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2019: új év, új célok

Az új év mindig új
feladatokat, célkitűzéseket tartogat. Nincs ez
másképp az önkormányzat falain belül
sem, hisz munkatársainkkal évről évre próbáljuk szebbé és élhetőbbé tenni kicsi városunkat.

A már elkezdett projekt befejezése…
Az új Művelődési Ház belső emeleti része– EFOP4.1.8-16-2017-00077, és 2029/2017. (XII. 27.) Korm.
határozat alapján nyújtott támogatásból valósulhat meg.
Ezzel befejeződik a beruházás. Helyt kap benne egy 300
fős színházterem, egy kétszintes könyvtár, klub és oktató
termek. Az EFOP forrásból a könyvtári rész, a kormányhatározatból kapott forrásból a művelődési házrész kerül
befejezésre. Fontosnak tartom a kultúra ápolását és a
lakosság összetartását, melyhez elengedhetetlen a
komfortos környezet. Remélem, hogy még több kultúrakedvelőt vonz be az épület. – osztotta meg velünk polgármester asszony.
Kezdődik…
Először is megemlíteném, hogy az „Iparterület fejlesztése Mezőcsáton” - TOP-1.1.1-15-BO1-2016- 00010
pályázaton belül, a Szent István utca Ároktő felőli részén
egy iparcsarnok és egy szolgáltatóház épül, illetve kialakításra kerül a terület alapinfrastruktúrája is. A „Helyi
termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi
térségben” -TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 pályázatból, a Kossuth utca 10. szám alatt egy 250 m2 alapterületű zárt és 150 m2 nyitott vásárcsarnok épül. Az ipari
park területén hűtőtároló kialakítására kerül sor.
Mezőcsát vonatkozásában sor kerül a Füzes városrész
csapadékvíz elvezetési problémáinak rendezésére, mely
a TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00019 - „Mezőcsát és
Hejőkeresztúr települések belterületi vízrendezése”
projekt keretein belül valósul meg. Befejezésére legkésőbb 2021. 03. 01-én kerül sor. Lakások, közösségi tér
felújítása és a biztonság növelése… TOP-4.3.1-15-BO12016-00012 azonosítószámú, „Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton” projekt során a következő
projektelemek valósulnak meg. 1. projektelem a
Gárdonyi u. 21. szám alatti egylakásos lakóház felújítása.
A 2. projektelem a Rét utca 12. szám alatti egylakásos
lakóház felújítása és komfortosítása. A 3. projektelem a

Jókai u. 21. szám alatt új építésű kétlakásos szociális
bérlakás kialakítása. A 4. projektelem a Jókai u. 25. szám
alatti kétlakásos szociális bérlakás felújítás és
komfortosítás. Az 5. projektelem a Jókai u. 35. szám alatti
épület átalakítása háromlakásos szociális bérlakás
céljára. A 6. projektelem a Bajcsy Zs. utca 59. szám alatti
lakóház megvásárlásra került és felújítása történik. A 7.
projektelem a Szent István út 70. sz. alatti épület
megvásárlása és közösségi esélyegyenlőségi központ
kialakítása. A 8. projektelem 5 db térfigyelő kamera
telepítése az akcióterületen megvalósuló fejlesztésekhez
kapcsolódóan. A 9. projektelem Szabadidős közpark és
játszótér kialakítása és szelektív hulladékgyűjtő sziget
kialakítása. Végezetül a 10. projektelem Kerékpárút
kialakítása a Szent István, Hősök tere, Bajcsy-Zs.
utcákon. A befejezés tervezett dátuma 2020. 03. 31. Ezek
mellett az ifjúságot, annak helyben maradását ösztönző
programok megvalósítására is sor kerül. Következő
projektek programjai még ebben az évben elkezdődnek
az EFOP-3.9.2.-16-2017-00054 - „Humán kapacitások
fejlesztése Mezőcsáton és térségében”, EFOP-1.5.3-16
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”,
a TO P - 5 . 2 . 1 - 1 5 - B O 1 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 8 „ K o m p l e x
felzárkóztató program megvalósítása Mezőcsát leromlott
városrészein” és a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003 A
helyi identitás és kohézió erősítése Mezőcsáton és
környékén projektek. Ebben az évben a Sportpályán
található Klubház energetikai korszerűsí-tését is
szeretnénk megvalósítani.
Folyamatban lévő megvalósítások …
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00044- azonosítószámú –
„Esély Otthon Mezőcsáton” projekt keretében lehetőségünk van bérlakásaink felújítására. A Kiss József utca 6.
szám alatt három ingatlan rendbetétele zajlik, megvalósításának határideje 2019. tavasza. A Polgármesteri Hivatal, Városgondnokság, Árpád úti és Hősök terei óvo-

dák, valamint a Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
energetikai beruházása is folyamatban van, amelyeknek
tervezett befejezése 2019 tavasza.– zárja a beszélgetést
polgármester asszony.
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kormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. január 28-án tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta
és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület elfogadta a Mezőcsáti Polgárőr
Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről készült
beszámolót.
Elfogadásra került az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § és 24. § alapján elkészített és a
Polgármester által előterjesztett 2019. évi költségvetési
tervezet. A Testület az előterjesztett 2019. évi
költségvetési tervezettel kapcsolatos döntését a
következő testületi ülésen hozza meg.
Mezőcsát Város Önkormányzata és Mezőcsát Város
Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti
megállapodást a Képviselő-testület felülvizsgálta, annak
módosítását nem tartotta szükségesnek.
Jóváhagyásra került Siposné Horváth Anita
polgármester 2019. évi szabadság-ütemezése.
A Testület megvitatta a 2019. évi karbantartási,
felújítási programot.
Jóváhagyásra került Mezőcsát Város
Önkormányzatának 2019. évi rendezvényterve.
A 2018. évi civil támogatások felhasználásáról készített
beszámolót a Testület megismerte és elfogadta.
A Képviselő-testület döntésének köszönhetően a civil
szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatására
vonatkozó pályázat a 2019. évben is kiírásra kerül. A
pályázatok benyújtási határideje: 2019. március 31.
A Testület úgy határozott, hogy az önkormányzat 2018.
évben befolyt talajterhelési díj bevétel összegét azokak a
természetes személyeknek a támogatására használja fel,
akik a talajterhelési díjról szóló 15/2018. (X. 30.)
önkormányzati rendelet alapján a szennyvízhálózatra
műszakilag alkalmas és engedélyezett módon
rácsatlakoznak. A támogatás mértéke: 25.000.- Ft. A
támogatás a vízi-közmű használatbavételi engedély
bemutatását követően fizethető ki.
Módosításra került Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 9/2013. (V.
28.) önkormányzati rendelete. A rendelet melléklete
terjedelme miatt nem kerül megjelentetésre, de a város
honlapján és a hirdetőtáblán megtekinthető.
A vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások 12.000.- Ft-os támogatása
céljából a beérkezett árajánlatok értékelését követően
arról döntött, hogy Magyari Tamás mezőcsáti egyéni
vállalkozóval köt szerződést a tüzelőanyag beszerzése
céljából. A 12.000.- Ft-os egyösszegű támogatás nem
tartalmazza a szállítás költségét. A tüzelőanyagot a
támogatásra jogosult a vállalkozó telephelyén veheti át,
vagy gondoskodhat saját költségén történő szállításról.

Minden támogatásra jogosult az átvétel napjáról
értesítést kap.
A Képviselő-testület támogatta az Információs és
Technológia Minisztérium által kiírt „Az illegális
hulladéklerakók felszámolása” elnevezésű pályázatban
való részvélt.
A TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012 azonosítószámú,
Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton elnevezésű
pályázat keretén belül közbeszerzési szakértői
tevékenység elvégzésére a Demeter Ügyvédi Iroda
megbízása mellett, műszaki ellenőri tevékenység
elvégzésére pedig a B-ARCHI-KA TERV Bt. és a
Szoszobenesi Kft. megbízása mellett született döntés.
Zárt ülésen tárgyalták Mezőcsát Város kitüntető
címeinek adományozását. A Testület döntése alapján
2019. évben az alábbi személyek részesülnek
kitüntetésben:
Juhász Sándor nyugalmazott gimnáziumi igazgató
javaslatára „Mezőcsát Város Díszpolgára” Dr. Siska
András háziorvos,
Papp László Jogi-Településfejlesztési Bizottság
tagjának javaslata alapján „Mezőcsát Városért” Tóth
László mezőcsáti lakos,
Kormos Anna és Zarándiné Keresztúri Ilona
önkormányzati képviselők javaslatára „Humanitás
Szolgálatában Mezőcsátért” Dr. Mong Judit orvos,
Kápolnai László alpolgármester javaslatára
„Mezőcsátért a Közszolgálatban” Vida Lászlóné
nyugalmazott köztisztviselő,
Siposné Horváth Anita polgármester és Halász Károly
önkormányzati képviselő javaslatára a „Közösség
Szolgálatában Mezőcsátért” a Lila Akác Nyugdíjas Klub.

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2019. (I. 29.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról
és vagyongazdálkodásának szabályairól
szóló 9/2013. (V. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 9/2013.(V.
28.) önkormányzati rendelet korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyait felsoroló 2.
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mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 9/2013.(V. 28.) önkormányzati rendelet üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyait
felsoroló 3. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

Dr. Jerebák József sk.
jegyző

10/2019. (I. 28.) határozat melléklete

Pályázati felhívás
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet a költségvetésben
meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi
szervezetek, alapítványok, egyesületek, támogatására.
A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések
együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások
összegzése, a Képviselő-testület által az éves
költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok
színvonalas megvalósítása.
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál
bejegyzett, Mezőcsáti székhellyel /telephellyel/
rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület,
aki megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.
II. Pályázati feltételek:
(1) A támogatásra az az I. pontban meghatározott
szervezet pályázhat, amelynek célja:
a) a helyi népi kultúra megőrzése, hagyományok
ápolása vagy,
b) a sport, az egészségmegőrzés területén előmozdítsa a
város közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a
rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltését
vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés területén előmozdítsa a
környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra
fejlesztését, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket
produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek,
műhelyek tevékenységére és az ünnepek kultúrájának
gondozását, vagy
d) a nevelés, oktatás területén segítse az ismeretszerző,
az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, vagy,
e) a közrend, a közbiztonság védelme, vagy
f) természeti környezet és az élővilág értékeinek

megőrzése, állapotának fenntartása, az ezzel kapcsolatos
szabadidős tevékenység folytatása.
(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki:
a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött városi
kezdeményezésű, szervezésű rendezvény
lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját
tagjain kívül álló, Mezőcsáton élő személyek érdekében,
javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt
rendezvényt, illetve célt, amelynek megvalósítására
adott évben vállalkozik.
(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult
szervezet esetén a (2) bekezdésben foglaltak hiányában a
szervezet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi
rendezvény megvalósításához kíván segítséget nyújtani.
(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg
felosztásánál figyelembe veszi a (2) bekezdésben foglalt
feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet
aktív tagjainak létszámát.
(5) Az igényelhető és kapható támogatás összege az
adott szervezet teljes éves működési költségének
maximum 70%-a lehet.
III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
IV. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia
kell az önerő meglétéről. Az önerő nem csak készpénz,
hanem természetbeni felajánlás is lehet. (Saját tagság
munkavégzése, telephely, székhely biztosítása, tárgyi
eszközök használata, ennek számított díja, stb.) A
természetbeni felajánlásnak forintban kifejezhetőnek
kell lennie.
V. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:
A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani, a
szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával. A
pályázat benyújtásáért pályázati díjat nem számolunk
fel.
Pályázati hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül.
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal (Mezőcsát,
Hősök tere 1. polgármesteri iroda)
Benyújtási határidő: 2019. március 31.
Elbírálás: 2019. április 30.
A pályázati adatlap a Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatalban térítésmentesen igényelhető (Mezőcsát,
Hősök tere 1. polgármesteri iroda), illetve letölthető a
www.mezocsat.hu honlapról.
VI. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat Mezőcsát Város Önkor-
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mányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezi, a Képviselő-testület bírálja el. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, arról a Képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt.
VII. Támogatási szerződés megkötése, a
pénzeszközök átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére
történő átadása megállapodás keretében történik. A
támogatási összeg folyósítása a támogatott nevére szóló
bankszámlaszámra történik. A támogatási összeg több
részletben folyósítható, a támogatott által beadott írásos
kérelem alapján.
VIII. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi szervezet a
támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység
megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a
következő költségvetési év január 31-éig köteles
elszámolni.
IX. Egyéb rendelkezések:
(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok stb. részére a költségvetésben meghatározott
keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A
támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az
önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban
rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási
szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor,
hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat
nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a
támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására,
valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a
támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy
köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb
szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy
megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
foglalt feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben
lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat
feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható
meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett
támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette
igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra,
feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez
valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az
önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben
visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a
pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató
nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvaló-
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sulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét
képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával
megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele,
hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett
számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A pályázat megvalósítását és elszámolását szolgáló
űrlapokat a kérelem mellékleteként benyújtandók.
Mezőcsát, 2019. január 28.
Mezőcsát Város Önkormányzata

ÁJÉKOZTATÁS
a 2019. évi téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült háztartások
egyszeri támogatásáról
Tisztelt Mezőcsáti Lakosok!
Mezőcsát Város Önkormányzata 2018 szeptemberében felmérte a helyi igényeket a 12.000.- Ft összegű téli
rezsicsökkentésre vonatkozóan. A lakosság, háztartások
2019. február 4-étől vehetik át a tavalyi évben megjelölt
formában a részükre járó rezsitámogatást. Az igényelt
tüzelőanyagot abban a formában lehet átvenni, ahogyan
azt a tavalyi évben Önök írásban kérték, ennek
átváltására, cseréjére nincs lehetőség!
Mezőcsát Város Önkormányzata az igényelt tüzelőanyagok beszerzésére és kiosztására a Magyari Tüzéppel
kötött szerződést. Minden támogatásra jogosult személynek/háztartásnak értesítést küldünk arról, hogy az
igényelt természetbeni juttatást, tüzelőanyagot mely
időpontban vehetik át, ezért kérem Önöket, hogy a
Magyari Tüzép telephelyén csak akkor és abban az
időpontban jelentkezzenek a tüzelőanyag átvételéért,
amikor arról írásos értesítést kaptak.
A tüzelőanyag házhoz szállításáról mindenkinek
magának kell gondoskodnia, amennyiben az elszállítást
nem tudja megoldani úgy a Magyari Tüzép 1.000.- Ft
fuvarköltségért vállalja a kiszállítást.

Siposné Horváth Anita sk.
Mezőcsát Város Polgármestere

2019. február
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árosunkban régen várt beruházások zajlanak
2018 decemberében kezdődött el a Polgármesteri Hivatal épületében az energetikai beruházás, valamint a belső
átalakítások, melynek a befejezése 2019. február 28-ra várható. A bejárat átkerül az épület főhomlokzatára, annak
érdekében, hogy könnyen megtalálható legyen az ügyfelek számára. Fűtés korszerűsítés is megvalósul a
beruházás során és napelem felszerelése is megtörténik az épület üzemeltetési költségeinek csökkentése
érdekében. Az elektromoshálózat és a számítógépes hálózat is megújul és kialakításra kerül a mai kor elvárásának
megfelelően. Új burkolatot és festést kap az épület belseje, ahogyan új irodai bútorok is beszerzésre kerülnek. A
díszterem épületszobrászata és festése a terem egykori eleganciáját fogja tükrözni.

Energetikai beruházás zajlik a Városgondnokságon, ahol nyílászárók cseréjére kerül sor az épület szigetelése
mellett a fűtés korszerűsítése is megtörténik. Közfoglalkoztatás keretében a nagy oktatóterem felújítása is
megtörténik. Mozgáskorlátozottak számára mosdó kerül kialakításra és a meglévő mosdók felújulnak. A
beruházás várható befejezése 2019. április 28.

2019. február 04-én a
régi közösségi ház és
könyvtár és az árpád úti
óvoda épülete is átadásra
került a kivitelező
számára.
Hamarosan elkezdődnek
a munkálatok.
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agyar

ultúra apja szomorú dal

des,

2019. január 20-án megrendezésre került a Magyar
Kultúra Napja, melynek műsorát idén is a Mezőcsát
Népi Együttes adta.

Ebből az alkalomból már hagyománynak számít a
pörgő szoknyák és a szebbnél szebb tánctörténetek
megelevenedése a közösségi ház színpadán.
A rendezvényt Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város
polgármester asszonya a következő szavakkal nyitotta
meg:

„Himnuszunk születése napját, január 22-ét, legújabb

kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez
az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg
legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és
minősítését adhatja létünknek, amely megkülönböztet
bennünket más népektől. Ez a magyar kultúra. Nem
különb és nem több, mint más nemzetek kultúrája, de
földrajzi és történelmi helyzete által különös státuszú: a
velünk együtt élő népek felelősséggel gondozott
kultúrájának megőrzésében betöltött szerepe által. A
magyar kultúra életünk érdekében kifejtett cselekvés és
nemzeti azonosságtudat egyszerre. A kulturális
hagyomány és érték - amelyet történelmünk során
létrehoztunk - ad igazolást fennmaradásunkhoz. Ebben a
folyamatban nemesedett kultúránk őrizte meg a falvak
hagyományát, a nép ajkán születő dalokat, keze által
formált eszközöket, a kastélyok és kúriák szervező erejét
és műveltségét. És mindenekelőtt talán a legfontosabbat
az anyanyelvet, amely egyformán szól mindenkihez, s
amelynek megkülönböztetett szerep jutott és jut az
életünkben.
Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen
nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra
ünnepévé. Nem csak a magyar sors, magasztos
történelmünk viharos évszázadai sejlenek föl gyönyörű
himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött
- tudatunkban folytonosan jelenlévő és belőle építkező kultúra is.(…)
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A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha
feladataink jegyében számvetést készítünk, hogy milyen
módon kell, a ránk hagyott kulturális örökségeinkkel
felelősséggel bánnunk. S ezt, tovább kell adnunk az
utánunk következő nemzedéknek, annak a nemzedéknek, amelynek nevelésében a szerepünk felbecsülhetetlen! Hiszen nekünk kell értékes mintát felmutatnunk: a kultúra értékeit becsülnünk, törvényei szerint
élnünk, és tanulságait érvényesítenünk. Ma nincs szégyenkezni valónk Mezőcsáton, hiszen a ránk hagyományozott épített örökségeinket felújítottuk és szépítjük
folyamatosan, kulturális közösségeinket támogatjuk, sőt
újakat hozunk létre. Ünnepeinket, hagyományainkat
ápoljuk, elődeink emlékét őrizzük. Mert a kultúra
nemcsak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.
Sőt a kultúra kötelességet is ró nemzedékeinkre, így
most rajtunk a sor, hagyományozni és átörökíteni az
életünket, reméljük nem hiába vagyunk ezen a földön és
nem hiába tesszük dolgainkat. Bízzunk benne, hogy ránk
is fognak emlékezni a jövő nemzedékei itt Mezőcsáton.
(...)” - zárta beszédét polgármester asszony.

2019. február
műsor nem csak a méltán híres magyar népművészet
szépségét és sokszínűségét mutatta be, de megemlékezett, emléket állított, a háborúkban elesett hősöknek,
és a hadifogság kínjait átélt embereknek is.

edves olvasók és
könyvtárhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szent István
út 21. alatt található közösségi ház és
könyvtár átépítése miatt kizárólag a
felnőtt részleg állománya lesz
kölcsönözhető február hónaptól.
Az összes könyvtári szolgáltatás a
Művelődési Központ és Könyvtár új
épületébe való átköltözése után lesz
elérhető, várhatóan 2019 nyarán.

Megértésüket köszönjük!

Az idei előadás a háborúk korát, a katonaélet, hadkiegészítés, toborzás pillanatait mutatta be a tánc és mozdulat, a hagyomány eszköztárát használva, miközben a
világháborús korszak hangulatát is megidézte a kor
divatos dallamaival. Édesen szép korszak, melyben a
becsület, az önzetlenség, az önfeláldozás nem csak üres
frázis, hanem a mindennapi katonaélet alapja, és egyben
szomorú melankolikus állapot, mely magában hordozza
a halál és elmúlás fájdalmának keserű érzetét is. Ez a

2019. február
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anuár az

gressyben

Szánkózás Bánkúton

Mozilátogatás

elhívás

elhívás
Segítsen a Mezőcsáti Tájházért Alapítványnak az
adója 1%-ával.
Néhány adat, amelyekkel szeretném meggyőzni Önt
arról, hogy a Tájház megmaradjon, legyen anyagi forrás
a felújításaira, a benne folyó oktató- és kulturális
programokra:
·
a Tájház épülete a településünk és a járásunk
egyetlen műemléki védett népi épülete, építészeti
értékeivel és gyűjteményével első rangú a városunk
vonzáskörzetének értékei sorában a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal minősítése szerint.
· 19. század második felében épült mezőcsáti
kisnemesi lakóházak építési technológiáit, formai
jellegzetességeit mára egyedül őrző fontos értékünk,
része a településünk értéktárának.
· 1994-től felújítva, korhűen berendezve tájházként
működik.
· 2003-ban múzeumi működési engedélyt kapott.
· múzeumi intézményként fontos kulturális- és oktatási
funkciót teljesít, tevékenységében a diákprogramok
hangsúlyozódnak.
· közösségi rendezvények helyszíne, a környék
turisztikai kínálatának fontos eleme.
· tárgyi-, archív képi- és írott dokumentum
gyűjteménye a város számára fontos emlékeket őriz.
A Tájház a működése kezdetétől nem kér belépő díjat
sem a látogatóktól, sem a diákprogramok résztvevőitől.
A Mezőcsáti Tájházért Alapítvány adószáma:
18335572-1-05

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával támogassa a Mezőcsát Kultúrájáért
Alapítvány munkáját.
Adószám: 18435713-1-05

ezőcsáti

ásár (Kiss József utca)
időpontjai:

- február 13. szerda
- március 13. szerda
-április 10. szerda

A múlt évben hozzánk eljutott adóegyszázalékok
adományozóinak köszönjük a segítségét. A foglalkozásainkhoz szükséges - 11 éves, használhatatlan - projektorunkat cseréltük le az adományokból.
Juhász László

2019. február

10

elki

gészségközpont

A Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében
elnyert európai uniós támogatással bővítette a
jelenleg is működő mezőcsáti Egészségfejlesztési
Iroda (EFI) szolgáltatási körét; a lelki egészség
megóvása, fejlesztése érdekében. Így jött létre a Lelki
Egészségközpont (LEK), az EFI székhelyén.

Elsődleges célcsoportunkat azok a krízis helyzetben
lévő személyek jelentik, akik nem képesek a
krízishelyzetük megoldására annak első vagy második
szakaszában. A bio-pszicho-szociális modell alapfeltevése, hogy a betegségek kialakulásában nem csupán
biológiai, hanem pszichológiai és kulturális-társadalmi
összetevők hatásait is kulcsfontosságúnak kell tekinteni.
Ahogyan azt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is
megfogalmazza: az egészség már nem csupán a betegség
hiánya, hanem „a teljes fizikai, mentális és szociális
jóllét állapota”. Ahhoz, hogy az egészség e szintjét
elérhesse a lakosság, feltétlenül szükség van a lelki
tényezők ápolására, a pszichés állapot javítására is.
Ehhez szükség van külső segítségre is, melyet a
krízishelyzetben lévő nem biztos, hogy felmér, illetve
hogy képes önállóan segítséget keresni. Ezért nagyon
fontos, hogy a krízis helyzetben lévő emberrel potenciális hivatalból találkozó szakemberek (munkaügyi
központ, egészségügyi alapellátás, védőnők, szociális
alapellátás, önkormányzati dolgozók (pl. segélyosztók),
rendőrség, polgárőrség, stb.) és a lakosok is megfelelő
ismeretekkel rendelkezzenek a beavatkozást igénylő
helyzetek felismerésében, a rendelkezésre álló
támogatószolgáltatásokról, azok elérhetőségéről is.
Néhány adat amely, komolyan elgondolkodtató:
Hazánkban naponta 6-8 ember hal meg öngyilkosság
következtében (3-szor többen, mint közlekedési
balesetben)
Az öngyilkossági kísérletek száma ennél lényegesen
több (kb. 10x)
A 25-30 év közöttiek körében az első, a 15-24 éves
korcsoportban a második halálozási ok (az első a motor
és gépkocsi balesetek) az öngyilkosság, Magyarország

teljes lakosságát tekintve a hatodik leggyakoribb
halálok, valamint a depressziósok és öngyilkosok 6080%-a férfi.
Hogyan segíti a Lelki Egészségközpont (LEK) a
mentális egészség fejlesztését?
·Az Egészségfejlesztési Iroda székhelyén a Lelki
Egészségközpont térítésmentes szolgáltatásai mindenki
előtt nyitva állnak,
·Pszichológus és mentálhigiénikus munkatársak is
várják az érdeklődőket a gyógytornász, egészségfejlesztő és dietetikus mellett,
·Egyéni és csoportos foglalkozásokon való részvételre
nyílik lehetőség előzetes bejelentkezés alapján,
·Szemléletformáló tevékenységet végzünk a pszichés
problémák stigmatizálásának csökkentésére
A járás minden általános iskolájában, az osztályfőnökökkel együttműködve alternatív osztályfőnöki
órákat tartanak a gyerekeknek, aminek keretében az
önálló életvezetéshez nélkülözhetetlen témákat
dolgozzák fel. A foglalkozások célja, hogy a szakemberek alapfogalmakat, egészséges értékrendet és
hatékony működési módokat vessenek fel és beszéljenek
meg a diákokkal a jövőtervezés, a gazdálkodás, a
kríziskezelés, szabadidő eltöltés, családtervezés és
emberi kapcsolatok témakörében.
A lelki egészségközpontban dolgozó szakembereink
célja, hogy a gyerekekkel való közös munka tapasztalatairól a pedagógusok közreműködésével a tanév
során a szülőket is tájékoztassuk. Fontos látni, hogy a
gyerekek táplálkozási és életvezetési szokásai, szabadidős tevékenysége a családban alakulnak ki. Kell, hogy a
szülők tudatában legyenek annak, hogy a gyerekek
esetleg egész életre kiható szokás- és értékrendjének
kialakításáért ők a felelősek, és amennyiben szükséges,
meg tudják tenni a megfelelő lépéseket a változtatás
érdekében.
A Mezőcsáti Lelki Egészségközpont, az egészségfejlesztő szakrendelővel együttműködve, szervezetten,
pszichiáter és pszichológus szakemberek közreműködésével segíti a közepes- és súlyos, valamint válsághelyzetbe került járás lakosságát.

A témával kapcsolatos további kérdéseivel,
forduljon:
LEK Irodához
Cím: Mezőcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a nap 24
órájában hívható 116-123 ingyenes, lelki
elsősegély számot!
Együtt sikerülni fog!
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zabó

ál író mezőcsáti látogatásai

A mezőcsáti Községi-járási Könyvtár 1962-ben kezdte el az országos gyakorlatot követően író-olvasó találkozók szervezését. A szervezőmunkát a bibliotéka igazgatója, Kiss László és munkatársa, Pásztor Károly
szervezte. Az első meghívott vendégek Darvas József
író és Jobbágy Károly költő voltak. A találkozó érdekessége, hogy a rendezvényen részt vett Vígh György
parasztember, aki 1945-től 1950-ig tagja volt a helybeli
Nemzeti Parasztpárt szervezetének, amelynek egyik
országos vezetője Darvas József volt. A könyvtárba
1965-ben Szabó Pál is ellátogatott, aki először 1932
augusztusában járt a településen.
I.
Az akkor még fiatal, biharugrai születésű író mezőcsáti látogatásának oka, hogy az év augusztus elején a
fővárosi Szent János Kórházban elhunyt Édes Antal, a
mezőcsáti választókerület kormánypárti (Egységes
Párt) országgyűlési képviselője. A képviselő váratlan
halála miatt megüresedett helyre új választást kellett
kiírnia a Parlamentnek. A választókerület Purghy Emil
földművelésügyi miniszternek, a kormányzó sógorának
ajánlotta fel a mandátumot. Vele szemben azonban
fellépett a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári
Párt jelölje, Eckhardt Tibor is, mivel a községben 1932.
január végén megalakult az említett párt helyi
szervezete, amelynek csakhamar hatalmas tömegbázisa
lett. Az 1936-os választás előkészítése érdekében
augusztus elején a Kisgazda Párt a Korona-szállóban
pártebédet szervezett, ahová a választókerület
községeiből mintegy 300-an jöttek össze.
A fővárosi vendégeket Takács Lajos, igrici pártelnök
üdvözölte, majd Zs. Szabó Sándor, a párt helyi elnöke,
Horváth István, az Ipartestület elnöke az iparosok
üdvözletét tolmácsolta. A kormánypárt Purghy Emil
képviselőjelölt felkérésére bizottságot szervezett vitéz
Borbély-Maczky Emil főispán vezetésével. A közigazgatás vezetői kezdettől fogva mindent megtettek
Purghy győzelmének érdekében. A mezőcsáti kisgazdapárti ebédet követő napokban Eckhardt Tibor,
Ulain Ferenc, Kun Béla, Hegymegi Kiss Pál, Turcsányi
Egon, Lang Lénárd, Osváth Pál, Andaházy Kasnya Béla
és Dinich Ödön képviselők a választókerület minden
községét felkeresték. A választási kampány 1932.
augusztus 15-én indult, amikor is Eckhardt Tibor
elmondta első programbeszédét Tiszakeszin, óriási
lelkes tömeg előtt.
A választási küzdelemre jellemző volt a hatósági
terror. Tiszakeszin a csendőrök elkobozták a Kisgazda
Párt népgyűléseit reálisan bemutató Magyar Jövő és a
Magyarság című újságokat. A Kisgazda Párt választási
munkájának segítésére Bihar megyéből jött Szabó Pál
parasztíró három társával. A csendőrök a bihariakat
letartóztatták és a mezőcsáti főszolgabírói hivatalba
kísérték. A községben tartózkodó Hegymegi Kiss Pál

felismerte Szabó Pált és Eckhardt Tiborral és Ulain
Ferenccel együtt tiltakozott az író és társai letartóztatása
ellen és csak akkor engedték szabadon őket. Az akkor
már országos hírű író mezőcsáti választási élményeit
papírra vetette a Nyugtalan élet. Az írás jegyében című
művében, amelyet 1958-ban adott ki a Szépirodalmi
Könyvkiadó. Mezőcsáti élményeiről a mű 205–207.
oldalain a következőket olvashatjuk:
„A mezőcsáti időközi választás híres, sőt hírhedt
választás volt, a kisgazdapárt táviratilag értesített, hogy
baj van, menjünk azonnal Ugráról s a környékről,
ahányan csak tudunk. S mi hatan nekieredtünk
egyenesen Ároktőnek. Alig szálltunk le a kompról,
néhány csendőr elébünk toppan erről is, arról is, tehát
vártak bennünket. Aztán bekísértek az őrsre. Itt délfeléig
próbált a tiszthelyettes rábírni bennünket, hogy menjünk
vissza. Ne avatkozzunk mi bele a választásba. Persze,
nem mentünk, s így hát hat csendőr felszerelt, lóra ült, s
így tereltek bennünket a székhelyre, Mezőcsátra.
Hegymegi Kis Pál képviselő jött szembe ránk autóval,
de hogy meglátta a menetet, gyorsan visszafordult, felállt
a nyitott kocsiban, és így száguldottak vissza. A por
fellegként kavargott hátra, s Hegymegi úgy állt ott, mint
egy diadalmas hadvezér. Hiszen olyan botrányt, hogy hat
embert s köztük egy írót lovascsendőrök kísérnek, még
pénzért se lehetne megvenni.
Mire mi beértünk Mezőcsátra, jó délután volt, de az
egész falu népe kint volt az utcán. Apraja, nagyja.
Ellepték az utcákat, kerítéseket, a gyermekek a fákra
másztak, kiabáltak, zsibongtak, de zajongott az egész
nép. A baj az volt, hogy a szolgabírót nem lehetett volna
előkerítem (rossznyelvek szerint elbújt), s a nép egyre
fenyegetőbben tolult körénk az utcákból. Végre megvolt
a szolgabíró, s mentünk a hivatalába. A nép meglódult, a
falhoz nyomott lovat, csendőrt, elfogottat, s a
szolgabírónak annyira reszketett a keze, hogy nem tudta
volna beledugni a zárba a kulcsot!
A szolgabíró persze csak a „formaság kedvéért vitt be
bennünket az irodába, hogy ünnepélyesen szabadon
engedjen.
A nép éljenzett, a csendőrök eltűntek, s Hegymegi Kis
Pali bácsi rögtönzött beszédet mondott a néphez…
S itt el kell még mondanom Mezőcsátról valamit.
Élt ottan egy malomtulajdonos, Nagy Ferenc, aki igen
vagyonos, magas, szép szál ember volt, s aki fekete
kabátban, fényes csizmában, s hófehér gyolcsgatyában
járt állandóan.
Nagyon értelmes ember volt. Ez volt a csáti ellenzék
vezére. A veje, Dutka Gyula, szintén jókötésű
fiatalember s egyszer egy éjjel mentünk hárman hazafelé.
Dutka, Nagy Lajos s én.
Menjünk be ide egy pohár borra – mondja a „Nemzeti
Kávéház” előtt Dutka.
S bementünk.
A terem közepén hosszú asztal virággal, s csipkékkel, s
pezsgős üvegekkel, s az asztal körül a vármegye urai. Az
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alispánnal, szolgabírókkal s főkortesekkel. Valaki éppen pohárköszöntőt mondott, de beléjük dermed a hév, s
nagy csönd. Én egy boksz felé terelem a másik kettőt, a
pincér itt terem azonnal, s mondom.
Egy liter bort meg egy nagy szódát!
A pincér, bor s szóda jön, aztán zúg a pohár koccintunk.
Az ott az a bihari nímand! – hallom az első szót a társaságból.
Mék mondta azt, hogy nímand? – Állok fel, s
szeretném, ha a fejem felemelné a plafont.
Csönd. S én fogom a szódásüveget, egy ütés, az biztos.
Pedig tudom, hogy ahány megyei úr, annyi pisztoly, ma
se értem, hogy miért nem vágtak eléggé goromba
kérdésemre vissza. Ellenben hamarosan távoztunk, s
kint, az éjszakai órán a nép újra gyülekezett! Jöttek a
parasztok, mintha az éjszaka szülte volna őket, karókkal, botokkal, s az ott szokásos hosszas nyelű kisbaltákkal, hogy verjük agyon az urakat.
Dutka Gyula csendesítette le őket. (Egyébként Dutkát
ezután ki akarták hallgatni a csendőrök a községházánál, s aki a kihallgatást végezte, úgy belevágta a székbe,
hogy szék, asztal összetört.)”
Szabó Pál a Miskolcon megjelenő Magyar Jövő újságnak is megírta letartóztatásuk részleteit, s a választás
előkészítésével kapcsolatos benyomásait. Írását a lap
1936. augusztus 19-i számban adta közre.
Az 1932. augusztusi választás a kisgazdapárt győzelmével végződött. A választáson Eckhardt Tibor legyőzte ellenfelét, Purghy Emilt 105 szavazatkülönbséggel. A
párt sokkal több szavazatot is szerezhetett volna, ha nem
érvényesül a kormánypárt nyomása. A mezőcsáti
kisgazda győzelemmel az ellenzék döntő csapást mért
az Egységes Pártra, s a győzelem gróf Károlyi Gyula
miniszterelnök bukását is okozta.
II.
Az író másodszor 1965 augusztusában író-olvasó
találkozón vett részt Csáton, amelyen jómagam is jelen
voltam. Szabó Pál feleségével, Etelka nénivel együtt
egy vasárnap délután a korai órákban érkezett meg egy
használt Mercedes kocsival, amelyet sofőrje Kék úr
vezetett. A könyvtár nagytermében hatalmas tömeg
fogadta a vendégeket, amelyen megjelent néhány
miskolci tollforgató is, többek között Baráth Lajos és
Gulyás Pál írók. A vendégeket Táboros Sándor magyartörténelem szakos tanár üdvözölte, s méltatta Szabó Pál
munkásságát. Az író először is elnézést kért a késésért,
de budai otthonukba váratlanul bolgár íróküldöttség
érkezett. Bevezető szavai után utalt arra, hogy ő „KeletEurópa legrosszabb szónoka” és ezt a jelenlévők
bocsássák meg neki, majd részletesen szólt írói
munkásságáról. Ezt követte a dedikálás, amikor én is
beálltam a sorba. Talpalattnyi föld című regényébe a
következőket írta: „Szecskó Károlynak szeretettel,
hogy szeresse a könyvet. Szabó Pál.”
A dedikálás után módom volt arra, hogy néhány szót

válthassak vele, s megemlítettem, hogy Dutka Gyulát
személyesen ismertem. A találkozó végén a megjelentek
egy része a Lapos Hangya étterembe ment, ahol mód volt
arra, hogy az íróval kötetlen beszélgetést folytatassanak.
Emlékezetes élmény maradt a látogatás!
Szecskó Károly

Hétköznap gondolatok
Elgondolkoztam mit kívánhatnék a kedves olvasóknak, ami könnyebbé teszi a mindennapokat... Neked (és
magamnak) kívánom:
Hogy legyen erőd akkor is szeretni, amikor úgy érzed:
csak Te adsz.
Hogy legyen erőd akkor is mosolyogni, amikor úgy érzed a fogad törik belé. Hogy akkor is kitarts, amikor
nincs kedved. Hogy ne zavarjon, ha nagyok a problémáid, hiszen erős vagy és elbírod őket. Azért mert, ha
erős vagy felemelhetsz embereket, ezáltal Te magad még
jobban megerősödsz.
Kívánom, hogy legyen erőd félretenni a büszkeséged,
ha annak a Valakinek szüksége van rád. S kívánom, hogy
legyen erőd megmondani Neki mit érzel, mert tudom,
hogy ez a legnehezebb. Őszintén kimondani.
Kívánok Neked Türelmet! Hogy meg tudj hallgatni
másokat. S hogy meg tudj bocsátani annak, aki nem tud
Neked. Hogy fáradtan is tudj szeretettel és megértően
beszélni azzal, akinek szüksége van rá.
Kívánok Neked Bölcsességet! Hogy tudj különbséget
tenni, mikor kaptad azért az akadályt, hogy megküzdj
vele és mikor azért, hogy kikerüld és más utat válassz.
Hogy felismerd a mindennapok szépségét és ne
tragédiák döbbentsenek rá.
Hogy meglásd a szeretteid fontosságát és szükségességét az életedben. Hogy minden idegesítő tulajdonságuk Téged épít, akár mint rossz, akár mint jó példa.
Bölcsességet, hogy ne akarj tökéletes lenni, csak törekedj a legjobbra. Hiszen soha nem leszünk tökéletesek,
maximum frusztráljuk magunkat a gondolattal. Ellenben
a legjobbra törekvés újabb és újabb sikereket, majd
célokat eredményez, s ez maga a haladás. Hogy az
aprólékos sziszifuszi hétköznapokban lásd a holnapok
nagyságát, és a nagy célok építőkockáit.
Végül kívánok Neked egy apró mosolyt magunkon,
hiszen ha mindezt meg tudnánk tenni, akkor már rég az
Angyalok soraiba tartoznánk, és valaki olyanokra
vigyáznánk, mint mi magunk.
Ám kívánom Neked, hogy megtapasztald: a Teremtés
attól válik tökéletessé, hogy ismertek a hibáink és
számolnak a tökéletlenségünkkel.
S nem utolsó sorban kívánom, hogy azokkal tölthesd az
életed, akik szeretnek, boldoggá tesznek és szívd
magadba ezt a Boldogságot!
Zarándiné Keresztúri Ilona
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öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk
BERECZ KÁROLY
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
közreműködésükkel hozzájárultak ahhoz,
hogy búcsúztatása hozzá méltó legyen,
és részvétnyilvánításukkal mélységes
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik

Rezes Józsefné
szül. Sirokai Ilona
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek
és mélységes fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
Külön köszönetünket fejezzük ki a debreceni
látáscsökkent otthon ápolóinak és dolgozóinak, amiért
segítették és ápolták hozzátartozónkat.
Gyászoló család

öszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik drága halottunk

Fróna Lajos
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és
mély fájdalmunkban osztoztak.
Lánya, veje, két unokája, fia, testvére és keresztlánya

Itt a farsang, áll a bal...
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Egyházi hírek
Református Egyház
Hétfőn-kedden 7 óra 40
perctől diák istentisztelet.
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.

Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Születések

Házasságkötések

Balogh Zsigmond és Barna
Ágnes

Dóra Réka
Rontó Levente és Farkas
Mercédesz Katalin

Varga Ágnes és Tóth Krisztián

Levente

Elhalálozás
Gaál Erzsébet 59 évet élt
Emődi Béláné szül.: Szűcs Irén 78 évet élt
Papp István 66 évet élt
özv. Szilágyi Józsefné szül.: Tóth Irén 82 évet élt
Rezes Józsefné szül.: Sirokai Ilona 49 évet élt
H. Nagy János 75 évet élt
Jelenfi Józsefné szül.: Hajú Jolán 68 évet élt
Pecze József 68 évet élt
Nagy Istvánné szül.: Pecze Jolán 70 évet élt
Fróna Lajos 74 évet élt
Pazsiczky Ilona 74 évet élt
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ezőcsát

áros

nkormányzata 2019. évi rendezvényterve

Január 20.
A Magyar Kultúra Napja

Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napja

Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár
Szervező: Közösségi Ház és a Mezőcsát
Népművészeti Egyesület

Helyszín: Trianoni Emlékmű
Szervező: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár

Március 15.
Nemzeti ünnep az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére,
városi kitüntetések átadása
Helyszín: főtér
Szervező: Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár

Augusztus 17.
Államalapításunk ünnepe
Helyszín: Főtér, rossz idő esetén Művészetek Háza
Szabadtéri színházi előadás
Szervező: Mezőcsáti Művelődési Központ
és Könyvtár

Szeptember 7.
Mezőcsát Város Napja
Helyszín: Kölcsey utcai rendezvénytér
Szervező: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár

Május 1.
Majális 2019.
Helyszín: Kölcsey utcai rendezvénytér
Műsorban sztárfellépő és helyi csoportok szerepelnek

Szeptember 29.
Idősek napja

Május 26.
Gyermeknap
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár többcélú tere

Helyszín: Városi Sportcsarnok
Ünnepi műsort hivatásos színészek adnak
Szervező: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár

Október 23.
Nemzeti ünnep az 1956-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére
Május 26.
Magyar hősök emlékünnepe
Helyszín: I. világháborús emlékmű

Helyszín: Főtér, Művészetek Háza
Fáklyás felvonulás a Közösségi háztól, főhajtás a
Főtéren a történelmi emlékkőnél, ünnepi műsor a
Művészetek Házában
Ünnepi műsort hivatásos színészek adnak
Szervező: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
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