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ikerekben gazdag, boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!
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olgármesteri köszöntő

Az új év elején mindig megállunk egy pillanatra és
átgondoljuk a mögöttünk álló év teljesítményét és
bizakodva tekintünk a jövőbe. Így tettem jó magam is:
Milyen sok mindent tartogatott a 2019-es év,
néhányan elmentek közülünk, de sokan születtek is, sok
épületünk, például az önkormányzat épülete
visszakapta egykori eleganciáját, patináját, így válva a
város erős és rendíthetetlen motorjává. Hivatali
épületünk szépsége elbűvöli az ideérkezőket,
látogatókat. Az óvodáink is szebb ruhát kaphattak,
vonzóbbá tudtuk tenni a gyerekek számára, bizonyítja
ezt a magas gyermek létszám. A városgondnokság
épülete is régen várta ezt a megújulást, külsejével a
Széchenyi utca színfoltja lett. Megújult még a régi
művelődési házunk, a Sporttelep klubháza, az
élelmezési központ eddig elmaradt részei, utcanév
táblákat és buszvárókat vettünk és helyeztünk ki.
Járdáink, árkaink, parkjaink váltak jobbá, szebbé,
balesetmentessé. Épületeinkben bútorokat pakoltunk
oda-vissza, takarítottunk egyik épületben, majd a
másikban. Aztán az egész város rendbetartása is csak az
önkormányzatra hárult.
Segítséget adtunk az iskoláknak, járási hivatalnak,
rendőrségnek, egészségügynek, humánszolgáltatónak
és a lakosságnak. Ha kellett a járás településeinek is
adtunk kölcsön sátrat, technikát és sok más dolgot, azt
tudom mondani, hogy mindenki számíthatott ránk,
Mezőcsát önkormányzatára és apparátusára. Méltán
töltjük be járási székhely szerepünket, felnőttünk ehhez
a ranghoz, ezt bátran mondhatom. Polgármester társaim
egyre többször mondják, hogy már ők jönnek tanulni
tőlünk. Sikerült ezt is elérnünk, hogy nem mi sóvárgunk
más település szépségeire, értékeire, hanem ők a
mienkre. A legnagyobb beruházásnak és eredménynek
azonban az 1400 m2-es művelődési ház és könyvtár
megvalósulását tartom. Ami otthont adhat annak a sok
kulturális értéknek, ami városunkban él. Az elmúlt
alkalmakon csodálva néztem mindazt a gazdagságot,
amivel mi rendelkezünk. Ennyi értéket, ilyen sok
értékes embert, azt a közösségépítést és összetartást,
ami Mezőcsáton van, kevés település mondhatja el
magáról. Számomra a legnagyobb vizsga, pedig a
választás volt. Hálás szívvel köszönök minden
támogatást, és azt is, hogy elmondhatom azt a sok-sok
érzést, élményt, amit ez az egy év tartogatott számomra.
Összegezve: Érzelmekben gazdag, élményekkel,

programokkal, munkával teli év volt a 2019-es esztendő.
De hogy mégis sikerült, ezt a sok mindent végig
csinálni, azt a kollégáknak és a lakosságnak köszönhetem, hittek bennem és bíztattak, ezzel is segítve
munkámat. Egy vezető sem kívánhatna magának jobb
kollégákat és békésebb, összetartóbb lakosságot.

A 2020-as évre
egészséget,
boldogságot,
örömöt,
sikereket,
szerencsét
és minden jót
kívánok
Mezőcsát város
lakosságának!

Szeretettel:
iposné orváth nita gnes
Mezőcsát város polgármestere

Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város
polgármester asszonya 90. születésnapja
alkalmából köszöntötte Fillér Jánosnét.
Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!
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nkormányzati hírek

Meghallgatta a Testület a Mezőcsát Városi Tömegsport Sportegyesület éves működéséről és jövőbeli
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő- lehetőségeiről készült beszámolót.
testülete 2019. december 17-én tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
MEZŐCSÁT VÁROS
Elfogadásra került a Képviselő-testület 2020. évre
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
vonatkozó munkaterve, az önkormányzat 2019. évi
20/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
költségvetéséről szóló rendelet módosítása, valamint
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Mezőcsát Város Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve.
szóló 2/2019. (II. 26.) rendelet módosításáról
Módosításra került Mezőcsát Város Képviselő-tes1. §
tületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
A 2019. július 1. és szeptember 30. között pótelő16/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. Aktualizálásra kerültek a Testület tagjaira, bizottságokra és a irányzatként biztosított állami támogatások, átvett
testületi ülések megtartására vonatkozó adatok. Az pénzeszközök, felhalmozási támogatások, működési
üléseket minden hónap utolsó hetének keddi munka- bevételek növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1)
bekezdésében megállapított
napjára 9 órai kezdettel kell összehívni.
Költségvetési bevételét
42.468.955.- Ft-tal
Döntés született a köztisztviselők illetményalapjáról
Költségvetési kiadását
42.468.955.- Ft-tal
szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.
módosítja és az önkormányzat 2019. évi
Megtörtént Mezőcsát, Hejőpapi és Ároktő települések
2015. évben kötött Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési bevételét
1.358.181.831.- Ft-ban
létrehozására és fenntartására kötött megállapodás felülﬁnanszírozási bevételét
2.019.611.052.- Ft-ban
vizsgálata.
Az önkormányzat tulajdonában álló Egressy Béni
összes bevételét
3.377.792.883.- Ft-ban
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében keletkezett károk helyreállításához szükséges
költségvetési kiadását
3.354.362.772.- Ft-ban
anyagi támogatást a Testület biztosította.
ﬁnanszírozási kiadását
23.430.111.- Ft-ban
A Mezőcsát Népművészeti Egyesület által 2020.
január 18-án megrendezésre kerülő Magyar Kultúra
összes kiadását
3.377.792.883.- Ft-ban
Napja elnevezésű ünnepséget 50.000.- Ft összeggel
támogatta a Testület.
állapítja meg.
A Képviselő-testület hozzájárulását adta a Városháza
2. §
épületében és közvetlen környezetében elhelyezésre
kerülő hivatali hirdetmények elhelyezéséül szolgáló
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
berendezések beszerzéséhez.
(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségA grémium megismerte a mezőcsáti székhellyel működő társulási tanácsok működéséről és tisztségviselő vetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségválasztásáról készült tájékoztatót. A társulási tanácsok vetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkortagjai megerősítették további együttműködésüket, dön- mányzati szinten, továbbá a ﬁnanszírozási bevételeket
töttek az elnök és az alelnök személyéről. Mindhárom és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján hatátársulásban Siposné Horváth Anita Mezőcsát város rozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt
polgármesterét megerősítették elnöki tisztségében,
alelnökként pedig továbbra is Demeterné Nyeste előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként
Erzsébet Gelej polgármestere látja el az elnök vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja
helyettesítését.
Jóváhagyásra került a Dél-Borsodi Sürgősségi meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási beBetegellátási Társulás, a Mezőcsát Kistérség Többcélú
Társulás, és a Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési vételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemuÖnkormányzati Társulás megállapodásainak mó- tatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet
részletezi.
dosítása.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő
A TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00019 azonosítószámú
projekt keretében lezárult a közbeszerzési eljárás, beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti
megtörtént a legjobb árajánlatot tevő kivitelező kivá- részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a
képviselő-testület.
lasztása.
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(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő
felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4.
melléklet szerint részletezi.
(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek
és módosított 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 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,
mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép
hatályba.
Siposné Horváth Anita
Dr. Jerebák József
polgármester
jegyző
A kihirdetés napja: 2019. december 17.

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetményalapjáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya a Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.
2. §
A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában az illetményalap 46.380.-Ft.
3.§
A képviselő-testület a magasabb összegű
illetményalappal összefüggő kiadásokat a költségvetési
rendeletében a működési kiadások között a személyi
juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen
eredeti előirányzatként biztosítja.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Siposné Horváth Anita
Dr. Jerebák József
polgármester
jegyző
Kihirdetés napja: 2019. december 17.

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. ÉVI
MUNKATERVE
Záradék:
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Munkatervet a 201/2019. (XII. 17.) határozatával
fogadta el.
2020. január 28.
1. Önkormányzati beruházások a környezetvédelmi alap
terhére
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési
tervezetének előterjesztése és megvitatása – I. forduló
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
3. Mezőcsát Város Önkormányzata 2020. évi városi
rendezvénytervének elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
4. Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: jegyző
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
5. Polgármester szabadságának meghatározása
Előadó: jegyző
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
6. 2020. évi karbantartási, felújítási program
megvitatása, jóváhagyása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
7. Beszámoló a 2019. évi civil támogatások
felhasználásáról, a beszámoló elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
8. A civil szervezetek, alapítványok, egyesületek
támogatására vonatkozó pályázat kiírása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
9. Indítványok, javaslatok
10. Zárt ülés
a) 2020. évi városi kitüntetésekre érkezett javaslatok
megtárgyalása
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
2020. február 25.
1. Tájékoztatás az önkormányzat saját bevételeinek,
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valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
ﬁzetési kötelezettségeiről
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
elfogadása, az önkormányzat költségvetéséről szóló
rendelt megalkotása – II. forduló
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
3. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
4. Beszámoló a Mezőcsát és Környéke Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2019. évben végzett tevékenységéről
Előadó: egyesület elnöke
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
5. Beszámoló a Mezőcsáti Polgárőr Egyesület 2019.
évben végzett tevékenységéről
Előadó: egyesület elnöke
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
6. Beszámoló a közbiztonsági és bűnmegelőzési
intézkedési tervben meghatározott feladatok 2019.
évben történt végrehajtásáról
Előadó: Bartók József ny. r. alezredes
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
7. Tájékoztató az EFOP-3.9.2 Humán kapacitások
fejlesztése Mezőcsáton és térségében című projekt
időarányos állásáról
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
8. Mezőcsáti Napocska Óvoda intézményvezetői
pályázatának kiírása
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
9. Indítványok, javaslatok
2020. március 31.
1. Beszámoló a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019.
évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Németh Viktor tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnok
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
2. Beszámoló a mezőcsáti Rendőrőrs 2019. év folyamán
végzett tevékenységéről
Előadó: Városi Rendőrkapitányság vezetője
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
3. A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
szociális alapszolgáltatásaira vonatkozó 2020. évi

intézményi térítési díjának meghatározása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
4. Szociális és gyermekétkeztetés intézményi térítési
díja és a biztosított kedvezmények felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
5. Mezőcsát Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
6. Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
közbeszerzési terve
Előadó: jegyző
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
7. Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár 2020.
évi közbeszerzési terve
Előadó: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
8. Mezőcsáti Napocska Óvoda 2020. évi közbeszerzési
terve
Előadó: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
9. Mezőcsáti Élelmezési Központ 2020. évi
közbeszerzési terve
Előadó: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
10. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása
Előadó: polgármester
Vélményező: Jogi és Humán Bizottság
11. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
12. Mezőcsáti Napocska Óvoda tavaszi zárva tartása
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
13. Indítványok, javaslatok
2020. április 28.
1. Az önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
2. Tájékoztató Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás
2019. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
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Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
3. Beszámoló a Dél-borsodi Sürgősségi Betegellátási
Társulás 2019. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
4. Mezőcsáti Élelmezési Központ beszámolója éves
működéséről
Előadó: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
5. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról
Előadó: jegyző
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
6. A civil szervezetek, alapítványok, egyesületek
támogatására kiírt pályázat támogatása, a beérkezett
pályázatok és a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javaslatainak ismertetése, a támogatások
mértékének meghatározása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
7. Indítványok, javaslatok
2020. május 26.
1. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról,
valamint a zárszámadásról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
2. 2019. évi belső ellenőrzésről készült beszámoló
jelentés elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
4. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról 2019. évre vonatkozóan
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
5. A 2020/2021-es nevelési évben indítandó csoportok
számának megállapítása
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
6. Javaslat közigazgatási szünet elrendelésére
Előadó: jegyző
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
7. Mezőcsáti Napocska Óvoda nyári zárva tartása
Előadó: intézményvezető

Véleményező: intézményvezető
8. Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár nyári
zárva tartása
Előadó: intézményvezető
Véleményező: intézményvezető
9. Indítványok, javaslatok
2020. június 30.
1. Tájékoztató az első félévben végzett felújítási és
karbantartási munkákról
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
2. Mezőcsáti Napocska Óvoda intézményvezetői
pályázatának elbírálása
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
3. Indítványok, javaslatok
2020. augusztus 25.
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
2. Tájékoztató a 2020. évi gazdálkodás I. félévi
helyzetéről
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
3. Beszámoló a Mezőcsáti Napocska Óvoda éves
működéséről
Előadó: intézményvezető
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
4. Beszámoló a Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár működéséről
Előadó: intézményvezető
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
5. Javaslat beiskolázási támogatás megállapítása iránt
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
6. Időskorúak egyszeri juttatása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
7. Indítványok, javaslatok
2020. október 27.
1. A helyi iparűzési adóról szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
2. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti
díjának megállapítása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
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3. A vásárokról és piacokról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
4. A parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
5. A közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
6. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
7. Mezőcsáti Élelmezési Központ terem, illetve
helyiségbérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
8. Beszámoló a 2020. évi közmunkaprogramról
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
9. 2021. évre vonatkozó bizottsági munkatervek
elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
10. Mezőcsáti Napocska Óvoda téli zárva tartása
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
11. Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár téli
zárva tartása
Előadó: polgármester
Véleményező: Jogi és Humán Bizottság
12. Indítványok, javaslatok
2020. november
1. Közmeghallgatás
2020. december 15.
1. 2021. évre vonatkozó Képviselő-testületi munkaterv
elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, Jogi és Humán Bizottság
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása

Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
3. Mezőcsát Város Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési
tervének elfogadása
Előadó: polgármester
Véleményező: Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság
4. Indítványok, javaslatok
A polgármester minden testületi ülésen – a napirendi
pontok tárgyalása előtt – tájékoztatást ad a két ülés
között történtekről és a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
A Képviselő-testület ülései – más döntés hiányában –
9.00 órakor kezdődnek.

edves

lvasók,

önyvtárhasználók!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár könyvtár részlegében
az állomány elhelyezésének munkálatai befejeződtek.
Sokak összehangolt, szakszerű munkájára volt szükség ahhoz, hogy az új épületben, korszerű körülmények
között beinduljon a szolgáltatás. Ennek eredményeként
egységes bútorokkal, új infokommunikációs eszközökkel, teljesen megújult számítógépparkkal, tágas
terekkel, felfrissített könyvkészlettel állunk a használók
rendelkezésére.
Ezúton szeretném megköszönni a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának, Dr. Prokai
Margitnak, hogy lehetővé tette Szarvas Beatrix
vezetésével intézményük területellátási csoportjának
szakmai segítségét, akik 2 alkalommal is eljöttek és
közel tíz fővel részt vettek a tartalmilag elavult,
ﬁzikailag sérült, olvasói szokások változása miatt már
nem keresett, elhasználódott könyvek leválogatásában,
valamint az egyes állományrészek elhelyezésében. A
városgondnokság közmunkásainak csapata segített
abban, hogy a könyvszekrények és egyéb berendezési
tárgyak a helyükre kerüljenek. A Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központjának munkatársai októberben, az épület átadását megelőzően vettek részt a
könyvtár földszinti épületrészének berendezésében. A
gombatermesztők 4 fős csoportja a könyvek kipakolásában segédkezett és adventi koszorúk, ajtódíszek,
dekorációk készítésével tették még otthonosabbá a
környezetet.
Decemberben általános iskolások, óvodások, a Tudode Tanoda diákjai látogattak el csoportosan a gyermekrészlegbe egy-egy foglalkozásra. Az FNI gondozottjai a
könyvek történetével ismerkedtek és megtartottuk az
első könyvbemutatót is.
Januárban tovább folytatjuk a leselejtezett, de még jó
állapotban könyvek és hanglemezek kiárusítását.
A Nemzeti Kulturális Alap nyilvános könyvtárak
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számára kiírt szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
pályázatán közel 3 millió forintot nyert a könyvtár,
melyből a gyermekeknek kialakított övezet bútorait
kívánjuk bővíteni foglalkoztató asztalokkal, könyves
válogató ládával, ülőkékkel, folyóiratszekrénnyel,
televízióval, bábos paravánnal. A felnőtt részlegbe irattartó szekrényt, asztalt, görgős irodai székek beszerzését, kiállítási paraván készíttetését szeretnénk megoldani. Sor kerül hangtechnikai-és kisebb irodai eszközök
vásárlására és a kültéri, szabadtéri rendezvényeken való
kitelepülésekhez olyan eszközök, bútorok beszerzésére
(sátor, ülőgarnitúra, stb.), melyek-kel a szolgáltatások,
programok bemutatása modernebb és vonzóbb lesz.
Januártól a könyvtár nyitvatartása megváltozik. Minimális eltéréssel visszaállunk a már korábban megszokott
időpontokra, azzal a változtatással, hogy délben ebédszünet miatt nem zárunk be.
Hétfő:
zárva, kölcsönzési szünet
Kedd:
10:00 - 18:00
Szerda:
9:00 - 17:00
Csütörtök:
10:00 - 18:00
Péntek:
9:00 - 17:00
Szombat
8:00 - 12:00
Reméljük, hogy a megújult környezet még több
látogatót vonz majd az új évben.
Szeretnénk, hogy szolgáltatásainkkal még jobban és
széleskörűbben ki tudnánk elégíteni használóink
igényeit, ezért várjuk ötleteiket, milyen rendezvényen,
programokon, foglakozáson vennének részt a jövőben a
könyvtárban, melyek azok a dokumentumok, amit
szívesen olvasnának, de jelenleg nem találhatóak meg a
polcokon. Észrevételeik, javaslataik összegyűjtésére
januártól az intézmény előterében rendelkezésükre áll
egy „ÖTLETLÁDA”, megírhatják e-mail-ben a
kozossegihaz@mezocsat.hu címre, vagy elmondhatják
személyesen a könyvtár munkatársának.
Egészségben, eredményekben, szeretetben bővelkedő
új esztendőt kívánok Valamennyiüknek.
Farkas Istvánné
könyvtáros

ikulás

ezőcsáton

2019. december 5-én minden gyermek örömére
ellátogatott Mezőcsátra a Mikulás.
Ezen a napon a ﬁatalokat mikulásváró krampuszkoncert várta a Művelődési Központ színháztermében,
majd 5 órától a Mikulás varázsládája c. mesejátékot
láthatták a budapesti Pódium színház előadásában,
amelynek végén megérkezett a Mikulás.
Minden gyermek várva várta és nem lesz ez másképp
jövőre sem, hisz a mi városunkban rengetegen várják
évről évre.

özalkalmazottak és köztisztviselők
karácsonya
2019. december 17-én, kedden került megrendezésre
a már hagyománynak számító Önkormányzati
Karácsony, melyen minden közalkalmazottat és
köztisztviselőt vendégül látott az önkormányzat
vezetősége.

Idén a mezőcsáti gimnázium tehetsége, a Lila Akác
Nyugdíjas Klub és a Kovács család szolgáltatta a
műsort, melyet Siposné Horváth Anita, városunk
polgármesterének ünnepi gondolatai és jókívánságai
követtek. A délután hátralévő részében egy kellemes
vacsorát fogyasztottunk el közösen, melyről Kondráth
Krisztián és munkatársai gondoskodtak.

ezőcsáti apocska
karácsonya

voda
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Decemberi események
- beszámoló az Egressyből
Írhatnám, hogy csendesen, elmélyülten, az Ünnepet
várva telt a december, de nem hiszem, hogy ez bármely
közösségre, legyen az család, vagy munkahely igaz
lenne…. nálunk sem volt így.
Volt viszont Mikulás ünnepség, nem is egy, a jó öreg
mindenkit megtalált a kis csomagjával, akár a
testvérosztályok jóvoltából, akár a Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központjának munkatársai közbenjárásával, de volt, hogy mi magunk kerestük fel a
lillafüredi mesebirodalomban a Mikulásvonattal….
Még egy bulit is szerveztünk a tiszteletére az alsó
tagozatos tanulóinkkal, biztos meghallotta fergeteges
jókedvünket, és a party végén benézett hozzánk,
vendégségbe.Közben persze szorgos diákjaink is
végezték a dolgukat, Kónya Mária tanárnő a „Ki tud
többet a petrolkémiáról?” vetélkedősorozat versenyeire
két csapatot is sikeresen felkészített, a ﬁúk a 9. helyen, a
lányok pedig 2. helyen végeztek a népes mezőnyben!
Nálunk zajlott a Teremfoci Diákolimpia városi
döntője, ahol iskolánk csapata 1. helyen, a Megyei
elődöntőn ugyanez a csapat a 2. helyen végzett.
A Lázár Ervin Program keretében a Miskolci Nemzeti
Színház János Vitéz című mesebalettjét tekintették meg
3. és 5. évfolyamos tanulóink. A kalandokkal teli előadás
játékosan hozta közel a gyerekekhez a tánc, a színház és
Petőﬁ Sándor klasszikusának világát.
Önkormányzati pályázat tette lehetővé, hogy Sportágválasztó nap is volt nálunk decemberben. Iskolánk
minden tanulója részt vett a számos sportot, szabadidős
mozgásformát, egészségtudatos tevékenységet bemutató rendezvényen.
A szünet előtti utolsó hétre megérkezett a karácsonyi
hangulat, az aula ünnepi díszben várta a fenyőt, ami
Polgár Péter felajánlásaként, a VIDAutó Autómentés
szállításával és az ÖTE önkénteseinek segítségével
került méltó helyére, a minden évben rácsodálkozó,
mosolygós gyerekszemek elé.
Az Ünnepi hangverseny, mely minden alkalommal
zeneművészetis növendékeink ajándéka számunkra,
igazán hangulatos volt, a karácsonyi dallamok közelebb
vittek minket a szenteste meghittségéhez.
A Grincs című, jól ismert történetbe ágyazott
Karácsonyi műsor következett az ajándékok sorában. Az
utálatos, karácsonylopó, ünneprontó ﬁgura gondolatai
ihlették az előadást:
„- Talán - gondolta hirtelen A KARÁCSONY mégsem annyi, amit a boltban kapni,
És ajándékot kapni? Valami több a KARÁCSONY,
Ezek szerint... Barátom!”
A decembernek vége lett, elfogytak az ajándékok, sőt,
a téli szünet utolsó napjain is túl vagyunk. Új évet írunk,
melynek minden napjára kívánok iskolánk tanulói és

dolgozói nevében boldogságot, sikert, egészséget!
Nagy Zsuzsa

isztelt

ezőcsát város lakói!

Örömmel tudatjuk, hogy a Mezőcsáti Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat sikerekben bővelkedett a
2019-es évben, melyet a közmeghallgatás alkalmával
ismertettünk.
Decemberben a képviselőtársaimmal a gyermekek
részére mikulás csomagot osztottunk, valamint Kovácsné Barna Barbara és Kiss Szilvia a hideg ellenére gyűjtést szerveztek a szegényebb lakosok részére. Városunk
14 roma családjának sikerült egy kicsit enyhíteni a
mindennapjait csomag formájában, melyet 2019.
december 23-án adtunk át számukra. 2019. december
31-én Kovácsné Barna Barbara és családja, valamint
Kiss Szilvia és családja fáradalmas munkájuknak köszönhetően sikerült a régi kultúrház épületében jótékonysági estet szerveznünk. Ez az pár óra a visszajelzések alapján jó hangulatban telt és természetesen
ezen hírek után már több ilyen, és ehhez hasonló programot fogunk rendezni. A mulatság alkalmából szedett
belépőt a Mezőcsáti Színtársulat részére örömmel
átadtuk, hozzájárulva a 10 millió lépés keretéhez.
Mindezek fényében a Mezőcsáti Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat eredményekben és sikerekben gazdag
békés, boldog új esztendőt kíván Mezőcsát város lakosságának.

2020. január

MEZŐCSÁTRÓL INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes 2019. december 15-től
ÁROKTŐ: M05.15 M05.50 Z07.30 08.20 M10.35 O11.15 X12.30 M14.00 Z15.20 M15.35 I16.10 +16.20
X17.25 +17.30 23.15
BORSODIVÁNKA: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 I16.10 +16.20 M17.25
BUDAPEST: M06.32 V16.07
EGER: M07.40 17.15
EGERLÖVŐ: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 I16.10 +16.20 M17.25
GELEJ: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.00 O11.15 M11.20 M12.55 I14.15 M15.12 Z15.20
V16.07 17.15 M18.50 23.15
HEJŐKÜRT: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 D08.00 O08.25 08.44 M09.50 X10.25 +11.40 X12.10
M12.25 Z12.38 M12.45 I13.40 M14.50 M15.30 16.30 M17.58 18.50 20.36 V22.03
HEJŐKERESZTÚR: 03.50 M04.40 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z12.40
M12.45 Z13.45 M14.00 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 16.30 18.35 20.00
20.40
HEJŐPAPI: 03.50 M04.40 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z12.40 M12.45 Z13.45 M14.00
M14.50 +15.00 M15.40 O16.15 16.30 18.35 20.00 20.40
IGRICI: 03.50 M04.40 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z12.40 M12.45 Z13.45 M14.00 M14.50
+15.00 M15.40 O16.15 16.30 18.35 20.00 20.40
MEZŐKÖVESD: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.00 O11.15 M11.20 M12.55 M15.12 Z15.20
(GELEJEN ÁT) V16.07 17.15
MEZŐKÖVESD: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 I16.10 +16.20 M17.25
(TISZAVIDÉKEN ÁT)
MEZŐNAGYMIHÁLY: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.00 O11.15 M11.20 M12.55
I14.15 M15.12 Z15.20 V16.07 17.15 M18.50 23.15
MISKOLC, aut áll: 03.50 M04.40 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 M12.45
Z13.45 M14.00 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 D16.30 18.35 20.00 M20.40
MISKOLC,Déli Ipari Park: 04.40 Z12.40 M12.45 16.30 20.40
MISKOLC: M18.50
(GELEJEN ÁT)
NÉGYES: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 I16.10 +16.20 M17.25
NYÉKLÁDHÁZA: 03.50 04.40 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z12.40
M12.45 Z13.45 M14.00 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 D16.30 18.35 20.00
20.40
NYÉKLÁDHÁZA: M18.50
(GELEJEN ÁT)
NYÍREGYHÁZA: X06.20 08.44
TISZABÁBOLNA: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 I16.10 +16.20 M17.25
TISZADOROGMA: M05.15 Z08.20 M10.35 X12.30 M14.00 I16.10 +16.20 M17.25
TISZAKESZI: Z05.00 M05.10 1906.55 W07.05 +07.15 I07.30 08.20 2810.10 X11.20 +12.00 X14.05
I14.50 15.35 17.30 19.50 23.40
TISZAPALKONYA: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 D08.00 O08.25 08.44 M09.50 X10.25
+11.40 X12.10 M12.25 X12.38 M12.45 I13.40 M14.50 M15.30 16.30 M17.58
M18.50 20.38 V22.03
TISZATARJÁN: Z04.35 M05.50 X06.20 D08.00 O08.25 X10.25 +11.40 X12.10 M12.25 Z12.38 I13.40
M14.50 M15.30 16.30 20.38
TISZAÚJVÁROS: Z04.35 M04.41 X06.20 M07.15 D08.00 O08.25 08.44 M09.50 X10.25 +11.40
(AUT.ÁLL.)
X12.10 Z12.38 M12.45 I13.40M14.50 M15.30 16.30 M17.58 M18.50 20.38 V22.03
TISZAÚJVÁROS MOL: 04.35 M04.41 M05.50 M12.25 Z12.38 M12.45 20.38

Boldog új évet kívánnak a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete,
Mezőcsáton a Bajcsy Zs. 25. szám alatt működő iroda dolgozói!
2020-ban is szeretettel várjuk meglévő és új ügyfeleinket, sorstársainkat!
Ügyfélfogadás: Hétfő – Péntek: 8.00 – 12.00
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MEZŐCSÁTRA INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes 2019. december 15-től
ÁROKTŐRŐL: Z04.10 M04.20 M06.05 M07.14 Z07.29 O08.10 M09.29 X11.19 +11.25 X12.10 I13.14
+15.41 3315.54 I15.55 +17.00 W16.59 I17.00 19.40
BUDAPESTRŐL: M15.25 V19.35
EGERBŐL: 07.30 M17.30
HEJŐPAPI KH -TÓL: Z06.53 M07.11 07.45 08.50 10.45 12.45 Z14.15 Z14.53 M15.11 15.45 M16.25
17.01 D18.51 O18.53 19.26 21.01 Z22.53 M22.55 00.03
MEZŐKÖVESDRŐL: M06.15 Z06.30 M08.30 X10.20 I12.15 +14.45 3314.55 I14.55 W16.00 I16.00
(TISZAVIDÉKEN ÁT)
MEZŐKÖVESDRŐL: M06.20 08.00 M09.00 Z11.45 M11.55 M13.00 I13.25 M14.00 M17.15 M18.01
(GELEJEN ÁT)
19.50 V21.20
MISKOLC, aut.áll-ról: M05.10 M06.15 07.00 08.05 10.00 M11.15 12.00 M13.20 Z13.30 M14.15
+14.55 X15.00 M15.40 16.15 D17.55 18.40 20.15 M22.00 22.55
MISKOLC, Déli Ipari Park-tól: Z06.15 Z14.15 O18.15 Z22.15
NYÍREGYHÁZÁRÓL: X11.00 15.30
TISZAKESZIBŐL: 04.25 Z05.15 M05.35 1907.15 W07.20 I07.42 +07.50 X09.40 2810.40 +11.25
X11.35 14.20 I15.05 Z15.50 M16.00 19.30 23.00
TISZAÚJVÁROS: M05.45 M06.00 06.25 M06.40 M07.05 09.00 O10.25 M10.40 M12.15 X12.25
(AUT.ÁLL-RÓL) +12.45 I13.48 M13.50 14.25 O15.35 V15.35 M15.40 M16.35 16.45 M18.00 Z18.30
M19.00 22.25
TISZAÚJVÁROS: M06.35 Z14.30 M14.40 M15.35 22.20
(MOL AUT.ÁLL-RÓL)
TISZATARJÁN BÓL: Z07.04 M07.14 M07.30 09.32 O10.56 X12.57 +13.17 M14.22 Z15.04 O16.07
M16.14 M17.07 M18.35 Z19.05 M19.32 22.59
GELEJRŐL: Z04.21 M04.26 M06.58 08.31 M08.43 O09.01 M09.35 Z12.23 M12.30 M13.27 I14.00
M14.30 M17.46 M18.33 20.24 V21.51
IGRICIBŐL: 0.11 Z07.04 M07.22 07.56 09.01 10.56 I12.30 12.56 Z14.26 Z15.04 M15.22 +15.55
M15.56 M16.36 17.12 D19.02 O19.04
19.36 21.11 Z23.02 M23.05
TISZADOROGMÁRÓL: M07.02 Z07.17 M09.17 X11.07 I13.02 +15.29 3315.42 I15.43 W16.47 I16.48
TISZABÁBOLNÁRÓL: M06.56 Z07.11 M09.11 X11.01 I12.56 +15.23 3315.36 I15.37 W16.41 I16.42
TISZAVALK RÓL: M06.50 Z07.05 M09.05 X10.50 I12.50 15.30 M16.35
JELMAGYARÁZAT
M = munkanapokon X = munkaszüneti napok kivételével naponta
+ = munkaszüneti napok
O = szabadnapokon
Z = szabad-és munkaszüneti napokon
D = szabadnapok kivételével naponta
V = a hetek első munkanapját megelőző napokon
19 = szabadnapokon valamint iskolai előadás napokon
28 = a hónap második szerdáján
33 = szabadnapokon, valamint tanszünetben munkanapokon
I = iskolai előadási napokon
W = tanszünetben munkanapon
Aláhúzott = gyorsjárat

“ zerelemnek ﬁzetem az adóját”
ezőcsát épi gyüttes műsora
Az együttes új műsorát Wass Albert A funtineli
boszorkány című regénye ihlette. A műben olyan
egyetemes igazságok hangzanak el a szereplők
szájából, amelyeken ebben a felgyorsult világban is
megéri elgondolkodni, és persze a legjobb lenne, ha
meg is fogadnánk őket. A műsorban ezek a rövid
részletek foglalják keretbe a paraszti világból vett és
színpadra vitt, “eltàncolt” szerelmi történeteket. Ezek
a történetek elég távol állnak a tündérmeséktől, hiszen
akkoriban számos akadály gördült a szerelmesek
útjába például a társadalmi elvárások, a falu lakóinak
véleménye, a családi szabályok, és a vagyoni helyzet
miatt. De a műsor végső konklúziója mindent
megmagyaráz:

“Jobban örvendeni az örömnek, érted? És félretenni
belőle valamit. Ehhez kell értsen az ember. És erre való a
bánat, hogy megtanítsa.” (Wass Albert: A funtineli
boszorkány)
A koreográﬁákat készítették: Lévai Anita, Kupec
Andrea, Simon Lilla, Fidler István, Kupec Mihály,
Maródi Attila, Repka Gyula, Zelei Ferenc
Közreműködik: (felvételről) Siposné Horváth Anita
Ágnes és Fridel Dániel,valamint Repka Gyula, Pipás
Zenekar, Szélike Néptáncegyüttes
Szólót énekel: Kaló Csenge és Balázs Vid
Plakát: Buda Szabolcs
A műsort rendezte: Simon Lilla
Időpont: 2020. január 18. (szombat) - 16.00 óra
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár
További információ a művelődési központban!
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r. áplányi ndre
(1921–1991)
Mezőcsát lakóinak száma a XVIII. és a XIX.
században jelentősen megnövekedett, ami szükségessé
tette orvos, sebész, gyógyszerész, bába alkalmazását,
gyógyszertár létesítését.
Az első gyógyszerész egy Csapkay nevű személy volt,
akit már 1847-ben Csáton találunk. 1859-ben Szabó
István volt a falu gyógyszerésze, majd őt követte Kelér
István. 1887-ben már működött a községben Farkas
Béla Magyar királyhoz nevű gyógyszertára, amely
később Borbás Gyula kezére került. Az 1920-as évektől
1944-ig Mezőcsáton Lázár János, Orosz János és Veres
Barna működtetett patikát. A második világháború után
a gyógyszertárat továbbra is Orosz János és Nyilas
Dániel vezette.
A kiváló gyógyszerészek közül kiemelném dr.
Táplányi Endrét, aki tudományos kutatással is
foglalkozott és személyesen is jól ismertem.
Szeghalmon született 1921. június 6-án. A Szegedi
Egyetemen kezdte a tanulmányait, de a Pázmány Péter
Tudományegyetemen fejezte be, s 1944-ben szerzett
gyógyszerészi oklevelet. Több helyen volt alkalmazott
gyógyszerész. A Szegedi Egyetemen 1948-ban doktorált, Szeged város természetföldrajzi és közegészségügyi viszonyai című értekezésével, amely nyomtatásban is megjelent. (Budapest, 1948.) Ezt követően a
miskolci Semmelweis Kórház gyógyszer-tárába került,
ahol már felﬁgyeltek publikációira. 1951–1954 között a
Nehézipari Műszaki Egyetem Kémia Tanszékén volt
tanársegéd, ahol mikroelemzéseket végzett, és analitikai
gyakorlatokat vezetett. Ezt követően Mezőcsáton az
Isteni Gondviselés gyógyszertárat tizenkét évig vezette.
Budapestre került 1966-ban, ahol több gyógyszertár
alkalmazottja volt. Publikációiban elsősorban a
műszaki pályán működött gyógyszerészek életútját írta
meg, de vizsgálta a gyógyszerek hatásmechanizmusát
is. Szőkefalvi-Nagy Zoltánnal írt Irinyi János kötete
Budapesten jelent meg 1971-ben. A pirotechnika és a
pirotechnikai ipar története (Várpalota, 1980) című
munkája a téma egyik legjobb összefoglalása. A
balatonfűzfői Nitrokémia Vállalat Pyro-üzemének
tudományos külső munkatársa volt, és számos új eljárást
dolgozott ki. Szakértőként rendszeresen részt vett az
augusztus 20-i budapesti tűzijáték előkészítésében.
Táplányi Endre a Magyar Asztronautikai Társaság
egyetlen gyógyszerész tagja volt. Hobbija volt a bélyegés az éremgyűjtés. Emberként segítőkész, halk szavú,
igazi tudós alkat volt, jó gyakorlati érzékkel megáldva. A
piro-technikának kivételes szakértője volt országos
szinten is.
Miskolcon hunyt el 1991. október 24-én. A szentesi
Kálvária temetőben helyezték örök nyugalomra.
Táplányi Endrét 1957-ben ismertem meg, amikor már

az egri főiskola hallgatója voltam. Kérésére elvittem
Szőkefalvi tanár úrnak – a kémia tanszék vezetőjének,
neves kémiatörténésznek – lektorálásra A pirotechnika
és a pirotechnikai ipar története című kéziratát, amelyet
később nyomtatásban is megjelent. Ezt követően közös
munkát is írtak Irinyi Jánosról, a gyufa feltalálójáról. A
későbbiek során folyamatosan tartották a kapcsolatot
egymással.
Én főként a nyári szünetekben Táplányi doktort
gyakran meglátogattam, amikor sokat beszélgettünk,
elsősorban tudományos kutatásainkról. A temetőbe
megmutattam neki Kováts Mihály (1763–1851),
orvosdoktor, az első magyar nyelvű kémiakönyv
írójának a sírját, amelyet korábban fedeztem fel.
Kapcsolatunk nem szakadt meg a fővárosba költözése
után sem. 1967 nyarán levélben tudatta velem, hogy
érdeklődéssel olvasta a Természettudományi közlönyben az egri Főegyházmegyei Könyvtár kincseiről
megjelent írásomat. Ebben a levélben beszámolt arról,
hogy pirotechnikus szakértőként rendszeresen felkérik a
fővárosi augusztus 20-i tűzijáték szervezőjének. Ekkor a
Péterfy Sándor utcai gyógyszertárban dolgozott, s kérte
látogassam meg, amely az év őszén megvalósult.
Sajnálatos, hogy egy súlyos betegség következményeként hallása akkora már erősen megromlott. Ez az
élményteli, emlékezetes beszélgetés volt utolsó
találkozásunk.
A kedves, nagytudású, jóindulatú embert szívembe
zártam. Büszkeséggel tölt el, hogy a korkülönbség
ellenére atyai barátomnak nevezhettem.
Szecskó Károly

ájékoztatás ruhaadomány osztásról!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók
az adományként összegyűjtött ruhákból
válogathatnak.
Az osztás időpontja:
2020. január 17. (péntek) 8-12 óra
Az osztás helyszíne: Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ udvara
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)
Kérjük, hogy TAJ kártyáját az átvételhez
mindenképen hozza magával! A ruhák elszállításához
zsákot, szatyrot az intézmény nem tud biztosítani.
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apkeleti vizeken
A Napkeleti vizeken kezdetű japán hazaﬁas indulóval
először 1956 szeptemberében találkoztam, amikor
egyetemista társaimmal együtt a Mohács szigeten
Dunafalva nevű községben az 1956 nyarán kiöntött
árvíz pusztításait eltüntetendő lakóházak újjáépítésén
dolgoztunk.
Most, hogy a Légy jó mindhalálig c. Móricz mű
színjátszóinak a Japánba tervezett utazásáról értesültem, a ﬁatalon megtanult dalt az utazni szándékozók
ﬁgyelmébe ajánlom. A zeneszám ismerete bensőségesebbé teheti a kapcsolatot a mezőcsáti színjátszók
és a fogadó szigetország vendéglátói között. A hazaﬁas
induló megtalálható az interneten a GOOGLE
programon a Napkeleti vizeken címszó felírásával.
„Napkeleti vizeken hömpölyög az ár,
Nézd a hajnalt, az egen mennyi napsugár!
Víztarajon fut a hab, rá ragyog a fény,
Nyolc szigeten süt a nap, táncol a remény.
Ó, hogyha virradásunk szép ködje száll,
Égbe repül az ima, feltöri magát.
Tűzhegyünk, a Fudzsima zengi a szavát,
Száll a tűz, ég a láng! Ne félj, szent hazánk!”
Juhász Sándor

önyvfelajánlások
November, december hónapban többen is felajánlották házi könyvtáruk egy részét a könyvtár számára.
Szívesen vesszük az adományokat, azzal a feltétellel,
hogy beleltározásra csak azok a dokumentumok
kerülnek, melyek a könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak,
olvasói igény van rájuk, illetve pótolni tudjuk belőle a
rongálódás, elhasználódás miatt leselejtezett, de
egyébként keresett műveket. A többit, amennyiben a
felajánló beleegyezik kiárusítjuk, a befolyt összeget
pedig új könyvek vásárlására fordítjuk.
Köszönjük Bulikné Hajtós Ilona, Szabó József,
Pantyiné Székely Erzsébet, Kriston Rita és Kriston
Letícia adományait.
Farkas Istvánné
könyvtáros

megízlelhették az elmúlt években.
A sok kipróbált recept könyv formátummá érett,
melyben olvashatunk a kovásszal való sütés kezdeteiről,
a kovászolás népi és modern eszközeiről. A bevezetőben
részletesen ismertetik a kenyérsütés és egyéb kovásszal
készült péksütemények alapanyagait, bemutatják a
különböző kovászfajtákat, azok élettani hatásait,
mikrobiológiáját.
Külön fejezetben foglalkoznak a kenyerek, pékáruk,
kalácsok, az ünnepi asztalra szánt különlegességek,
vendégváró sós sütemények, pogácsák készítésével. A
könyvnek helyi vonatkozása is van, a szemet
gyönyörködtető illusztrációk nagy része Juhász
Lászlóék tájházánál, a református parókia konyha
helyiségében és az Örökségeink Házánál készült.
A könyv szakmai értékét növeli, hogy előszavát
Szabadﬁ Szabolcs – ismertebb nevén Szabi a Pék –, a
legnagyobb magyar kézműves pékség vezetője írta, és
ajánlja az olvasók ﬁgyelmébe. A recepteken túl gazdag,
a kenyérsütéshez kapcsolódó művelődéstörténeti-,
néprajzi ismeretek is helyet kaptak a kiadványban.
A könyv írói nemcsak bemutatták a könyvet, hanem
hoztak kétféle kovászt, amiből vihettek az érdeklődők,
sőt meg is kóstolhattak többféle édes- illetve sós,
kovásszal készült süteményt. Aki szeretné megismerni a
hagyományos kenyérsütés fortélyait és megtudni
mindent, amit a kovászról és annak felhasználásáról
érdemes tudni, keresse fel a városi könyvtárat, a
szerzőknek köszönhetően rendelkezünk a könyv egy
példányával.

önyvismertető
2019. december 4- én Berta Andrea Ilona és N. Török
Ilona voltak vendégeink a könyvtárban, akik a
közelmúltban megjelent: Liszt, víz, türelem című
Érdemes ellátogatni a www.kovaszfa.hu oldalra, ahol
könyvük bemutatóját tartották.
nagyon sok receptet találhatnak, gyakorlati tudnivalót
A szerzők nem ismeretlenek városunkban, többször sajátíthatnak el a két hölgytől, és lehetőségük van a
részt vettek a református egyház és a Mezőcsát könyv magánhasználatra való megvásárlására.
Kultúrájáért Alapítvány rendezvényein, ahol kovász
Farkas Istvánné
felhasználásával készült ﬁnomságaikat sokan
könyvtáros
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ezőcsáti

ásár ( iss ózsef utca)
időpontjai:

- január 8. szerda
- február 12. szerda
- március 11. szerda
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gyházi hírek

zületések
Kiss István és Tar Marianna

Boglárka és István
Dósa Tibor és Barna Martina

Tibor
Hadú Bettina és Siska Gábor

Benedek
Nagy Anna Mária és Hadi Péter Pál

Elizabet
Molnár Beatrix és Csorba Tamás

Tamás
Tóth Alexandra és Juhász István

Nóra
Református
Egyház

ázasságkötés

Hétfőn - Kedden 7
óra 40 perctől
diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak.
Minden vasárnap de.
10 órakor
istentisztelet.

Farkas Anita és Bakos Péter
Ónodi Petra és Horváth Gyula
Tóth Tünde és Pecsenye Gábor László
Sarkadi Tímea és Csele Tibor József
Sarkadi Erika és Farkas Emil

lhalálozás
Papp József 82 évet élt
Ládi Józsefné szül. Gál Erzsébet 75 évet élt
Kovács Gyula 73 évet élt
Tar István László 62 évet élt
Peczéné Sepsi Katalin 69 évet élt
özv. Cseke Béláné szül.: Fillér Erzsébet 70 évet élt
Szabó Jánosné szül.: Liszkai Zsóﬁa 76 évet élt
Galyas Géza 83 évet élt
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angolódás az ünnepekre
Ismét lélekemelő műsorokat láthattak azok, akik
ellátogattak az Adventi Vasárnapokra.
Advent első vasárnapján helyi csoportok fellépését
láthattuk, akik nagyszerű előadásokkal hangoltak
minket az ünnep közeledtére. Láthattuk a színpadon a
Mezőcsáti Művelődési Központ Egressy Béni Női Karát
és a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola zenetagozatos növendékeit,
illetve a Mezőcsáti Református Óvoda gyermekeit. A
műsor zárásaként az első adventi gyertyát, városunk
polgármester asszonya, Siposné Horváth Anita gyújtotta
meg.
Bronzvasárnap is folytatódott ez a csodálatos hangulat, hiszen a színpadon a Mezőcsáti Napocska Óvoda, a
Mezőcsáti Gimnázium, a Mezőcsáti Népi Együttes,
illetve Seres Ildikó Jászai Mari-díjas színművész varázsolta el a közönséget.
Ezüstvasárnap sportvetélkedővel indult a nap a mezőcsáti gimnázium tornatermében majd a Művészetek
Házában minden oda látogatót egytálétel várt. A
színpadon a gyerekekhez szólva, a Diri Dongó Együttes
nyitotta a délutánt, ezután a Váradi Trió és a nemzeti
tehetségek folytatták a hangulat fokozását. Négy órától
kezdetét vette a hagyományos adventi rendezvénysorozat, ahol a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola
diákjai, a Lila Akác Hagyományőrző Népdalkör, a
Mezőcsáti Református Énekkar, Kovács Árpádné
Aranka- Kovács Ádám Máté és a Young Voice Band, a
Mezőcsáti Színtársulat és az est sztárvendége, a Kiss
Kata Zenekar lépett fel.

Siposné Horváth Anita, Mészáros Lili, Kerékgyártó
Bálint, Balázs Vid és Takács Csongor, akik felidézték a
karácsony lényegét dalaikkal.

Az adventi rendezvénysorozatot Auth Csilla zárta,
majd városunk polgármester asszonya a betlehemi
lángról meggyújtott kis mécseseket ajándékozott a
résztvevőknek, hogy minden mezőcsáti otthonba
eljuthasson a szeretetet és a békét jelképező betlehemi
láng.

„ esterday...”

Az aranyvasárnapot Siposné Horváth Anita, Mezőcsát
város polgármestere nyitotta meg és hozta el Mezőcsát
város lakosságának a Betlehemi lángot, ezt követően a
Számadó zenekar zenélt, majd meglepetés produkcióként színpadra állt Juhász Tamás zongoraművész,

2019. november 30-án került megrendezésre a
„Yesterday…”, azaz az Asteroid emlékkoncert,
melyen megteltek a sorok a Mezőcsáti Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermében.
50 évvel ezelőtt alakult az Asteroid együttes, amely
a valaha volt legjobb beat zenekar volt Mezőcsáton,
ezt az érzést tapasztalhatták meg az ide látogatók, a
Mezőcsáti Színtársulat rendezésében. Legendás 60'as 70'-es évekbeli, főként Beatles slágerek csendültek
fel, melyben a színtársulat tagjai közreműködtek.
A hangulat a tetőfokára emelkedett a slágerek hallatán és a közönség hatalmas tapsviharral jutalmazta a
fellépőket.
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