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öszöntés

öszöntés

Siposné Horváth Anita, városunk polgármester
asszonya Tóth Istvánnét, Ilonka nénit köszöntötte
90. születésnapja alkalmából.

Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város
polgármester asszonya Nemes Józsefnét
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából.

Isten éltesse erőben, egészségben! Kívánunk még
sok szép évet!

Kívánunk neki erőt, egészséget, és még sok boldog
esztendőt!
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő-testülete 2019. február 25én tartotta munkaterv szerinti rendes ülését, melyen az
alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta.
A Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a Közbiztonsági és bűnmegelőzési
intézkedési tervben meghatározott feladatok 2018.
évben történt végrehajtásáról készített beszámolót a
Képviselő-testület megismerte és elfogadta.
Mezőcsát Város Önkormányzata az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét elfogadta.
A Képviselő-testület jóváhagyta Mezőcsát Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
rendeletét.
Döntött a Testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés előirányzatainak módosításáról.
Elfogadásra került az EFOP-3-9.2-16-2017-00054
„Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” című projekt megvalósulásáról készült beszámolót.
A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bek. c) pont
szerint a Mezőcsát belterületén fekvő az ipari park
területéhez tartozó területeket kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja, és elrendeli a településrendezési
terv tárgyalásos (egyszerű) eljárás keretében történő
módosítását.
Mezőcsát külterületén tervezett napenergiát hasznosító kiserőművek beruházási helyszínének kiemelt
fejlesztési területté nyilvánításához a beruházás céljainak elérése érdekében a Testület hozzájárulását adta.
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00094 azonosító számú
„Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében” elnevezésű pályázat keretében „Sportválasztást
támogató sportbörze rendezvényszervezése” beszerzés
eredményét a Képviselő-testület jóváhagyta.
A Mezőcsát, Széchenyi u. 50. szám alatti önkormányzati tulajdonú területen található iroda épület tető cseréjéhez hozzájárult a Testület a szükséges költségkeret
biztosításával, valamint a Polgármesteri Hivatal
főbejárata felé kovácsoltvas előtető megvalósításához is
biztosított forrást.
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2/2019. (II.26.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak
bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi
költségvetését:
költségvetési bevételi főösszegét 909.637.664.- Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 2.905.818.605.- Ft-ban
finanszírozási bevételi főösszegét 2.019.611.052.-Ftban
finanszírozási kiadási főösszegét 23.430.111.- Ft-ban
összes bevételi főösszegét 2.929.248.716.- Ft-ban
összes kiadási főösszegét 2.929.248.716.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési
bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a
rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok
szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint
állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások
előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati
szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának
érdekében a képviselő-testület az előző évek
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása a költségvetési
maradvány igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi
költségvetését részletesen a következők szerint állapítja
meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet
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tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a
6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint
részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és
projekteket, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és
kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös)
hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok
szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2.,
9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.4.,
9.4.1., 9.4.2., 9.4.3., 9.5., 9.5.1., 9.5.2., 9.5.3.
mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.000.000.- Ft
általános tartalékot állapít meg.
A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester
részére, hogy az általános tartalék terhére esetenként
500.000.- Ft-ot meg nem haladó összegre kötelezettséget vállaljon, melyről a felhasználást követő testületi
ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért
a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért
a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon
túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának
mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves
eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven
millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez
önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig
az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés
alapján.
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5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat
végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1)
bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha
év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében
szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében
történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat
csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak,
arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt
előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
(7) Az önkormányzat pályázati támogatás terhére - a
képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380.Ft-ban állapítja meg.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott
bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények
vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását
szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival
minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles
belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal,
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valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában
kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg,
melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról
külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő
működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2019. február 27-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszíti:
Siposné Horváth Anita
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetés napja: 2019. február 26.

MEZŐCSÁT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2019. (II. 26.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.)
rendelet módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-Testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről
alkotott 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A költségvetési rendelet 2. §. (1) bekezdése az
alábbiakra változik:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének
módosított költségvetési bevételét 1.440.114.404.- Ftban
módosított költségvetési kiadását 2.689.022.516.- Ftban
finanszírozási bevételét 1.270.815.350.- Ft-ban
finanszírozási kiadását 21.907.238.- Ft-ban
---------------------------------------------------------------bevételi fő összegét
2.710.929.754- Ft-ban
kiadási fő összegét
2.710.929.754.- Ft-ban
állapítja meg.

2.§.
A költségvetési rendelet részletes módosításait a
Képviselő-Testület az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4.
5.1., 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3.,
5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.4., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.5.,
5.5.1., 5.5.2., 5.5.3. mellékletekben foglaltak szerint
állapítja meg.
3.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Siposné Horváth Anita
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetés napja: 2019. február 26.

ájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Mezőcsát településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre.
Az adatfelvételek az alábbi témakörökbe történik:
· Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei,
· A lakosság utazási szokásai.
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek
Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és közreműködését a felmérések elvégzéséhez!

ájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakóingatlanokon keletkezett zöldhulladék elszállításával kapcsolatban, a tavaszi szezon kezdetén a hulladék szállítását végző BMH Nonprofit Kft. rövid ismertető anyagot
küldött. Kérjük hogy az ebben foglaltakat olvassák el és
ennek megfelelően készítsék elő a ház körül keletkezett
elszállításra váró zöldhulladékot.
Mezőcsát Város Önkormányzata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft.
2019. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék
gyűjtést. A zöldhulladék gyűjtését 2019. március 4. –
2019. december 15. közötti időszakban kéthetente
végezzük.
A zöldhulladékot az erre rendszeresített BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT
zsákokban szállítjuk el, illetve azokon a településeken,
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ahol korábban volt erre a célra rendszeresített gyűjtőedény, úgy természetesen a továbbiakban ezen edények
is rendelkezésre állnak a zöldhulladék gyűjtés céljára.
A zsákokban, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet
nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak
legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra
darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és
gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos
zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem
odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési
időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki
az ingatlan elé.
A zöldhulladék elszállításának időpontjáról honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu oldalon a saját
településüket kiválasztva a 2019. évi hulladéknaptárból
tájékozódhatnak, egyéb információkkal kapcsolatban
ügyfélszolgálatunk nyújt tájékoztatást.
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111

árosi

ersmondó

erseny

A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
a Költészet Napja alkalmából
idén is megrendezi versmondó versenyét.
Időpont: 2018. április 11-én, csütörtökön 14.00
órától
Helyszín: Művészetek Háza
A versenyt 6 kategóriában hirdetjük meg. Minden
kategóriában egy József Attila költeménnyel és egy
magyar kortárs költő versével lehet nevezni.
Kategóriák:
Kisdiák 1. kategória (1-2. osztályosok)
Kisdiák 2. kategória (3-4. osztályosok)
Diák 1. kategória (5-6. osztályosok)
Diák 2. kategória (7-8. osztályosok)
Középiskolás kategória
Felnőtt kategória
A versenyre nevezési díj nincs, jelentkezni március
29-ig személyesen a könyvtárban, e-mailben
(kozossegihaz@mezocsat.hu) vagy a 49/552-096-os
telefonszámon lehet.
Bármilyen információért a kiírással kapcsolatban
kérjük, forduljon bizalommal a közösségi ház és
könyvtár munkatársaihoz.

ikeres évet zárt a
ezőcsáti
atasztrófavédelmi rs
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere,
az év katasztrófavédelmi őrse címet adományozta a
mezőcsáti katasztrófavédelmi őrsnek. A díjakat Németi
Gergő tűzoltó hadnagy, megbízott őrsparancsnok és
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, Borsod-AbaújZemplén megyei igazgató vette át.
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áloztunk, alentin-napi
jótékonykodás az gressyben
A „Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért” Alapítvány az idén Valentin – napon tartotta a jótékonysági
bálját.
Alapítványunk, intézményünk életében biztos pontot
jelent. Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet.
Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél
érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja
megmutatni, mire képesek. Ezen társulás tagjai azok,
akik a közvetlen környezetüknek, illetve iskolánknak
szeretnének hasznára lenni, támogatva az Egressybe
járó gyermekeket és az intézményben folyó oktató,
nevelő munkát. Ilyen összefogásnak voltunk részesei az
iskolai jótékonysági bál szervezésekor is.
A rendezvény megszervezéséért, lebonyolításáért, a
helyszín dekorálásáért, méltóvá tételéért nagyon sokan
dolgoztak, az Alapítvány tagjai, az intézményvezetés,
továbbá a pedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, az
intézményi alkalmazottak és a Szülői Munkaközösség
tagjai.
Akiknek munkájukért elismerés jár. Köszönjük
segítségüket!
Továbbá köszönjük a szórakozni vágyók részvételét és
azok támogatását is, akik támogatói jegyek vásárlásával
járultak hozzá a bevétel növeléséhez, valamint
köszönjük a tombola felajánlásokat, sok szép és értékes
ajándék gyűlt össze.
A bál nyitótáncát Skaliczki Diána és Deák Csaba, 8.
évfolyamos tanulóink, a nyitóműsort a Mezőcsát Népi
Együttes tagjainak előadásában láthattuk. Az est
színvonalas zenéjét a Horizont zenekar szolgáltatta, a
finom vacsoráról pedig Poros József gondoskodott.
Támogatók:
Gáspár Ágnes,Csorbáné Tóth Tímea, Horváthné
Nyeste Marianna, Salap Attiláné, Boda Zsuzsanna,
Skaliczki István, Szabó László,Garai Zsuzsanna,
Harsányi János, Fróna László, Magyari Erika, Dósa
Ágnes, Mészáros Anett, Molnár Hajnalka, Farkas
Ferenc, Emődi Anett, Botos Julianna, Botos Sarolta,
Orosz Anita, Nagy Krisztina, Varga Margit, Lévainé
Kiss Éva, Galyasné Berki Judit, Balogh Margit,
Kolompár Kinga, Hadari Borbála, Lakatos Erika,
Molnár Ildikó, Fakó Enikő, Sipos Tamás, Tóth Anita,
Tóth Péter, Horváth – Pápai Erzsébet, Gazdik Hajnalka,
Gellérfiné Papp Katalin, Nagy Tímea, Lőrincz Noémi,
Molnárné Elek Szilvia, Hornyák Anikó, Lakatos Ernő
Szabolcs, Nagy Gábor, Dósa Gábor, Dózsa Lászlóné,
Ferge Gábor, Gályász Zsuzsanna, Dósa Katalin,
Mészáros Mária, Kovács Tamás, Kovács Lászlóné,
Lakatos Lajos, Nagy Krisztina, Kiss Andrea, Rontó
Brigitta, Botos Zsanett, Vincze Éva, Paczók Károly,
Lakatos Tamás, Baloghné Barna Andrea, Drága
Jánosné, Horváth Ferenc, Karakó Sándor, Baloghné
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Kiss Margit, Emődi Józsefné, Lévai Lajos, Balogh
József, Farkas Móric László, Nagy Anna Mária,
Rézműves Dezső, Nyeste József, Bóta Zsuzsanna,
Koczka Enikő, Gazdik Mária Hajnalka, Sipos Diána,
Mészáros Mária Erzsébet, Barna Barbara, Farkas
István, Farkas Anett, Lakatos Piroska, Horváth
Hedvig, Kolompár Kovács Ildikó, Csóka Béla, Rostás
Csabáné, Váradi Anita, Horváth Gyula, Rézműves
Renáta, Szénsi Anikó, Mihalovics Lászlóné, Balatoni
Katalin, Kiss Beáta, Danó Mariann, Bariné Lakatos
Anikó, Tegzes György, Mészáros László, Sipos Attila,
Nagy Zoltán, Ducsainé Pecze Anita, Rontó Gyula,
Tegzes Sándorné, Suháné Lakatos Erzsébet, Kazai
János, Nagy Annamária, Szűcs Erika, Antal Józsefné,
Mészáros Zsolt, Baloghné Barna Andrea, Barna Attila,
Gulyás Melinda, Olej Annamária, Farkas Andrea,
Szabóné Sepsi Mónika, Kovács Ildikó, Rostás Valéria,
Kunkliné Szabó Erika, Rőthi Jánosné, Somodi Ágnes,
Lakatos Mária, Balogh Emese, Gerdi Zsuzsanna,
Sepsiné Áfra Mária, Bessenyei Mária, Dósa Józsefné,
Harsányi Gabriella, Barta Henrietta, Paczók Károlyné,
id. Arnóth János, Balázs József, Farkas Fruzsina, Petra
Csaba, Gyuricskó András, Czeglédi Terézia, Szopkó
Tiborné, Kalberné Kovács Katalin, Kondrák Istvánné,
Zelei Ferenc, Barabásné Balogh Ilona, Simon Zoltán,
Juhász Istvánné, Bakondiné Molnár Zsuzsanna,
Horváth László, Nyikes József, Radicsné Dósa
Erzsébet, Miskolczi Tibor, Tóth László, Tóth
Kálmánné, Holló Tamásné, Nagyné Széll Hajnalka,
Terpákné Varga Anikó, Mezeiné Papp Judit, Záborszki
Andrea, Szendreiné Kerékgyártó Eszter, Szendrei
Gyula, Vincze Gyuláné, Halász Ferencné, Friedrich
Zsolt
Tombolatárgyakat ajánlottak:
Flex Tex Bt., Kormos Anna Képviselő Asszony,
Berecz Ambrus Alexandra, UNIO COOP Kft., Papp
Zoltánné, Friedrichné Szabó Katalin, Zsófi Virág,
Horváth László, Csorba Tamás, Csobáné Tóth Tímea,
Keresztesi Csaba, Keresztesiné Ónodi Krisztina, Csáti
Optika, Szép és Társa Bútorbolt, Vaskó Ferencné, Dr.
Siska András, M.H. Plusz Kft., Fürdőszoba Szalon,
Nyikes József, Barna Katalin, Dr. Pallay Gergely
Képviselő Úr, Baloghné Zsípi Hajnalka, Vitéz Gábor,
Kozsnyánszkyné Vinnai Ildikó, K és Z Könyvelő Iroda
Kft.,Finiker Bt. Mezőcsát 100., Bodnár János, Kondrák
Mihály, Z. Nagy István, Olejné Minya Anita, Red Rock
Ételbár, Termálfürdő Mezőcsát, Borsos Máté, Nagy
Anikó, Roszkos Lajos, Roszkos Lajosné, Szilágyi
Autósbolt, Frank – Papír Kft., Erőss Lajos, Hajdú Csaba,
Kis László, Veres Méhészet, Halász Károly, Bartók
Petra, Lévai Lajos, Miskolczi Tibor, Vavra Péter, Korona
Takarék, Poros József, Joó Tibor
Természetesen köszönet illeti a bál minden kedves
vendégét, hiszen Ők a szórakozás mellett belépőjükkel
támogatták iskolánk alapítványát!
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Észkerék – matekverseny házon belül
2019. február 19-én rendeztük meg iskolánkban az
„Észkerék” matematika versenyt. Ezt a versenyt 24. alkalommal szerveztük, de az idén eltértünk a hagyományoktól. Iskolánk minden osztályából egy 3 fős csapat
vett részt a megmérettetésen. Először 5 feladatból álló
feladatlapot oldottak meg. Amíg a zsűri javított, addig
matematikai TOTÓ-t kaptak a csapatok, majd egy képet
kellett kirakniuk. A verseny utolsó részében érdekes,
sokszor becsapós villámkérdésekre kellett választ
adniuk.

Később a keresztény kultúra átalakította ezt a megtűrt
szokást, a pogány rituálét, ismertté vált a nagyböjt, a
húshagyó kedd, a hamvazószerda fogalma és gyakorlata, de még napjainkban is a néprajzkutatók gazdag
kincsestára a farsangi ünnepkör.
Ahogy közeledünk időben és korban az ókori véres
szokásoktól a keresztény térhódítás és a reneszánsz
bálok érintésével eljutunk a modern riói, velencei
karneválokhoz, vagy a mohácsi busójáráshoz, Czibere
és Konc királyhoz, de akár a gasztronómiát említve a
farsangi fánkhoz is, láthatjuk: tartalmában kimeríthetetlen ez az időszak!

Skaliczki Diána és Deák Csaba
Érdekes és szórakoztató nap végén eredményhirdetés
zárta a rendezvényt. Eredmények:
5.-6. évfolyam
I.
6. b osztály
II. 5. b osztály
III. 5. a osztály
IV. 6. a osztály csapata
7.-8. évfolyam
I.
7 .a osztály
II.
8. b osztály
III. 7. b osztály
IV. 8 .a osztály csapata

És így értünk ide: az Egressyhez, a mi iskolánk farsangjához, ahol szintén bújt a régi köntös alá friss ötlet,
újszerű elgondolás.
Mind az alsó, mind a felső évfolyamok osztályai
ötletes jelmezekkel, új koreográfiákkal készültek és a
végzős diákok tánca is elegáns, könnyed és látványos
volt; köszönhetően az osztályfőnökök: Kalberné Kovács
Katalin, Rőthi Jánosné, Halász Ferencné, Vincze
Gyuláné, Bartókné Hímer Krisztina és Deákné Szinai
Valéria valamint a művészeti tanszak vezetője: Zelei
Ferenc munkájának.

Farsang - a mindig megújuló
ünnepkör
Mindig új, mindig más ez az alkalom, hiszen minden
évben van egy friss aktualitása, de kell is hogy legyen
ennek a több mint 1000 éves ünnepnek.
Az ősi gyökerek a Föld különböző országaiban mind
egy közös eredethez vezetnek: a tél vége, a tavasz
kezdte, a bőség és termékenység időszakának zajos és
meglehetősen vad ünnepléséhez.

7.a osztály
A szülők, segítők és támogatóink munkája, önzetlen
felajánlásai nélkül most sem lett volna ilyen színvonalas
és sikeres ez a rendezvény, köszönjük szépen!
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Határon túl
„A művészet margójára”
„Repül az ecset,
Kattog a gép.
Rozsnyón láthatod
Délborsod kincsét.”
Papp István fotós által meghívást kapott a Délborsodi
egyesület Rozsnyóra a bányász múzeumba kiállítás
céljából, 2019 február 7-re, mint tavasz nyitó, Borsod
négy arca címmel. A meghívást nagy örömmel vették az
alkotók. Nagy István festő, Novák József festő, Papp
István fotós és Szikszai Róbert grafikus.

Szép, színvonalas megalkotott kiállítást hoztak létre.
Igaz sok energiát fektettek bele, de megérte a fáradságot,
hisz meghozta gyümölcsét ez az örömteli délután.
Csodálatos látvány fogadott bennünket a régi épület
meghittsége a boltíves fehérre meszelt falak. Messziről
köszöntek ránk a szemet gyönyörködtető festmények,
fotók, grafikák. Ezt látni kell! Ahogy játszik a szín a

hófehér falon. Elbűvöli, hatalmába keríti a látogatót.
A múzeum igazgatója tolmács segítségével megnyitotta a kiállítást. Megtiszteltetésnek vette, hogy elfogadták a meghívást. Szavai tükrözték a művészet iránti
szeretetet. Közben átvette a szót a kulturális vezető, aki a
művészet odaadásáról beszélt. Megköszönte a fáradhatatlan munkájukat, s azt mondta, hogy ezzel a kiállítással csak gazdagabbak lettek, s örül, hogy betekintést
nyerhetett a „négy arc” világába.
A megnyitó után műsorral kedveskedtek. Meghitt
dallamok csendültek fel gitáron. S jött a meglepetés.
Kövesdi páros táncot láthattunk.
A műsort Bakondi István a Botorka Együttes vezetője
zárta. Táncos párjával pörgött a szoknya, kopogott a
csizma. Felejthetetlen délután volt. Minden kedves
vendég jól érezte magát. A tárlat megtekintése után
morzsa parti keretében folytatódott a beszélgetés.
Örömmel tölt el, hogy telt ház volt ezen a megnyitón,
ahol nem egy az anyanyelvünk.
„A művészethez nem kell nyelvtudás, a művészet
kifejezi önmagát, szavak nélkül is érthetővé válik” - ez
az én meglátásom.
Megszeretném megköszönni ezt a színvonalas kiállítást a szervezőknek, alkotóknak, akik segítették a kiállítás létrejöttét.

Köszönjük, hogy részese lehettünk ezeknek a szép és
örömteli pillanatoknak, hogy képviselhettük a Csáti
alkotókat: Vachter Józsefné Erzsike néni, Vass J. Zsóka,
Fehérné Földi Mária, Molnár Papp Ilona.
Külön köszönjük Robinak és családjának, hogy
megszervezte az utazást.
Gratulálok a CSAT nevében.
Molnár Papp Ilona
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mezőcsáti református elemi iskola
országszerte ismert tanítója
Egressy Béni (Galambos Benjamin) zeneszerző,
színész Sajókazincon született 1814. április 21-én.

Édesapja Nemes Galambos Pál református lelkipásztor,
édesanyja Juhász Julianna volt. Az apát rövidesen
Sajókápolnára küldték tiszteletesnek, ahol tíz évig
szolgált. Hatan voltak testvérek, akik közül Gábor
testvére a nemzet híres színésze lett. Egressy Béni az
elemi népiskola elvégzése után a Sárospataki Kollégiumban folytatta tanulmányait. A pataki diákoskodása
azonban édesapja váratlan halála miatt az első tanévvel
megszakadt. Az 1931–32-es tanévben már nem tért
vissza iskolájába.
Miután Sárospatakot otthagyta, egy évet Mezőcsáton
töltött segédtanítóként, ekkor a csáti iskola partikulája
volt a pataki kollégiumnak. A tanév végén Kassára ment
bátyjához, mert vándorszínésznek állt. Kassa után a
budai Várszínházhoz szerződtek. 1837. augusztus 22-én
megnyitotta kapuit a Pesti Magyar Színház. Az ekkori
színlapok kettős bemutatót hirdettek. Vörösmarty
Mihály Árpád ébredése című darabjával nyitottak,

amelyben Egressy a Kajánságot alakította. 1840-től már
a sajtóban is egyre gyakrabban jelenik meg neve, s
főszerepeket kapott. Színészi pályafutása alatt több mint
300 darabban lépett színpadra.
Nemcsak színész volt, hanem számos opera
szövegkönyvének írója. Többek között Erkel Ferencnek
is dolgozott. A Bátori Mária, a Hunyadi László és a Bánk
bán szövegkönyvét is ő készítette. Műfordítóként is
ismerték, mert francia nyelvű darabokat fordított
magyarra. Operaszöveg-fordításai közül a leismertebbek: Lammermoori Lucia, Ernani, Machbeth, Nabuco,
Puritánok. Egressy dalköltőként is hírnevet szerzett, s ő
volt Petőfi Sándor verseinek első megzenésítője. A
Regélő című folyóirat 1843. április 20-i számában a
következőket olvashatjuk: „Vörösmarty Mihály Szózatára a legjobb melódiáért kitett 22 darab jeligés zenemű
érkezett be… Ezen zeneművek, az avégre megkérendő
műbírák által megvizsgáltatván, közölök a jelesebbek ki
fognak szemeltetni, s a Nemzeti Színház személyzete
által betanultatván, a nemzeti színpadon nyilvánosan
előadatni, s előadások után a legjobbiknak a 20 darab
aranypályadíj, ugyancsak az említett műbírák által
odaítéltetni.” A beérkezett zeneműveket a kor legjobb
szakértői bírálták el. A pályadíjat Egressy Béninek
ítélték, s a megzenésített Szózatot 1843. május 10-én
mutatták be a Nemzeti Színházban.
Egressy Béni az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tevékeny résztvevője volt. A Nemzeti Dalt már a
megjelenése napján megzenésítette. Gábor bátyjával és
annak fiával, Ákossal elsők között jelentkeztek
katonának. A tragikus végű kápolnai csatában láblövés
érte és ezt követően hadikórházba került. Később
Mezőcsáton egy barátja, feltehetően Schuller Dávid
seborvos ápolta. Ekkor sem tétlenkedett, mert Szent
Dávid zsoltárait zenésítette meg. Félig gyógyultan már
1849 szeptemberében honvéd főhadnagyként ott volt a
komáromi vár védői között, ahol a Klapka-indulót
komponálta. A szabadságharc leverése után Klapka
György menlevelével szabadult és visszatért a színpadra.
Zenei alkotásainak egy részét összecsomagolta, s 1850ben megőrzésre a Nemzeti Múzeumnak átadta. Tüdőbaja
egyre jobban elhatalmasodott, de ekkor még senki sem
sejtette, mivel ugyanúgy élt és dolgozott, mint korábban.
1851. július 17-én, 37 éves korában örökre elment. Július
19-én hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára, a Kerepesi
temetőbe.
Mezőcsáton utca őrzi a nevét. Az általános iskola
udvarán 2000-ben avatták fel a művész emlékoszlopát,
amelyen Deák Árpád Egressyről készítette arcmása
látható. Ő lett 2001-től az intézmény névadója, s így az
iskola teljes neve Egressy Béni Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola lett.
Számomra nagy öröm, hogy emlékét szülőhelyemen
példaértékűen ápolják.
Szecskó Károly
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Hétköznapi gondolatok
Lassan itt a tavasz. A napsütötte délelőttökön már
érezhetjük a napsugarak meleget adó erejét.
Kicsit fáradtabbak lehetünk, hiszen a szervezetünk
vitaminkészletei kifogyóban vannak. Ilyenkor muszáj
szünetet tartani… Ha úgy érzed elfáradtál, nem bírod
tovább. Ne ijedj meg... Ettől még nem leszel kevesebb. A
lelkiismereted azt súghatja, hogy neked nem jár egy kis
szünet, talán úgy gondolod, hogy nem engedheted meg
magadnak, hiszen rengeteg nap, mint nap a teendőd.
Mindeközben túl sok a stressz ami folyamatosan ér, túl
sok a felelősség ami a vállad nyomja. Úgy érzed, hogy
rengeteg dolgod van és rajtad kívül senki nem csinálja
meg, úgy érzed, hogy még nagyon távol vagy attól amit
elterveztél és megálmodtál. Ez lehet, hogy így van de
akkor is muszáj lassítani. Lelkiismeretfurdalás nélkül...
Tudnod kell, hogy megteheted, hogy lassítasz...
megteheted, hogy szünetet tartasz. Próbáld ki...
megállsz, és nagyokat lélegzel amivel oldod a felgyülemlett feszültséget és könnyebb lesz a lelked. Ha süt a
nap tartsd az arcod felé, hunyd be a szemed és érezd a
melegét, hagyd, hogy átjárja minden porcikádat és az
esetleges borongós gondolataidhoz is eljutva fénnyel
árassza el a tudatod. Ha hosszú idő után tartasz szünetet
először furcsa érzés lesz... de ne hidd azt, hogy lusta
vagy, vagy elhanyagolod a kötelességeidet. Sőt, ez azt
sem jelenti, hogy ezek után dupla fordulatszámon kell
pörögnöd és végezni a dolgaidat. Csak szépen normál
tempóban és a körülötted lévő szépet meglátva is
haladhatsz utadon. Fontos, hogy vigyázz magadra. Így
egy lépéssel ismét közelebb kerültél ahhoz, hogy szeresd
magad. Ne érzed úgy, hogy ha megállsz, akkor soha nem
éred el az álmaidat. Mert tudnod kell, hogy pihenésre is
szüksége van mindenkinek. Olyan napokra amelyek
látszólag talán a semmibe vesznek mert magaddal
foglalkozol...
Ezt hívhatjuk Én-időnek is melynek célja, hogy
másnap legyen erőd ismét nekivágni. Millió dolgot kéne
elintézned... tudom, sokszor én is így vagyok vele. De
rájöttem semmi nem ér annyit, hogy kiboruljak. Ne
feszítsd túl te se a húrt. Legyél néha (ha úgy érzed
"lemerülőben" vagy) te az első magadnak. Ne várj addig,
amíg késő lesz, amíg a fáradtságnak fizikai, majd lelki
tünetei lesznek. Ne várd meg, hogy kikészülj, és így
végre észbe kapj. Csinálj magadnak egy-egy olyan órát,
amikor csak magaddal foglalkozol, olyan dolgokkal
amik ellazítanak, kikapcsolnak a mindennapi rohanásból. És akkor tényleg csináld, amit szeretnél. Ami feltölt.
Tudnod kell, hogy ezzel nem vagy gyenge vagy
rosszabb... szóval ne mondogasd magadnak, hogy nem
vagy elég jó, mert egy kis időre lassítanod kell.. Mert
attól jó vagy. Csak egy dolog fontos, tudd, hogy ha
elfáradsz pihenned kell. Töltődnöd KELL. Minden más
várhat. Most te jössz. Próbáld ki, hidd el megéri.
Zarándiné Keresztúri Ilona

EGÉSZSÉGNAP A MEZŐCSÁTI
EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ
KÖZPONTBAN!
2019. 03. 23-án 8 órától kezdődően
Szeretettel várjuk a kedves lakosságot a következő
állapotfelmérésre, tanácsadásra:
- Mozgásszervi (Reumatológiai)
- Érrendszeri (angiológiai)
- Kardiológiai
- Szemészeti
- Nőgyógyászati
- Bőrgyógyászati
- Fül-orr-gége, allergia, szájüregi
- Emlő és nyaki ultrahang
- Állapotfelmérés, kockázatbecslés, vércukor –és
vérnyomásmérés
Mivel a vizsgálatok korlátozott létszámban vehetők
igénybe ezért kérjük Önöket, hogy időpontot
egyeztessenek a következő telefonszámon:
49/553-010 110 mellék
vagy személyesen a Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Központ recepción.
Mezőcsáti Egészségfejlesztési Iroda
„Akinek számít az egészség”

„Soha a nőkről csúnyán ne beszélj, nincs olyan
alantos asszonyi személy, aki ne volna méltó
tiszteletre: hisz asszony nélkül a férfi nem
létezne."
Boldog nőnapot! Isten éltesse a csáti nőket!
Halász Károly
önk. képviselő

2019. március
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irdetések
öszönetnyilvánítás

öszönetnyílvánítás

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak,
akik feleségem és fiam

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Kiss Józsefné szül. Hajdu Mária
és
Kiss Zsolt

Hajdu János

temetésén részt vettek, sírjukra a kegyelet virágait
helyezték.
Szerető férj és apa,
unokái : Zsolti és Viktória

mezőcsáti születésű hejőkeresztúri lakos
temetésén megjelentek és elkísérték utolsó útjára a
hejőkeresztúri temetőbe.
Köszönet a barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek. Emlékét örökké őrizzük.
Szerető testvérei: Pista, Panni, Éva
és a gyászoló család

egemlékezés
„Nem múlnak el kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
/Juhász Gyula/
Szomorúan emlékezünk arra a napra, amikor

Szolga Lajosné szül. Matyi Anna
1 éve itt hagyott bennünket.
Emléked szívünkben örökké él!
Szeretett férjed, gyermekeid, Lajos neje Marika,
unokáid: Szandi, Bálint, Sárlot, László fiad és Edit

ezőcsáti ásár
(Kiss József utca)
időpontjai:
- március 13. szerda
- április 10. szerda
- május 8. szerda

2019. február
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Egyházi hírek
Református Egyház
Hétfőn-kedden 7 óra 40 perctől
diák istentisztelet.
Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet.
Március 10-én böjt első
vasárnapja de. 10 órakor
úrvacsorás istentisztelet. Igét
hirdet Borza Ferenc budapesti
teológiai hallgató.
Március 15-én Nemzeti Ünnepünk de. 10 órakor
ünnepi istentisztelet, koszorúzás a templomkertben
és az iskolában.
Március 22-én pénteken "Törd a fejed!"
matematikaverseny az Enyedyben.
Március 23-án Egyházmegyei Bibliatörténetmondó
és Zsoltáréneklő verseny.
Március 31-én 2. osztályosk diákjaink bemutatkozó
műsora lesz.
Április 6-án Gyülekezeti Nap.

Születések

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

Házasságkötések

Kótai Krisztián és Farkas Csilla

Krisztián Richárd
Botos Elemér és Farkas Anna

Nikolasz Bence

Február hónapban nem történt házasságkötés.

Elhalálozás
Barta Józsefné szül. Miskolczi Katalin 70 évet élt
Dósa Ferencné szül. Barna Ibolya 50 évet élt
Kiss Zsolt 54 évet élt
Kiss Józsefné Hajdú Mária 77 évet élt
Fróna György 86 évet élt
Cs. Nagy János 79 évet élt
Rontó Gusztáv 72 évet élt
Horváth Sándor 80 évet élt
Lakatos Ernőné szül. Balogh Emese 50 évet élt
Hajdu János 78 évet élt (temetése Hejőkeresztúrban történt)
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2019. március
A női nem, nem más, mint az Isten fénye
Örök szépség s öröm örökös emléke
Nem létezne a Világ a Női nem nélkül
Hiszen minden érzés a Női nemre épül
Anya, Gyermek, Szerető és Barát
Ők, akik meghallják öröm s bánat szavát
Ő lesz, élted párja kinek gyermekeid nemzed
Ő lesz ki mindenben ott lesz, bíz melletted.

Drága Hölgyek!
Boldog Nőnapot kíván,
Kápolnai László
alpolgármester

XXV. ubileumi
ezőcsáti
orverseny,
VII.
ezőcsáti
álinkaverseny
2019. március 9.
Mezőcsát, Élelmezési
Központ
Délelőtt 10 órakor az idén 25 éves borverseny jubileumi emlékplakettjeinek ünnepélyes átadásával indul a
program, majd a zsűri megkezdi a versenyre nevezett
minták nyilvános értékelését.
Amíg a borászok és a pálinkamesterek kiválasztják a
legjobbakat, a mezőcsáti Lila Akác Nyugdíjas Klub és a
Tiszakeszi Nyugdíjasklub nőnapi köszöntőkkel és műsorral, valamint bordalokkal szórakoztatja a közönséget.
A délben tálalt ebédhez Bordás
Zoltán és cigányzenekara zenél. Délután 2 órakor ünnepélyes eredményhirdetés és díjak
átadása következik, majd a
program délután kötetlen beszélgetéssel, muzsikával, borkóstolással folytatódik.

ot, szőlőfajtát (vagy fajtákat), a besorolást (édes, félédes, félszáraz, száraz), a termőterületet-, illetve a termelő nevét. A szakavatott borbírák mellett társadalmi
zsűri is működik, amely „Mezőcsát város kézműves
bora 2019” címet adományoz.
Pálinkaversenyre nevezés:
Törvényi előírásoknak megfelelően készített pálinkákkal lehet nevezni. A pálinka mintákat ½ literes, felcímkézett üvegben kérjük leadni, a címkén fel kell tüntetni a
nevet, pontos címet, a pálinka fajtáját, alkohol tartalmát,
az évjáratot. Amennyiben a pálinka nem fehér, fel kell
tüntetni az érlelési módot is (pl. hordós, friss gyümölcsre
vagy aszalványra ágyazott).
Nevezési díj, határidő:
A versenyzőknek nevezni, a bor- és pálinkamintákat
leadni a versenyt megelőző napon, illetve a verseny
napján reggel 9 óráig lehet a helyszínen. Nevezési díj:
mintánként 1.000 Ft.
A nyilvános programra 600 Ft-os áron lehet belépőt
váltani, amely összeg tartalmazza az ebédet is. Belépőt
március 7-ig, a jelentkezés sorrendjében lehet igényelni
a Közösségi Házban.
Bővebb információ a (49) 352-016 telefonszámon
kapható.

Borversenyre nevezés:
A borokból nevezésenként 2
db 0,75 literes, felcímkézett palack mintát kell leadni: a címkén fel kell tüntetni az évjárat-
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