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Áprilisban Tógyer
Gyula ajánlott fel
halászlevet, friss házi
kenyérrel és erdei
vargagomba levest az
önkormányzat
számára, mely a
Mezőcsáti Élelmezési
Központtól igénylők
részére került
kiosztásra.

2020. április 23-án 35 olyan családhoz
juttatunk el élelmiszer csomagot, akik
gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, valamint családjukban 0-3 éves
kisgyermek él.
Vigyázzunk egymásra!

Hálásan köszönjük a
tiszaújvárosi Sziget
Csárda és a
Szarvasﬁsh Kft.
támogatását.

ejlődünk
2020. április 28-án a Termálfürdő beruházásával
kapcsolatban a helyszínen megbeszélést tartottak
a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, a
tervezőkkel és a megrendelő, Mezőcsát Város
Önkormányzatának képviseletével.
A fejlesztés során megvalósuló elemek:
- új családi,-és élménymedence építése,
- meglévő nagymedence felújítása,
- fedett medence épületének felépítése,
korszerűsítése,
- a főbejárat és az öltözőépületek felújítása,
- parkoló felújítása,
- új hidegvizes kút létesítése,
- víz és szennyvíz közművek kiépítése,
csapadékvízelvezetés kiépítése, villamoshálózat
fejlesztése.
A munkálatok már elkezdődtek!
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Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében Siposné Horváth Anita, polgármester és
Kápolnai László, alpolgármester kíván minden
Édesanyának, Nagymamának szeretetben gazdag

oldog

nyák

apját!

„Nincsen a gyermeknek olyan erős vára,
Mint mikor az anyja őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás, amennyi sok lenne,
Amennyit az anya meg ne érdemelne.”
/Ismeretlen/
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ezőcsát áros nkormányzatának
működése 2020. április hónapban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány
által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet időtartama alatt az Alaptörvény 53. cikke és a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat Képviselő-testülete
nem működik, feladatait a polgármester látja el.
Ennek megfelelően a Képviselő-testület a szokásos hó
végi üléseit sem március, sem április hónapokban nem
tartotta meg. Az önkormányzat hivatala folyamatos
munkarendben, azonban az ügyfelekkel való személyes
találkozások számát a minimumra csökkentve folytatja
munkáját. A kérelmeket e-mail, telefon, ügyfélkapu
vagy e-papír igénybevételével, valamint írásban, postai
úton lehet benyújtani. Ez a működési rend a Képviselőtestület és a hivatal részéről a veszélyhelyzet végéig
megmarad, melynek időpontját jelenleg nem ismerjük.
Mezőcsát város polgármestere a Képviselő-testület
jogköreit a veszélyhelyzet időtartama alatt gyakorolva
az alábbi döntéseket hozta meg 2020. március hónap
végén:
A Mezőcsáti Élelmezési Központban alkalmazott
szociális és gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
2020. évben nem változik az előző évi díjak maradnak
érvényben. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőrőrsének éves beszámolóját elfogadta
polgármester asszony. Meghatározásra került az
önkormányzat és intézményeinek 2020. évi közbeszerzési terve. Az előzetes tárgyalásoknak megfelelően az
önkormányzat Mezőcsáti KEK Nonproﬁt Kft.
taggyűlési határozatával egyező összegben döntött a
Kft. működéséhez szükséges pótbeﬁzetés összegéről,
valamint pénzügyi támogatással járult hozzá a város
egészségügyi feladatainak kiegészítéséhez. Március
hónapban elkezdődtek a felújítási munkálatok a
Mezőcsáti Termálfürdő területén, melyek eredményeképpen a jövő évre már egy modern, magasabb
színvonalú fürdő készül el városunk területén.
Április hónapban megtartásra került a mezőcsáti
kirakodóvásár, melynek célja, hogy ebben a helyzetben
is lehetőség nyíljon arra, hogy a kistermelők az általuk
termelt növény és állatállományt értékesíthessék, a
vevők pedig reális áron férjenek hozzá az idény- és
alapvető élelmezést szolgáló termékekhez.
A veszélyhelyzet időtartama alatt a vásárban nem
árusíthatók nagytestű állatok és kis kérődzők, ipari- és
háztartási aprócikkek, bútorok, használt termékek,
ruhák, szövetek és fonalak. Nem működik a büfé és nem
lehetséges helyben fogyasztható élelmiszerek és italok
árusítása. Amennyiben valamilyen különös körülmény
nem akadályozza, a jövőben is a megszokott rendben
tartjuk meg a vásárokat.
2020. áprilisi hónap végén hozott polgármesteri

döntések. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet
időtartama alatt a Képviselő-testület és a bizottságok
nem üléseznek, polgármester asszony az önkormányzati
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint
a polgármester és alpolgármester költségtérítésének a
veszélyhelyzet időtartamáig történő 50%-os csökkentéséről döntött.
Több helyi vállalkozó fordult az önkormányzathoz
azzal a kéréssel, hogy az önkormányzati tulajdonú
üzletek bérleti díját mérsékeljék. Polgármester asszony
méltányolva a vállalkozók kérelmét döntött arról, hogy
az üzletek és más vállalkozási célú helyiségek bérleti
díját április hónaptól kezdődően a veszélyhelyzet végéig
50%-kal csökkenti, remélve, hogy az önkormányzat
ezzel hozzá tud járulni a vállalkozások működőképességének fenntartásához.
Élve a Kormány adta felhatalmazással, mely szerint az
egészségügyi veszélyhelyzetben lehetőség van a helyi
fenntartású óvodák és bölcsődék bezárására, polgármester asszony döntött a városban működő önkormányzati és egyházi fenntartású óvodák és bölcsőde működésének szüneteléséről. A Mezőcsáti Napocska Óvoda
április 30-tól kezdődően ügyeletet tart fenn. Az intézménybe beiratkozott gyermekek számára korlátozott
létszámban napközbeni felügyeletet biztosít. A gyermekek maximum 5 fős kis csoportokban nyerhetnek
elhelyezést, amennyiben: a) felügyeletük napközben a
családban nem megoldott, b) szüleik munkahellyel
rendelkeznek és c) a gyermek és a vele egy háztartásban
elő személyek nem szenvednek fertőző betegségben. A
napközbeni felügyeletre jelentkezéshez szükséges
űrlapot újságunk jelen számában a 9. oldalon rendelkezésükre bocsájtjuk.
Polgármester asszony döntött a Mezőcsáti Napocska
Óvoda 2020/2021. évben indítandó csoportjairól. A
határozat értelmében az önkormányzati fenntartású
óvodában továbbra is 6 csoportban látják el az óvodáskorú gyermekek nevelését. Polgármester asszony engedélyezte a csoportok létszámának 10%-kal történő esetleges megemelését.
Polgármester asszony elfogadta a Mezőcsáti Élelmezési Központ, a Mezőcsát Kistérségi Humánszolgáltató
Központ és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség mezőcsáti őrsének működéséről szóló éves
beszámolókat, megköszönve az intézmények vezetőinek
és állományának az elmúlt évben folytatott munkáját.
A TOP-3.2.1-16-BOI pályázat keretében pályázat
benyújtásáról határozott a polgármester a projekt keretén
belül, melyben a Mezőcsáti Szent István út 76 szám alatti
sportöltöző energetikai korszerűsítését kívánjuk
folytatni. A pályázaton elnyerhető összeg 27 millió
forint.
Döntés született a civil szervezetek 2020. évi támogatásáról. Az országos egészségügyi veszélyhelyzetre
tekintettel, és ﬁgyelembe véve azt a tényt, hogy a ve-

2020. május
szélyhelyzet megoldásához a Kormány az önkormányzatok pénzügyi és humán erőforrásait fokozottan
igénybe veszi, 2020. évben csökkentett mértékben, azok
a civil szervezetek jutnak támogatáshoz, amelyek
tevékenyen hozzájárulnak az önkormányzati feladatok
ellátásához és a veszélyhelyzet elhárításához.
Polgármester asszony döntésének megfelelően az
önkormányzat 2020. évben is részt vesz az EMMI
Minisztérium által meghirdetett EFOP – 3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében – pályázatban, melynek keretében a 2020/2021.
tanévben is lehetőség nyílik a város tanuló ifjúsága
számára, hogy tanulmányi ösztöndíjra nyújtson be
kérelmet, melynek összege 10.000.- Ft/hó, amennyiben
a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a tanuló
megfelel. A pályázat szövegét újságunkban olvashatják,
jelentkezési lapot a hivatalból kérhetnek.
Az elmúlt hónapban megkezdődtek a városon átvezető
kerékpárutak építési munkálatai. A műszaki kivitelezési
munkálatok gördülékenyen folynak városunkban.
Tájékoztatjuk Mezőcsát város lakosságát, elsősorban a
földművelő, gazdálkodó személyeket és családokat,
hogy az önkormányzat által vállalt és önként működtetett mezei őrszolgálat fenntartása a csekély összegű
állami támogatás mellett csak abban az esetben lehetséges, ha ahhoz a földhasználók, gazdálkodók is
hozzájárulnak.
Mezőcsát Város Önkormányzata 2017. évben újraszabályozta a mezőőri szolgálatot. Jelenleg egy fő
közreműködésével tudjuk ellátni a feladatot. A mezei
őrszolgálatról szóló rendelet szerint a föld használójának (bérlő vagy tulajdonos), amennyiben 1 ha területnél nagyobb birtokkal rendelkezik minden megkezdett
hektár után 320.- Ft/év mezőőri járulékot kell ﬁzetnie. A
mezőőri járulék megállapítása önbevallás alapján
történik. A bevalláshoz szükséges űrlapot ebben az
évben is rendelkezésükre bocsátjuk. Amennyiben a
földhasználó bevallását nem teljesíti, úgy a helyi
adóhatóság a birtokában lévő földkönyv adatait
elemezve előbb felszólítja, további késedelem esetén
megbírságolhatja a mulasztó gazdálkodót.
Közös érdekünket ﬁgyelembe véve, kérem tegyék meg
éves bevallásukat és gondoskodjanak a mezőőri járulék
megﬁzetéséről. Önkormányzatunk csak abban az
esetben tud hatékonyan fellépni a külterületi és
mezőgazdasági ingatlanok védelmében, amennyiben
ahhoz az érdekeltek is hozzájárulnak.

pontjában, valamint a fegyveres biztonsági őrségről a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az 1997. évi CLIX. törvény 16. §ban és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy megerősítse Mezőcsát városának közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken
gazdálkodók vagyonbiztonságát, elősegítse a termőföldek őrzését, az azokon lévő, illetve ahhoz tartozó
termények és termékek, felszerelések, eszközök, erdők,
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények,
földmérési jelek védelmét, az illegális hulladéklerakó
helyek kialakulásának megakadályozását és a külterület
közrendjének közbiztonságának erősítését.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya a város közigazgatási
területén belül található termőföldekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon
természetes, és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az (1) bekezdésben foglalt ingatlan használója, amennyiben a használó
ismeretlen az ingatlan tulajdonosa.
A mezei őrszolgálat
3. §
(1) A Képviselő-testület a város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot működtet.
(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat
létszámát 1 főben állapítja meg.
(3) A mezőőr feladatát a fenntartó önkormányzat
utasításai szerint, a mezőőri tevékenység ellátásra
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint
végzi.
(4) A mezőőrök szakmai felügyeletét a megyei
földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el.

A mezőőri járulék
4. §
(1) A mezőőri járulékot a föld használója, amennyiben
ez nem állapítható meg, a tulajdonos köteles megﬁzetni.
Az önkormányzat mezei őrszolgálat fenntartási és
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselőműködési költségeit a beﬁzetett mezőőri járulékokból és
testületének
a
központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból
12/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
biztosítja.
a mezei őrszolgálatról
(2) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett
hektár
után 320.- Ft/év
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(3) Osztatlan közös földtulajdon esetén a tulajdoni
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
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hányad arányában kell megállapítani a tulajdonosokat 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet.
terhelő járulék mértékét.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőcsát Város Önkormányzata
Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet
az EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások
fejlesztése Mezőcsáton és térségében - című
pályázat keretében

A mezőőri járulék megﬁzetése, bejelentése,
beﬁzetésének határideje
5. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó személyek és
szervezetek a rendelet hatálybalépésétől számított 30
napon belül kötelesek bejelentést tenni az 1. számú
melléklet szerinti űrlapon.
A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt
változást a tulajdonos a változást követő 30 napon belül
köteles bejelenteni a mezőőri szolgálat fenntartójának a
2. sz. melléklet szerinti űrlapon.
(2) A mezőőri járulékﬁzetési kötelezettség azt a
személyt terheli, akinek használatában – ha ez nem
állapítható meg, akinek a tulajdonában – a termőföld a
tárgyév január 1. napján van.
(3) A mezőőri járulékot a kötelezett félévi egyenlő
részletekben március 15. napjáig, és szeptember 15.
napjáig ﬁzetheti be. Fizetési késedelem esetén a járulék
ﬁzetésére kötelezett a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresével növelt összeget tartozik megﬁzetni.
(4) A mezőőri járulék az 1997. évi CLIX. törvény 19. §
(3) bekezdése szerint adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül, melynek behajtására a helyi
adóhatóság (jegyző) jogosult.

1.
A pályázat célja
Az EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer célja a mezőcsáti
gyermekek és ﬁatalok iskolarendszerben folytatott
tanulmányainak anyagi támogatása, ezen keresztül
tanulmányi eredményeik javításának ösztönzése.
Mezőcsát város ﬁataljai helyben való boldogulásának
elősegítése, a település népességének megtartása.
2.
A pályázattal kapcsolatos általános feltételek
A pályázatra mezőcsáti lakóhellyel rendelkező
általános iskolai felső tagozatos és középiskolai
tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek.
Jelentkezésüket szüleik vagy más törvényes képviselőik
által nyújthatják be a támogató szervezet felé.

3.
Ösztöndíjra jogosultak köre
Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló vagy halmozottan hátrányos helyzetű nevelésbe vett gyermek, aki
általános iskolába jár, és az iskola negyedik osztályát
Mentességek
elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán
6. §
tanulmányokat folytat. A jogosultság feltétele továbbá,
Mentes a mezőőri járulék megﬁzetése alól:
hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés
a) Mezőcsát Város Önkormányzata;
szabályainak alkalmazása nélkül 4,00 vagy a fölött van,
b) Bükki Nemzeti Park, amennyiben a termőföldet ma- valamint a települési önkormányzat területén lakóga használja;
hellyel rendelkezik, előző tanévben nem volt igazolatlan
c) a Magyar Állam, amennyiben a tulajdonában álló hiányzása és egyéb ösztöndíj programban nem részesül.
földet maga használja;
Egyéb előnyt jelentő szempont:
d) az 1 hektár méretű vagy annál kisebb területtel bíró
iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel
személyek, szervezetek.
igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység)
Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.
(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg a mezei őrszolgálattal kapcsolatos
feladatok ellátására használható fel.
(3) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében
– ha a beﬁzetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat
nem fedezi – az önkormányzat átmenetileg saját
költségvetéséből megelőlegezi az indokolt kiadások
fedezetét.
(4) 2017. évben e rendelet hatályba lépését követően a
mezőőri járulék időarányos része ﬁzetendő meg.
(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon
kívül helyezésre kerül a mezei őrszolgálatról szóló

4.

Az ösztöndíj összege 10 000Ft/ hó

5.
Az ösztöndíj megállapításához szükséges
igazolások:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultság igazolása
nevelésbe vételről szóló határozat,
iskolalátogatási igazolás,
a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az
iskola által hitelesített másolat
lakcímkártya másolata
nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem
részesül
Az ösztöndíj a 2020/2021. tanévben szeptember
hónaptól augusztus hónap végéig kerül folyósításra, a
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A beérkezett pályázatokat szakmai bizottság bírálja el
pályázó bankszámlájára.
Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért 2020. augusztus 30-ig:
a) az elbíráló bizottság a pályázókat hiánypótlásra
új pályázat benyújtása szükséges.
szólíthatja fel a pályázatok ellenőrzése és elbírálása
6.
A pályázat benyújtásának módja, határideje során, a bizottság által meghatározott határidőben,
Az ösztöndíj megállapítására pályázatot – az erre a amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási
célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges határidejét. A bizottság hiánypótlást csak olyan
mellékletek csatolásával, a gyermekét saját háztartásá- dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati
ban nevelő szülő, törvényes képviselő 2020.07.20-tól kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása a 3. pontba foglalt feltételek
2020.08.19-ig nyújthatja be. A nyomtatvány Mezőcsát
Város Önkormányzatán (Mezőcsát Hősök tere 1.), alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem
hivatali ügyfélfogadási időben Tóthné Keresztesi jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek
Évánál kérhető.
A pályázatot postai úton vagy személyesen Mezőcsát megjelölve;
c) a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból
Város Önkormányzatánál kell benyújtani.
kizárja,
és kizárását írásban indokolja;
Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím:
d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel
Mezőcsát Város Önkormányzata, 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 1. A borítékra kérjük ráírni: EFOP 3.9.2 - rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
e) ha a támogatásra jogosult pályázatok száma a
Ösztöndíj
Személyesen, Mezőcsát Város Önkormányzata, 2020/2021. tanévben meghaladja a 30-at, az
Mezőcsát, Hősök tere 1. szám alatt Tóthné Keresztesi Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető
pályázatok:
Évánál nyújthatják be.
elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,00
A pályázatot legkésőbb 2020. 08. 19-ig kérjük postára
felett van;
adni vagy személyesen a fenti címen leadni.
másodsorban, ha a pályázó tanuló rendszeres
7.
Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi gyermekvédelmi kedvezményben ( RGYK) részesül,
felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és hátrányos(HH)- vagy halmozottan hátrányos helyzetű
mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak (HHH);
továbbá, ha a tanuló iskolán kívüli tevékenységekben
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak való részvételt igazol.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonmegfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás hatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat területéről.
visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
9.
Értesítés a pályázati döntésről
a)
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon
A bíráló bizottság a meghozott döntéséről és annak
rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a indokáról 2020. szeptember 5-ig, elektronikus levélben
támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az értesíti a pályázókat.
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
A
pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok
változásakor:
ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
tanulmányok halasztása;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról
tanulmányok
helyének megváltozása;
a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormánytanulmányi státusz változása;
zatnak tájékoztatást nyújtson;
személyes adatainak változása.
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre
(Levelezési cím: Mezőcsát Város Önkormányzata,
bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és 3450 Mezőcsát Hősök tere 1.)
A pályázó 30 napon belül köteles a jogosulatlanul
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a
felvett
ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából
visszaﬁzetni.
történő továbbításához.
A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit
8.
A pályázat elbírálása
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kezdeményezhet lemondó nyilatkozat benyújtásával,
postai úton, ajánlott levélként megküldi Mezőcsát Város
Önkormányzatának címére. A lemondó nyilatkozat
beküldésével a pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot
megszünteti.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a
pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként
nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló
tájékoztatást már kézhez vette.
Mezőcsát, 2020. április 28.
Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

Mezőcsát Város Önkormányzat
Polgármesterének
4/2020. (IV. 7.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról 11/2016.(X.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere, a
Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel
kihirdetett és a 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel
meghosszabbított veszélyhelyzet tartama alatt, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás és
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 13. §. (1) bekezdés 14. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, a
piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.
(III. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Rendelet az alábbi 3/A §-sal egészül ki:
(1) A vásár megtartására a lakosság mezőgazdasági
idénytermékekkel történő ellátása céljából kerül sor,
ezért a vásárban nem lehetséges
a) a sertés, ló, szamár és szarvasmarha (nagytestű)
állatok, kis kérődzők,
b) az ipari és háztartási aprócikkek, bútor, használt
termékek,
c) ruhák, szövetek és fonalak árusítása.
(2) Nem engedélyezett a helyszínen büfé működése,
helyben fogyasztható élelmiszerek és italok árusítása.
(3) A vásár területén növényi termékek, termények,
alapanyagok és szárnyas baromﬁ árusítására kerülhet
sor.
2. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül
helyezésre kerül.
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mezőcsát Város Önkormányzat
Polgármesterének
5/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló
3/2020. ( II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány által a
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet tartama alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A Rendelet az alábbi §-sal egészül ki:
5/A §
Mezőcsát Város Önkormányzata képviselőinek,
állandó bizottságai tagjainak és tisztségviselőinek
tiszteletdíja e rendelet 2. § és 3. §-ában meghatározott
összeg 50 %-ára csökken Magyarország Kormánya által
a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet tartama alatt.
2.§
E rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba és a
Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napját követő napon hatályát veszti.
Siposné Horváth Anita
dr. Jerebák József
polgármester
jegyző

BMH Nonproﬁt Zrt.
Tájékoztatás szemétszállítási rend
változásáról
A szemétszállító járatok Mezőcsát egyes utcáiban a
korábban megszokott szerdai nap helyett, május 7-től
csütörtökönként történik a vegyes hulladékgyűjtő
edényzet ürítése.
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- 4.3.1 „ zociális

ezőcsát kerékpárút
áros rehabilitáció” pályázati forrásból megvalósuló
A Hősök tere (Bajcsy-Zsilinszky és Széchenyi
utcák közötti szakasz, 3307 országos közút)
jobb oldalán kétirányú forgalom számára
készül aszfaltozott kerékpár sáv. A kerékpárút
alá zárt csapadékvíz elvezető készül.
A Bajcsy-Zs. utca első szakszán a Hunyadi és
Dobó utcák sarkáig szegély kövezéses részén,
mind a két oldalon egy-egy forgalmi sáv kerül
felfestésre. A további szakaszán a 3313 jelű
közútnak a város belterületi határáig, mind a két
forgalmi sáv oldalán, a meglévő aszfalt burkolat
mellé egy burkolt padka kerül kialakításra 1-1
méter szélességben.
A Szent István utca, Mátyás király utca
sarkától a város ároktő irányában a belterületi
határáig mind a két oldalon a meglévő aszfalt
burkolat mellé egy burkolt padka kerül
kialakításra 1,00-1,00 méter szélességben.
A padkaburkolások 2-3% eséssel, 4 cm
vastagságú AC11 kopó és 6 cm vastag kötő
aszfaltozással készülnek 20 cm vastag zúzottkő
alapra, a padka melletti meglévő árkok
proﬁlozásával.

z gészségfejlesztő özpont
működése a koronavírus járvány
idején
A Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ szolgáltatásait előzetes telefonos egyeztetést követően
lehetett igénybe venni az elmúlt időszakban.

A járóbeteg ellátáson túl az időseket otthoni ellátással,
receptfelírással és gyógyszerek házhoz szállításával is
segítették. Az otthoni ellátást végző munkatársak
„Krízis igazolvány” felmutatásával léptek kapcsolatba

a egészségügyi szolgáltatást otthonukban igénybe
vevő, 65 éven felüli mezőcsáti lakosokkal.
„A koronavírus fertőzéssel kapcsolatos veszélyhelyzet
kihirdetését követően, a március 15. napjától május 3ig tartó időszakban összesen 1772 esetet láttunk el a
járóbetegként a Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központban. A 65 év feletti, műtét után lábadozó betegek,
rendszeres kötözést igénylő, vagy katéteres betegek,
kezelés alatt álló daganatos betegek részére vállaltuk
az injekciók otthoni beadását, kötözést, szükség esetén
a katétercserét és a vérvételt. Ilyen jellegű, háznál, a
betegek otthonában elvégzett egészségügyi szolgáltatásról 88 esetben tudok beszámolni. 31 esetben
vittünk ki gyógyszert és láttuk el betegeinket recepttel.
S ezúton is szeretném megköszönni támogatóinknak Primus Patika Kft. Mezőcsát, Mezőcsát Város Önkormányzata, Kápolnai László alpolgármester, Kápolnai
Mariann, Tóth László önkormányzati képviselő,
Tóthné Vályi Éva vállalkozó, Hejőpapi Község Önkormányzata, Ároktő Község Önkormányzata, Igrici
Község Önkormányzata, Mezőségi Gazdák Zrt.,
Szemerszkiné Fodor Enikő egyéni vállalkozó és
Gályász Ferencné -, hogy védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek adományozásával segítették munkánkkat.” - tájékoztatta lapunkat Rémiás Anita, az Egészségfejlesztő Központ főnővére.
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NYILATKOZAT
óvodai napközbeni felügyeletet kérő szülők részére
Alulírott,………………………...……………(név), mint……………………………………… (kiskorú gyermek
neve) a Mezőcsáti Napocska Óvoda ………………………. csoportos gyermekének szülője (törvényes
képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem, és a vele egy háztartásban élő
személyek nem szenvednek a koronavírus tüneteire jellemző lázas, köhögéses, izomfájdalommal járó
megbetegedésben.
Kijelentem, hogy gyermekem, és a vele egy háztartásban élő személyek a jelen nyilatkozat aláírását megelőző 14
napban nem tartózkodtak külföldön, velük szemben hatósági házi karantén elrendelése nincs.
Kijelentem továbbá, hogy a ….….……………………………………………………............…….. munkáltatónál
(munkáltató megnevezése és a munkavégzés helye) ………………………………... munkakörben jelenleg
alkalmazásban állok, gyermekem felügyeletét más módon megoldani nem tudom, ezért kérem Önöket, hogy
gyermekem napközbeni felügyeletét biztosítani szíveskedjenek.
A gyermek ügyeletben történő ellátásának kezdete: ……………………………………
Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatom aláírását követő munkanapon a munkáltatói igazolásokat átadom az
intézményvezető részére. Amennyiben e kötelezettségemnek a megadott határidőben nem teszek eleget, tudomásul
veszem, hogy az intézmény gyermekemet nem köteles befogadni.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatomban foglalt bármely körülményben változás áll be, azt
haladéktalanul jelzem az intézményvezető részére, és gyermekem otthoni felügyeletéről gondoskodom.
Mezőcsát, 2020. ………………
Szülő (törvényes képviselő) olvasható neve: …………………..………………….
Szülő (törvényes képviselő) aláírása: ………………………………………

NYILATKOZAT
óvodai napközbeni felügyelet ellátásához
Alulírott ………………………...……….…….., ………………………….......………….. szám alatti lakos, mint
.
…………………………………........... (gyermek neve) törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy gyermekem …………………….......................................………………………….........(név),
…………………………………..(szül. hely, idő) nem szenved fertőző betegségben.
Jelen nyilatkozatot a Mezőcsáti Napocska Óvodában történő felügyelet igénybevételéhez adom.
Mezőcsát, 2020. …………….
……………………………………….
szülő aláírása
(törvényes képviselő)
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sszefoglaló a
ezőcsáti istérség
umánszolgáltató özpont
veszélyhelyzet ideje alatti
tevékenységéről
Március közepén a koronavírus járvány intézményünk életébe is hatalmas változásokat hozott.
Szolgáltatásainkat úgy kellett átszervezni, hogy a
járványügyi és védekezési előírások betartásával tudjuk
a lakosság igényeit ellátni. Az átállás során meghozott új
munkavégzési szabályokat az intézmény munkatársai is
rögtön magukénak érezték és szigorúan betartották, így
szakembereink a településen már akkor maszkban és
kesztyűben mozogtak, mikor a vírus még csak terjedésének kezdeti szakaszában volt.
Meg kellett hoznunk azt a szabályt, hogy Humánszolgáltató Központba március közepétől csak a szakemberek léphettek be, az ügyfeleket telefonon, online
illetve ablakos rendszerben tájékoztattuk, láttuk el.
Ügyfélfogadási ügyeletünk hétfőtől csütörtökig 8-12
óra között jelenleg is tart, ahol a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család-és Gyermekjóléti Központ
munkatársai a lakosok rendelkezésére állnak. A szolgáltatások munkarendjéről a tájékoztatást közösségi
oldalunkra is feltöltöttük, amit azért is hoztunk létre,
hogy a lakosok ezen a csatornán is el tudjanak érni
minket. Sajnos ebben az időszakban is érkeztek jelzések
családokon belüli problémákról, így a családsegítők és
esetmenedzserek rendszeresen járták a kistérség
településeit és halaszthatatlan esetekben családokat is
látogattak védőfelszerelésben. Továbbá kollégáink
felmérték, hogy ellátottjaik körében rendelkezésre
állnak-e a digitális tanrendre történő átálláshoz
szükséges eszközök, ezzel kapcsolatban többször
konzultáltak az oktatási intézményekkel is.
A Család-és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai személyes találkozás formájában jelenleg
szünetelnek. Pszichológusunk online formában, videobeszélgetésen keresztül végezte és végzi jelenleg is
pszichológiai tanácsadását azon gyermekek és felnőttek
közében, akiknek szükségük van rá és a feltételeket is
biztosították. Ingyenes jogi segítségnyújtásra időpontot
szintén nem tudtunk adni, viszont amennyiben
kollégáinkhoz jogi kérdések futottak be valamelyik
csatornán keresztül, akkor felvettük a kapcsolatot jogi
tanácsadónkkal, majd a problémák megtárgyalása után
visszajeleztünk az ügyfeleknek is.
Gondozónőink és személyi segítőink folyamatosan
gondozzák otthonukban idős és fogyatékos ellátottjainkat hétköznap és hétvégén is. Ezekben az esetekben
lehetetlen elkerülni a szoros kontaktust, ezért ők is a
megfelelő odaﬁgyeléssel, elővigyázatosan végzik munkájukat. A járványhelyzet első két hetében intézményünk megszervezte Mezőcsát idős lakosságának az

ellátását bevásárlás, gyógyszer kiváltás és csekkbeﬁzetés terén, majd ennek koordinálása és elvégzése
megoszlott az intézmény, az Egészségfejlesztő Központ
és a Mezőcsáti Napocska Óvoda munkatársai között. Az
idős lakosok körében hirdettük a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, és vettünk is fel új ellátottakat ebbe a
szolgáltatásba. Így ezek az idős emberek a jelzőrendszeres készülék segítségével egy pánik gomb megnyomásával azonnal jelezni tudják, ha például rosszul érzik
magukat, baleset érte őket.
Az Egri Főegyházmegyei Karitásznak köszönhetően
több alkalommal oszthattunk szét adományt – főleg
pékárut - a kistérség lakossága körében, így közel 350
rászoruló háztartásba juttatunk el személyesen egy kis
élelmiszert ebben a nehéz helyzetben. Ezen felül 160
háztartásba vihettünk ki tisztítószercsomagot Mezőcsáton szintén a karitász támogatásának köszönhetően.
Továbbá ruhaadományt szállíthattunk a Hejőbábai
Pszichiátriai Otthonba és a Girincsen található lakásotthonokba, mivel sajnos ezekben az intézményekben,
otthonokban is laknak Mezőcsátról származó felnőtt és
gyermek ellátottak. Összességében elmondható, hogy a
lakosok örültek az adományoknak és hálásan fogadták a
segítséget.
Mivel meghatározhatatlan ideig fennállhat még a
járványhelyzet, ezért ahogy eddig, a továbbiakban is
rendületlenül végezzük munkánkat, segítjük és támogatjuk a lakosságot, így amennyiben problémájuk akad,
vagy úgy érzik, valamilyen megoldhatatlan helyzet elé
állította önöket az élet, keressenek bizalommal minket a
megadott elérhetőségeinken.
Köszönjük eddigi támogatásukat, megértésüket és
együttműködésüket, hiszen azzal, hogy intézményünk
megváltozott munkarendjéhez, a szolgáltatások igénybe vételének részben megváltozott szabályaihoz alkalmazkodtak, nagyban segítették a mi munkánkat is. Az
elkövetkezendő napokban, hetekben is vigyázzunk
egymásra, vigyázzanak magukra és családjaikra.
Kallóné Szilvási Zita
intézményvezető

munka nem állhat meg; köszönjük!
A járványveszély miatt kialakult „otthoni iskolai tanulás” időtartama alatt is biztosítottuk és mai napig is
biztosítjuk a tanulók napi egyszeri étkezését előzetes
egyeztetés alapján, valamint a szociális étkeztetést és a
vendég ebédeket igény szerint.
Az ebéd kiszállítása egyszer használatos edényekben,
az önkormányzat gépjárműivel, illetve önkéntesek
bevonásával történik.
Itt szeretném megköszönni az önkéntesek Borsos
Máté, Koczka Ferenc, Kovács Tamás, Molnár Tibor,
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Molnárné Tomi Tünde, Törő Mónika, Vályi Lajos, a
héten csatlakozó Gál József és Vaskó Ferenc munkáját,
akik saját gépjárműveikkel szállítják ki a megadott
címekre az ebédeket. Továbbá szeretném megköszönni
az önkormányzat dolgozóinak Berecz Károly, Kürthy
Mihály, Szeghő Richárd, Szűcs János, Vince Kálmán,
Nagy István, Nótár Lajosné, Zsóri Józsefné, valamint az
Élelmezési Központ minden dolgozójának áldozatos
munkáját. Köszönet illeti a Mezőcsáti Polgárőr
Egyesületet, mivel az ebéd kiszállításához biztosítja az
egyesület gépjárművét.
Vigyázzunk egymásra!
Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna sk.
intézményvezető

ezőcsát város önkéntesei
A járványhelyzet kapcsán Mezőcsát városában is
önkéntes segítőkre volt szükség, akik a különböző szolgáltató egységek, mint például az Élelmezési Központ, a
Humánszolgáltató Központ és az Egészségfejlesztő
Központ munkáját támogatták. Emellett részt vettünk a
lakosság számára 6000 db mosható, textil szájmaszk
varrásában és kiosztásában is. Az önkéntes segítők
száma hozzávetőleg 40 fő, őket egészítik ki azon intézmények dolgozói, ahol a mindennapi munkavégzést a
járvány ellehetetlenítette, így a Mezőcsáti Napocska
Óvoda, a Művelődési Központ és a Polgármesteri Hivatal apparátusa. Örömmel és boldogsággal töltheti el a
lakosságot az a tény, hogy ilyen nagy létszámú, segítő
szándékú ember vesz minket körül, akik saját idejüket
nem kímélve álltak mellénk a bajban. Ezért hálásan
köszönjük az eddigi munkájukat!
Koczka Ferenc Csaba, Kovács Tamás, Kocsis
Bernadett, Sólyomné Mariann, Sólyom Zoltán, Vályi
Lajos, Szendrei Ádám, Mészáros Ferenc, Nagy Erika,
Baranyi Ramóna, Garai Zsuzsa, Karda Éva Franciska,

igitális oktatás az

nyedyben

Baranyi Lajosné, Ladányi Dorina, Zsípi Imréné, Kiss
Andrea, Móréné Éva, Kovácsné Barna Barbara, Zarándi
János, Kiss József, Szolga Andrea, Darabné Rákosi
Adrienn, Drótár Erzsébet, Hojdák Zoltánné, Érsok
Gábor, Hojdák Zoltán, Tolvaj-Szekeres Hajnalka,
Jelenﬁ Máté, Czirkus Babett, Farkas Istvánné, Bán
Ágnes, Bubenkóné Hudák Erika, Nagy Krisztina,
Csótkáné Bagi Ildikó, Törő Mónika, Molnár Éva, Repei
Ilona, Szabó Kálmánné, Lengyelné Kormos Mária,
Gulyásné Kovács Erzsébet, Bogdánné Sepsi Ilona,
Bogdán Krisztina, Dukainé Gagyi Judit, Horovecz
Tiborné, Lévai Evelin, Gedai Hajnalka, Kápolnai
László, Gyenge Zsóka, Gáspár Ágnes, Lakatos
Krisztián, Kürthy Jánosné, Kormos Istvánné, Terhes
Barnabásné, Sebe Istvánné, Oláh Istvánné, Farkasné
Tóth Erika, Szűcs János, Vaskó Ferenc, Ladányi
Erzsébet, Taskó József, Arnóthné Edina, Nagy Erzsébet,
Árvai Zsoltné, Emődi Magdolna, Ducsai Mária,
Makóné Judit, Orosz Anita, Szilágyi Lajosné, Kápolnai
László, Lőrinczné Kemény Zsuzsanna, Dajka József,
Törő Tímea, Szabóné Vincze Erzsébet, Faragó Katalin,
Vaszilkó Anett, Bartókné Hímer Krisztina, Farkas
Szabina, Kozma Zoltánné, Komlós Andrea, Galyas
Diána, Ducsai Judit, Szendrei Zita, Kondrák Mihályné,
Barna Györgyné.

ezőcsáti

ásár időpontjai
(Kiss József utca):
2020. 05. 13. - szerda
2020. 06. 10. - szerda
2020. 07. 08. - szerda

Kérjük vegyék ﬁgyelembe a 7. oldalon található
rendeletet. 65 év alattiak délelőtt 9 óra előtt
látogathatják a vásárt,
még a 65 év felettiek 9 és 12 óra között.
A vásár látogatása csak szájmaszkban engedélyezett!

a szülők is mellettünk állnak, ezért köszönöm a szülők
áldozatvállalását,
támogatását, mellyel biztosítják
Az elmúlt másfél hónap alaposan felforgatta iskolánk életét. Furcsa, szívet facsaró érzés belépni az üres gyermekük fejlődését!
iskolaépületbe. Hiányzik az ódon falak közül a lényeg!
rszágos versenyeredmények az
Hiányoznak a legfontosabbak, a gyermekek! Túl nagy
nyedyben
a csend! Nekünk sem és nekik sem könnyű.
Rövid idő állt rendelkezésünkre, hogy kitaláljuk, A Váci Szakképzési Centrum, Boronkay György
hogyan valósítjuk meg a digitális oktatást. Az eltelt idő Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma által
tapasztalatai azt mutatják, hogy jó döntést hoztunk. szervezett Országos Informatika Verseny Döntőjében
Minden tanulni akaró diákunk számára biztosítani tud- sikeresen szerepeltek iskolánk tanulói. III. helyezést ért
juk a tanuláshoz való jog teljesülését. Eljut a tananyag a el Barta Ádám 6.b osztályos tanuló, V. helyezett Nagy
gyermekekhez és a megoldások is visszaérkeznek a Tamás 6.a osztályos diákunk., X. helyen zárta a versenyt
kollégákhoz. Nem áll meg a tanítás- tanulás folyamata, Nemes Zsolt 7.a osztályos tanuló. Az online versenyre
csak nem a hagyományos módon történik.
való felkészülést köszönöm diákjainknak, az őket
Hálás szívvel köszönöm kollégáim lelkiismeretes támogató szülőknek és Cseh Sándorné tanárnőnek!
munkáját, mellyel segítik tanítványainkat!
Horváth László, igazgató
Erőfeszítéseink csak úgy érik el a kívánt eredményt, ha
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ezőcsáti imnázium
yilas
isije
Az 1963-ban alapított Mezőcsáti Gimnázium negyedik generációja ötven évvel ezelőtti érettségi vizsgájának jubileumát az idén ünneplik az osztály 68 éves
diákjai megfogyatkozva ám meg nem törve.
Szokásunkká vált a korábbi ötven éves érettségikről
való megemlékezés során az évfordulót közüggyé tenni
és megosztani kis városunk lakosságával a Csáti Újság
lapjain. Az 1970 óta eltelt idő emlékeztet az érettségi
izgalmaira, a fél évszázad vissza nem fordítható
változásaira és mutatja a mai Mezőcsát mindennapjait is.
Napjaink Mezőcsátjának a korona vírus mellett a
legjelentősebb eseménye már második éve a Móricz
Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének színpadra
állítása Pinczés István rendezésében és Juhász Tamás
zenei megjelenítésében. A mű a középiskola általánossá
válás idején egy több mint 120 évvel ezelőtti szegény
sorsú, tehetséges falusi kisdiák középiskolai életét
mutatja be a polgárosodó Debrecenben az akkori
szokások és pedagógiai ítéletek közt vergődve.
Hadd mutassam hát be Mezőcsát lakosságának az
ötven éve érettségizett volt diákunkat: Dr. Pecze
Károlyt, aki Mezőcsáton született 11 gyerekes falusi
családban, gimnazistaként végig kitűnő tanuló volt,
érettségi után orvosi egyetemen tanult tovább és
országosan ismert, becsült orvos lett. Ő a Móricz hősére
leginkább hasonlító csáti diák az ötven éve érettségizettek közt. Aki még a Móricz regény alapján is ismeri
Nyilas Misi sorsát, az igazolhatja, hogy ő a mi Nyilas
Misink.
Az ötven éve érettségizett osztály diákjai és
osztályfőnöke:
Hegedűs Zoltán osztályfőnök (87 éves)
Áfra Ibolya, Csonka Valéria, Faragó Jolán, Farmosi
Lenke, Fróna Éva, Gulyás Ilona, Kalász Tamás, Kiss
Dezső, Kiss Erzsébet (Ládiné), Kiss Erzsébet (Valikné),
Koncz Margit, Kozma Olga, Köveskúti Éva, Kristóf
Katalin, Kuik István, Majoros Jolán, Mészáros
Piroska, Orosz Zsuzsanna, Dr. Pecze Károly, Dr.
Pusztahelyi Katalin, Sinka Erzsébet, Sterk Ágnes,
Szabó Anna, Szabó Erzsébet, S. Szabó Erzsébet, Szepsi
Erzsébet, Tóth Ilona, Vass János, Vályi Nagy Ilona,
Vígh János.
Juhász Sándor
ny. gimn. ig.

Önéletrajz - Dr. Pecze Károly
1952. január 16-án születtem, éppen születésem után
fél évvel nyílt meg a helyi szülőotthon. A család ötödik
gyerekeként már kisgyerekkoromtól megismerkedhettem a nagyon szegény falusi élet minden irányú
gondjaival. A mai szemmel alig érthető az akkori élet,

annak mind tárgyi, élelmi, ruházati szűkkörűségével.
Elmondhatom, hogy az általános iskolai évek alatt
szerencsém volt az akkori mindegyik telephelyre járni:
az első évet az un. Zsidó Iskolában, a második évet a
„Kis Iskolában”, a 3-4 évet a „Nagy Iskolában”, a felső
tagozati osztályokat az „Új Iskolában” végeztem. Az
utóbbi házunktól közel két kilométernyi távolság,
melyet naponta kétszer kellett megtenni, azokban az
években télen előfordultak esetenként nagy havazások
is, olykor 30-40 centiméteresek is, emlékszem gyakori
volt az un. szénszünet is. Ezen nehéz időszakokban is az
iskola mindig tartogatott számomra valamilyen
meglepetést, varázst, hiszen már nyolcadik osztályos
voltam, amikor televíziónk lett, addig a mezőgazdasági
munkákon kívül az olvasás nyújtott igazi varázst.
Hálásan emlékszem vissza egykori tanítóimra, mint
Stefán Istvánné, Gyulaházi Etelka, valamint tanáraimra,
mint Soós Zoltán, Vigh Kiss József, Répási Józsefné.
Stefán tanító néni vezetésével az alsó tagozatos diákok
egy színdarabot is előadtak a Művelődési Házban, 'A
királylány elveszett gyűrűje' címmel, ahol a királylányt
Halász Katalin, a királyt pedig én játszottam. Répási
tanárnő pedig orosz nyelvből tanított és néhányunkkal
külön is foglalkozott, így pl. Pinczés Istvánnal együtt
orosz nyelvi versenyen is szerepeltünk, ahol a megyei
második helyezést értük el. Utólag is köszönettel
tartozom a könyvtár akkori két kiváló dolgozójának:
Pásztor Károlynak és Kiss Lászlónak, akik a számomra
fontos könyvek, lexikonok tartós kölcsönzését lehetővé
tették számomra. Ez a középiskolai évek alatt már
sokkal több volt, érdeklődésem irányultságát is
befolyásolták, az akkori érthető biológiai tárgyú
könyvek, kiadványok elérhetőek lettek számomra.
1966-ban a helyi gimnázium tanulója lettem, ez volt a
negyedik évfolyam az indulást követően. 1970-ben
érettségiztem és már harmadik évtől titokban az orvosi
egyetemre készültem. Sok lehetőségem nem volt
relatíve kis település középiskolájában, mint az olvasás,
önképzés. Számomra életre szóló emléket, nyomot
Fehér Lajos és Kiss József tanárok adtak. Ferenc
öcsémmel a nagyrabecsült Técsi és Simon tisztelendő
urak un. házkörüli mindenes segítői voltunk, melyet
tanulási támogatással és sok, számomra nagyon
praktikus és kedves, a mai napig őrzött ajándékokkal
viszonoztak. Kiss tanár úr pedig a negyedik évben a latin
nyelv és a szép, helyes magyar beszéd elsajátításában
nyújtott felejthetetlen támogatást, melynek a mai napig
nagy hasznát vettem és veszem. Az érettségit követően
1970-ben – ötven éve – felvételiztem a Debreceni
Orvostudományi Egyetemre, ahová felvettek és
megkezdhettem az egyetemi tanulmányokat.
Az egyetemi évek felejthetetlen élményt adtak
számomra, szerettem, szinte élveztem a tanulást, mert a
természet, az emberi szervezet, az élet misztiﬁkált
világába engedtek bepillantást nyerni. Fortuna is
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mellém állt valószínűen, mert az Élet szinte csak
adományokat adott számomra: kiemelkedő tanulmányi
munkám és három éven át Népköztársasági Ösztöndíj, az
un. diák külügyi bizottságba való tevékenykedés, melynek
következtében diákként testvéregyetemeinken (Riga,
Rostock) való gyakorlat töltés és Debrecenben pedig
minden évben az ottani diákok cseregyakorlatának kísérője
lettem. Harmad évtől demonstrátori megbízást kaptam.
Már a felsőbb egyetemi évek alatt eldöntöttem, hogy csak
belgyógyász akarok lenni, mellyel megajándékozott a sors
és végzésemet követően a II. Belgyógyászati Klinikára
kerültem, ahol a ranglétrán emelkedve osztályvezető
adjunktus lettem. A belgyógyászaton belül érdeklődési
területem a haematológia, a vérképzéssel foglalkozó
diszciplina lett. A vérképzési betegségekkel foglalkozva e
tárgyból 1990-ben védtem meg a kandidátusi értekezésemet. Debrecenből és országos intézet, Haematologiai
Intézet osztályvezető főorvosi helyét pályáztam meg és
Budapestre kerültem, e feladatot tíz éven át láttam el. Ezt
követően újabb tíz éven át az Újpesti Kórház III. Belgyógyászati Osztályát vezettem. A haematológia területén
értem el a nemzetközi sikereimet is.
Öt szakvizsgát tettem, mely mellett okleveles jogi orvosi
másoddiplomát szereztem. Feleségem orvos, ideg és
elmegyógyász, egy lányom van, aki jogász.
Dr. Pecze Károly

edves

desanyák!

Kívánom, hogy legyenek gyermekeik példaképei,
bölcs és türelmes nevelői.
Szeressenek feltétel nélkül, ahogyan csak az
édesanyák tudnak.
Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntök
minden édesanyát, nagymamát, dédnagymamát!
Üdvözlettel: Vaskó Ferenc

Gumis Műhely nyílt,
az Árpád út 10. szám alatt, az óvoda mellett.

Folyamatos nyitási akciók!
Az egészségügyben dolgozóknak,
tűzoltóknak, rendőröknek
a veszélyhelyzet idején munkadíj
nélkül dolgozunk!
A szabadban szerelünk!

Bejelentkezni a +36 70 373 6221 telefonszámon lehet.
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úcsú...

"

halállal csak
az élet ér véget,
a szeretet nem.”
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
tisztelték, hogy a szeretett Édesanya, Nagymama,
Dédnagymama,

özv. Kormos Ferencné,
szül: Varga Mária
2020. április 9. napján, életének 86. évében elhunyt.
Szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatásáról a
veszélyhelyzet megszűnését követően
gondoskodunk.
A gyászoló család

úcsú
„Egy könnycsepp gördül végig arcunkon,
elmentél, de gondolatban örökre velünk maradsz!”
Fájó szívvel búcsúzunk

Tóth András
mezőcsáti lakostól,
régi könyvesboltosunktól, aki

70 évesen
örökre itt hagyott bennünket.
Gyászoló család

egemlékezés
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!”
Fájó szívvel emlékezünk,

Mészáros
Jánosnéra
szül. Gyöngyösi
Katalin,

aki 10 évvel ezelőtt örökre itt hagyott bennünket.
Emlékeznek rá: két lánya, 5 unokája, 4 testvére
családjaikkal és keresztﬁa családjával.
Nagyon hiányzol nekem: nővéred, Marika
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gyházi hírek

zületések

Katolikus
Egyház

Bakondi István és Petrikovics Lili

Vince
Kótai Gyula és Báder Tünde

Szentmisék
kezdete:

Levente
Dósa Gábor és Lakatos Beáta

Kedd-szerdacsütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek:
18.00
Vasárnap: 11.00

Szebasztián
Botos Gábor és Horváth Kitti

Benett Gábor
Joó Tibor és Kormos Kata

Lázár

ázasságkötés
Református
Egyház
Vasárnaponként
online istentisztelet
de. 10 órától, az
Egyházközség
honlapján,
facebook-os
oldalán.

Mészáros Anett és Lukács Norbert
Kovács Réka és Szilágyi Sándor
Soltész Virág és Lengyel Róbert
Szkalka Tímea és Vida Gábor

lhalálozás
Kormos Ferencné szül: Varga Mária 87 évet élt
özv. Pelyhe Andrásné szül.: Szabó Ibolya 74 évet élt
özv. Harsági Lajosné szül: Bódogh Eszter 83 évet élt
Farkas Dezső 63 évet élt
Balog Mihályné szül: Mészáros Erzsébet 68 évet élt
Lakatos Ernő 56 évet élt
Farkas Jánosné szül.: Eördögh Borbála 91 évet élt
Csörsz Zoltán 64 évet élt
Seres József 71 évet élt

ájus elseje, a sokrétű ünnep
Május elsejét világszerte sokan, sokféle módon ünnepelték a múltban és ünneplik ma is. A koronavírus
miatt kihirdetett veszélyhelyzetben az idei csáti majálist sajnos nem lehetett megrendezni, de minden okunk
megvan abban reménykedni, hogy jövőre már nem lesz
akadálya a tavasz hagyományos köszöntésének és a
munkát végzők jól megérdemelt, programokkal színesített közös pihenésének.
A munka ünnepe, a szolidaritás napja
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak
által kiharcolt ünnepség, hivatalos állami szabadnap,
amely a munkások által elért gazdasági és szociális
vívmányokat hivatott megünnepelni. Előzményei
egészen a brit ipari forradalomig nyúlnak vissza. Az
utópista szocialista eszméket valló brit gyártulajdonos,
Robert Owen 1817-ben megfogalmazta és közzétette a
munkások követelését, benne többek között az addig
10-16 órás munkaidő nyolc órára csökkentését, a
roppant hangzatos nyolc óra munka, nyolc óra pihenés,
nyolc óra kikapcsolódás vagy szórakozás szlogennel.
Május 1. a múlt század folyamán a legnagyobb nemzetközi munkásünneppé vált, különösen a Szovjetunióban és a második világháború után a szovjet blokkban
létrejött kelet- és közép európai országokban ünnepelték fényes külsőségek közepette. A kommunista rendszerek bukása után május elseje a munkavállalók szolidaritási napja lett, amelyet majálisok megtartásával
ünnepelnek.
Egyházi ünnep
Május elseje hasonló tartalommal katolikus ünnep is,

Munkás Szent József, a munkások védőszentje tiszteletére. Az ünnepet XII. Pius pápa 1955. május 1-jén rendelte el Jézus ács foglalkozású nevelőatyjára emlékezve.

Május elseje a néphagyomány szerint
A magyar néphagyomány szerint ez a nap a szerelem
ünnepe is egyúttal, hiszen a legények ekkor állítanak
májusfát azoknak a leányoknak, akinek udvarolnak. A
15. századtól kezdődően szólnak forrásaink a májusfa
állításáról, a szokás azonban bizonyosan régibb. Az
emberek az árnyas erdők kellemességével, a madárka
énekével gyönyörködtették magukat, a házakat zöld
lombokkal díszítették, ezzel a szokással két apostol,
Fülöp és Jakab vértanúságára is emlékeznek. A májusi
zöld ágat a székelyek jakabfának, jakabágnak is hívták,
más tájegységeken májfának nevezték.
A ma ismert májusfánk sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lombos fa vagy szép növésű ág. A legények éjszaka vágták ki az erdőn, és hajnalra állították fel
a helyi szokásnak megfelelően minden lányos ház elé
együttesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé.
Sok helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom
előtt állítottak fel egyetlen magas májusfát, a lányos
házak udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat színes
szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg
borral, hímes tojással stb. díszítették föl, mielőtt a földbe
beásták, vagy a kapufélfára, kútágasra felszögezték
volna. Erdélyben (Csík) ki is faragták a fát, vagy a
legény rávéste a nevét (Háromszék). A fa kivágása,
hazaszállítása inkább titokban történt éjszaka, hajnali
feldíszítése is inkább a legénybanda közös, bizalmas
feladata volt. A reggelre díszelgő májusfa kiállítása,
nagysága stb. számos helyen szokásos magyarázatra
adott okot: ki-kinek udvarol, kinek állítottak szebb fát,
kinek a májusfáját csúfította el reggelre a haragosa.

Csáti Újság
Mezőcsát Város havi lapja
2400 példányban jelenik meg havonta, illetve a www.mezocsat.hu oldalon is olvasható
Kiadja: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
3450 Mezőcsát, Szent István út 17-19.
E-mail: czirkusbabett@gmail.hu
Felelős kiadó: dr. Sikter Péter Szerkesztő: Czirkus Babett

ISSN 1217-2391

