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2020. február 21-én, pénteken este 7 órakor:
BEST OF L’art pour l’art
Egy felhőtlen szórakozást ígérő abszurd műsorral és rengeteg humorral várja a kedves közönséget a L’ART POUR
L’ART TÁRSULAT, azaz Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni. Megjelenik a színpadon
Besenyő Pista bácsi, Naftalin Ernő, Boborján, Anti bácsi, Kancácska, Margit, Zigóta, Edebede bácsi, de láthatjuk
még a költőt és Leopold mester legendás diavetítéseit is. Természetesen nem maradhatnak ki a hórihorgas életmű
legsikeresebb dalkölteményei sem. A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében a Társulat
ezzel a műsorával a közönség óhajának engedelmeskedve, színpadra viszi azokat a jeleneteit, dalait, amelyeket az
elmúlt 34 évben a rajongók követeltek tőlük újra meg újra.
A színházi előadásra jegyek a Mezőcsáti Művelődési Központban,
személyesen válthatók, munkanapokon 8-16 óráig.
Jegyár: 3.000 Ft (első négy sor), 2.500 Ft (5-18. sor, erkély)
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occintás az új évre

Perpetuum mobile polka, Monti csárdása és Piazzola

2020. január 11-én került sor Mezőcsát város
lakosságának újévi koccintására.
Az Anima Group újévi koncertje előtt Siposné
Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere az újévi
gondolatait, jókívánságait osztotta meg az érdek-

Libertangoja is. Az est minden produkcióját vastaps
koronázta meg, a befejezés stílusosan a Kék Duna
keringő és id. Johann Strauss Radetzky indulója volt.

lődőkkel. A látványos és elegáns koncert első részében
Rossini Sevillai borbélyának nyitánya, Johann Strauss
Császárkeringője, majd különleges Pizzicato polkája
csendült fel. Kitűnő szólista vendégünk, Schupp
Gabriella, a Kálmán Imre Marica grófnő c. operettjéből
Marica belépőjével aratott hatalmas sikert, nem először
az est folyamán. A művésznőt Juhász Tamás zongoraművész
kísérte zongorán, majd a
mezőcsáti
zenészünk
Chopin Ciszmoll keringőjével kápráztatta el a közönséget. Az
Anima Group
ízelítőt adott a
ragtime világából, majd
Gardel vérforraló tangója
következett a
Ködmön Formációs Táncegyüttes versenytáncosainak a közreműködésével (Por una Cabeza).
A folytatásban Puccini Gianni Schicchi c. operájából
Lauretta áriáját (O mio babbino caro) és Lehár Víg
özvegy c. operettjéből a Vilja-dalt hallhattuk az Anima
vonósai és Schupp Gabriella előadásában. Elhangzott a

A befejezést követően Kápolnai László alpolgármester pohárköszöntőjével zárult a hagyományteremtő
szándékkal megrendezett Újévi koncert Mezőcsáton.

Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város
polgármester asszonya 90. születésnapja
alkalmából köszöntötte Németh Sándornét.
Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. január 27-én tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat 2019. évben befolyt talajterhelési díj bevétel
összegét az önkormányzati hivatal épületének tetőszigetelésére használja fel.
Elfogadásra került az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § és 24. § alapján elkészített és a
Polgármester által előterjesztett 2020. évi költségvetési
tervezet. A Testület az előterjesztett 2020. évi költségvetési tervezettel kapcsolatos döntését a következő
testületi ülésen hozza meg.
Jóváhagyásra került Mezőcsát Város Önkormányzatának 2020. évi rendezvényterve.
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 2020. évi szabadság-ütemezése.
A Testület megvitatta a 2020. évi karbantartási,
felújítási programot.
A 2019. 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 2020. évben is kiírásra kerül. A
pályázatok benyújtási határideje: 2020. március 31.
Módosításra került a Mezőcsáti Művelődési Központ
és Könyvtár alapító okiratának módosítása.
A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás közötti bérleti szerződést elfogadták.
A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához hozzájárult a Testület.
A jegyző hatáskörébe tartozó építési hatósági feladatok
a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal részére történő
átadásáról készített megállapodás elfogadásához a
Testület hozzájárult.
A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal és Mezőcsát Város
Önkormányzata között kötött megállapodást a Testület
jóváhagyta, mely szerint a jegyző több hatáskört vett át
2020. január 1-jétől. Ezek a feladatok a következők:
ismeretlen holttest anyakönyvezése; külföldi állampolgár anyakönyvi eseményét érintő adatszolgáltatás
teljesítése; állatvásár, állatpiac, állatkiállítás helyének és
időpontjának engedélyezése; családvédelmi koordináció; igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya
képzelt személy; a szülők megállapodásának felvétele a

szülői felügyeleti jog gyakorlása kérdésében; gyermek
nevének megállapítása; előzetes gyámrendelés, képzelt
szülő adatainak megállapítása; teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozat felvétele nagykorú és cselekvőképes személyek esetében; tájékoztatás a rendezetlen
családi jogállás kezeléséről.
A települési értéktár bizottság új tagjait a Képviselőtestület megválasztotta, akik a következő személyek:
Siposné Horváth Anita, Czirkus Babett és Andrási
Gyuláné.
Döntés született a „Helyi termékek piacra jutását
segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben”, az
„Iparterület fejlesztése Mezőcsáton” és a „Bölcsőde
építése Mezőcsáton” elnevezésű pályázatok keretében
lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményessé
nyilvánításáról, sor került a kivitelezők kiválasztására.
A TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012 azonosítószámú
projekt keretében Mezőcsát, Szent István u. 70. szám
alatti használaton kívüli lakóház átalakítása, korszerűsítése és bővítése esélyegyenlőségi központtá, és 11
db szociális bérlakás kialakítása 6 helyszínt érintően
megvalósítandó beruházás esetében a közbeszerzési
eljárás eredményes volt, a legjobb ár-érték arányt
tartalmazó érvényes ajánlat került elfogadásra.
Zárt ülésen tárgyalták Mezőcsát Város kitüntető címeinek adományozását. A Testület döntése alapján
2020. évben az alábbi személyek részesülnek kitüntetésben:
Kápolnai László alpolgármester javaslatára a „Mezőcsát Közoktatásáért” Halász Ferencné nyugalmazott
pedagógus.
Kápolnai László alpolgármester javaslatára a „Mezőcsát Közművelődéséért” a Mezőcsáti Színtársulat.
Siposné Horváth Anita polgármester javaslatára a
„Mezőcsát Város Ifjú Tehetsége” Balázs Vid.
Kápolnai László alpolgármester javaslatára „Mezőcsát
Sportjáért” Szombati Csaba.

ályázati felhívás
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
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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: 2020. március 31.
Elbírálás: 2020. 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 Önkormányzatának 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 december 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

2020. február
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 megvalósulását
követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő
költségvetési év december 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, 2020. január 28.
Mezőcsát Város Önkormányzata

agyar

ultúra

apja

2020. január 18-án került sor a Magyar Kultúra
Napja alkalmából minden évben megrendezésre
kerülő néptáncos délutánra, melynek műsorát idén is a
Mezőcsát Népi Együttes szolgáltatta.
A Himnusz hangjai után Siposné Horváth Anita,
Mezőcsát város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd kifejtette gondolatait a kultúráról, a hagyományokról. Ezt követően a népi együttes vette át a
színpadot a Pipás Zenekarral karöltve és adták elő a
legújabb táncukat, történetbe foglalva.
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 készítette Lévai Anita, Kupec
Andrea, Simon Lilla, Fidler István, Kupec Mihály,
Maródi Attila, Repka Gyula és Zelei Ferenc.
FELHÍVÁS
Felvételről közreműködött Siposné Horváth Anita
Ágnes és Fridel Dániel, valamint Repka Gyula és a
Szélike Néptáncegyüttes. Szólót énekelt Kaló Csenge és
Balázs Vid. A műsort Simon Lilla rendezte.
A nagy érdeklődésre való tekintettel február 1-jén
Mezőcsát Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-15- ismét színpadra vitték, melyet teltház fogadott.
BO1-2016-00012 azonosítószámú „Helyi termékek
piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi
z 1848-49-es forradalom és
térségben” pályázat keretében támogatást nyert
szabadságharc emlékére
Vásárcsarnok építésére.
A Kossuth utca 10 szám alatt található épületbe bérlők
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
jelentkezését várjuk.
172. évfordulója alkalmából a
Az épületben 4 db 12 m2-es, 1 db 10 m2-es és 2 db 24
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
m2-es üzlethelyiség bérlésére van lehetőség.
Mezőcsátot kérte fel a közös ünnepi
A részletekkel kapcsolatban tájékoztatás a +36 20/371
megemlékezésre.
3672 és a +36 20 371 3663-as telefonszámokon kérhető!
Ennek tiszteletére a nemzeti ünnepünket
március 13-án, pénteken 10 órától tartjuk.
Bővebb információ hamarosan a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár facebook oldalán,
valamint a kihelyezett plakátokon.
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ulladék eltávolítása városunkban
A mezőcsáti Városgondnokság munkatársai az
elmúlt hetekben azon munkálkodtak, hogy a felgyülemlett, utcán eldobált és kitett hulladékot összegyűjtsék és elvigyék a helyszínről. Rengeteg szakaszt
érintett ez a probléma, mely folyamatosan visszatér az
emberi hanyagság miatt.
Fontos tudnivaló, hogy mit is dobhatunk a kukánkba.
Először is a fekete (sötétszürke) színű kukába a vegyes
(kommunális) hulladékok kerülnek. A sárgafedelűbe
PET palackok, ﬂakonok, kupakok, fóliák és háztartási
fémhulladékok. A kékfedelű kukába újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, tiszta, illetve
zsírmentes csomagolópapírok, kartondobozok.
Mezőcsát város vezetősége lehetőséget biztosít arra,
hogy a sárgafedelű tárolóedényhez minden lakos a
városunkban juthasson hozzá, így nem szükséges
elutazni érte más városba. A kukát a Városgondnokságon térítésmentesen lehet átvenni, ahol a kollégák a
segítségükre vannak.
Megtisztításra került városunk a Tisza és Hejő út
kereszteződéséig, a tiszatarjáni hídig, a Tiszakeszi úton
lévő szőlősig, a miskolci úti gázáteresztőig, az ároktövi

úton elhelyezkedő gyümölcsös bejáróig, valamint a
geleji út egy szakasza és a köztemető környéke.

ókák városunkban
Az utóbbi időben több bejelentés is érkezett azzal
kapcsolatban, hogy a rókák egyre bentebb merészkednek a városunkban.
Tudni érdemes, hogy a nem megfelelően tárolt
hulladék, és a macskáknak kitett eledel sokkal biztosabb
és kényelmesebb táplálékforrás a rókák számára, mint
amit az erdőn-mezőn képes megszerezni magának.
Képes megszokni az ember közelségét, láthatóan félelem nélkül mozog az utcákon és kertekben. Így a
felgyülemlett hulladék, melyet sokan az utca szélén
hagynak, becsalogatják ezeket az állatokat. Ebből a
szempontból is szükséges a szemetünk számára kialakított tárolóedénybe helyezni hulladékunkat. Amennyiben
szembe jön velünk ez az állat, kellő távolságból hívjuk
fel magunkra a ﬁgyelmet, például tapssal, kiáltással,
majd adjunk az állatnak esélyt, hogy elmeneküljön.
Mezőcsát Város Önkormányzata védekezésként
rókacsapdákat helyezett ki azokon a területeken, ahol a
lakosság elmondása alapján a rókák élőhelyei lehetnek.
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arácsonya
2019. év Karácsonyi Ünnepség a Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ Fogyatékkal élők nappali
intézményében.
2019. december 13-án Luca napján együtt ké-szültünk
az ellátottakkal és azok családtagjaikkal, valamint a
meghívott vendégeinkkel az előttünk álló karácsonyi
ünnepekre. Kallóné Szilvási Zita intézményvezető
asszony ünnepi gondolatai után a nappali intézmény
tagjai gyönyörű műsorral kedveskedtek a vendégeknek.
Megismerhettük előadásukban a Luca napi népszokásokat, majd lélekmelengető karácsonyi műsorukkal
varázsolták a szívünkbe a szeretet ünnepét.
Vendégünk között köszönthettük Síposné Horváth
Anita, Mezőcsát város polgármestere, a Zsóﬁ Reményvár Egyesület tagjai, Tiszakeszi Község Önkormányzat
Humán és Sport Bizottság tagjait, akik szeretetét és
odaﬁgyelését nem csak az ünnepek közeledtével, hanem
a mindennapokban is éreztetik velünk. Segítik
gondozottjainkat és az ellátásban dolgozók munkáját.
Mindig ott vannak, mikor segítségre van szükségünk!
Ezért a példa értékű odaadásért nagy szeretettel
mondunk köszönetet és továbbra is számítunk Rájuk!
Hálásan köszönjük, azt a sok ajándékot, melyet a
Karácsonyfánk alá tehettünk, amit az ünnepség végén
az ellátottjaink haza vihettek. Köszönetet mondunk Dr.
Siska András házi orvosnak, aki évről évre támogatja az
intézménybe járó fogyatékkal élőket.
Pap Tiborné
szakmai vezető

öszönőlevél
Hagyománnyá vált- immár tíz éve- hogy az adventi
időszakban az óvoda alapítványa karácsonyi gálaműsort rendez.
A 2019. december 13-án megtartott jótékonysági
műsorunk alapítványunk fennállásának huszadik
születésnapjának megünneplésére is lehetőséget adott.
Mind az előkészületek, mind a megvalósítás zökkenőmentesen, nagyon sikeresen zajlott. A rendezvény előtti
napokban lázas sürgés-forgás volt. A Művelődési
Központ és környéke karácsonyi pompában, a színpadaz óvónéniknek köszönhetően- ünnepi díszbe öltözve
várta vendégeinket.
A karácsony a legbensőségesebb ünnepe az évnek,
amikor egyaránt fontos a szeretet és az egymásra
ﬁgyelés. Óvodásaink számára értékként közvetítjük,
hogy ugyanolyan jó adni, mint kapni. A kisgyermekeink
a legszebb ajándékot nyújtották át, amit csak adhatnak:
verseikkel, dalaikkal, táncukkal örvendeztették meg a
közönséget. Együtt élhettük át a közelgő ünnep

meghittségét, és maradandó élményt adtunk a jelenlévők számára.
A „Nyitnikék” a Mezőcsáti Napközi Otthonos
Óvodáért Alapítvány életre hívója Erőssné Király Ildikó
Címzetes Igazgató asszony, aki 27 éven keresztül
vezette, igazgatta óvodánkat. Mindig a gyermekek
érdekeit szem előtt tartva munkálkodott, a fejlődés és a
jobbító szándék vezette. A gyermekek egészségének
megőrzése érdekében az évek során így került kialakításra sószoba, somokozó, víztisztító berendezések,
párakapuk. Folyamatosan bővültek udvari játékaink,
eszközeink.
Ebben az évben a fejlesztő játékok bővítése volt a
célunk, mellyel a tehetséges és a hátrányos helyzetű
gyermekek fejlődését segíthetjük elő. Nagy örömünkre
szolgált, hogy milyen sokan tudtak azonosulni
céljainkkal. Hálával tartozunk kedves vendégeinknek,
akik részvételükkel, és adományaikkal támogatták
óvodánkat, hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Sok embernek kellett összefogni a szervezésben és a
lebonyolításban, köszönjük áldozatos munkájukat!
Gálánk zárásaként szülinapi zsúrral, tortával
ünnepeltük alapítványunk jubileumát.
További kitűzött céljaink eléréséhez, az alapítvány
vagyonának gyarapításához ezután is szívesen várjuk
megtisztelő felajánlásaikat.
Adószám: 18435933-1-0
Számlaszám: 11734217-20007535
Az alapítvány kuratóriuma

isztelet a múltnak...
Január hónapban Izrealből érkezett zsidó vallású
család tette tiszteletét városunkban...
Tisztelet, mely a múltnak szólt. A felmenőknek,
akik még itt éltek, Mezőcsáton. A szülők a mezőcsáti
zsidó temetőben tértek egykor örök nyugalomra.
Négy nemzedék jött el, hogy a szülők, a nagyszülők,
a dédnagyszülők egykori lakóhelyét megismerhessék és tanulhassanak az egykor tündöklő korszakról. A jelenleg Művészetek Házaként funkcionáló
Zsinagóga könnyeket csalt vezetőjük szemében, hisz
emlékeiben újra láthatta itt magát több évtizeddel
ezelőtt az édesapja körében, imádkozva, örömtáncot
járva. Nem volt ez másként most sem, hisz kézmosást
követően, a templomba belépve elkezdték imádságukat a férﬁ tagok, majd a sikerességét megünnepelve táncra perdültek.
Minden egyes zugát megtekintették az épületnek,
melyre büszkék voltak. Ahogy mondták: „öröm
számunkra látni a múltat, mely a romokból éledt újjá,
köszönet érte!” Búcsúzásként megigérték, hogy még
visszajönnek imádkozni és emlékezni a múltukra.
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gressy hírei
Az évkör képei –
Kertész Zsolt kollégánk kiállítása
Az évkör képei címmel Kertész Zsolt graﬁkus, iskolánk képzőművészeti tanszakának tanára alkotásaiból
nyílt kiállítás 2020. január 14-én, kedden délután a II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi
épületében.
„A Mezőcsáton élő Kertész Zsolt graﬁkus népművészet iránti érdeklődését mutatja, hogy a könyvtári
kiállításon február 8-ig látható tizenkét kép címe a
hónapok székely naptárban szereplő elnevezése lett.
Időrendben: a fergeteg, a jégbontó, a kikelet, a szelek, az
ígéret, a napisten, az áldás, az új kenyér, a földanya, a
magvető, az enyészet és az álom hava. De ez a könyvtári
tárlat a hagyománytisztelet mellett az alkotó kísérletező
kedvét, az új megoldások keresését is mutatja. Ezek a
színes képek például „fogkefetechnika” alkalmazásával
készültek, a manuális festékszóróként használt eszköz
újszerűen jeleníti meg a képi elemeket, a népművészeti
motívumokat.
Kertész Zsoltot gyermekkora óta foglalkoztatja a
képzőművészet. Érettségi után a S.P.I.C. Művészeti
Líceumban alkalmazott graﬁkát tanult, művészeti tanára
Kiss Gabriella és Dunai Beáta volt. Közben rendszeresen látogatta Fata György iparművész rajzóráit is a
Gábor Áron Művészeti Szakiskolában, majd az egri
tanárképző főiskola képi ábrázolás szakán tanult, ahol
Kótai Tamás volt a graﬁkatanára. Ma már Kertész Zsolt
is tanít. Vannak tanítványai Miskolcon, Mezőcsáton és a
mezőnagymihályi általános iskolában. Szabad idejében
a festmények, graﬁkák mellett ﬁlcből, fából, bőrből is
készít kézműves tárgyakat.”
A kiállítást Kiss Gabriella rajztanár nyitotta meg,
fentebb az ő gondolatai olvashatók. Szeptember óta
tagja tantestületünknek Kertész Zsolt, büszkék vagyunk
munkásságára és reményeink szerint hamarosan
láthatjuk alkotásait a Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár épületében!

Ki Tud többet a Petrolkémiáról
Ebben az évben második alkalommal rendezte meg a
Mol Petrolkémia a Ki Tud Többet a petrolkémiáról
elnevezésű vetélkedő sorozatot.
Idén a környék iskoláiból 44 csapat készítette el a 0.
forduló tesztlapját, ami alapján 17 csapat jutott be a
Tiszaújvárosban megrendezett 1. fordulóba. Iskolánk 6
csapattal nevezett, ebből 3 csapatnak sikerült bekerülnie
a legjobbak közé.
Az Atomok csapat tagjai: Balázs Víd, Nagy Nándor és
Kovács Noé , az Anionok csapat tagjai: Kunkli Gitta,

Lakatos Brigitta Zsóﬁa, Szűcs Milda, a Kationok csapat
tagjai: Szabó Boglárka, Rőthi Margaréta, Somodi
Mercédesz volt.

A versenyen érdekes dolgokat tudtunk meg az üzem
történetéről és az ott folyó munkáról. A gyerekeket
busszal körbe is vitték az üzemeken és előadást
hallhattak, amiről később tesztlapon kellett számot
adniuk. Ez alapján az Atomok és a kationok csapatunk
jutott be a 2. fordulóba.
A következő alkalomra előzetes feladatot kaptak a
gyerekek: Mit jelent számotokra a biztonság? A lányok a
karácsonyi ünnephez kötötték a beszámolójukat a ﬁúk
pedig a mobiltelefon előnyeiről és hátrányairól
beszéltek. A rendezvényen a tűzoltók munkájával és a
különböző munkahelyek védőöltözetével ismerkedtünk
meg. Most is tesztlapot töltöttek ki a csapatok és ez
alapján a Kationok csapatunk jutott be a 3. fordulóba,
ahol megint nagyon jól szerepeltek, mert a forduló
végén bekerültek a legjobb 5 csapatba, akiknek a
Derkovits művelődési házban rendezték meg a döntőt.
A döntőre meghívást kaptak a kiesett
csapatok a döntősök
osztálytársai és az
iskolák vezetői is.
Érdekes és nagyon
jó hangulatú, szoros
versenyen vehettünk
részt, amelynek eredménye: iskolánk
kép-viselői a Kation
csapat 2. helyezése,
amiért nagyon
büszkék vagyunk
rájuk!
Icsu Sándorné és
Kónya Mária
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ogyan vészelik át a rovarok a telet?
Az, hogy az állatvilágban mily módon történik a téli
évszak átvészelése, sok ember érdeklődését felkelti.
Nekünk, vidéki embereknek talán nem okoz túl nagy
meglepetést az, ha nyáron kimegyünk a kertbe, vagy
sétálunk a vízparton, hisz akármerre visz tekintetünk,
mindenütt csak „élő természetet” látunk bölcsőként
magunk körül. A növények folyamatosan fejlesztik
hajtásaikat, az illatozó, színes virágokon csoportosan
sütkéreznek a kecses mozgású lepkék, a virágbogarak és
a talajon állandó a sürgés-forgás. A levegőben, a Nap
életet adó sugaraiban fürödve akrobatikus mutatványokat mutatnak be a karcsú szitakötők, tompa zümmögéssel kisebb, s nagyobb testű repülő rovarok húznak
el fejünk mellett. Egész nyáron „rovar-forgalomnak”
lehetünk szem- és fültanúi. Mihelyst az ősz, majd a tél
közeledtével egyre hűvösebbek lesznek az éjszakák,
hajnalanta köd ereszkedik a komorrá vált tájra, a
kifakult pázsitot a dér fehérre színezi, a zúzmarák
kristályai díszelegnek az ágak végein és mire észbe
kapunk, mindent az enyészet rideg szelleme áraszt el.
Mindinkább közeledik a tél, fokozatosan eltűnnek a
rovarok. Számuk mára már megfogyatkozott, mert
egyesek a fagyos hidegben lelték halálukat, mások az
éhség következtében pusztultak el. De sajátos alkalmazkodóképességeiknek, genetikai programjuknak
köszönhetően élnek még annyian, hogy jövő tavaszkor
boldogan üdvözölhetik a Nap első tavaszi sugarait,
gondoskodhatnak fajuk fenntartásáról és arról, hogy a
virágok nem maradjanak beporzatlanul.
Általánosságban elmondható, hogy a telet az állatfajok
genetikai programjuknak megfelelően élik meg: vannak
olyanok, melyek melegebb területekre vándorolnak,
más állatok alkalmazkodnak a téli időjárás viszontagságaihoz, vagy egyszerűen hibernálódnak, átalusszák a
telet. Ezek a speciális életviteli stratégiák csak tovább
fokozzák az állatvilág megannyi formájának sokféleségét, az élő- és élettelen környezeti rendszerek egymással való kapcsolatrendszerét, azok változatosságát
és roppant gazdagságát.
Így tél derekán járva, dacolva a hideg napokkal, az életben maradásért folytatott küzdelemben az alsóbbrendű létformáknak is kell lenniük saját „technikájuknak”.
Pillantsunk most tehát egy kicsit rájuk és nézzük meg,
hogy a rovarvilágban milyen sajátosságok ﬁgyelhetők
meg a téli hideg, a fagy átvészelésével kapcsolatban.
Arról, hogy hová bújtak a tél elől, valamint a népes
rovarvilág fajainak tél idei viselkedéséről oldalakat
lehetne írni. Az mindenképp elmondható, hogy a
rovarok között is nagy a szórás, nem egyformán bírják a
hideget: vannak, melyek igen jól bírják az alacsony
hőmérsékletet, sőt, egyesek még az extrém hideget is
képesek elviselni (-20 C° alatt). Azonban tény, hogy a

rovarok nagy része megpróbál elmenekülni a tél elől.
Remek búvóhely lehet a fák kérge-, egyes kövek alatt,
de a mohával kibélelt repedések is az életben maradás
lehetőségét kínálják.
Egyes lepkefajok hernyói maguk készítenek
védőburkot az idő viszontagságai ellen. Sok lepkefaj
hernyó alakban vészeli át a telet, s a kitelelő hernyók
igen különböző fejlettségi fokon állhatnak. Vannak
fajok, melyek egészen ﬁatalon telelnek, mások teljesen
kifejlődött stádiumban húzzák ki a számukra
kedvezőtlen időszakot. Ezek már tavasz elején be is
bábozódnak, míg az előbbiek szinte csak nyár elején
lépnek a teljes átalakulás báb állapotába. A lepkék
kisebb százaléka peteként vág neki a télnek. A
bábállapotban telelők gyakran még más védőburokkal is
körbeveszik magukat és mivel eleve igyekeznek védett
helyen bebábozódni, így igazán nincsenek kitéve az téli
időjárás viszontagságainak. Előfordulnak olyan nappali
lepkék is, melyek imágó alakban birkóznak meg a
hideggel, de gyakran behúzódnak kamrába, nyári
konyhába, vagy akár a lakásba is.
A bogarak közül szintén sok faj lárva állapotban telel
ki. Nem beszélve azokról a fajokról, melyek több évig
fejlődnek. Vegyük talán a legismertebb fajt példaként, a
szarvasbogarat. A korhadó fakéregbe rakott petékből
kikelő pajorok közel 5 évig rágják erős szájszervükkel a
korhadó faanyagot. Csak az utolsó ősszel bábozódnak
be. A kifejlődött bogár nem bújik elő, amíg érzi a
hideget. Így csak májustól kezdenek megjelenni. A
repülési időszak augusztusig tart, és mire újra beköszönt
a tél, már minden szarvasbogár elpusztul, hiszen a ciklus
újra indult. Más bogarak fagymentes zugokban, emberi
építményekben csoportosan telelnek. Szintén csoportosan bújnak meg a tücskök, a fülbemászók, a hangyák,
a méhek és a mindenki által ismert poloskafaj: a
hosszúkás testű, gyakran tömeges megjelenésű, pirosfekete mintázatú verőköltő bodobács (népies nevén
suszterbogár).
De természetesen rendkívül sok faj keres menedéket
az ember közvetlen környezetében is, hiszen gyakran
találkozhatunk a házakba behúzódott állatokkal is
(pókok, legyek, lepkék, katicabogarak, poloskák stb.).
A darazsak a tél folyamán elpusztulnak, csak a
megtermékenyített nőstények képesek életben maradni
a biztosan fagymentes búvóhelyeken. A legyek és
szúnyogok többnyire istállókban, kamrákban, ablakok
között húzzák meg magukat.
Összegezve elmondható, hogy az áttelelő rovarok is
védett búvóhelyet kutatnak fel maguknak a téli időszak
átvészelésére, hogy amennyire csak lehet, minél inkább
védettséget élvezzenek a dermesztő fagy, a süvítő hideg
szél és a hó ellen.
Bár ebben az évszakban a természet a „nyugalom
álmát alussza” – látjuk -, nem múlik el és nem szünetel a
rovarok élete. A hideg téli napokon a rovarvilág áttelelő
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képviselői elrejtőznek, s mind türelmesen várják a
virágillatú tavasz beköszöntét, hogy újraszülethessenek
az ébredő természet által. S mikor az éltető Nap első,
igazán meleg sugarai a növényzetbe életet lehelnek, újra
lehetőség nyílik számukra – hogy mintegy Csipkerózsikaként -, kiszabaduljanak hűvös téli „börtönükből”, újra megélve az ébredés csodáját és újra élvezhessék az egyetlen kincsüket, az életüket.
Az élet az egyetlen, pótolhatatlan ajándék, amelyet
nem kértünk, de mégis megkaptuk. Ismerjük ezt fel!
Becsüljük meg, éljük meg mi is hasznosan, nyitott
szemmel, alázattal természeti környezetünk iránt,
tanulva a minket bölcsőként körülölelő természet
megannyi életformájától.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves
Olvasónak az új esztendőre egészséget, békességet!

tablókon szereplő volt diákokhoz kíván szólni, akik
felnőttként nagyon sokat tehetnek volt iskolájukért,
akiknek a szavára gyermekeik, unokáik és ismerős
felnövekvők sokat adnak. Elmondhatják, hogy ebben az
iskolában diákként jó volt tanulni, mert azt segítették,
értelmes, szép barátságok keletkeztek, a mindig kevés
ﬁútanuló ellenére sok szerelem is szövődött az
iskolában, a szórakozások, a sportolás biztosított volt a
diákoknak, a kirándulás is megtalálható volt a
programok közt, és mindezek mellett a szülők tartós
távollétét sem kellett tudomásul venni.
Nem véletlenül hangzott el többször is az említett
harminc év alatt, hogy a mezőcsáti gimnáziumot a
mezőcsáti és Mezőcsát környéki dolgozó emberek
gyermekei számára építették.
Hát akkor hadd hívjam az én régi, felnőtt diákjaimat a
mai mezőcsáti gimnázium barátságába a következő
Vitéz Gábor Miklós aktuális Ady idézettel:
intézményvezető
„Az ősi Schola már meg is ifjodott
Gyönyörűn azóta,
skolatörténet képekkel
Csak minket csókolt öregre az idő,
Távolság, küzdés, eszme, bor és nóta.”
A mezőcsáti gimnázium első évtizedeinek nálam
összegyűlt csoportképeit (tablóit) idős koromra is
Juhász Sándor
tekintettel kiszedtem az albumból és a Miskolci
ny. gimn. igazgató
Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnáziumának
adományoztam.
Időközben fogalmazódott meg a gondolat, hogy mivel
ince nap
ez az adomány a gimnázium történetének egy része,
legyen a neve „Iskolatörténet képekben”. Az igaz, hogy
ezeknek a csoportképeknek az eredetije a megszépült
Köszöntök minden Vince nevű borászt és szőlészt
gimnázium valamelyik falán megtalálható, de az nem magam és a többi termelő nevében is.
nevezhető történetnek különállóan. A kronológiai
Sajnos az idei évben kijelenthetjük, hogy ez a nap, azaz
sorrendben falra került képeknek maga a kronológia január 22, nem hozott szerencsét számunkra a változó
adja a történeti jelleget, és a kor ízléséről is árulkodó időjárásnak köszönhetően.
tetten érhető kivitelezés.
Ha megcsurran Vince, tele lesz a pince; Ha napos a
A 68 csoportkép (tabló) a mezőcsáti gimnázium 30 Vince, megtelik a pince; Ha sötét a Vince, üres lesz a
tanéve érettségi vizsgáin vizsgát tevő diák vagy levelező pince.
hallgató fotóját, vagy névsorát tartalmazza, és 17
Ez évben az utolsó mondás következett be. Az
képkeretben mutatja a nézőknek az akkori gimnázium elődeink tapasztalatai alapján ilyenkor van az ágvágás
egy szeletét, vagy az iskolai közösség teljességét. A ideje is, melynek nagy jelentősége van. A szobahőmértablók négyes csoportjához a mai gimnázium sékleten hajtatott szőlő és gyümölcsfaágak hajtásai
adományozott képkereteket, amiért a kivitelező részéről alapján tudtak számítani az éves termésre. Persze az is
köszönet jár.
igaz, hogy a jól ismert kártevők, mint például a
Az „Iskolatörténet képekben” c. kiállítás nem titkolt lisztharmat és peronoszpóra sokat tud változtatni a
célja a díszítés mellett, hogy a mezőcsáti gimnázium termés jövendölésén. A jó termés eléréséhez nagy
felé fordítsa a nézők, első sorban az iskolaválasztó szükség van a Himnusz első négy sorára, amit e napon
diákok tekintetét. A kiállított érettségi tablók azt fejezett be Kölcsey Ferenc, amelyet a mai napig minden
mutatják, hogy a régi mezőcsáti gimnáziumnak mindig nagyobb események alkalmával énekelnek és játszanak.
volt évfolyamonként két osztályt megtöltő elegendő
Termésben és békében jó évet kívánok minden
diákja, és ha csökkent is a város lakossága, az szőlésznek és borásznak a 2020-as és a következő
intézményben már működő szakképzés mellett a esztendőkben is.
gimnáziumi képzés is folytatható.
id. Dánﬁ Dániel
Az „Iskolatörténet képekben” c. kiállítás első sorban a
nyugdíjas termelő
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lső jótékonysági hália-bál

ezőcsáton - a japán kultúra jegyében

A Mezőcsáti Színtársulat és a Debreceni Színjátszó Stúdió
szeretettel vár minden színházbarát, zeneszerető és kultúrakedvelő érdeklődőt a hagyományteremtő szándékkal
2020. március 7-én, szombaton 19.00 órai kezdettel megrendezésre kerülő,

vacsorával és színházi műsorral egybekötött Thália-bálra!
A bál fővédnöke: Tállai András államtitkár és Siposné Horváth Anita Ágnes polgármester

A bál helyszíne: Egressy Béni Általános Iskola aulája
Vacsora (gyermekadag és vegetáriánus vacsora is választható)
Büfé: sör, bor, pezsgő
Japán büfé:
Santory (japán whisky), Kirin és Asahi (japán sör), Choya ume (japán szilvabor bor),
Macuizumi szaké (japán rizspálinka)
Meghívott díszvendégek és fellépők:
Koncz Gábor színművész, ﬁlmszínész (Mezőkeresztes) Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes művész,
Csikos Sándor színművész, ﬁlmszínész (Debrecen) Jászai Mari-díjas érdemes és Kiváló Művész
Kálloy Molnár Péter (Mezőcsát) színművész, zenész, énekes, műfordító
Szőke Olivér (Budapest) színész, zenész, műsorvezető
Nádasy Erika színművész, énekes (Miskolc)
Oláh Anita hárfaművész (Debrecen)
Wesser Patrik dobfenomén (Debrecen)
Juhász Tamás zongoraművész (Mezőcsát)
valamint a mezőcsáti és a debreceni színtársulat tagjai

Zene: táncdal, sanzon, nosztalgikus rock, beat,
jazz örökzöldek, magyar és japán népdalok, csárdás
Nyitótánc: bécsi keringő és rock and roll

Stop Band Emlékzenekar Máté Endre vezetésével
Élőzenekaros karaoke verseny
Táncverseny! Szépségverseny! Smink és frizurabemutató!

Jegyigénylés, asztalfoglalás:
Személyesen a Mezőcsáti Református Parókián

Kovácsné Arankánál és Kovács Ádám Máténál,
illetve a 30/638-2806-os telefonszámon.
A jegyárak a vacsora költségét is tartalmazzák:

Felnőttjegy: 4 000 Ft/fő
Gyermekjegy: 2 000 Ft/fő
Tombola felajánlásokat szeretettel fogadunk.
Támogatói jegy vásárlására is lehetőség nyílik.

A bevételt a Mezőcsáti Színtársulat a Légy jó mindhalálig című előadásának
a 2020. augusztusi japán fesztivál meghívásának útiköltségére fordítják!
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ki a gyógyításra tett esküt:
ános gyógyszerész

rosz

A napokban a kezembe került egy régi szakkönyv,
amit Dr. Vondrasek írt a gyógyszerészeknek. Az első
oldalon a bélyegző lenyomat: Orosz János Isteni
gondviselés gyógyszertára Mezőcsát.
A könyvet a gyógyszerész úr kisebbik lányától,
Magdikától kaptam ajándékba, még a mezőcsáti
gyógyszerészkedésem idején.
Úgy gondoltam, és ebben Roszkosné Dr. Török Mária,
Mezőcsát rendszerváltás utáni első jegyzője is
megerősített, illő megemlékezni a Mezőcsáton
szolgáló, már-már a feledés homályába veszett
gyógyszerészekről. Mint szakmabeli ezt most meg is
teszem.
Ez az írás Orosz Jánosról, Mezőcsát egykori
gyógyszerészéről szól. Arról a hivatását szerető
emberről, akit a ma élők közül már csak nagyon kevesen
ismertek, de szüleiktől, nagyszüleiktől biztosan többen
hallottak róla.
Nem életrajzi műnek szánom a leírtakat, hanem Orosz
János gyógyszerészi pályája végig követésének a
gyergyótölgyesi Róth Antal tulajdonos vezette „Mátyás
király” gyógyszertártól a mezőcsáti „Isteni gondviselés” gyógyszertárig.
A gyógyszerészek képzése - a 20. század elejének
törvényei szerint – a gyakornoki tanidővel vette
kezdetét. A gyógyszerészi pályára való lépést a
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Numerus
Clausos Bizottsága engedélyezte. A jelentkezőknek
kérvényt kellett benyújtaniuk, valamint a törvényben
előírt okmányokat. Az engedélyezés után egy választott
gyógyszertárban a gyakornoki idő megszerzése
következett. Ezután jöhetett a gyakornoki tanfolyam,
majd az un. tirocionális vizsga. A sikeres vizsga letétele
után már segédként dolgozhatott a jelölt. A három éves
gyógyszerészsegédi idő megszerzése után lehetett csak
a két éves egyetemet elvégezni. „Ha a jelölt a gyakorlati
és elméleti szigorlatot sikeresen kiállotta, a
szabályszerű eskü letevése és a megfelelő díjak
leﬁzetése után, részére a gyógyszerészmesteri oklevél
kiállítandó.”
Gyergyótölgyes ma romániai település Hargita
megyében. Tulsóvíz, Tölgyes, Újmező és Régi Pojána
részekből áll.
Ebben a mesebeli környezetben kezdte el a patikai
munkáját 1908. április 4-től 1909. december 1-ig Orosz
János, mint gyakornok. A zömében magyar lakta
település a trianoni békeszerződésig Csík vármegye
Gyergyótölgyesi járásának székhelye volt.
A népességi adatok szerint 1910-ben a 3878 lakosából
2572 magyar, 1032 román, 19 német volt.
Nem sikerült kikutatnom az okát, de 1909. december
4-től 1910. szeptember 15 –ig már a Jasznics Gy. István

„Arany sas” nevű gyógyszertárában folytatta gyakorlati
munkáját, Bácsszenttamáson. Említésre méltó, hogy
ebben a kisvárosban született a 20. század kiemelkedő
magyar prózaírója Gion Nándor (1941-2002).
Bácsszenttamás Szerbiában, a Vajdaságban, a Délbácskai körzetben fekszik.
Miután meg lett a kellő gyakornoki ideje 1910.
szeptember 15-től december 15-ig gyógyszerészgyakornoki tanfolyamon vett részt Budapesten.
1910. december 15-től 1911. május 1-ig a Dr. Varsa
Ernő „Arany sashoz” gyógyszertárában dolgozott
Nagybányán. Miután sikeresen letette a tirocionális
vizsgát, lehetősége nyílt, hogy gyógyszerész segédként
végezze a munkáját a közben Widder Péter tulajdonába
került „Arany sashoz” gyógyszertárban.
Budapesten 1911-ben kezdte meg egyetemi
tanulmányait, amit 1913-ban fejezett be. A szigorlatok
ideje 1913. május 24 és 26, valamint június 20 volt.
Az egyetemi évei alatt is munkát vállalt a „Szent
Rókushoz” patikában Budapesten, illetve a Müller
Vilmos tulajdonos „Zrínyi Ilona” gyógyszertárában
Rákospalotán.
Az Erényi László „Fortuna” elnevezésű fővárosi
gyógyszertárában már, mint intendáns dolgozott.
De hamar vége lett a boldog békeidőknek. „Leghőbb
vágyam az volt, hogy az Isten kegyelméből még
hátralevő éveimet a béke műveinek szentelhessem és
népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam. A gondviselés máshogy határozott.” -mondta
Ferenc József.
A gyógyszerészek sem maradhattak ki a nagy
háborúból. Orosz János, aki főhadnagyi rangig vitte, a
Budapesti Honvéd Helyőrségi Kórházba került. Több
állomáshely után Innsbruck, Zsolna kórházaiban
teljesített szolgálatot, végül a hajmáskéri fogolytáborba
került.
Szabadulása után, 1919. március 1-től Mezőcsáton
folytatódott a gyógyszerészi pályája. Veres Barna
gyógyszertárában lett bérlő 1922. október 1-ig, majd jött
az elhatározás egy másik gyógyszertár megnyitására.
Vass József népjóléti miniszter 1923. április 9-én a
25219/1923.N. M.N. számú rendeletében engedélyezte
az „Isteni gondviselés” teljes jogú gyógyszertár
működését.
Az ünnepélyes megnyitásra 1924. szeptember 24-én
került sor. A meghívottak között volt Dr. Fátyol Dezső
eü. főorvos, Dr.Vaday Kálmán körorvos, valamint
Szent-Ivány Ferenc t. főbíró is.
A gyógyszertár bútorzata egyszerű volt, de a célnak
megfelelt.
A 20-as évek végén elkezdődött gazdasági válság 1931
tavaszára eléri a mélypontját. A válságot az évek óta tartó
rossz termésátlagok még inkább súlyosbították. Így
1930 őszén már arról kellett jelentést írni a főszolgabírónak, volt-e a mezőcsáti járásban éhínség.
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A nagy szegénység, a II. Világháború, majd az azt
követő beszolgáltatási időszak sem a betegeknek, sem a
gyógyszerészeknek nem kedvezett. Amit még rosszabb
követett, az államosítás.
Az államosítást az ország összes gyógyszertárában,
egy időben, 1950. augusztus 1-én kezdték meg. Állami
tulajdonba került az épület, a bútorzat, a gyógyszerek, az
eszközök. Minden, ami az épületben volt. Előfordult,
hogy a gyógyszerész kerékpárja is - ami épp a raktárban
volt – bekerült a leltárba.
A későbbiekben a gyógyszertárak nevei helyett,
számozást vezettek be. Az „Isteni gondviselés” 19/29es, a „Magyar királyhoz” a 19/30-as számot kapta. A
tulajdonos gyógyszerészeket másik helyre vezényelték.
Az állami tulajdonba vétellel a gyógyszerészek
elvesztettek mindent, egy egész élet munkáját.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gyógyszertárainak
rendszerváltás utáni privatizációját 1997 tavaszán
kezdték meg. Előtte már korábban is adtak ki
engedélyeket az un. jogelőd nélküli gyógyszertárak
nyitásra.
Orosz János gyógyszerész lányai közül Magdika
Mezőcsáton maradt hivatali állásban, a másik, Edit
folytatta édesapja hivatását Mezőkövesden.
Orosz János „Isteni gondviselés” gyógyszertárából
már csak az épület maradt meg az utókorra és az emlék.
Dr. Csizmadia László, nyugalmazott főgyógyszerész,
Mezőcsát volt gyógyszerésze

egemlékezés
Kiss Józsefné
Szül.: Hajdu Mária
Halálának első
évfordulójára.
Szomorú szívvel
emlékezünk arra a napra,
mikor szeretett
családtagunk, drága
feleségem
2019. 02. 07-én elment
tőlünk örökre.
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
megpihent drága szerető szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Pihenjél csendesen a porló hant alatt,
mi őrizzük árván édes álmodat.”
Bánatos férje Józsi,
unokái: Viktória és Zsolti

egemlékezés

egemlékezés
„Lelked remélem
békére talált,
S Te már a
mennyből
vigyázol ránk!
Soha nem
felejtünk
szívünkben
szeretünk,
Rád örökkönörökké
emlékezünk!”

Még mindig fájó
szívvel emlékezünk rád.

„Nyugodjon
csendesen, legyen
békés álmod,
Találj odafönn örök
boldogságot.
Elmentél tőlünk, mint
lenyugvó nap,
De szívünkben élsz,
és örökre ott
maradsz.”
„A szíve nemes volt,
két keze dolgos,
élete nehéz volt, álma
legyen boldog.”
Megtört szívvel emlékezünk

Kiss Zsolt
(2019. 02. 04.)

Akinek nagyon hiányzol: lányod, Márti. Vőd és két
unokád: István és Balázs. Fiad, testvéred és sógorod,
keresztlányod párjával, unokaöcséd családjával és
unokatestvéreid családjukkal.

halálának első évfordulójára.
Bánatos édesapja és ﬁa, Zsolti
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öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük minden kedves rokonnak,
ismerősnek, szomszédoknak, barátoknak, akik

Szabó Jánosné
szül. Liszkai Zsóﬁa
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
Fia és a gyászoló család

ezőcsáti

ásár ( iss ózsef utca)
időpontjai:

- február 12. szerda
- március 11. szerda
- április 8. szerda
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gyházi hírek
Katolikus Egyház

zületések
Faragó János és Gályász Erzsébet

Fanni
Szentmisék kezdete:
Kondrák István és Bóta Letícia
Kedd-szerda-csütörtök-szombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Református Egyház
Minden hétfőn-kedden 7 óra 40 perctől
diákistentisztelet az Enyedys diákoknak.
Minden vasárnap de. 10 órakor istentisztelet.
Egyházlátogatók érkeznek február 26-án, a
Miskolc Vasgyári és a Parasznyai lelkipásztor
személyében, az Egyházmegye képviseletében.
Istentisztelet a templomban 17 órakor, utána
presbiteri gyűlés, szeretetvendégség.

Linett
Filipkó Balázs és Hankó Barbara

Bálint
Zombor Vince és Dósa Nikoletta

Lilien
Simon Richárd és Illés Éva Csilla

Tamara
Paczók Károly és Majtényi Irén

Bence
Györki József és Nagy Ildikó

Hédi Ildikó

lhalálozás

Dósa Ákos és Tamási Mariann Fanni

Milán
Pelyhe László és Polgári Katinka

Boglárka
Molnár József és Csukrán Tímea

Natasa Bianka

özv. Sepsi Bertalanné
szül.: Mészáros Mária élt 82 évet

ázasságkötés

Csorba Gábor 53 évet élt
Sándor Fekete Barnabás 82 évet élt
Peres Bálintné
szül.: Lőrincz Erzsébet 74 évet élt

Juhász Alexandra és Molnár Ádám

Barna Györgyné
szül.: Kis Margit 85 évet élt

Egri Renáta Nóra és Hankó István

Spernovits Sándor Vilmos 82 évet élt

Hankó Anita és Kovács Róbert
Tegzes Anita és Szabó Dávid
Serbán Erika és Sarkadi Norbert
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ezőcsát áros
nkormányzata
2020. évi rendezvényterve
Január 18. szombat
A Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési
Központ és Könyvtár színházterme

Március 15. vasárnap
IDŐPONT VÁLTOZÁS
Március 13. péntek

Május 30. szombat

Szeptember 12. szombat

Gyermeknap
Helyszín: Főtér, rossz idő esetén
MMKK

Mezőcsát Város Napja
Helyszín: Kölcsey utcai
rendezvénytér

Május 31. vasárnap

Október 4. vasárnap

Magyar hősök emlékünnepe
Helyszín: I. világháborús emlékmű

Idősek napja
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Ünnepi műsort hivatásos színészek
adnak

Nemzeti ünnep az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
emlékére, városi kitüntetések
átadása

Június 4. csütörtök

Október 23. péntek

A Nemzeti Összetartozás Napja
Helyszín: Trianoni Emlékmű

Május 1. péntek

Augusztus 20. csütörtök

Majális 2020.
Helyszín: Kölcsey utcai
rendezvénytér
Műsorban sztárfellépő és helyi
csoportok szerepelnek

Államalapításunk ünnepe
Helyszín: Főtér, rossz idő esetén
Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár
Szabadtéri színházi előadás

Nemzeti ünnep az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tiszteletére
Fáklyás felvonulás, főhajtás a
Főtéren a történelmi emlékkőnél,
ünnepi műsor a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében
Ünnepi műsort hivatásos színészek
adnak

zárnyal a

ezőcsáti zíntársulat...

Az elmúlt hónapban Japán egyik sokak által olvasott
újságában is cikkeztek Mezőcsát tehetségeiről.
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