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Csáti Újság
Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/ 2015.(VI. 30.) rendelete
a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.) rendeletének
módosításáról
Mező csát Város Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1)
bekezdés, 25.§.(3) bekezdés b) pontjában, 26.§ 32. § (1) bekezdés b.) pontjában, ugyanezen §. (3) bekezdésében, 45.§ (1) és (3)
bekezdéseiben, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében és 132.§.(4) bekezdés g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8/a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.) rendeletének (továbbiakban:
Rendelet) módosítására a következő ket rendeli el:
3. §
(1) A rendelet 7. § (1) bekezdése hatályát veszti.
4.§
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
(1) Rendkívüli települési támogatás a Szoc. Tv. 45.§ (3) és (4)
bekezdéseiben elő írt esetekben kerül megállapításra.
5.§
(1) A Rendelet 10.§ (1) bekezdése a következő k szerint módosul
Rendkívüli települési támogatás illeti meg a (2) bekezdésben
foglalt kivételtő l eltekintve azt a kérelmező t, akinek a családjában
az egy fő re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%át,
egyedül élő esetében 250%át.
(2)A Rendelet 10.§ (2) bekezdése a következő k szerint módosul:
Rendkívüli települési támogatás illeti meg a következő feltételek
fennállása esetén a kérelmező t, ha családjában az egy fő re jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%át, egyedül élő esetében 250%át.
(3)A Rendelet 10.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
6.§
(1) A Rendelet 14.§ g) pontja az alábbiak szerint módosul:
g) munkanélküliség esetén a Mező csáti Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának igazolását.
7. §.
(1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése és a 16.§ (1) bekezdés a)
pontja a következő kre módosul:
(1) A települési támogatást lakásfenntartás kiadásaira kérelmező
személy a rendeletben foglaltakon felül a jogosultság egyéb
feltételeként köteles házának, kertjének, ingatlana környezetének
rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán egy db szeméttároló edény
elhelyezése és rendeltetésszerű használata,
(2) A Rendelet 16.§ d) pontja helyébe az alábbiak lépnek:
d) az ingatlan elő tti járdának (járda hiányában 1 méter széles
területsávnak) gondozása, tisztántartása, hó és síkosság
mentesítése, szemét és gyommentesítése.

1.§
(1) A Rendelet 6.§a kiegészül egy további (11) bekezdéssel az
alábbiak szerin:
(11) A lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások: a
villanyáram, a víz és csatornahasználati díj, a gázfogyasztás , a
távhő – szolgáltatás , a szemétszállítás díja, a lakbér és a közös
költség.
2.§
A Rendelet kiegészül a következő 6/A. §al.
6/A. §
2. Lakhatással összefüggő települési támogatás adósság
kezeléséhez
(1) Az önkormányzat lakhatást segítő ellátást biztosít
adósságcsökkentési támogatás formájában azon szociálisan
rászorult család, vagy személy részére, aki e paragrafus
feltételeinek megfelel.
(2) Adósságkezelési támogatásban részesíthető az a személy
(továbbiakban adós), aki önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérletére érvényes lakásbérleti szerző déssel rendelkezik és
a)akinek háztartásában az egy fő re jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét, egyedül élő esetében a két és félszeresét,
b)akinek önkormányzati tulajdonú bérlakást érintő adóssága
meghaladja a 10.000. Ftot.
(3)E paragrafus alkalmazása során adósságnak minő sül a
lakbértartozás, a szemétszállítási díjtartozás, vízdíjhátralék.
(4)A kezelhető adósság együttes összege maximum 300.000. Ft.
(5) Az önkormányzat az adósságcsökkentési támogatást egy
összegű jóváírással teljesíti.
(6)Az önkormányzat által nyújtott adósságkezelési támogatás a
lakbérhátralék, a szemétszállítás és vízdíj tartozás adósságának
rendezésére számolható el.
(7) Az adósságkezelési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3.
mellékleteként rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével lehet
benyújtani.

2

Csáti Újság
(3) A Rendelet 16. § (1) bekezdés e) pontja hatályát veszti.
8.§
(1) A Rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
(1)A lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeként a
lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok betartását a
Képviselő testület a Mező csáti Közös Önkormányzati Hivatal
bevonásával ellenő rzi.
9.§
(1) A rendelet 19.§ f) pontja az alábbiak szerint módosul:
f) álláskereső esetén az álláskeresési ellátásról, vagy a regisztrálás
tényérő l, a Mező csáti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által
kiadott igazolás, határozat.
10. §.
(1)A Rendeletben meghatározott Települési támogatás
lakásfenntartásra cím a következő k szerint módosul: 1. Települési
támogatás lakásfenntartásra
(2) A Rendeletben meghatározott 2. Rendkívüli települési
támogatás cím a következő k szerint módosul: 3. Rendkívüli
települési támogatás
(3) A Rendeletben meghatározott 3. Bursa Hungarica Felső oktatási
Önkormányzati Ösztöndíj cím a következő k szerint módosul: 4.
Bursa Hungarica Felső oktatási Önkormányzati Ösztöndíj.
(4) A Rendeletben meghatározott 4. Köztemetés cím a következő k
szerint módosul: 5. Köztemetés.
11. §
A Rendelet kiegészül a következő 2628.§ okkal:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
26.§
(1) Mező csát Város Önkormányzata a rendelet hatálya alá eső
személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés b) házi
segítségnyújtás; c) családsegítés; d) támogató szolgálat; e) idő sek
nappali ellátása; f) fogyatékos személyek nappali ellátása
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b)  f) pontjában
meghatározott ellátásokat a Mező csáti Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás fenntartásában mű ködő intézmény útján
látja el.
27. §
(1) A szociális étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy
átmenetileg napi egyszeri meleg étkezést (ebédet) biztosít az
Önkormányzat fenntartásában mű ködő Élelmezési Központból az
arra rászorultaknak.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut
megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben
vagy teljesen – nem tud gondoskodni, melyet háziorvosa, vagy
szakorvosa által kiállított igazolással igazol.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan
fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát a szociális
törvény 65/C.§ (6) bekezdés szerint igazolja.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt
rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvő beteg
gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes, melyet háziorvosa vagy szakorvosa által kiállított igazolással
igazol.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,
aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiségben tölti
28. §
(1) A szociális étkeztetést az Önkormányzat
a) elvitel lehető ségével,
b) házhoz szállítással biztosítja
(2) A szociális étkeztetés iránti kérelmet az Élelmezési Központban
(3450. Mező csát, Szent I. u. 3. ) kell benyújtani.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételérő l szóló 9/1999.(XI.24.)SZCSM
rendelet 1. számú mellékletében közölt jövedelmi adatok
valódiságát bizonyító iratokat.
(4) Az étkeztetési ellátás igénybevételérő l, valamint az ellátás
megszüntetésérő l a polgármester dönt.
(5) Megszű nik az étkeztetés:
a) ha arról a gondozott lemond,
b) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn,
c) a jogosult halálával
d) a jogosult 3 hónap után felszólítás ellenére sem fizet térítési díjat
12. §
(1)A Rendelet 26. §ának számozása 29. § ra módosul.
13.§
(1) A Rendelet 27.§ának számozása 30. §ra módosul és a
szabályozás helyébe az alábbiak lépnek:
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, azzal, hogy
a hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek
esetében is ezen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.)
önkormányzati rendelet, a Felső oktatási önkormányzati szociális
ösztöndíjról szóló 11/2001. /V.31./önkormányzati rendelet, a helyi
szociálpolitika kerekasztal létrehozásáról szóló 3/2009. (II.23.)
önkormányzati rendelet.
14. §
A Rendelet I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet, IV. fejezet, V. fejezet, VI.
fejezet megjelölései hatályukat vesztik.
Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

polgármester
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Koncertek a Művészetek Házában
Pár napon belül két fantasztikus rendezvény helyszínéül szolgált a Mű vészetek Háza. A volt zsinagóga
épülete egykori szakrális helyként remek akusztikával rendelkezik, így mai funkcióját tekintve leginkább
hangversenyek befogadására hivatott. Mező csát városa komoly zeneszerető közönséget mondhat magáénak, s ezt a
tényt igazolta az is, hogy egy héten belül kétszer telt meg a Mű vészetek Háza néző tere: május 31én Juhász Tamás
zongoramű vész Chopinkoncertjét, június 3án pedig a Budapesti Fesztiválzenekar tagjainak hangversenyét
hallgathattuk.
Juhász Tamás fiatal kora ellenére hosszú évek óta meghatározója Mező csát kulturális életének. Azt
gondolom, túlzás nélkül állíthatom, hogy a komolyzene általa került igazán közel sok emberhez, hiszen zenei
pályájának kialakulását figyelemmel és szimpátiával kísérve, sokan szerettük meg a veretes muzsikát, melyet
képvisel. Ezúttal ismét a romantika korába kalauzolt el bennünket Tamás, aki nemcsak zongorajátékával, hanem az
azt kiegészítő szóbeli ismeretközléssel vezetett be minket a lengyel géniusz zenei világába.
Alig telt el három nap, amikor ismét benépesült a
zsinagóga: egy ingyenes koncertet kaptunk a Bu
dapesti Fesztiválzenekartól. Az eseményre meg
érkezett Fischer Iván karnagy úr is, aki gratulált a
városnak az épület stílushű felújításához. A hang
versenyen zsidó szerző k mű vei hangzottak fel,
melyekhez rövid szóbeli tájékoztatást is kaptunk a
mű vészektő l. A zene mellett számos információval
gazdagodtunk Köves Slomó, az Egységes Ma
gyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija se
gítségével, aki felidézte a híres mező csáti rabbi,
Tannenbaum Jakab munkásságát és a hajdan itt élt zsidóság tevékenységét és sorsát. Az est élményeit Siposné Hor
váth Anita polgármester köszönte meg valamennyiünk nevében a mű vészeknek.

Pedagógusnap
Az ÁMK Napköziotthonos Óvodájának dolgozói és a Közösségi Ház munkatársai június 12én találkoztak a
Hő sök terei óvodában, hogy rövid ünnepség keretében emlékezzenek meg a Pedagógus napról. Az ünnepelteket
Siposné Horváth Anita polgármester asszony köszöntötte, aki többek között a következő ket mondta:
Magam és képviselő társaim nevében mondom el, hogy köszönöm az ebben a tanévben végzett
munkátokat, de a köszönet szavai jutnak az eszembe édesanyaként is évrő l évre a Pedagógus napon. Munkátok
fontosságát nem kell bizonyítanom. Ti tudjátok a legjobban, hogy a szocializáció, a közösségi élet, a tanulás első
lépéseit a ti kezetekbeszoknyátokba kapaszkodva teszik meg a gyermekek, a ti öletekbe bújnak, amikor az anyu
munkába megy, mi pedig tudjuk: a hivatásszeretetetek teszi az óvodákat minden nap kedvessé, vidámmá,
megnyugtatóvá és értékkel telivé.
A polgármester asszony a továbbiakban elmondta: a város népességét, a fiatal családokat csak úgy
tarthatjuk meg, ha a gyermekek számára színvonalas oktatási intézményeket tudunk biztosítani. Ezért is
múlhatatlanul fontos a pedagógusok munkája, de fontos az is, hogy például ezen a nyáron az önkormányzat
törekvéseinek eredményeként megújulnak az óvodaépületek és a központi konyha is.
Erő ssné Király Ildikó, az ÁMK igazgatója örömmel zárta le a 201415ös tanévet, és a két vezető együtt
köszöntötte jubiláló dolgozóit: Dukainé Gagyi Mária Juditot és Molnár Imrénét 25 éves, Halász Károlynét 40 éves
jubileuma alkalmából.
Az ünnepségen az óvodások mellett Sztefanyuk Gabriella tanárnő zenetagozatos növendékei adtak mű sort,
majd a pedagógusokat és a közmű velő dési dolgozókat virággal köszöntötte és ebédre látta vendégül Mező csát
Város Önkormányzata.

PK
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Világtalanok világa, tehát a vakok éjszakája
Június 10én a könyhét keretein belül megnyílt a sötétségbe vezető út a látók számára. A meglepő cím és
témaválasztás valódi élményeket takart: egy igazán jó társaság múlatta az idő t a Mező csáti ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár termein belül. Kipróbálhattuk, hogy milyen a vakok élete, amikor cipő t kell befű zniük, italt
kell önteniük és még sorolhatnánk a nehézségeket, melyen átmennek a mindennapjaik alatt.
Mindezt a Vakok és Gyengénlátók BorsodAbaújZemp
lén Megyei Egyesületének köszönhetjük. A közhasznú társadal
mi szervezet 2004 decemberében került jogerő sen bejegyzésre,
melynek elnöke Barnóczki Gábor. Elő dje a MVGYOSZ Borsod
AbaújZemplén megyei szervezete volt. Céljuk, hogy segítsék a
fogyatékkal élő személyek társadalmi beilleszkedését és javít
sanak életminő ségükön. A jelenlegi projekt alapján megyénk 20
közintézményében szemléletformáló napokat rendeznek az
ügyintéző k bevonásával, a látássérültek speciális problémáinak
és azok megoldási módjainak átadására.
Sok sikert kívánunk mindezek megvalósítására, és visszavárjuk ő ket Mező csátra!

Czirkus Babett

Napközi a Közösségi Házban
A Mező csáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár dolgozói egy teljes héten át segítő i voltak azon
gyermekek szüleinek, akik ellátogattak táborunkba. Nem
csak szórakoztattuk ő ket, hanem ismereteiket is próbáltuk
bő víteni!
A hétfő i nap az ismerkedés jegyében telt. A prog
ramokat megbeszéltük, majd belevágtunk a játékba. A
délelő tt folyamán meglátogattuk Juhász Laci bácsi és Ju
hászné Marica néni tájházát. Itt hallhattunk egy rövid tör
ténetet ezen épületek szerkezetérő l, majd hogy mindezt
izgalmassá varázsoljuk, kitöltöttek egy tesztet, melybő l
kiderült, hogy melyik csapat figyelt legjobban. Ezek után a
két csapat elkészítette zászlóját, majd népi játékokkal töl
tötték el az ebéd elő tti órát. A keddi nap kezdéseként a
Miskakancsóról hallhattak egy történetet és felidézték az
iskolában tanult történelmet, majd megszülettek a gyurma
szobrok és rajzok. A szerdai napot az önkormányzat

támogatásával Mező kövesden töltöttük. Bejárták a Ha
das területét, ahol betekinthettek egy tájházba, mézes
kalácsot díszítettek, majd megnézhették, hogy milyen a
fazekasok élete. Étteremben ebédeltek, fagyiztak és még
a gyermekkönyvtárba is betértünk. A nap végén csend
ben utaztunk a buszon, hisz a fáradtság ekkorra elural
kodott rajtuk. Csütörtök délelő tt megnéztük közösen a
Mű vészetek Házát és egykét érdekességet is hallhattak
a zsidó közösségek életérő l, vallásáról. A napot a közeli
játszótéren folytattuk. A pénteki nap a két csapat verse
nyérő l szólt. Reggeli torna, majd startolt a szalagfogó és
a rókavadászat. Miután megtalálták az összes eldugott
rókát, indulhatott az akadályverseny. Itt aztán viccesebb
nél viccesebb feladatokban próbálhatták ki ügyességü
ket. A nap befejezéseképp kihirdettük a győ ztes
csapatot, ajándékkiosztás volt, majd fagyiztak és még
egyszer elmentünk közösen a játszótérre.
A délutáni programok közé tartoztak
a kinti játékok, a kézmű veskedés, filmnézés
és az activity. Gyerekek, nem csak ti tanulta
tok tő lünk, hanem mi is tő letek. Egy élmény
volt veletek ez a hét, remélem, jó szívvel és
mosolyogva emlékeztek ránk.
Köszönjük a Mező csáti Református
Gimnázium diákjainak közremű ködését.
Czirkus Babett
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Felhívás
A Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár a helyi lakosok segítségét kéri
régi esküvő i fotók gyű jtéséhez.
Olyan képeket keresünk, amelyek legalább hetven évesek – tehát 1945
ben, vagy azt megelő ző en készültek. Kérjük, akinek ilyen van a
birtokában, hozza be a könyvtárba – pár perces digitalizálás után a képet
visszaadjuk tulajdonosának. Esetleg már digitalizált képeket is szívesen
fogadnánk email címünkön.
Örülnénk neki, ha a fotók készítésének idejérő l és körülményeirő l,
valamint szereplő irő l is megkapnánk a legfontosabb adatokat.
A fotókra egy késő bb rendezendő kiállításhoz lenne szükségünk.
A mező csátiak segítségét kérve és várva, köszönettel:
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár, Mező csát
Telefon: 49/552096
Email: muvhazcsat@bicomix.hu

MEGHÍVÓ

A menyegző 17 órakor kezdő dik a TÁJHÁZ udvarán (Mátyás u. 37.), közremű ködik a Mező csát Népi Együttes és a
Pipás Zenekar, ~ 18 órakor folytatódik a református templomban, utána vonulás az ÁMK Kiss József Közösségi
Ház és Könyvtár Többcélú Terére, melyre minden érdeklő dő t szeretettel várunk.
(Rossz idő esetén a rendezvény az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Mű vészeti Iskola tornacsarnokában
lesz megtartva.)
Jegyek vásárolhatók: Répásiné Balogh Mária
Kovács Árpádné
kuratórium elnök
kuratóriumi tag
70/3392984
30/6382806

Mező csát Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma

Részletek hamarosan a www.csatikultura.hu oldalon!
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Csáti Újság
Pedagógusnap alkalmából tanítókat, tanárokat köszöntött a Mezőcsáti Tankerület
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevében
Szaniszló László tankerületi igazgató 2015. június 5én
köszöntötte iskolái nevelő testületeit. A Mező csáti Egressy
Béni Általános Iskola és Alapfokú Mű vészeti Iskola aulá
jában tartott ünnepséget a néptánc tanszakos és a zene
mű vészeti iskolások mű sora nyitotta meg.
Hálás szeretettel elő adott színvonalas produkciókkal
okoztak örömteli perceket a jelenlévő knek. Az ünnepi
mű sorszámokat követő köszöntő szavakból idézve:

A jubiláló dolgozókat is köszöntötték. 40 éve közalkal
mazott:
(Igrici).

30 éve közalkalmazott:
(Tiszatarján),
25 éve közalkalmazott:

(Igrici),
(Ároktő ),
(Mező csát).
(Mező csát),

(Igrici),
(Ároktő ),

(Tiszatarján),
(Mező csát

Az ünnepi beszéd zárszavát követő en került sor a peda
gógusok név szerinti köszöntésére. Miniszteri elismerés
formájában Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak:
(Hejő papi)
(Hejő papi).

Az iskolák vezető i idén is mindenhol kiválasztották a
legjobban teljesítő ket, akik az év tanítója, illetve az év
tanára elismerést kapták.
Ároktő :
,
.
Hejő papi:
,
.
Igrici:
,
.
Mező csát:
,
,
,
.
Tiszakeszi:
,
.
Tiszatarján:
.
A Mező csáti Tankerületben az év intézményvezető je el
ismerést kapta:
(Ároktő ).
A rendezvényt jóízű ebéd és baráti beszélgetés zárta.

Bereczné Veres Anikó
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Csáti Újság
A Miskolci Tankerület kitüntetettje
Kottáné Murányi Erzsébetet a BorsodAbaújZemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mező csáti Tagin
tézményének fejlesztő pedagógusát nagy megtiszteltetés érte. 2015. június 4én a Miskolci Tankerület által rende
zett pedagógusnapi ünnepségen kiemelkedő szakszolgálatiszakmai munkája elismeréseként kitüntetésben
részesült. Ezen a napon a BorsodAbaújZemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat közel 200 dolgozója közül
mindössze 6 fő kapott kitüntetést.
Az ő t ért megtiszteltetés számunkra is nagyon nagy örömet jelentett, hiszen évek óta ismerjük az ő szak
mai, pedagógiai és vezető i munkáját. Pályáját saját szavai szerint a következő jellemezte: „mindig igyekeztem a
legjobb tudásommal helytállni, minél magasabb szakmai ismeretre szert tenni, és munkámat lelkiismeretesen, kö
vetkezetesen elvégezni”.
Pedagógusi pályáját 1980ban kezdte Tiszakesziben. Négy év után a Mező csáti Általános Iskolához került.
A soksok év alatt osztálytanítóként gyakran tapasztalta, hogy tanulói gyenge teljesítményének oka nem feltétlenül
a hanyagság, a szorgalom hiányának következménye. Idő közben megismerkedett Tolnai Gyuláné heurisztikus
programozású olvasástanítási módszerével, melyet még jelenleg is alkalmaz a szakszolgálati munkája során. Volt
tanítványai felnő ttként visszaemlékezve arról szólnak, hogy milyen élményt jelentett számukra ezzel a módszerrel a
tanulás. A program pozitívumai mellett még mindig akadtak olyan diákjai, akiknek tanulási haladása nem elégítette
ki. Ennek okát kutatni kezdte. Célja volt, hogy pedagógiaimódszertani eszköztárát tovább bő vítse. Így ismerkedett
meg különböző tanfolyamokon, szakirányú képzéseken a tanulási hátrányokkal küzdő gyermekek nevelésénekok
tatásának legújabb kutatások szerinti módszereivel, eljárásaival (pl.: „Magatartási zavarok a gyermekkorban”,
„Játszva a tanulási kudarcok ellen”, „Hátrányos helyzetű , első sorban cigány gyermekek/tanulók integrációs nevelé
sének/oktatásának elmélete és gyakorlata”, DIFER stb.). Az itt megszerzett ismeretek sarkallták arra, hogy tudását
még magasabb szinten gyarapíthassa, ezért az ELTEn 19992001 között elvégezte a tanító, fejlesztési (differenci
áló) szakirányú képzést. Ezek a tanfolyamok és szakirányú képzések nem öncélúak voltak, ezeket alkalmazta is ta
nítványai körében. Ső t az ehhez szükséges fejlesztő eszközöket pályázat útján be is szerezte.
2005ben tevékenyen bekapcsolódott a tiszaújvárosi Nevelési Tanácsadó által irányított fejlesztési munká
ba. Ugyanebben az évben a mező csáti központú Kistérség megalakulásával Tiszaújváros már nem biztosította tovább a nevelési tanácsadói tevékenységet. Így szükségessé vált a Kistérség településeit ellátó nevelési tanácsadó
létrehozása, melyben tevékenyen részt vett, hiszen a szervezet egyik alapítója. Jelenleg is a 2006-ban létrejött
szakszolgálat dolgozója.
2011. április 1-tő l 2014. november 15-ig megbízott tagintézmény-igazgató. Vezető i munkáját mindig a legnagyobb körültekintéssel, precizitással, kiváló szakmai felkészültséggel végezte. Személyiségébő l, emberi tartásából fakadóan nemcsak a gyermekek iránt tanúsított figyelmet, odaadást, hanem pedagógus társai felé is mindig
nyitott, önzetlen és segítő kész volt. Az intézményvezető k és pedagógusok mindig számíthattak szakmai segítségére. A nevelési tanácsadó hatékony munkájának érdekében felvette a kapcsolatot és szoros együttmű ködést alakított
ki a gyermekeket ellátó egyéb intézményekkel is (pl. önkormányzat, kistérség, intézményvezető k, egészségügyi intézmények stb.).
2013 nemcsak a pedagógiai szakszolgálat mű ködésében, de szakmai pályafutásának is fontos állomása,
amikor pedagógus szakvizsgát szerzett a Miskolci Egyetemen. Ugyanezen év komoly kihívások elé állította, mint
vezető t. Megtörtént a szakszolgálat betagozódása a megyei-központi intézménybe (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat), megjelentek a szakszolgálatokra vonatkozó új jogszabályok. Ettő l az idő ponttól kezdve
az intézménynek mind szakmai, mind pedig szervezeti egységként felügyelő és mű ködtető szervezete a Miskolci
Tankerület lett. Sok apró gonddal, újfajta feladattal nehezítve munkáját. Ki kellett dolgozni és egyeztetni kellett a
mű ködés új ügyviteli rendjét, melyet ő példaértékű en ellátott.
A kitüntetés, melyet Pedagógusnap alkalmából átvehetett, egyben ennek a munkának is az elismrése.
Gratulálunk az elismeréshez és további munkájához erő t, egészséget kívánunk!

A pedagógiai szakszolgálat munkatársi közössége
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Csáti Újság
„Ballag már a vén diák…”

Csendes már a tanterem tovább, tovább
Jó remény hajt szüntelen tovább, tovább
A boldog édes ifjúság
Emléke mindig visszajár
Tovább, tovább, tovább
Fel búcsúcsókra cimborák!

Az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Mű vészeti Iskola 8. osztályos tanulói elbúcsúztak iskolájuktól,
tanárjaiktól, diáktársaiktól. Június 13án 9 órakor kezdetét vette az ünnepség, melyen szem nem maradt szárazon.
Versekkel búcsúztak a diákok, a zászlóra felkerült a szalag és azt átvették a már hivatalosan is 8. osztályba került
diákok. Czeglédi Terézia igazgatónő megtartotta beszédét, átadta az ajándékokat, megköszönte a szülő k
támogatását, majd a családtagok gratuláltak végző s csemetéiknek.
A szülő k és diákok számára is keserű mégis édes búcsúzás ez, hisz kirepülnek és belevághatnak abba az
életbe, melyet maguknak tervezgetnek már évek óta. Természetesen itt arra a kérdésre gondolok, hogy „Mi leszek,
ha nagy leszek?”. Gyermekkorban talán hercegnő és karate bajnok, késő bb szuperhő s, tanár, majd ezek után
jönnek a komolyabb tervek. Persze, mindez még változhat, elvégezhettek egy szakmát, de akár hármat is.
Mindez rajtatok múlik. Kívánunk nektek sok szerencsét és kitartást az úthoz, mely még elő ttetek áll.

Czirkus Babett

Érettségi találkozó
Három gimnáziumi igazgató részvételével rendezett érettségi találkozót a Nógrádi Sándor Gimnázium 1985ben
végzett IV. b osztálya június 20án. A három igazgató mindegyike szolgálaton kívüli: kettő közülük a református
gimnázium elő djének egymást követő két vezető je, egy pedig a mező csáti gimnázium tanára és igazgatóhelyettese
volt, majd tíz évig a mező kövesdi gimnázium igazgatója. Ő k mindhárman tanárai is voltak a most érettségi találkozóra
összegyű lt volt diákoknak.
Az 1985ben érettségizett osztály tisztán lánydiákokból állt, 23 fő vel tett érettségi vizsgát és közülük 14 fő volt jelen a
találkozón, sokan férjeikkel együtt.
Török Ferencné osztályfő nök a hajdani osztálynaplóból olvasta a diákok neveit, akik elmondták életüknek azt a
harminc esztendejét, ami eltelt az érettségitő l mostanáig: hogyan szereztek képességet a munkavégzésre, hol
dolgoztak, hogyan családosodtak meg, vagyis ezekkel a történésekkel megmutatták az iskolának az innen elvitt és
ide visszahozott zászlójukat.
Ez az érettségi találkozó az alkalom arra, hogy a volt pedagógusok és diákok barátokká váljanak, és felnő tt
emberekként felelő sséggel cseréljenek eszmét az élet nagy dolgairól, amikor elmondhatják, hogy együtt jártunk
iskolába, csak akkor még az egyik a padban ült, a másik meg a katedrán, de itt az érettségi találkozón nincs köztünk
különbség, csupán az a néhány év.
A gimnázium akkori igazgatója beszélt a találkozón az iskola eltelt 30 esztendejének történetérő l, ami ugyancsak
bő velkedett eseményekben, változásokban. A találkozón a tanárok és diákok szimbiózisa nemcsak a harminc évvel
ezelő tti tanteremben volt jelen, hanem a Muskátli étteremben is, ahonnan csókkal búcsúztak egymástól a régi tanárok
és diákok.
Ezúton is köszönjük az egyre fogyatkozó diáktalálkozók közt Besenyei Juditnak az érettségi találkozó ötletét, és
Gagyi Juditnak, a találkozó szervező jének a kivitelezést.

Juhász Sándor
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Verseny és egyben ünnep

A következő eredmények születtek:
Ifjúsági kategória:
I. Mező csát ÖTE
II. Borsodbóta ÖTE

Június 13án megrendezésre került a Megyei Önkéntes és Létesítményi
Tű zoltó verseny és egyben megünnepelték a Mező csát és Környéke Ön
kéntes Tű zoltóság fennállásának 130. évfordulóját. Ebbő l az alkalomból az
önkormányzat támogatásával készült el zászlajuk, melyet megáldottak a
történelmi egyházak lelkészei. A rendezvényen Tóth Attila tű zoltó százados,
a BorsodAbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tű zoltó
sági fő felügyelő je és Siposné Horváth Anita, városunk polgármester asszo
nya is tiszteletét tette. Az ünnepség után 8 csapat nevezett a versenyre.

Létesítményi kategória:
Összesített felnő tt kategória:
I. Bosch Létesítményi Tű zoltóság I. Sátoraljaújhely ÖTE
II. Mező csát ÖTE
III. Borsodszentgyörgy ÖTE

Kismotorfecskendő :
I. Sátoraljaújhely ÖTE
II. Komlóska ÖTE

Hétköznapi gondolatok...
Egyik reggel addig tartott az álomittas nyugalmam, míg elkortyolgattam az első kávémat.
Amint ébredezni kezdtem, vesztemre bekapcsoltam a tvt. Úgy éreztem, hogy a világ összes
gondja, baja, nyavalyája megszólított. Dő ltek a hírek a balesetekrő l, harcokról, háborúról,
fenyegető helyzetekrő l, gyilkosságról, farkasszemet néző államokról, merényletekrő l,
csalásokról, búról, bajról, ármányról. Komolyan azt hittem, hogy ez lesz az életem utolsó
napja, mert minden összeomlik, és egyébként is, kinek van kedve élni egy ilyen gonosz
világban? Aztán gyorsan kikapcsoltam a zajládát, és rájöttem, hogy süt a nap, ma is
végezhetek értelmes munkát, gondolatban magamhoz öleltem a szeretteimet, és a lelki
GPSemmel behatároltam, hogy Isten emberkertjében a rácsnak melyik oldalán is állok.
Azt hiszem, hogy a hírhozó eszközök megint sokáig hallgatnak majd körülöttem... és marad az emberi kapcsolataim ápolása.
Ez motivált arra , hogy néhány pozitív gondolatot megosszak barátaimmal, ismerő seimmel és mindazokkal, akik ezeket a
sorokat olvassák. Felvető dött bennem egy probléma... Elfelejtettünk beszélgetni. Beszélünk egymással, de "nem találjuk a
megfelelő szavakat... " Ritkán merészkedünk el a lényegig”… Pedig néha ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat lehet hogy
elég lenne egy „figyelő ” beszélgetés… Elég lenne az is, hogy csak ülünk egymás mellett az utcán, egy lépcső n, és
beszélgetünk, vagy csak nézzük a tájat, az embereket, és… figyelünk egymásra. És semmi nem történik. Semmi nagy és
különleges. Látszólag. Mert közben csendes örömök vesznek körül minket, puha boldogság takar be. Nagy és különleges
esemény, hatalmas titok. Mert benne két lélek egymásra talál, megölelik egymást, és jó érzés tölti be ő ket. Nyugalom, szeretet,
békesség… boldogság. Ennél nagyobb esemény nem létezik.
Azok a csendek, apróságok éppen attól válnak a legtöbbé, hogy együtt éljük meg. Együtt. Lehetnék bárhol a világon,
megélhetnék bármit, ha egyedül vagyok, sosem ér fel ahhoz az érzéshez, amit egy másik emberrel élek meg egy kopott padon,
vagy egy lépcső n ülve, ahol körülöttünk nem történik semmi, ám mégis történik valami. A legszebb dolog…csak beszélgetünk...
és közben a szeretet épül. Nagy különbség van a részvétlen némaság és az együttérző meghallgatás között. A modern ember
egyik legnagyobb keserve, hogy nincs hol, nincs kinek a batyuját kiteregetni.
Ezért olyan keresettek a pszichiáterek, akik türelmes, fizetett szakmeghallgatók, mert hagyják, hogy a páciens alaposan
kibeszélje magát, s már ezzel is gyógyítanak. Ezt mi is megtehetnénk… egymás orvosai lehetnénk – egy kis szeretettel,
empátiával, valódi és nem színlelt érdeklő déssel embertársunk személye iránt. Megérinteni a remegő kezet, elmélyedni a
repeső tekintetben, azt sugallni: „Most te, egyedül te vagy a fontos”, s lenyugtatni a zaklatott lelket azáltal, hogy osztozunk
vele…Örömben együtt lenni? Az se könnyű , irigység nélkül együtt nevetni, akkor is, ha nekünk magunknak éppen kevés okunk
van a derű re… de meg kell próbálnunk félre tenni irigységünket és együtt nevetni.
Próbáljuk megtalálni a bajok mellett is hétköznapjainkban a szépet, ezzel építve a szeretetet…magunkban is.

Zarándiné Keresztúri Ilona
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Agatha Christie: Tíz kicsi néger
Egészen eddig a könyvajánlókban nem került még megemlítésre a szerző k
munkássága, azonban most egy életmű vel állunk szemben, és azt hiszem jelen
esetben fejet kell hajtanunk ez elő tt.
Agatha Christie angol írónő , sokan a krimi, mint irodalmi mű faj koronázatlan
királynő jének tekintik. Mintegy nyolcvan írása jelent meg, emellett írói álnéven
romantikus regényeket is alkotott. Mű veit különböző adaptációkon keresztül is
ismerhetjük, több színdarabnak, filmnek, és már számítógépes játéknak is alapja
valamelyik Christiekötet.
A Guinness rekordok könyve szerint a krimi mű fajban a legnagyobb
példányszámban eladott könyvek közé sorolják írásait
Agatha Christie 86 éves korában hunyt el, utolsó mű vét a halála elő tti évben zárta
le, de a megjelenését már sajnos nem élhette meg.
Egyik kedvencem a most bemutatásra kerülő kötet, a Tíz kicsi néger. A kritikusok szerint ez az írás Agatha
Christie legkiemelkedő bb munkája. Nézzük, hogy miért.
Adott tíz porcelán négerfigura, tíz egymás számára teljesen ismeretlen ember, akik mind egyegy sötét
titkot rejtegetnek. Egy gyermekvers, ami tíz kicsi néger elhalálozásának módjait meséli el, egy magántulajdonban
lévő sziget, amelyen egy luxusvilla áll, és ahová a tíz szereplő nk érkezik. De vajon mennyi távozik?
A könyvet valószínű leg a nem hétköznapi alaphelyzet teszi annyira különlegessé, mert tíz különböző ember kap
meghívást egy paradicsomi szigetre. Különböző ek, mert van köztük orvos, bíró, nevelő nő , rendő rbő l lett
magánnyomozó, mélyen vallásos vénkisasszony, tábornok, kalandor, inas és szakácsnő .
Érkezésüket követő en ismerkednek, és döbbenten veszik tudomásul, hogy vendéglátójuk, bizonyos V. A.
Lacky nem tartózkodik a villában, azonban az inast, és a szakácsnő t konkrét utasításokkal látta el levélben,
merthogy ő k sem találkoztak vele személyesen. A kezdeti meglepetést a vacsora után felváltja a döbbenet, ugyanis
egy gramofonból mind a tíz szereplő t megvádolja egy hang, szándékos emberölés elkövetésével. A vendégek
értetlenül állnak a dolog elő tt, van aki beismeri a gyilkosság tényét, van azonban aki tagadja. Aztán megtörténik az
első haláleset, pontosan úgy, ahogy a gyermekvers kezdő dik:
„Tíz kicsi néger éhes lett egyszer, s vacsorázni ment,
Egyik rosszul nyelt, megfulladt, s megmaradt kilenc.”
A szereplő k halálával a porcelánfigurák is nyomtalanul eltű nnek. Egy hétvége alatt olyan elképesztő dolgok
történnek a szigeten, amik az ember legrosszabb rémálmában sem fordulnak elő . Szépen sorban, egyre többen
titokzatosabbnál titokzatosabb módon veszítik életüket, és esnek áldozatul a láthatatlan hóhérnak. A túlélő k
egymásra mutogatnak, próbálnak szövetkezni, és ily módon életben maradni, de a versike rövid idő alatt
hátborzongató valósággá válik.
Vélemény:
Nehéz errő l a könyvrő l elfogultság nélkül véleményt alkotni, hiszen az olvasót már az első pár oldal után rabul ejti
és gondolkodásra, találgatásra készteti, azonban a megoldás legtöbbünk számára csak az epilógusból derül ki.
Valóban kivételes munka, fondorlatos, szépen egymásra épülő cselekmény, ami a könyv lapjaihoz szegezi az
olvasót. Erő s lélektani hatást kiváltó írás, sokszor uralkodhat el rajtunk a félelem, a bizonytalanság és a kétség. Azt
gondolom, Agatha Christie stílusa és írói nagysága ebben a könyvben mutatkozik meg leginkább, nem véletlenül
sorolják ezt a kötetet a legjobb krimik közé az illetékesek.
Bár a könyvben sorozatosan felüti a fejét a halál és a gyilkosság, mindezt a szerző kíméletesen, olvasmányos
módon fogalmazza meg.
Ajánlom azoknak az olvasóknak, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól, akik szeretik a fordulatokat és az
izgalmakat, illetve azoknak, akik még nem találkoztak az írónő mű veivel.
A Tíz kicsi néger, és valamennyi kötet az írónő tő l megtalálható a könyvtárban.

Baranyi Krisztina
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Minden, ami szó és érzelem.

A VERS TISZTELETE

A költészet korszakokat átívelő , maradandó értékünk.

A Költészet Napja, a
. Immár ha
gyománnyá váló rendezvénysorozat országszerte A ma
gyar nyelv hete, a magyartanárok szervezésében a
magyar kultúrának, költészetnek és nyelvnek szentel fi
gyelmet az ország soksok pontján – és kapcsolódik a
Költészet Hetéhez.
A
állja a sarat, miközben a
világháló „lekörözi” az „üzletet”! Június elején
gazdagította a programot.
A könyvesbolt vezető je
a mecénás,
menedzser, a szívelelke, mozgatórugója a kultúra ügyé
nek
résztvevő i voltak az ese
ménynek.
így ünne
peltek. Olvasók, alkotók mondták, olvasták fel a verseket
a Könyvesboltban.
A bolt emeleti,
kiállítás a
mű veibő l.
A körben ülő k számára a versmondás ünnep volt! Ez az
együttlét igazolja, az irodalom nem kötelező feladat, nem
„vigyázzban állós” ünnep, hiszen lehet másképpen is ver
set mondani!
Mindenki hozzáadja hangját, testét, egész lényegét!
Megnyíltak a lelki kapuk. A jelenlévő költő k bepillantást
engedtek az alkotói folyamatba.
A fő szereplő :
című válogatott verseskötet, Ilona ver
sei!
A lánc versolvasók innen válogattak. A kötet témái válto
zatosak, széles spektrumban mozognak! Ő szinték a so
rai, lélekhez simulnak. Szól a gyermekekhez, szól a
szerelemrő l ábrándozásokról, mindennapjainkról, szere
tetrő l, évszakokról, Istenrő l, emberrő l és a hazafiságról.
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/Molnár Papp Ilona: Az én költészetem/
A verskötetet illusztrálta Vass Zsóka, aki mező csáti fes
tő mű vész, másik büszkeségünk.
A költő k a lelket, a kitartás szellemét igyekezett ébren
tartani hiszen minden korban nehéz élni a magyarnak
valamiért! Idő nként a költő k, a múzsák is hallgattak!
A csendtő l a versig,  jó együtt lenni, verset hallgatni,
verset mondani! Köszönet érte Vachterné Erzsikének,
aki szívbő l támogatja az írókat, költő ket, a tehetségek
rögös útját! Ez a kis közösség, itt, a könyvesboltban nem
csak a hallgatója, de aktív résztvevő je is volt a nemes
ügynek.
A versek mély érzéseket hoznak felszínre, ki nem mon
dott gondolatokat, megbúvó érzéseket, – megnevettet
nek, vagy elszomorítnak.
Felnő ttként, újraolvasva a verseket, más dolgokat ve
szünk észre bennük és magunkban, mint korábban
gyermekként.
A mai fiatalok kapcsolata vegyes a verssel. Van, akit hi
degen hagy, van, aki habzsolja, sokakat megérint, kere
sik a kedvükre való strófákat!
A vers él és virágzik a világhálón is, okos, szép dolgokra
is jó a net. A közösségi oldalakról ez világosan kiderül!
Ez a jó együttlét folytatódott a
:
című rendezvénnyel. Nagyon jó,
hogy Mező csáton fontos a kultúra, és annak sok ága!
Elhivatott, önzetlen emberek szolgálják az ügyet! Adják
tovább nemzedékrő l nemzedékre a „fáklyát”! Mindenki
nek köszönet érte, aki tesz érte, részt vesz benne!
Tringelné Kapocska Zsuzsanna

Csáti Újság

A Nemzeti Mű velő dési Intézet BorsodAbaújZemplén Megyei Irodája és a Tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ
közösen rendezi meg 2015. október 7 és november 24 között Tiszaújvárosban, a Derkovits Kulturális Központ Városi
Kiállítótermében (Barcsay tér 24.)

A tárlat nyitott, a tartalmi és tematikai sokszínű ség megő rzése mellett első sorban az amatő r alkotók számára kínál
bemutatkozási lehető séget. A kiállítás képet ad a megyében és a felvidéken élő amatő r alkotók tevékenységérő l.
Az eseményen részt vehet minden BorsodAbaújZemplén megyében élő amatő r képző  és iparmű vész, alkotónként
– mű faji és tematikai megkötések nélkül – összesen három darab mű vel, melyet a kiállításra kész állapotban kell
beadni (grafikákat keretezve, vagy 50x70 cm, vagy 70x100 cm üveggel ellátva, festményeknél a maximális méret:
150 cm x 150 cm).
lehet leadni a Derkovits Kulturális
Központban (Tiszaújváros, Széchenyi út 2.).
Az amatő r alkotók számára szeptember 23án a zsű ri tagjai szakmai konzultációt tartanak.
A kiállításra alkotóközösségek jelentkezését is várjuk.
A mű veken maradandóan fel kell tüntetni az alkotó nevét, címét, a mű címét, méretét, technikáját és az alkotás évét.
Információ: kovács.aniko@nmi.hu
Telefon: 309282774

Sport
Júniusban csak egy mérkő zést játszottak csapataink. E z volt a szezon utolsó megmérettetése. Sajószögedet
fogadtuk hazai pályán. 20s félidő után a második játékrészben igazi örömfocit láthattunk. Jó
helyzetkihasználásoknak, és igazi csapatjátéknak köszönhető en még tovább tudtuk növelni az elő nyünket az
ellenféllel szemben, 62 lett a végeredmény. Ifi: 25
Kiemelném a csapatból Jáger Andrást, aki a szezonban rúgott 32 góljával kiérdemelte a megye II. osztály Közép
csoportjának gólkirályi címét. Megnyertük a bajnokságot, pedig a felnő tt csapat átlagéletkora messze felülmúlta a
harminc esztendő t. Tízen az öregfiúk mező nyében is szerephez juthatnának, hiszen elmúltak harmincöt évesek.
Számunkra erény és dicső ség, hogy a szeniorokkal is lefociztuk a riválisainkat.
A Mező csát VSE , bár jogot szerzett a megyei I. osztályú szereplésre, de a helyén marad, ő sztő l továbbra is a
Közép csoportban játszik majd, mivel nincs megyei I. osztályú licencünk. F elnő tt csapatunk nem esik szét, hiszen
keretünk nagy része szóban és írásban is már elkötelezte magát hozzánk. Lehetséges, hogy lesznek új emberek,
lesznek visszavonulók, és átigazolók is, ez ebben a pillanatban még csak lehető ség, ugyanis az átigazolási idő szak
még nem kezdő dött meg, most még mindenki eldöntheti, hogy hol szeretné a következő szezont folytatni.
Bízom abban, hogy a csapat valóban egyben marad, hiszen ez a csapat, mint láthattuk, képes véghezvinni a
kitű zött céljait, és sikerre vezetni a csapatot. A nyári szünetre minden kedves futballkedvelő szurkolónknak
kellemes pihenést, feltöltő dést kívánok, hogy a következő szezonban újult erő vel tudjunk szurkolni a
csapatainknak.
E zúton szeretném megköszönni E csedi János Úr egész szezonban nyújtott önzetlen támogató munkáját.
Hajrá Csát!
Nagy Anikó
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Radnóti békéje
A megfejtésekben a magánhangzók ékezettel és anélkül is elő fordulnak.
2. Ószövetségi próféta; 3. Tiltott szó; 4. Nő i név;
5. Az északamerikai állóvizek neve (két szó);
6. Repül egy Llel; 7. Spanyol tartomány;
8. Magánhangzók; 9. Kálium és lítium vegyjele;
10. Szükséges; 11. Horgony; 12. Luxemburgi és
magyar autójel; 13. Megszáná; 14. Az idézet
második része (zárt betű k: MKP); 18. Férfinév;
22. A Tisza mellékfolyója; 24. Kiegészítő ;
26. Értékmérő je; 28. Alsószoknya; 29. Nyeles
szemüveg; 32. A híres miskolci mentő kutya;
33. Résen át tesz láthatóvá; 36…. Cetung;
38. Néma sarok!; 39. Briliáns; 40. Névelő vel:
emésztő szervét; 42. Az elkövetkező ket sejtő ;
43. Rossz kívánságok; 44. Járandósága része;
47. Kinn a labda; 48. Üre betű i keverve;
50. Fekvő bútor; 52. Japán ital; 54. Hím vagy
nő …; 56. Határátkelő ; 59. Félig tiltás;
61. Aromájú; 64. Ón vegyjele; 65. Egyszerű gép
fordítva; 67. Személyes névmás
1. A tragikus sorsú költő szavai a békérő l (zárt betű k: ZVEKN); 14. Tároló hely; 15. Az első séget engedi (két szó);
16. Kiejtett betű ; 17 .Menükártya; 19. Szabolcsi község; 20. Hangtalanul jár!; 21. Tanító; 23. Munkavégző szerkezet;
25. Elborítna; 27. Nő i név; 28. Kiegészít; 30. Tantárgycsoport (é.k. fölös); 31. Növényi forrázat; 32. A felvonulás indoka:; 34.
Norvég, luxemburgi és spanyol autójel; 35. Alsó röv.; 36. Modorosság; 37. Csípő jét ideoda mozgatja; 39. Bű nöző k csoportja;
40. Idegen Andor; 41. Forgácsfánk; 43. Lövegek;44. Vas vegyjele; 45. Férfi becenév; 46. Ballag (T); 48. Hézag; 49. Szín; 51.
Alaszkai folyó; 52. Étel puhula; 53. Balkáni patak; 55. Angol Tamás; 56. Tetszető sebb; 57. Száz négyzetméter; 58. Dob;
60. …. János néprajztudós (Vadrózsák); 62. Fordítva kiejtett betű ; 63. Nagy mecsetek; 66. Nedvesedő síremlékre (két szó)

Rendőrségi hírek

EGYHÁZI HÍREK

Lakossági bejelentés alapján került sor rendő ri intézkedésre a jármű önkényes
Római Katolikus
elvétele bű ncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. 2015. 06. 17én 17.00
Egyházközség
és 18.00 közötti idő ben ismeretlen tettes Mező csát  Kardos dű lő ben az egyik
zártkerti ingatlan tulajdonosának tulajdonát képző mező gazdasági gépet, a
benne lévő kulcsával elindította, és a jármű vel Mező csát  Keselyű halom A vasárnapi szentmisék kezdési
idő pontja: 11 óra
városrész területén közeledett anélkül, hogy ezt a tulajdonos engedélyezte
volna a részére.
A bű ncselekményt követő en a forrónyomos tevékenység során az elkövető
Mezőcsáti Református
elfogásra és kihallgatásra került, aki a bű ncselekmény elkövetését elismerte.

Egyházközség

Istentiszteleti rend:
Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet.
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2015. június

Megemlékezés

Születések

Kótai András és Farkas Szabina

Larina
Mátyás Géza Gergő és Nagy Beáta

Leila
Szabó Gábor és Dánfi Zsuzsanna

Szilárd

„Elhagytál egy házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Elfogadni muszáj, megérteni nem,
A hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem.
De reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.”

Fehér József és Ecsedi Alexandra

Bella
Lakatos Krisztián és Molnár Éva

Liza

Halálesetek
Suszter Imre Pál 66 évet élt
László József 65 évet élt
Székely István 81 évet élt
Csörsz Zoltánné szül.: Hlavács Katalin 56 évet élt
Szabó Mihályné szül.: Pap Anna 77 évet élt
Hámori Mihály 89 évet élt
Szlávik Zoltán 75 évet élt

Megtört szívvel gondolunk arra a
felejthetetlen napra, amikor
édesapánk, Kiss Vincze 18 éve itt
hagyott bennünket.
Halála évfordulójára emlékeznek:

Gyermekei családjukkal

Emlékezés Csetkó Sándorra!

Fájdalom költözött egy éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed,
Nem lehetünk már soha többé veled!
Itt hagytál mindent amiért küzdöttél,
Elmentél azoktól, akiket szerettél.
A fájdalomtól mindig könnyes szemünk,
Mert te gondolatban itt vagy velünk.
Hiába borult rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre!

"Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Megpihent drága szerető szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Pihenjél csendben a porló hant alatt,
Mi őrizzük árván édes álmodat.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
édesapánk, Gremsperger István 2015.
március 14-én 83 évesen örökre
elhagyott bennünket.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára, amikor
ötvenedik születésnapod után 2 nappal
örökre itt hagytál bennünket.
(2014. július 30.)

Szerető családja

Édesanyád és szeretteid
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Zárva leszünk
A Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
2015. július 13tól augusztus 2ig zárva lesz.
Az érintett idő szakban az intézményegység
szolgáltatásai szünetelnek.
A Köztisztviselő k Napjára különleges ajándékkal ked
veskedett a közös önkormányzat Mező csát, Ároktő és
Hejő papi önkormányzati dolgozóinak: valamennyien kö
zös kiránduláson vettek részt, melynek során a Zemplé
nihegység számos nevezetességét látogatták meg.
A minden részletre kiterjedő és rendkívül alapos szerve
zés mellé szerencsére jó idő is járult, így minden tekin
tetben felhő tlen volt a nap. A program Szerencsen
kezdő dött, majd következett Sárospatak, Fű zérradvány,
Mikóháza, Széphalom, Sátoraljaújhely és Tarcal, s min
den településen más és más érdekességek várták az
ünnepelteket.
Mind a három település polgármesterei, mind az önkor
mányzatok dolgozói számára hasznos és közösségépítő
volt a kirándulás, melynek során az élmények, beszél
getési lehető ségek révén alkalom nyílt a munkatársi
kapcsolatok megerő sítésére, elmélyítésére.

Június 25én Kékedi László, Kisgyő r polgármestere meghívására a bükki településre látogatott Siposné Horváth Anita
polgármester és Tóthné Bodnár Irén c. fő jegyző . Kékedi László a nap során bemutatta Kisgyő r fő bb látványosságait,
és a településvezető k szót váltottak munkájuk tapasztalatairól és további elképzeléseikrő l is. A rokon szálakat első 
sorban a népi hagyományok tisztelete és éltetésének szem elő tt tartása jelenti, ebben Mező csát városvezetése több
jelentő s lépést kíván tenni, és nagy elismeréssel adózik az e területen dolgozó magánszemélyek és közösségek
munkájának is – mondta el a polgármesterasszony. (Mint az ismeretes, a közelmúltban vásárolta meg a mező csáti
önkormányzat a település egyik legrégebbi népi lakóépületét, amelyet tájházként kíván hasznosítani.)
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