85kg: Veréb Gábor
III. helyezett
NoGi Grappling Ifjúsági2 Fiú 50kg: Tarsoly Alex III.
helyezett
NoGi Grappling Ifjúsági2 Fiú 50kg: Farkas Dávid IV.
helyezett
Kesztyűs Küzdelem Felnőtt 70kg: Molnár Tamás II.
helyezett
NoGi Grappling Ifjúsági2 Fiú 60kg: Tarsoly Erik II.
helyezett
Kesztyűs Küzdelem Junior Fiú 70kg: Farkas
Szebasztián I. helyezett

Gratulálunk fiúk, szép volt! Így tovább, de
vigyázzatok magatokra!

Csáti újság
Mezőcsáti Református
Egyházközség
December 19. péntek délután
Kántálás

Harsányi Zoltán és Molnár Katalin - Lea Kata
Lakatos Márió és Farkas Evelin - Szeline Zselyke
Szabó Zsolt és Horváth Brigitta - Zsolt és Brendon
Tóth Lajos és Tóth-Kuzsella Ágnes - Anna Sára

December 21. Advent negyedik
vasárnapja,
de. 10 órakor istentisztelet,
keresztelés, gimnazista diákjaink
szolgálata.

Novemberi hónapban nem valósult meg házasságkötés.
December 22. hétfő,
17 óra Bűnbánati istentisztelet.

Budai János 94 évet élt
Lakatos Jánosné (Dánfi Erzsébet) 89 évet élt
Tóth Mária 55 évet élt
Pereszlényi József 52 évet élt
Telegdi Zsolt 29 évet élt
Kiss Gyula 74 évet élt
Lőrinc Margit 84 évet élt
id. Poros József ref. egyházközségi főgondnok 80 évet élt

December 23. kedd,
17 óra Bűnbánati istentisztelet
December 24. szerda, 16 óra,
Karácsony esti istentisztelet, gyermekek
szolgálatával.
December 25. csütörtök, Karácsony I.
napja
de.10 óra, ünnepi főistentisztelet,
énekkarunk szolgálata, úrvacsoravétel.
du. 15 óra, istentisztelet legátus
szolgálatával.
Legátus: Borza Ferenc, a budapesti
Károli Gáspár Ref. Hittudományi
Egyetem II. éves hallgatója.
December 26. péntek, Karácsony II.
napja
de. 10 óra, ünnepzáró istentisztelet,
legátus szolgálatával. Keresztelés.
December 28. vasárnap,
de. 10 óra Az év utolsó vasárnapi
istentisztelete.
December 31. szerda,
du. 17 óra Óévi hálaadó istentisztelet
Óévbúcsúztatóra harangjaink december
31-én 23.45-től szólnak 10 percet.
Újévköszöntőre pedig éjféltől 10 percet.

A gyászoló család
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2015. január 01. csütörtök,
de. 10 óra Újévi istentisztelet

Csáti újság

Kedves Mezőcsáti lakosok!
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést
készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe,
hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és arra
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember, aki nem csak saját
magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt
családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke,szeretet van, ott meghitt,
bensőséges kapcsolatokra épülő családot és közösséget lehet teremteni.
Áldott, békés karácsonyt és egészségben gazdag, örömteli új esztendőt kívánok!
Szeretettel: Siposné Horváth Anita
polgármester

Csáti Újság
Mezőcsát város havi lapja, megjelenik minden hónap 15-én, 600példányban.
Kiadja: ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár | Felelős kiadó: Erőssné Király Ildikó
Szerkesztés: ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár | Felelős szerkesztő és tördelő: Czirkus Babett
Szerkesztőség címe: 3450 Mezőcsát, Szent István u. 21 | Telefon: 49/352-016 | E-mail: mezocsatiujsag@gmail.com
Nyomtatás: Reproprint Kft. | 3580 Tiszaújváros, Örösi út 1. | Telefon: 49/540-677 | Felelős vezető: Kalicz Magdolna
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MEZŐCSÁT VÁROS HAVI LAPJA

Csáti

újság

FELHÍVÁS
Mezőcsát Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az Önkormányzat által alapított
„Mezőcsát Város Díszpolgára” cím, „Mezőcsát Városért” kitüntetés, valamint a „Közösség Szolgálatában
Mezőcsátért” kitüntetés adományozására várja a kitüntetési javaslatok benyújtását, melynek határideje 2015. január
10.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az Önkormányzat Rendelete szerint a város polgárai is, valamint
a civil szervezetek és egyéb közösségek.
Az Önkormányzat Rendeletének a kitüntetések adományozásának feltételeiről szóló rendelkezései az alábbiak:
„A Képviselő Testület „Mezőcsát Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozhat:
a., annak a Mezőcsát városban született, vagy a városhoz kötődő, itt élő és alkotó állampolgárnak, aki Mezőcsát
fejlődését, előrehaladását, tekintélyének emelését, huzamosabb időn át végzett kiemelkedően jelentős munkájával,
vagy egész életművével, maradandó alkotásaival elősegítette.
b., annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak a részére, aki a város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése,
gazdagítása terén kifejtett, kiemelkedő tevékenységével hozzájárul Mezőcsát város hírnevének, tekintélyének
növeléséhez.”
„A Képviselő Testület „Mezőcsát Városért” kitüntetést adományozhat azoknak a Mezőcsát városban született, vagy
itt élő és alkotó magyar, vagy külföldi állampolgárságú személyeknek, valamint huzamosabb ideje tevékenykedő
közösségeknek, akik folyamatosan több éven keresztül kifejtett munkásságukkal az egészségügy, szociálpolitika, a
sport, az ifjúság, a kultúra, a művészet, az oktatás, a település fejlesztése, a közigazgatás, és egyéb területen végzett
tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében.”
„A Közösség Szolgálatában Mezőcsátért”kitüntetés adományozható azoknak a természetes személyeknek, jogi
személyeknek és egyéb közösségeknek, akik Mezőcsát város szolgálatában jelentős tevékenységet fejtettek ki.”
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2014.11.28.
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PÁLYÁZAT

2014. 11. 28.-án került sor az „Egészségfejlesztés a Mezőcsáti Kistérségben” c. pályázat zárórendezvényére
A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. 2012. év nyarán pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B pályázati konstrukcióra. 2013. április 19-én
megszületett a támogatói döntés, mely szerint a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0021 jelű „Egészségfejlesztés a
Mezőcsáti Kistérségben” c. pályázat támogatást nyert, 2013. június hónaptól kezdődően 18 hónapos időtartamra.
A pályázat központi és legfontosabb eleme Egészségfejlesztési Iroda kialakítása volt a Mezőcsáti járásban,
úgymint az ország többi 58 pontján.
A pályázat ideje alatt az alábbi egészségfejlesztő programokat valósította meg a MEFI:
Szív-érrendszeri és cukorbeteg klub a betegséggel élőknek, akik aktív résztvevői kívántak lenni egy 14
hónapos, jól felépített képzésnek, mely során elsajátíthatták a betegségükkel való együttélés legeredményesebb
lehetőségeit, módszereit. A testmozgás és dietetika tanácsadás heti rendszerességgel nyújtott segítséget a testreszabott
mozgásformák- valamint a megfelelő étrend kialakításához egyéni vagy csoportos keretek között. A
betegegyüttműködés adherencia programja a szív-érrendszeri valamint cukorbetegek számára kialakított program a
terápiás együttműködés javítására. Különböző szűrések, melyek magukba foglalják a háziorvosi szűrések támogatását,
nagyszabású, kistérségi egészségnapok szervezését, kampányszűréseket valamint a települések falunapjaihoz kötődő
egészségsátrak működtetését. Mozgásprogramok között havonkénti túrák, heti aerobik és MEFI ajánlással igénybe
vehető konditermi edzések szerepeltek. A lelkünk egészségéért keretein belül háztartási klub, egyedülállók klubja,
gyermeknevelési klub, fogyatékkal élők hozzátartozói klub működött kétheti, havi rendszerességgel, melyek mellett
támogató programok indulnak a dohányzásról és alkoholfogyasztásról való leszokás elősegítésére valamint a
drogfogyasztás megelőzésére.
Mi fog történni ezután?
Programjaink egy része ezentúl is elérhető lesz. A Mezőcsáti Egészségfejlesztési Iroda előjegyzési
rendszerben továbbra is várja az érdeklődő, és egészségükért tenni akaró klienseket.
Bővebb információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Név/cím: Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft., 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. szám
Telefon/fax: +36/49-553-010 (MEFI: 142 mellék)
E-mail: efi@mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
Honlap: www.mezocsatiegeszsegfejleszto.hu
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2014. 11. 27.
Mezőcsáti Református Egyházközség

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT A MEZŐCSÁTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Befejeződtek a „Mezőcsáti Református Gimnázium Energetikai Korszerűsítése” tárgyú projekt kivitelezési
munkái.
Mezőcsáti Református Egyházközség 2014. év elején sikeresen pályázott az Egyházi jogi személyek
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban KEOP2012-4.10.0/E kiírásra.
Az Egyházközség az elnyert 123.391.509.-Ft. támogatás segítségével a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0056 azonosító
számú „Mezőcsáti Református Gimnázium Energetikai Korszerűsítése”című projektet valósította meg. A Támogatói
Okirat 2014. április 9.-én lépett hatályba.
A projekt keretében megvalósult a főépület utólagos külső oldali hőszigetelése, a meglévő nyílászárók helyett
korszerű műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. Kiépítésre került egy hálózatra kötött napelemes rendszer,
amelynek keretében 74 db 255 KW teljesítményű napelem került elhelyezésre az épület tetőszerkezetén. A projekt
eredményeképpen az épület üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek, a tervek alapján a beruházás közel 20 %-os
üzemeltetési megtakarítást eredményez. Az energetikai besorolás szerinti korszerűsítés előtti „átlagos”épület a
beruházást követően „követelménynél jobb” besorolást kapott a záró auditori nyilatkozat alapján. Ezzel együtt
csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, növekszik a megújuló energiahordozó felhasználása. Mindez
hozzájárul a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
„Ha épületeinket szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek
energiabiztonságát is megteremtjük.”
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Mezőcsáti Általános Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Mezőcsáti Általános Művelődési Központ
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár

Intézményegység-vezető
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.01.15 - 2020.01.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Szent István utca 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közművelődési feladatok ( kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése, olvasószolgálati és
könyvtárosi feladatok stb.) ellátása mellett vezetői megbízatás keretében végzi az intézmény alapító okiratában
foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását,
költségvetésének betartását. Felelős az intézmény működéséért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért,
színvonaláért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, valamint felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek
vagy az előzőekben rögzített szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlat megléte,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz - europass
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erőssné Király Ildikó ÁMK-Igazgató nyújt, a
49/552-176 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 15. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1437/2014 , valamint a beosztás
megnevezését: Intézményegység-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Mezőcsát Város Honlapja ( www.mezocsat.hu )
- Csáti Újság
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉLETMÓDPROGRAM TISZAKESZI TELEPÜLÉSEN
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1456

9.993.971 Ft Európai Uniós támogatásból egészségre nevelő életmódprogramokból álló rendezvénysorozatot valósított
meg Tiszakeszi Község Önkormányzata.
A pályázati támogatás eredményeképpen 2013. őszétől 2014. július 30-ig különböző korosztályoknak szervezett pingpong bajnokság, labdarúgó bajnokság, kerékpártúra, egészségtábor, az óvodás korúaktól a legidősebb korosztály
számára a mozgás fontosságára felhívó rendszeres sportfoglalkozások (zumba, jóga) kerültek megszervezésre.
Egészségügyi állapotfelmérő programok alkalmával felmérésre került a lakosság egészségügyi állapota, melyben
különösen érintettek voltak az időskorúak és a nők. Két eseménydús egészségnapot szervezett a település
szűrőprogramokkal, sporteseményekkel, különböző vetélkedőkkel, főzőversennyel. A rendezvényen egészséges ételek
kóstolására
is
lehetőség
adódott.
A projekt eredményeképpen, előadások keretében megvalósult lakosság figyelmének felhívása az egészséges
táplálkozás, valamint az egészségügyi prevenció fontosságára. Az egészségtudatosság jegyében kialakított
programsorozattal a település vezetése a teljes lakosságot megszólította, nemtől, életkortól és élethelyzettől
függetlenül. A projekt keretében elkészült Tiszakeszi Községi Önkormányzat Települési Egészségterve, amely
hosszú távon meghatározza a település feladatait az egészségügyi prevenció vonatkozásában. Az egészség
megőrzésének fontosságára, a sportolás és mozgás szükségességére felhívó elméleti és gyakorlati programok az
egészséges életmód elsajátításának csíráit ültették el a programokon résztvevő tiszakeszi lakosokban, családokban.
Bővebb információ:
Tiszakeszi Község Önkormányzata
Sipos Imre polgármester
3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46.
E-mail: phkeszi@bicomix.hu
Web: www.tiszakeszi.hu
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Tisztelt Mezőcsátiak!

Minden év vége felé általában az ember leltárt
készít. Megtettem ezt én is politikusként, most
viszont másként szeretnék Önökhöz szólni.
Városunk újra ünneplőbe öltözött, karácsonyi
fények csillognak az utcákon, tereken. A
karácsonyi hangulat talán nemcsak a várost,
bennünket is megváltoztat. Karácsony közeledtével
jobban vágyunk a csendre és a nyugalomra,
megbékélünk embertársainkkal, önmagunkkal.
Ne gondoljunk a hétköznapok harcaira, zajaira,
csendesedjünk el legalább erre a kis időszakra és
gondoljunk mindazokra, akik legközelebb állnak
hozzánk: családunkra, szeretteinkre. Az összetartó
család ápolja az ünnepelni tudás művészetét és
átadja azt a következő nemzedéknek. A karácsonyi
csengő a békességet, a szeretetet, az otthon
melegét jelentse. Figyeljünk arra, hogy a szeretet
ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen a
szívünkben,
hanem
a
hétköznapokon
is
megmaradjon.
A karácsony nem csak ünnep, hanem érzés is. Az
ünnepen az ember hajlandó félretenni az
ellentéteket, és ha csak rövid időre is, de békét köt
embertársaival. Az ünnep szépségét nem az
ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem olyan
ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit
mindenki adhat, ez pedig a szeretet.

Azt kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és
a vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom – akár egyedül, akár a szeretteik körében ünnepelnek –, segítse Önöket igazi
kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az újesztendőt tiszta
szívvel és újult erővel kezdhessük el.
Engedjék meg, hogy ezen gondolatokkal kívánjak minden Mezőcsáti lakosnak szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt.
Üdvözlettel:Vaskó Ferenc önkormányzati képviselő (Fidesz-Kdnp)
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