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Csáti Újság
Önkormányzati hírek
Mező csát Város Képviselő – testülete szeptember 24én tartott ülésén módosította a helyi iparű zési adóról szóló rendeletét.
Rendeletet alkotott a talajterhelési díjról , továbbá a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Az elfogadásra került rendeletek az
alábbiakban közzétételre kerülnek:

Mező csát Város Önkormányzat Képviselő testületének
14/2015. (IX. 25.) rendelete
A helyi iparű zési adóról
Mező csát Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében
eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, 5.§ c) pontjában, továbbá a 6.§ban kapott
felhatalmazás alapján a következő ket rendeli el:

Adóköteles az önkormányzat területén eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35.§ (1)(2) bekezdései
szerinti vállalkozási tevékenység.

Az adókötelezettség a Htv. 38.§a szerint keletkezik, illetve szű nik meg.

A Képviselő testület az adó alapját a Htv. 3939/B. § szerint állapítja meg.

(1) Állandó jelleggel végzett iparű zési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1,8%.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparű zési tevékenység esetén az adó mértéke napi 3000. Ft.

A Képviselő testület az adóelő leg megállapítása és az adó megfizetésére során a Htv. rendelkezéseit alkalmazza.
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Htv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a helyi iparű zési adóról szóló 23/1997. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 1/2000. (II. 01.),
22/2001. (VII. 27.), 8/2002. (II. 28.), 23/2002. (XII. 12.), 23/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendeletek.

Mező csát Város Önkormányzat Képviselő testületének
15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Mező csát Város Önkormányzatának Képviselő testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következő ket rendeli el:

Mérési lehető ség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével
kell megállapítani.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani,
bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Mező csát Város
Önkormányzata 117342171534859903920000 talajterhelési díj beszedési számlájára.
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(1)
a)
b)
(2)
a)
b)

A kibocsátó kérelmére a tárgy évben a talajterhelési díj megfizetésére 50%os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek
fennállásakor:
családban élő esetén az egy fő re jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%át
A kibocsátó kérelemére a tárgy évben a talajterhelési díj megfizetése aló mentes:
az egyedül álló, 70 év feletti kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 24 m3t.
a családban élő kibocsátó akkor, ha a kibocsátók mindegyike betöltötte a 70. életévét és az éves vízfogyasztásuk nem haladja meg
a 48 m3t.

(1)
A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj
megállapításához és ellenő rzéséhez szükséges adatokat tárgyévet követő év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
(2)
A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenő rzi.

(1)
A rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.
(a rendelet melléklete – a bevallás formanyomtatványa elérhető a város honlapján)

Mező csát Város Önkormányzat Képviselő testületének
16/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a Környezetvédelmi Alapról
Mező csát Város Önkormányzatának Képviselő testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő ket rendeli el:
Mező csát Város Önkormányzat Képviselő testülete környezetvédelmi feladatai megoldásának elő segítése érdekében „Környezetvédelmi
Alap”ot hoz létre.
(1)

Az Alap felhasználásáról az éves költségvetési rendeletben, a tényleges felhasználásról az éves zárszámadás elfogadásával a
Képviselő testület dönt.
(2)
Az Alapot a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – környezetvédelmi célokra – így különösen
a)
védett természeti értékek megő rzése,
b)
levegő tisztaság védelme,
c)
vízvédelem,
d)
talajvédelem,
e)
zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, allergén növények elleni védekezés
f)
környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programban való részvétel
g)
környezettudatos nevelés erő sítése
h)
környezetvédelmi programok és koncepciók készítése
(3)
A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint használható fel.
A rendelet a kihirdetését követő

napon lép hatályba.

Döntést hozott a Képviselő testület az ülésen a Bursa Hungarica Felső oktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2016. évi fordulójához való
csatlakozásról.
Az Ösztöndíjpályázat a felső oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó illetve azt folytató fiatalok számára nyújt támogatás iránti pályázati
lehető séget.
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A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű ködési Rendszerében (a továbbiakban: EPERBursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges!
A személyes és pályázati adatok feltöltését követő en a pályázati ű rlapot kinyomtatva és aláírva mellékleteivel együtt az önkormányzatnál kell
benyújtania a pályázóknak. A pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papír alapon történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.
A pályázatra vonatkozóan részletes információk megtalálhatóak www.mezocsat.hu vagy a www.emet.gov.hu honlapon.
A támogatás megállapításának feltételei az Önkormányzat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete alapján a következő k:

(1) A „Bursa Hungarica” Felső oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj állapítható meg annak a pályázatát határidő ben
benyújtó és a benyújtás idő pontjában Mező csát bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a „Bursa Hungarica” Felső oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerző dési Feltételekben meghatározott elő írásoknak és e rendelet szabályai
szerint szociális rászorultsága megállapítható.
(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy
háztartásban élő k egy fő re jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %át.
(3) Elő nyben részesül azon pályázó aki:
a) árva, vagy félárva,
b) akinek szülei elváltak, vagy különváltan élnek,
c) akinek családjában munkanélküli van,
d) aki tartós beteg, vagy fogyatékossággal élő , illetve családjában tartósan beteg, vagy rokkant személy van,
e) aki gyermeket nevel,
f) akinek családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több.

(1) Az ösztöndíj idő tartamát és az egyéb feltételeket a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza, melyet a Képviselő testület hagy jóvá.
(2) Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege 5.000. Ft.
(3) Az önkormányzat által megítélt ösztöndíj visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtő l,
ha
a) a “B” típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn,
b) a támogatásban részesített “A” vagy “B” típusú pályázó elköltözik Mező csát önkormányzat illetékességi területérő l.
(1) A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élő k egy fő re jutó havi nettó jövedelmérő l szóló igazoláson túl a szociális rászorultság
igazolására csatolni kell:
a) amennyiben a szülő k elváltak, jogerő s bírósági ítélet másolatát,
b) több eltartott esetén iskola, óvodalátogatási igazolásokat,
c) amennyiben a pályázó árva, félárva, halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást megállapító határozatot,
d) amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot,
e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét,
f) igazolást tartós betegségrő l, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,
g) munkanélküliség esetén a Mező csáti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását (módosítva a 11/2015. (VI. 30. ÖR)
h) vállalkozó esetén, a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolását elő ző évi jövedelmérő l."
A Közösségi Ház és Könyvtár intézményegység  vezető jének elő terjesztését megtárgyalva döntésre került sor az önkormányzat október
havi rendezvényeinek szervezésére vonatkozóan. Döntést hozott a testület a folyamatban lévő önkormányzati beruházásokhoz tervezési
költségek, illetve a pályázaton kívüli munkák elvégzéséhez szükséges költségek biztosítása iránt. Az Önkormányzati tulajdonokat érintő
kérelmekre tulajdonosi hozzájárulásokról hozott döntést az ülés utolsó napirendjeiben.

Siposné Horváth Anita sk.

Tóthné Bodnár Irén sk.

polgármester

címzetes fő jegyző
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 Így van, hisz a Miskavédjegy alatt a város valamennyi pol
gárán – rajtunk – múlik az, hogy milyen a ma és milyen lesz a
holnap Mező csátja. A készülő dés és a nap is arról győ zhet
meg mindenkit, hogy Mező csáton nagyon sok jóakaratú, jó
szándékú és tettre kész polgár él. Ezért van az, hogy hiszek a
lehető ségeinkben, melyeknek nagy része itt van, Mező csáton
belül, mert attól épül a település, ha élünk ezekkel a lehető sé
gekkel – ehhez pedig mindannyiunkra szükség van.
Köszönöm, hogy fontosnak tartották ezt a napot és fontosnak
tartják, hogy építsék, gyarapítsák, gazdagítsák Mező csátot.

EGY NAP, MELY RÓLUNK SZÓLT
Az idő járás nem kedvezett a Városnapnak, mégis együtt szó
rakozott a település sok polgára, 2015. szeptember 26án.
Városunk polgármester asszonya, Siposné Horváth Anita is
végig kísérte a rendezvényt, melyrő l elbeszélgettünk a pörgő s
nap után:

 Városnapunk kezdetektő l a Mihálynap köré épül. A sok évvel
ezelő tti döntés oka, hogy mindenképpen szeretnénk megem
lékezni azokról a tehetséges fazekasmesterekrő l, akik hajdan
itt munkálkodtak és nagy hírnevet szereztek Mező csátnak.
Mivel azonban életrajzi adataink csak egy része ismeretes, VÁROSNAPUNK PROGRAMJAIRÓL:
ezért leghíresebb fazekas mesterünk, Rajczy Mihály neve A Város Napját 10 órakor a Közösségi Ház színháztermében
a Miskák felvonulása nyitotta meg, melyben a Tanoda, a Menapját választottuk a város ünnepének.
ző csáti ÁMK Napközi Otthonos Óvoda és egy bátor jelentkező , Lengyel Levente vett részt. Ezt követő en Siposné Horváth
Anita polgármester asszony megnyitotta a rendezvényt, majd
Tállai András a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, térségünk országgyű lési képviselő je köszöntötte a
vendégeket. A fellépő k mű sorát a Mező csát Népi Együttes indította el egy igazán pörgő s és az eső s idő ben is jókedvet
elő varázsoló tánccal. A színpadon látható volt még Juhász
Tamás és Kovács Ádám Máté közös produkciója, a Lila Akác
Nyugdíjas Klub tagjainak és a Fogyatékkal Élő k Nappali Intézete lakóinak elő adása, majd a Botorka Néptáncegyüttes. A
szünetben Bodnár János szórakoztatta a közönséget a kiállítókkal készült interjúkkal. Az ebéd és eredményhirdetések
után a sztárfellépő k követték egymást a színpadon. Elő ször
Bunyós Pityu mulatós egyvelegére, majd a SuperStereo mai
modern zenéjére csápolhatott a nagyérdemű közönség. Folytatásként tombolasorsolás vette kezdetét, majd a koncertek
sorát Antal Timi zárta, melyet a Szent Mihály napi tű zgyújtás
 A Város Napja a közösségi gondolkodás mentén épült fel. követett.
Nagyon komolyan gondoltuk azt, amit az elő zetes kiírásban is A Miska és a mező csátiak napját egy közös össztánc és tű zimegfogalmaztunk: legyen ez a nap mindannyiunké. Mellénk játék koronázta meg.
álltak mindazok, akiket megszólítottunk: a város intézményei,
civil szervezetei, vállalkozói és soksok polgára. Mostantól a
következő kben is kitüntetett figyelmet szánunk a fazekasság
nak és híres termékének, a Miska kancsónak. Amint látható
volt, a város jelképévé igyekszünk tenni, és arra kértünk min
den résztvevő t, hogy jelenítsék meg minél több formában a mi
Miskánkat. Úgy gondoljuk, emlékezni és az értékeket megbe
csülni nem csak nagyon komolyan, hanem játékos formában is
lehet; ezt láthattuk fiataljaink felvonulásán is, akik – felnő tt se
gítő ikkel együtt – kreatív ötletekkel és jókedvvel jelenítették
meg Mező csát híres szülöttét, a Miskát.

Czirkus Babett
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E ZÚTON

SZERETNÉNK KÖSZÖNETET MONDANI A VÁROSNAP

VALAMENNYI TÁMOGATÓJÁNAK, KIEMELTEN:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, NOUV Kereskedelmi és
Szolgáltatói Kft., Coop Nyírzem Zrt., Tállai András (a
Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, térségünk
országgyű lési képviselő je), DEÁK Kereskedő ház, Maszat
Burkoló és Fürdő szoba Szaküzlet, MEFI, Frank Papír Kft.,
Mező csát Kultúrájáért Alapítvány, Siposné Horváth Anita
(polgármester), Kormos Anna (képviselő ), Zarándiné
Keresztúri Ilona (képviselő ), Halász Károly (képviselő ),
Kápolnai László (alpolgármester), Magyar Posta mező csáti
dolgozói, Kiss József, Vachter Józsefné, Horovecz Tibor, Vályi
Attila

A VÁROSNAPI VERSENYEK ELSŐ

HELYEZETTEI:

Kuhinfő ző verseny: I. Egészségfejlesztő Központ
Bélessütő verseny: I. Fehér Jószefné

Várostörténeti totó:
I. Mező csáti ÁMK Napközi
Otthono Óvoda
Virágos porta 2015:
I. Gremsperger Erika
Miska-mese: I. Farkas Viktória
Különdíjas: Kovács Ádám Máté

A NYERTES MISKA-MESE
Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl bol
dogan élt egy jóságos király a palotájában feleségével és gyö
nyörű sző ke leányával, szolgálóival együtt.
Ezt a boldogságot sajnos beárnyékolta egy régi legenda, mi
szerint a palota mellett volt egy elvarázsolt négyszögletű kerek
erdő , ahol a rút és félelmetes hétfejű sárkány uralkodott. Ezért
sző keségnek megtiltotta a király és a királynő , hogy valaha is
betegye a lábát az erdő be.
A legenda pedig arról szólt, hogyha a sárkány 18 éves kora
után megpillantja a királykisasszonyt, és ha nem megy hozzá
feleségül akkor kígyóvá változtatja. Mind addig kígyó marad a
királykisasszony, amíg igent nem mond a sárkánynak vagy va
laki le nem vágja mind a hét fejét.
Eljött a nap amikor megünnepelték a királylány születésnapját,

6

nagy ünnepséget csaptak. A hagyomány szerint a kis
asszonyka a szüleitő l kapott egy gyémánt nyakláncot, amin
családi címer díszelgett, és meglepetésként egy kiskutyát is
kapott. Boldogan teltek a napok, a sző keség jókedvű en ját
szadozott a kutyussal a palota kertjében.
Egyszer egy szép napon a kutyus megpillantott egy pillangót
és kergetni kezdte. A pillangó sajnálatos módon berepült a
négyszögletű kerek erdő be. A királykisasszony utána szaladt,
kereste kis barátját, de eltévedt az erdő ben. Már nagyon be
sötétedett és félelmében sírni kezdett. Lekucorodott egy od
vas fa tövében, s a sírás hangjára megjelent a rút sárkány,
aki megkérte a leány kezét és mivel nemet mondott azonnal
kígyóvá változtatta. Minden úgy történt ahogy a legendában
meg volt írva.
Teltek múltak a napok, a király és a királynő nagyon szomorú
lett, mert nem találták sehol gyönyörű séges gyermeküket.
A leány is bánatos volt, hisz borzasztóan hiányoztak neki
szülei. Ezért kígyó formájában minden nap besiklott a palotá
ba, hogy titokban lássa ő ket.
Történt egyszer, hogy nem volt elég óvatos és az egyik pilla
natban a király meglátta a kígyót, s a kígyó nyakban a nyak
láncot. Ekkor tudatosult benne, hogy a legenda valóra vált.
Kihirdette, hogy annak adja a királyságát és a lánya kezét,
aki legyő zi a gonosz sárkányt. Ső t még a királyi címer meg
változtatási jogát is megkapja az a bátor dalia aki megtöri a
varázslatot.
Szép számban jöttek ám a lovagok, a bátor királyfiak. De
sajnos senkinek sem sikerült megtörni az átkot. Eljött a 99.
nap, amikor egy szegény szolgáló fiú, Miska a király elé já
rult, hogy ő biz szerencsét fog próbálni.
Bemerészkedett a négyszögletű kerek erdő legmélyebb
bugyrába, ahol rátalált a félelmetes tüzet okádó sárkányra.
Egy nyisszantással levágta a sárkány mind a hét fejét.
Láss csodát, megjelent elő tte a gyönyörű séges királykis
asszony. Miska hazavitte a királylányt a palotába. Volt nagy
boldogság. Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Így
mostmár Miska és a szép sző ke királykisasszony uralkodott.
De a királynak volt még egy ígérete, miszerint Miska a címert
is megváltoztathatja. Miska úgy döntött, hogy minél többen
megismerjék az új címert a palotában és a palotán kívül is,
így a saját képmását egy kancsó formájában teszi láthatóvá.
Azért, hogy a legenda tovább élhessen és szájról szájra
szálljon soksok évig, a királykisasszonyt kígyó formájában
jelenítette meg a kancsón. Így mostmár az új királyi címer a
Miskakancsó és rajta a kígyó lett. A születendő leányuk már
ilyen címeres nyakláncot fog viselni.
Itt a vége, fuss el véle! Még ma is élnek, ha meg nem hal
tak. A Miskakancsó még ma is híres!

Farkas Viktória

Csáti Újság
a térség legügyesebb csapata Tiszakeszi volt. 15 órakor a Fix
Stimm Együttes népzenei koncertjét hallgattuk, majd a verse
nyek értékelése után Vastag Csaba lépett fel, végezetül a Ti
szakeszi Botorka Néptánc Együttes mű sora után közös
táncházzal zártuk a rendezvényt. A színvonalas nagy nézett
ségű mű sorok mellett a nap folyamán számos egyéb program
is rendelkezésre állt. A hulladékból hasznosat elnevezésű ver
senyen foltvarrással első helyezett lett egy tiszatarjáni lakos,
de a II. és III. helyezett is ötletes papírból font terméket muta
tott be. A gyermekek sem unatkoztak, hisz egész nap rendel
kezésükre állt a játszóház, azon belül az arcfestés,
kézmű vesség. Az egészség sátorban állapotfelmérés és
egészségügyi tanácsadás várta a vendégeket. Megtekinthető
volt a veterán motorosok kiállítása. A rendezvény színvonalát
emelte a Délborsodi LEADER Egyesület és a BAZ megyei
Agrár Kamara elnökének részvétele, akik az érdeklő dő ket
szakmai tanácsokkal látták el. A megyei Agrár Kamara kiállítói
között megtalálhatóak voltak a sajtkészítő k, füstölt mangalica
hús árusítók, mézeskalács készítő k és a Borsodi Víz RT.

IX. HELYI TERMÉKFESZTIVÁL
A Mező csáti Kistérség Közösségi Munkásainak Egyesülete
2015. szeptember 12én rendezte meg a IX. Helyi Termék
fesztivált Mező csáton. Már hagyomány, hogy évente minden
alkalommal más településen rendezzük meg. A résztvevő k
megismerhetik egymás hagyományait, szokásait, helyi ter
mékeiket és kulturális értékeit, ezzel erő sítve a helyi közös
ségeket. A rendezvény 10 órakor kezdő dött Tállai András a
Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettesének, par
lamenti államtitkárának, az egyesület elnökének, valamint
Mező csát város polgármester asszonyának megnyitójával.

Ezt követő en a térség polgármesterei egy idő kapszulában
helyezték el a településük terveit, ami 20 év múlva kerül fel
bontásra és a most felújítás alatt álló Járási Hivatal épületé
ben kerül majd elhelyezésre. 11 órakor a Mező csáti Népi
Együttes fergeteges mű sorát láthattuk, majd a mező csáti Fo
gyatékkal Élő k Nappali Intézetének köszöntő elő adása kö
vetkezett.
A legsikeresebb kiállítóknak a helyi hagyományos termékeket
tekinthetjük, melyek közt szerepeltek: vessző bő l font termé
kek, horgolások, hímzések, a start mező gazdasági program
ban részt vevő k termékei, gyógynövények, lekvárok, házi
tészták, befő ttek, méz, gyümölcsök, zöldségek, festmények,
ékszerek, könyvek, stb. Összesen 52 kiállító volt.

A Kistérség fő ző és sütemény sütő versenye 10.30kor lett
elindítva, melynek fő ző versenyére minden település beneve
zett. A zsű ri a tiszatarjáni töltött káposztát ítélte a legjobbnak.
36 féle gyümölcsös sütemény közül az első helyezést egy ti
szadorogmai lakos nyerte. A két verseny meghirdetése után a
települések kulturális mű sora következett. Fellépett az árok Köszönjük támogatóinknak a segítséget, nélkülük a rendezvé
tő i, igrici, hejő papi, mező csáti, tiszakeszi és tiszatarjáni nyug nyünk nem jöhetett volna létre.
díjas klub, geleji énekkar és a tiszadorogmai általános
Széki Gézáné
iskolások. Ebéd után az ügyességi versenyek következtek és
az egyesület elnöke
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ISKOLAI KIRÁNDULÁS POROSZLÓN
2015. szeptemberében, nyárias melegben, rendhagyó módon
kirándulással kezdte a tanévet a Mező csáti Egressy Béni Álta
lános Iskola és Alapfokú Mű vészeti Iskola minden tanulója, ta
nára, dolgozója. Két turnusban, bérelt buszokkal indultunk a
csodálatos tiszai vidékre, ahol igazán sokrétű és élményekben
gazdag napot tölthettünk el a TÁMOP 3.4.4. C14 Innovatív Is
kolai Fejlesztés 2. ütem pályázat zárásaként.

„A poroszlói Tiszatavi Ökocentrum  Magyarország új turiszti
kai látogatóközpontja, igazi látványosság. Az Ökocentrum szó
rakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan
tárja a látogatók elé a Tiszató és a Tiszavölgy természeti kin
cseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának
gazdag élő világát.

A látogatóközpont felszálló madárra hasonlító, 2600 m2 alap
területű központi épülete több szinten várja az érdeklő dő ket ál
landó és idő szaki kiállításaival, rendezvénytermével,
háromdimenziós mozijával, játszószobával, kilátó tornyával. A
Tiszatavi Ökocentrum legfő bb látványossága Európa legna
gyobb édesvizű akváriumrendszere, mely 735.000 liter össz
térfogatával és a benne bemutatott víz alatti csodákkal igazán
különleges természet közeli élményt nyújt.
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A fő épületet körülölelő több mint 7 hektáros szabadidő park
állatbemutatóival és játszótereivel egyszerre vidámpark és ál
latkert, míg a létesítmény részét képező Tájház, halász skan
zen és hagyományő rző baromfiudvar révén valóságos
idő utazást tehetünk a XIX. század világába.
Az Ökocentrum kikötő je közvetlen összeköttetést teremt a Ti
szatóval, kiinduló pontja a GPS navigációval támogatott vízi
túráknak és kishajós kirándulásoknak.”

Az Ökocentrum – kínálta minden szórakozási lehető séget ki
próbáltunk. Megnéztük a szabadidő park állatait, a skanzent,
kipróbáltuk a játszótereket, majd folyamatos váltásban, kisebb
csoportokban 3Ds mozifilmet nézhettünk meg a Tiszató vízi
világáról. Ezt követő en az akváriumok, kiállítások, a kreatív
játszószoba és a kilátó megtekintése következett. Az egész
napos programot hajókirándulással zártuk.

Számtalan élménnyel és ismerettel gazdagodtunk. Tanulóink
közül sokaknak egyáltalán nincs alkalma kirándulni, a város
falain kívüli élményeket szerezni; csak abban az esetben, ha
az iskola szervezésében utazhatnak. A látnivalók nagy része:
a hajókirándulás, vidraetetés, a hatalmas kilátó élménye
mindmind újszerű , izgalmas program volt számukra, de itt
minden korosztály, minden látogató megtalálhatta a neki
tetsző látnivalót.

Veresné Nagy Zsuzsa

Csáti Újság
ÁTADTÁK AZ ORSZÁG NEGYVENEGYEDIK
KATASZTRÓFAVÉDELMI ŐRSÉT

Ünnepélyes keretek között átadták az ország negyvenegye
dik, BorsodAbaújZemplén megye ötödik katasztrófavédelmi
ő rsét. A mező csáti katasztrófavédelmi ő rs tíz település több
mint tizenötezer lakójának jelent a jövő ben gyorsabb tű zoltói
segítséget.
Az ünnepélyes átadáson dr. Tollár Tibor tű zoltó vezérő rnagy,
a BM Országos katasztrófavédelmi Fő igazgatóság megbízott
fő igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd a 2012ben indí
tott ő rsprogramról és az eddig elért eredményekrő l tájékoztat
ta a résztvevő ket. A program célja, mondta a tábornok, hogy
felszámolja az úgynevezett fehér foltokat és az ország vala
mennyi településére huszonöt percen belül odaérhessen a
tű zoltói segítség. A fejlesztés 2014ben és az idén is folytató
dott, ennek eredményeként kezdi meg mű ködését Mező csá
ton egy újabb katasztrófavédelmi ő rs, amely a jövő ben tíz
település –Ároktő , Gelej, Hejő kürt, Hejő papi, Hejő szalonta,
Igrici, Mező csát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján – több
mint tizenötezer lakója biztonságáról gondoskodik három
százhetvenhét négyzetkilométernyi területen. A tiszaújvárosi
hivatásos tű zoltóparancsnokság kihelyezett egységeként
mű ködő ő rs október elsejei elindulásával a térség mentő tű z
védelme nagymértékben fejlő dik, fogalmazott a fő igazgató,
hiszen az eddigi átlagos huszonhat kilométeres vonulási tá
volság tíz kilométerre rövidül. Tollár Tibor elmondta, az ő rs
programmal a beavatkozó erő k száma országos szinten már
negyven százalékkal növekedett, a program végére ez az
arány eléri az ötven százalékot.
Török Dezső , a BorsodAbaújZemplén megyei közgyű lés el
nöke a hivatásos tű zoltók beavatkozásai során jelentkező ne
hézségekre mutatott rá, valamint arra, hogy mindennapi

hő seink hittel, büszkén, eltökélten sietnek honfitársaik életé
nek védelmére, akár a saját életüket is kockáztatva. Ehhez az
áldozatkész szolgálathoz kívánt erő t, egészséget, hivatástu
datot és kitartást.
Siposné Horváth Anita, Mező csát polgármestere az új ő rs in
dulása feletti örömét fejezte ki, hiszen a katasztrófavédelem
jelenléte megnyugvással tölti el a helyi és a környező telepü
lések lakosait, mindemellett a tű zoltók vonulási idejének csök
kentésével, a gyorsabb beavatkozás lehető ségével még
biztonságosabbá vált a város. Zárásként kiemelte a Mező csáti
Önkéntes Tű zoltó Egyesület munkáját, melynek tagjai össze
hangoltan és hatékonyan mű ködnek együtt a hivatásos egy
ségekkel.
A beszédek elhangzását követő en a város néptáncosai ad
tak ünnepi mű sort. Ezután a fő igazgató és a polgármester át
vágták a szertárkapunál kifeszített nemzeti színű szalagot,
végül a történelmi egyházak képviselő i megáldották, meg
szentelték a létesítményt.

Forrás: http://baz.katasztrofavedelem.hu/

BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLY
2015. 09. 17én elindult a birkózó szakosztály 12 gyermekkel és 2 edző vel, mely lehető séget kínál a fiataloknak egy olimpiai
sportág elsajátítására, mindezt ingyenesen. A pályamodellt a miskolci DVTK edző csapata irányítja, Repka Attila vezetésével.
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A Mező csáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Támogató
Szolgálata 2007. júliusától kezdte meg tevékenységét. Fel
adata, a Mező csáti Kistérség területén, fogyatékossággal élő
emberek saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segíté
se, életvitelének megkönnyítése első dlegesen a lakáson kí
vüli (köz) szolgáltatások elérésének segítésével, valamint
önállóságának megő rzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása.
A támogató szolgáltatás szociális alapszolgáltatás, mű ködé
sét, az 1993. évi III. törvény szabályozza, mely a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkezik.
Támogató Szolgálatunk személyre szabott, komplex segít
séget igyekszik nyújtani, mely elő segíti, hogy a fogyatékos
emberek családjukban maradhassanak, szükség esetén a
családtagokat tehermentesítsék, és elő remozdítsák az önren
delkezésen alapuló, aktív életvitelük kialakítását, legyen az a
munka, a képzés, oktatás, stb. világa.
A szolgáltatást az a mozgássérült, siket és nagyothalló, vak
és gyengénlátó, értelmi sérült, autista, halmozottan sérült
személy (vagy annak törvényes képviselő je kezdeményezhe
ti) veheti igénybe, aki az alábbi támogatási formák valamelyi
kében részesül: fogyatékossági támogatás, magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka
Szolgáltatásunk célja, az önálló életmód, önrendelkező élet
vitel elő segítése információnyújtással, személyi segítéssel és
szállítással.
A szállítás keretein belül:
 első sorban gyermekek szállítása speciális nappali intézmé
nyekbe (mozgásjavító, készségfejlesztő általános iskola, óvo
da)
 felnő ttek szállítása nappali ellátásokba (fogyatékkal élő sze
mélyek nappali ellátása, idő s nappali ellátás)

K ÉS Z KÖNYVELŐ IRODA KFT SZOLGÁLTATÁSAI
Egyéni és társas vállalkozások könyvvezetése
Teljes körű adminisztrációs ügyintézés
Bérszámfejtés, adóbevallások készítése

 ezen kívül, közösségi rendezvényekre, különböző felülvizs
gálatokra, illetve szakrendelésekre való eljutásban, hivatalos
ügyek intézésében is segítséget nyújtunk
A személyi segítés keretén belül vállalunk:
 személyi kísérést, ami lehető vé teszi, ügyek intézésében a
sérült személyes jelenlétét pl. orvosi ellátás, bevásárlás, hiva
talos ügyintézés stb.
 személyi segítést, amivel a fogyatékosságból eredő akadá
lyok válnak leküzdhető vé (tisztálkodás, öltöztetés, étkezés,
bevásárlás, gyógyszer felíratása, kiváltása, stb.)
 a személyi segítő k önálló ügyintézést is ellátnak, amire első 
sorban azoknak van szükségük, akik még a segítő k kíséreté
vel sem tudnak eljárni ügyeikben fogyatékosságuk súlyossága
miatt.
 mentális, pszichés törő dés, segítő beszélgetés, felügyelet
biztosítása

Elérhető ségünk:

Szabóné Csapkó Zsuzsanna
szakmai vezető

Tisztelt Lakosok!
Szeretettel meghívjuk emlő és nyaki megbetegedések ultra
hangos szű rő vizsgálatára.
Vizsgálat ideje:
Vizsgálat helye: Mező csáti Egészségfejlesztő Központ. Elő 
jegyzés kérhető személyesen a Mező csáti Egészségfejlesztő
Központ betegirányításnál vagy a

Mező csát Hő sök tere 28 fsz 2
Tel 06204213200, 49/353376

Állat- és kirakodóvásár
Minden hónap második szerdája a vásár napja. A helyszín
változatlanul a Vásártér.
Következő vásárok idő pontja:
október 14. és november 11.
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„ISMERJ MEG, HOGY SEGÍTHESS!”
A Vakok és Gyengénlátók BorsodAbaújZemplén Megyei Egyesülete a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati támogatásával
2015. április 1. és 2016. április 30. között szemléletformáló programot valósít meg B.A.Z. megyében „Ismerj meg, hogy
segíthess!” címmel.
Az egyenlő bánásmód jogszabályba foglalt követelménye ellenére a gyakorlat azt tükrözi, hogy a közigazgatási szervek
ügyfélfogadásain hátrányt szenvednek a látássérült emberek.
A projekt során BorsodAbaújZemplén megye 20 közintézményében szemléletformáló napokat rendezünk összesen 100
ügyintéző bevonásával a látássérültek speciális problémáinak és azok megoldási módjainak átadására. A megvalósításban
részt vesz 14 látássérült személy és látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus is.
Közvetlen célcsoportunk a megyénkben élő látássérült személyek és a megyénkben ügyintézni kívánó látássérült személyek.
Közvetett célcsoportnak tekintjük az ügyfélfogadásokon látássérült ügyféllel kapcsolatba kerülő ügyintéző ket, a látássérült
személyt kísérő családtagokat, az egyéb más fogyatékossággal élő személyeket, akik az érintett hivatalokba érkeznek, továbbá
az érintett intézmények projektbe be nem vont munkatársait.
Szemléletformáló napokat tartottunk 2015. május 28án a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatalában,
június 11én Családtámogatási Osztályán, június 23án Nyugdíjmegállapítási és Adategyeztetési Osztályán, július 07én
Cigándi Járási Hivatalában, július 16án Sárospataki Járási Hivatalában, július 23án Gönci Járási Hivatalában, július 28án
pedig Putnoki Járási Hivatalában, szeptember 03án Mező csáti Járási Hivatalában.
A rendezvények a Vakok és Gyengénlátók B.A.Z. Megyei Egyesülete valamint partnerszervezete, a LátásMód Alapítvány
részérő l összesen 7 fő (5 látássérült személy) részvételével kerültek megvalósításra alkalmanként legalább 5 hivatali ügyintéző
bevonásával.
A gyakorlati tapasztalatszerzés során az ügyintéző k kétkét olyan szituációt kiviteleztek egyegy látássérült személlyel párt
alkotva, melyek a hivatali munka során mindennaposak. A projekt keretében beszerzett szimulációs szemüvegkészlet
segítségével az ügyintéző k megtapasztalhatták a különböző szembetegségekkel járó látássérülések jellemző it, a feladat ezt
követő en fordított volt: az ügyintéző a szituációt „látássérültként” élte át, miközben a látássérült személy került az ügyintéző
helyzetébe. A hivatali dolgozók lelkesen vettek részt a két órát felölelő programon.
2016. április 30ig további 12 szemléletformáló rendezvényt valósítunk meg megyénk Járási Hivatalaiban és Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában.
Projektünk eredményeként végbe megy a bevont ügyintéző k szemléletváltása, új ismeretekkel bő vül tudásuk, képessé válnak
arra, hogy az általunk közreadott gyakorlati módszereket munkájuk során alkalmazzák, így e hivatalokat felkereső látássérült
személyek a jövő ben egyenlő bánásmódban részesülnek.
További információk a Norvég Civil Támogatási Alapról: www.norvegcivilalap.hu.

Barnóczki Gábor

TEL: 0646/507077 FAX: 0646/507078
MOBIL: 30/5860512, 30/3753039, 30/5955357
Email: info@borsodivakok.hu Honlap: www.borsodivakok.hu

az Egyesület elnöke
a projekt szakmai koordinátora

ELADÓ!
Mező csát Kistérség Többcélú Társulása értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő autóbuszt,
melynek ára:
A gépjármű adatai:
Gyártmány: Volkswagen, típus: Crafter 50 HTL 2.5 TDI, henger Az autóbusz elő zetes egyeztetés alapján megtekinthető
ű rtartalom: 2461cm3, első forgalomba helyezés: 2008.06.13, Mező csát, Széchenyi út 50. szám alatt.
tényleges futás: 65.943 km, eddigi tulajdonosok száma: 1. Az értékesítéssel kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Mű szaki engedélye: 2016.06.03.ig érvényes, szállítható sze Lő rinczné Kemény Zsuzsanna
tel.: 0649552046/121.
mélyek száma 19 fő .
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Joanna Trollope: Sógornők
Örök, kimeríthetetlen téma a
családon belüli viszály, após,
anyós, vő , meny közötti vi
szony.
Ma már kevésbé jellemző , de
anyáinkra igaz volt: képesek
voltak életüket teljes egészé
ben gyermekeiknek szentelni.
Nem foglalkoztak az önmeg
valósítással, vagy azzal, mi
lesz, ha a gyermekek kirepül
nek?
A Brinkleycsalád életérő l olvashatunk a könyvben. Az
anyáról (Rachel), aki nem képes elengedni fiait. Még akkor
sem, mikor azok felnő nek, saját családot alapítanak. Míg végül
Luke, a legkisebb fiú nő sülése után Charlotte, az ifjú ara
kinyilvánítja akaratát, mégpedig azt, hogy nem hajlandó tovább
tű rni anyósa viselkedését és azt, hogy ő irányítsa az életüket.
Ezután a másik két fiú felesége is követi ő t. Mindenki szeretné
a saját életét élni. Rachel csaknem beleroppan ebbe.
Könnyen olvasható, érdekes olvasmány, az élet nagy kérdéseit
boncolgatja.

Több szemszögbő l láthatjuk az elválást szülő és gyermek
között, mely szükségszerű , mégis sokszor fájdalommal teli. Az
immár felnő tt gyerekek élnék saját életüket, de a szülő k
beleszólnak mindenbe… Nehéz, de elkerülhetetlen
újraértelmezni szerepünket az életben.
Nincs a könyvben krimi, csattanó, fordulat, vagy romantika.
Nincs benne semmi különös. Az teszi mégis mássá, hogy a
családról szól, és a hétköznapokból merít. Adott helyzetekkel
önmagunk is azonosulhatunk.
Egy átlagos angol család életét követhetjük nyomon, bár
meglátásom szerint egy magyar család is hasonlóképpen
mű ködik. Épp ezért érdemes a könyvet egyegy hideg téli
estén, teát, vagy kakaót szürcsölgetve elolvasni, mert
szembesít minket a családi viszonyainkkal és más
aspektusokat is megismerhetünk. Például, hogy ki, hogyan
reagál egy adott konfliktushelyzetben, mibő l fakadnak a
különböző félreértések, hogyan terjed a pletyka családon
belül, stb.
Valószínű leg mindannyiunk életében volt már ilyen és ehhez
hasonló nehézség, kihívás, amelyet meg kellett oldanunk, ám
vékony a jég, mely a megoldáshoz vezet, hiszen a szereplő k
mind a szívünkhöz közel állóak.
A kötet kölcsönözhető a könyvtárban!
Baranyi Krisztina
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Hétköznapi gondolatok...
Az idei nyáron /a környező települé
seken is/ sok rendezvényen voltam
és rengeteg emberrel beszélgettem,
fiatallal, idő sebbel. Nosztalgikus té
mák kerültek elő és általuk olyan
szavak, amiket régen nem hallottam.
Olyan szavak, amiket az ember nem
használ nap, mint nap, azt lassan
lassan idő vel elfelejti.
Vannak olyan szavak, amelyek már

S azt a sok többi szót, ami még neked is talán eszedbe jutott
soraimat olvasva, s azokat a szép élményeket, emlékeket,
amik felelevenedtek talán benned is.
Olyan személyes és közös kincsek ezek, amelyeket kár lenne
elfelejtve tartogatni a világukban, megérdemlik, hogy felele
venedjenek, hogy éltessük ő ket, akár csak egy nap erejéig is.

kezdenek kiesni, lemaradni a mindennapi szóhasználatunk
ból, és velük együtt lemaradnak életünkbő l azok az érzések,
emlékek, élmények is, amik hozzájuk fű znek. De nem halnak
meg, nem szű nnek meg létezni. Ott maradnak a kimondatlan
szavaink világában és csendbe óvják lelkünket. Elfelejtett
csodás szavaink, gyermekkorom emlékei.
Milyen jó is elmagyarázni a fiamnak, hogy mi is az a sarjú,
bárcsak érezné a nyári hajnalokban frissen kaszált fű illatát, s
szaladgálna mezítláb a puha harmatban.
Délután meg a csű rben, belevetné magát a száraz szénába.
Vajon fogjae tudni, hogy mi is a pajta, s milyen érzés, amikor
a kezére ragad a készülő kenyér tésztája dagasztás közben?
Az ő sz szépségei...a dióverés, szüretelés, amikor a sző lő vel
megtelt vödröket a puttonyokba öntöttük és az éjszaka sötét
jében a megvilágított présházban a sző lő bő l nyert mustot
kortyoltuk...
S hogyan is mondjam el neki, hogy mi is az a nyári konyha, s
milyen mennyei is az az illat, amikor frissen kiveszik a spar
helt sütő jébő l a bélest (én a kaprosat imádtam), a megsült
kenyeret s jól leverik a héját? S vajon lesze alkalma végig
sétálni egy gyönyörű tornácon, de úgy, hogy léptei alatt kicsit
összezizzenjen a padlózat? Na meg a pitvar, s a spájz, s a
hokedli, s az a régi kredenc, amiben féltett edényeit tartja az
ember s ő rzi kenyerét, s a családi képek díszelegnek rajta.
S hogyan magyarázzam el neki, hogy milyen is kiülni a ka
puba, várni a csordát s megetetni a pipéket, a lavórban meg
kútvízzel arcot mosni?
Ezekrő l én is majdnem lemaradtam, hisz az emlékeim is hal
ványak, mivel kicsi gyermekként élhettem meg ezeknek a
dolgoknak egy részét... a többit pedig nagymamáim elbeszé
léseibő l a képzeletem által és ennek is örülök, mert ha nem
így történt volna, akkor szegényebb lennék sok boldogságot
adó emlékkel.

Dr. Remeczki Gábor a Szegedi Tudományegyetem kitün
tettje lett. Pár mondatban elmesélte életútját, ami a gyé
mántoklevélhez vezette:

Zarándiné Keresztúri Ilona

A MUNKA SZERETETE

 ezzel az üzenettel zárta a beszélgetést Dr.
Remeczki Gábor.

Kép: www.delmagyar.hu

Befejezésként az oklevél egy részét idézném: "...életútja a
SZTE Alma Mater hírnevét öregbíti és közösségünk
követendő példájává teszi."

Czirkus Babett
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EGYHÁZ HÍREINK
A REFORMÁTUS E GYHÁZ ISTENTISZTELETI
RENDJE :
Minden héten hétfő n-kedden reggel 7 óra 40 perctő l
diákistentisztelet az Enyedys diákoknak
Minden szerdán reggel 7 óra 40 perctő l diákistentisztelet a
gimnazista diákoknak.
Minden vasárnap de. 10 órakor istentisztelet.
Október 23-án de. 10 órakor ünnepi istentisztelet.
Október 31-én de. 10 órakor ünnepi istentisztelet
Reformáció ünnepére - diákok ünnepélyes fogadalomtétele.
November 1-jén a református temető ben a Kriptadombon
Halottak napi megemlékezést
tartunk 16 órától.
November 8-án újbor alkalmából úrvacsorás istentisztelet.
November 14-én Jótékonysági bál este 19 órától a
Kisudvaron lévő tornatermünkben.

A RÓMAI KATOLIKUS E GYHÁZKÖZSÉG HÍREI:
A vasárnapi szentmisék kezdési idő pontja 11 óra

MEGEMLÉKEZÉS

"Ott pihensz ahol már nem fáj semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki,
Életed elszállt, mint virág illata,
Emléked ragyod, mint égnek fényes csillaga.
Ha könnyekből lennének a lépcsők,
Ha sóhajok alkotnák a hidat,
Felmennék érted a mennybe,
hogy Téged visszahozzalak."
Szomorú szívvel emlékezünk
halálának 3. évfordulójára

Gyászoló szerettei
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E MLÉKEZÉS
KOVÁCS ANDRÁSRA /C ILDA/

Születések
Kiss Henrik és Piroska Erika

Horváth Róbert és Csóka Éva

Karanyicz Dávid és Szabó Renáta

Glonczi Rafael és Dósa Klaudia

Balogh Máté és Mátyás Renáta

Házasságkötések
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk éle
tünk legszomorúbb napjára, amikor váratlanul el
hagytál bennünket.
Emléked örökké szívünkben ő rizzük.

2015.09.19.
Vascsák Péter
és Nagy Eszter

Halálesetek
Szilágyi Lajosné (szül: Pincés Erzsébet) 70 évet élt
Suhajda Sándor 63 évet élt
Farkas Pál 64 évet élt
Mecser László Tibor 61 évet élt
Pap József 54 évet élt
Balogh László 83 évet élt
Frómán Mária 54 évet élt
Nyikes Józsefné (szül: Mészáros Erzsébet Zsuzsánna) 65 évet élt
Czeglédi Jánosné (szül: Kovács Eszter) 85 évet élt
Póhl Pálné (szül: Dobrosi Erzsébet) 51 évet élt
Bajtai Lászlóné szül.: Szabó Erzsébet 57 évet élt (temetése: Hort)
id. Kemény Kálmán 72 évet élt

Feleséged,
Andris fiad családjával,
Tamás fiad családjával,
Ferenc és Ági

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS:
Hálás szívvel köszönjük minden kedves rokonnak, ismerő snek,
szomszédnak és a Lila Akác Nyugdíjas Klub tagjainak, hogy
Megtört szívvel gondolunk arra a fájdalmas napra,
amikor édesanyánk Kiss Vincéné, Kiss Irén 2 éve itt
hagyott bennünket.

Halála évfordulójára emlékezik:
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, s fájdalmunkban
osztoztak.

a gyászoló család
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Tisztelettel meghívom Mező csát polgárait: emlékezzünk meg
együtt az 1956os Forradalom és Szabadságharc kitörésének
59. évfordulójáról
2015. október 23án.
Az ünnepség programja:
18:00 Fáklyás felvonulás a Közösségi Háztól (Szent István út
21.) a Hő sök terére, ahol szalagot helyezünk el a Történelmi
Emlékkövön
19:00 Ünnepi megemlékezés a Mű vészetek Házában
(Kossuth út 17.),
Köszöntő t mond: Siposné Horváth Anita polgármester
Ünnepi beszédet mond Tállai András miniszterhelyettes,
államtitkár, a térség országgyű lési képviselő je
Ünnepi mű sor a Mező csáti Református Gimnázium diákjainak
közremű ködésével, szerkesztő rendező Gulyás Terézia
Zongorahangverseny, közremű ködik Juhász Tamás
zongoramű vész
Megjelenésükre, közremű ködésükre számítva,
Mező csát Város Önkormányzat Képviselő testülete nevében:

Siposné Horváth Anita
polgármester

Nagy és Társa
temetkezés

Tisztelt Lakosok!
Szeretettel meghívjuk csontsű rű ség mérés szű rő vizsgálatára.
Vizsgálat ideje:

3450 Mezőcsát,
Bacsó Béla út 17.

Vizsgálat helye:
Mező csáti Egészségfejlesztő Központ
Elő jegyzés kérhető személyesen a Mező csáti Egészségfej
lesztő Központ betegirányításnál vagy a

Éjjel - nappali ügyelet:
Elérhetőség
Tel.: 0670/324-7619
0670/324-7620

Szeretettel várunk
minden kedves
érdeklő dő t!
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