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2020. szeptember 3-án megtörtént a mezőcsáti
Szabadidőpark műszaki átadása, melynek köszönhetően biztonságban vehetik át az uralmat a gyermekek a
átszótér, ping-pont asztal, kosár-és focipálya felett.
Az átadón jelen volt Siposné Horváth Anita Ágnes,
Mezőcsát város polgármestere és Mészáros János
Zsolt, a Műszaki Osztály vezetője, valamint a Szilvási
Építő Kft. képviselői.

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
Keressük azokat a grasztonómiai
különlegességeket, melyek Mezőcsátra jellemzőek,
s ehhez kérjük városunk lakosságának segítségét.
Amennyiben tud ilyen ételeket,
süteményeket, ne tartsa magában,
várjuk a ﬁnomabbnál ﬁnomabb és a
különleges, tradicionális recepteket!
Keresse kollégánkat,
Czirkus Babettet, személyesen a
Mezőcsáti Művelődési Központban
vagy a +36 20 226 55 54
telefonszámon.

2020. szeptember 4-én átadásra került a mezőcsáti
KRESZ-park a gyermekek nagy örömére.
Délután 2 órakor kezdetét vette az átadó városunkban, melyen Siposné Horváth Anita Ágnes, városunk polgármester asszonya, Dr. Farkas Gábor, a
Sol-Services Kft. ügyvezetője, igazgatója és Sipos
József, a Mezőcsáti Rendőrőrs őrsparancsnokának
beszédét hallhatták a kilátogatott gyermekek,
tanárok és szülők. A nemzeti színű szalag átvágása
után kezdetét vette a móka és kacagás, melyen a
rendőrség és polgárőrség segítségével különböző
feladatokat végeztek el a gyermekek. A napelemparkot építő cég képviselői is különböző játékokkal
várták a kilátogatókat. Ilyen volt például a kövesd
végig a napenergia történetét, felhasználását és a
napelem tudnivalóit. Megtudhatták, hogy milyen
növényeket lehet termeszteni és milyen állatokat
lehet tenyészteni a napelemparkban, valamint az
agytekervények megmozgatására szolgáló mágnesek is előre kerültek, melyet a megfelelő sorrendben
kellett felhelyezni a táblára. A helyes válaszokért
luﬁt, fényvisszaverő biciklis zsákot és biztonsági
prizmát kaptak a ﬁatalok.
A sok játékban bizony megéhezik mindenki, így egy
tál ﬁnom étel is járt minden kilátogatónak.

2020. szeptember

edves zépkorúak!
Minden év október 1-je Önökről szól, hisz az ENSZ közgyűlése 1991ben nyilvánította ezt a napot az Idősek Világnapjává. Jó pár éve már
hagyománynak számít településünkön, hogy Mezőcsát Város Önkormányzata egy közös ünneplésre hívja Önöket annak érdekében, hogy
legalább arra a pár órára, melyet együtt töltünk, elszálljon a szomorúság
és a vidám percek vegyék át a helyet az életükben. Sajnos a 2020-as év
most más, hisz a legfontosabb, hogy megvédjük Önöket a kialakult
vírustól, mely fenyegeti a világ minden lakosát. Eljött így hát a csendes
emlékezés és ünneplés ideje, s reméljük, jövőre közösen bepótoljon az
ebben az évben elmulasztott Idősek Világnapját, az ünneplést.
Szép kort megéltek, melyet épp úgy élvezni és kihasználni kell, hisz
minden korszaknak megvan a maga szépsége. Városvezetőként sokat
gondolkodom azon, hogy hogyan tudnánk időseink életét szebbé,
könnyebbé tenni? Önök azok az emberek, akik megmutatják nekünk az
életet. Példával járnak előttünk, felépítették ezt a várost a benne lévő
közösségeket. Munkájukkal létrehoztak épületeket, utakat, és egyéb
infrastruktúrát. Ránk hagyták a hagyományaink őrzését, helyi kultúránk
ápolását, családjaink összetartását, ezért mi hálával tartozunk Önöknek.
Nem is kívánhatnék mást Önöknek, mint még hosszú, boldog és
egészségben gazdag éveket családjaik szerető ölelésében!
„Elmúlt egy újabb esztendő,
Történt jó is, rossz is, elegendő.
Idősebbek lettünk egy évvel,
Ősz hajszálunk gyarapodott szépen.
Gondoljunk az idősekre,
kik előttünk járnak sok-sok évvel!
Gyengülnek és felejtenek,
Éppen ezért óvjuk, védjük őket!
Tiszteljük a sok-sok munkát,
törődést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten
köszönjük meg, amit értünk tettek.
Szép korúak, örök ﬁatalok!
legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot,
Legyen még tengernyi boldog órátok!”

2020. augusztus 18-án
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Elismerő Oklevélben
részesítette

Siposné Horváth Anita asszonyt, városunk polgármesterét
és Dr. Jerebák József urat, városunk jegyzőjét,
a Mezőcsát Város Önkormányzatáért
végzett eredményeik elismeréseként,
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal
történő hatékony együttműködésért.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. augusztus 25-én tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület elfogadta a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár működéséről és a
Mezőcsáti Napocska Óvoda éves működéséről készült
beszámolót.
Döntés született a Mezőcsát Városi Tömegsport
Egyesület támogatásáról.
Elfogadásra került az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása, valamint a
2020. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről készített
tájékoztató.
Hozzájárult a Testület a Borsodvíz Zrt. alaptőkéjének
zártkörű módon történő emeléséhez.
Módosításra került a Mezőcsáti Művelődési Központ
és Könyvtár, valamint a Mezőcsáti Napocska Óvoda
alapító okirata.
Megismerte a Testület „A helyi identitás és kohézió
erősítése Mezőcsáton és környékén” című pályázat
keretében elkészített Helyi cselekvési tervet.
A TOP-1.4.1.-15-BO-2016-00077 azonosítószámú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát és
bölcsőde fejlesztésével Mezőcsáton” elnevezésű pályázat keretén belül eszközbeszerzés megvalósításához
kapcsolódó beszerzés és a TOP-4.3.1-15-BO1-201600012 számú „Szociális célú városrehabilitáció
Mezőcsáton” című pályázat eszközbeszerzés eredményét a Képviselő-testület jóváhagyta.
Tulajdonosi hozzájárulását adta a Testület a Mezőcsát
Városi Tömegsport Egyesület részére a Sporttelepen
található labdarugó füves pálya méretének módosításához. A módosítással a labdarugó füves pálya 100*60
m alapterületű lesz.
Sor került az 52 helyrajzi számú közterület
elnevezésére, amely a döntést követően a Kölcsey
Ferenc utca elnevezést kapta. A 018 helyrajzi számú
külterületi közterületre vonatkozóan a Kavicsbánya utca
megnevezést fogadta el a Testület. A 433 helyrajzi számú
közterület, mely az Ipari park területén található, a

ezőcsáti ásár
időpontjai
(Kiss József utca):
2020. 08. 12. - szerda
2020. 09. 09. - szerda
2020. 10. 09. - szerda

Központi Címregiszterben a Délibáb utca elnevezéssel
kerül majd rögzítésre.
Megadta a Testület a felhatalmazást a Termelői
csarnokra vonatkozóan a Future Control Kft-vel történő
bérleti szerződés megkötésére.
A civil szervezetek támogatásáról szóló 13/2016. (XII.
20.) önkormányzati rendelet és Az önkormányzati
lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2012. (IV.
24.) önkormányzati rendelet módosításra került.
Mezőcsát Város Képviselő-testülete hozzájárult, a
VP6-19.2.1.-20-9-17 kódszámú „A helyi közösségek
épített, kulturális és természeti örökségének bemutatását
és megőrzését szolgáló tájházak és bemutató termek
kialakítása” elnevezésű pályázat megvalósításától
Mezőcsát Város Önkormányzata elálljon.
Az EFOP-3.3.7-16-2017-00206 számú „Az egész
életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása
Harsányban, Hejőbábán és Mezőcsáton” című pályázat
konzorciumi tagságáról való lemondást is támogatta a
grémium.
A Képviselő-testület döntése alapján a „Humán
kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” című
pályázat keretében kiírható tanulmányi ösztöndíj
benyújtási határideje meghosszabbításra került. A
pályázat 2020. szeptember hó 30 napjáig benyújtható
személyesen Mezőcsát Város Önkormányzatához (3450
Mezőcsát, Hősök tere 1.).
Támogatta a Testület a Mezőcsáti Települési Értéktár
Bizottság javaslata alapján a „mezőcsáti Miska kancsó”
helyi érték felvételét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktárba.
A Képviselő-testület a Szent István utca és a Mátyás
utca gyalogos átkelőhely kialakításához, valamint a Kiss
József utca és Kossuth utca csatlakozásánál a gyalogos
átkelőhely visszaállításához szükséges terv elkészítéséhez hozzájárult.

iadó
Kiadóvá vált Mezőcsát Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő
buszpályaudvar büféje.
Bővebb indormáció
kérhető

Pelyhe Enikőnél,
a +36 20 371 18
76-os
telefonszámon,
illetve az
önkormányzaton.
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Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2020. (VIII. 25.)
önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásáról szóló
13/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban. Mötv.) 41.
§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontja, és a (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következő
rendeletet alkotja.
1. §
A Rendelet 2. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
(3) Mezőcsát Város Önkormányzata felelősséget érez a
ﬁatalság egészséges életre nevelése ügyében, ezért
kiemelten támogatja azokat a helyi közösségeket,
amelyek működésükkel a városi tömegsportot erősítik.
Részükre mindenkori költségvetésében elkülönített
összeget biztosít.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kihirdetés napja: 2020. augusztus 25.
Siposné Horváth Anita
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

létesült ipari parkban található építmények hasznosítására a bérleti szerződés köthető. Tekintettel az ipari
parkban található építmények működtetésének és
használatának sajátos jellegére nem kell alkalmazni e
rendelet helyiségek hasznosításáról szóló általános
szabályait.
(2) Az ipari parkban található épületek és egyéb
ingatlanok hasznosítása során az Önkormányzat TOP1.1.1-15-BOI-2016-00010 azonosítószámú, „Iparterület
fejlesztése Mezőcsáton” pályázatának és ahhoz kapcsolódó szerződéseinek előírásait ﬁgyelembe véve kell
eljárni és megkötni a hasznosításról szóló szerződéseket.
Egyéb vonatkozásban a gazdálkodásról és vagyonhasznosításról szóló önkormányzati és központi szabályokat
kell ﬁgyelembe venni.
2. §
- A Képviselő-testület a 7/2012 (IV. 23.) rendeletét
kiegészíti a 2. függelékekkel, melyben az ipari park
területén álló ingatlanok bérleti díjait tünteti fel.
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kihirdetés napja: 2020. augusztus 25.
Siposné Horváth Anita
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2020. (VIII. 25.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (II.26.) rendelet módosításáról

Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A 2020. április 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, felhalmozási támogatások, működési,
felhalmozási bevételek növelése miatt a költségvetési
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő- rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
Költségvetési bevételét
164.702 092.-Ft-tal
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
Költségvetési kiadását
164.702.092.-Ft-tal
1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján és a Magyarország helyi módosítja és az önkormányzat 2020. évi.
költségvetési bevételét
1.330.886.121.- Ft-ban
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
költségvetési kiadását
3.221.041.757.- Ft-ban
13. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott feladatkörében
ﬁnanszírozási bevételét
1.916.678.435.- Ft-ban
eljárva a következő rendeletet alkotja
ﬁnanszírozási
kiadását
26.522.799.- Ft-ban
1. §
összes bevételét
3.247.564.556- Ft-ban
A rendelet kiegészül az alábbi 34/A §-sal:
összes kiadását
3.247.564.556- Ft-ban
34/A §
állapítja
meg.
- (1) Mezőcsát Város Önkormányzata a város területén

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2020. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2012
(IV. 23.) rendelet módosításáról

2020. szeptember
2. §
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési
bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati
szinten, továbbá a ﬁnanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza
meg a képviselő testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti
bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek szerint állapítja
meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek
és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1 és 2.2 melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő
beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a
képviselő-testület.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő
felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4.
melléklet szerint részletezi.
(6) Az Európa Uniós támogatással megvalósuló
projektek bevételei, kiadásai részletezését az 5.
melléklet tartalmazza.
(7) Az 1.§-ban megállapított módosított bevételek és
módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri
(közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti
megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási
feladatok szerinti bontásban, 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.,
6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.4.,
6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.5., 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3.,
mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
4.§
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
A kihirdetés napja: 2020. augusztus 25.
Siposné Horváth Anita
polgármester

ponttal közösen valósítjuk meg pályázatainkat. Mezőcsát Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-os konstrukcióban nyert támogatást, míg a Tankerületi Központ az
EFOP – 4.1.2-17-es konstrukcióban.
A kivitelezési szerződés aláírására 2020. június 5.
napján került sor a dubicsányi Borsod Konstrukció Kft.vel. Az Önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó két
TOP-os projektek keretében a teljes épületegyüttes
energetikai korszerűsítése megtörténik az új épületrésztől kezdve, a régi épületszárnyon át, a tornatermen
keresztül egészen a pedagógiai szakszolgálatnak és a
művészeti iskolának helyet adó különálló épületig.
Nagyon fontos beruházásról van szó, hiszen az épületek
jelentős része nem felel meg a napjaink energetikai
követelményeinek. A közel 400.000.000.- Ft-os
támogatásnak köszönhetően sor kerül nyílászárók
cseréjére, homlokzati – és födém szigetelésre is.

A Mezőcsáti Élelmezési Központ is megújul ebben az
évben. A 2016-ban megkezdett folyamat a 2019. évi
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
felhívásra benyújtott pályázat keretében nyertünk közel
31.300.000.- Ft támogatást. Ennek jelentős részét, közel
22.000.000.- Ft-ot belső nyílászárók cseréjére, lambéria
javításra oldalfalak burkolására, a külső térben burkolásra, illetve saválló felületek kialakítására költöttünk.
A fennmaradó összegből nagykonyhai eszközöket
szerzünk be. Az épületre, illetve intézményegységre
vonatkozó források felhasználása annak reményében
történik, hogy ezzel is hozzájárulunk a hatósági
előírásoknak való megfeleléshez, illetve ezek által a
lehető
legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújthatjuk
dr. Jerebák József
a
lakosság
felé.
jegyző
A Bacsó Béla út elején lévő üzletsor tetőszerkezetének
javítására is sor kerül annak érdekében, hogy ugyan
lassan, de elnyerje méltó helyét a közéletben.

fejlődés útján
ezőcsát épül, szépül, fejlődik. z elmúlt évekhez
hasonlóan 2020-ban is számos beruházás zajlik,
amiket különböző forrásokból valósítunk meg.
Ezek közül az egyik legjelentősebb az Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása, korszerűsítése. A Mezőkövesdi Tankerületi Köz-
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lkezdődtek a mezőcsáti avatalozó
rekonstrukciós munkálatai

mit a kutya tartásról tudnunk kell...
Mezőcsát Város Önkormányzatának munkatársai az
elmúlt években és mai napig is a felelőtlen kutyavállalás és kutyatartás ellen próbál védekezni annak
érdekében, hogy minél kevesebb kóbor eb legyen jelen
városunk utcáin.

Minden kutyavásárláskor tudnunk kell, hogy azért az
életért kötelesek vagyunk felelősséget vállalni, hisz
gazdájaként mi döntjük el, milyen élete lesz az ebnek.
Gondolhatunk itt arra, hogy miként tartjuk, mivel
etetjük, hogy bánunk vele, s kóbor ebként gondolnak e rá
a település lakói. Felelős gazdájaként kötelesek vagyunk
az oltásait beadatni, s az azonosításként szolgáló chippel
ellátni kutyánkat az állatorvos segítségével.
Tudni kell, hogy a kutyatartás sok pénzbe kerül. A
jövendőbeli gazdiknak tisztában kell lenniük azzal, hogy
egy kutya bizony sokba kerül. Az eledel, az ápolás és az
állatorvosi költségek mind kiadást jelentenek, de a
kutyaadóról se feledkezzen meg. Ezen kívül a kutyának
szüksége van egy alapfelszerelésre is, amellyel jól
érezheti magát. Szüksége van egy fekhelyre, pórázra és

nyakörvre, ápolási eszközökre és játékokra. Az autóba
való kutyapléd és a szállítódoboz is elengedhetetlen
tartozékok. Mindez egy szép nagy összeget tesz ki.
Mielőtt örökbe fogadna egy kutyát, írjon egy pro-kontra
listát. Amennyiben azt állapítja meg, hogy anyagilag
nem engedheti meg egy kutya tartását, akkor mondjon le
az adoptálásról.
Mezőcsát Város Önkormányzatának rendelete alapján
minden lakos köteles bejelenteni a megvásárolt, örökbe
fogadott állatokat a hivatalban,
melyhez az intézmény portáján
kérhetnek nyomtatványt a boldog
tulajdonosok, s ennek a megléte
után a kutya elhalálozásának tényét is közölni kell az erre a feladatra kijelölt kollégának.
A rendelet megtalálható a
www.mezocsat.hu weboldalon.
Kérjük a lakosság
együttműködését az állatkínzók
és felelőtlen kutyatartók
felszámolása érdekében.

ájékoztató evelési-oktatási
támogatásról
Nevelési-oktatási támogatás állapítható meg, annak a
mezőcsáti lakóhellyel rendelkező szülő, vagy más
törvényes képviselő részére, akinek gyermeke óvodai
nevelésben és nappali rendszerű oktatásban általános,
vagy középiskolai tanulmányokat folytat, és gyermekének neveléséről saját háztartásban gondoskodik.
A 18. életévét betöltött mezőcsáti lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulmányokat folytató tanuló saját
jogán is kérheti a támogatást.
A támogatás évente egy alkalommal adható, melynek
összege gyermekenként 6.000 forint.
A támogatás évente iránti kérelem benyújtási határideje: 2020. szeptember 1. – 2020. október 31.
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakcímkártyáját, az azonos lakcímen bejelentett felnőtt korúak
jövedelemigazolásait.
Alapfokú és középfokú oktatásban részt vevő gyermeket nevelő szülőnek vagy más törvényes képviselőnek kérelméhez csatolnia kell a gyermekek iskolalátogatási igazolását.
Nem állapítható meg annak a részére nevelési-oktatási
támogatás, akinek háztartásban az egy főre eső havi
jövedelem összege meghaladja a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegének tízszeresét (285.000.-Ft.),
gyermekét egyedül nevelő esetén tizenegyszeres mértéket (313.500.-Ft).
A következő oldalon megtekinthető a benyújtáshoz
szükséges kérelem.
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5000 év 45 percben

rezentatív színfoltja volt. Népszerűsége a XX. század
utolsó évtizedeitől fokozatosan nő.

2020. augusztus 19-én a hárfa hangja csendült fel a
űvészetek ázában, s a hangszer csodás dallamain
des muzsika a kúriában
túl még a történetét is megismerhette a nagyérdemű
közönség, zabó ara gnes hárfaművész előadásában.
2020. szeptember 4-én megrendezésre került a nyári
A zenés estén elhangzott, hogy a hárfa ősi legendás koncertsorozat második felvonása, melyben a Guttman
család vonós trióját hallhatták.
Guttman Réka, Guttman Mátyás és Guttman Ábel
muzsikája lengte be az Édes Antal kúria udvarát, mely
nappal esküvői helyszín, most, ezen az estén koncert
helyszínné alakult a levendula, a fények és a hangszerek

múltja közismert. E csodálatos hangszer keletkezése a
görög mitológia szerint Apolló nevéhez fűződik. A hárfa
a Kalevalában Vejnemöjnen hangszere, Dávid király
pedig ennek segítségével űzte ki a gonosz szellemeket
Saulból. Ezen kívül különböző északi népek mondáiban
is gyakran szerepel. Több évezredes múltja egészen
Egyiptomig, Mezopotámiáig vezet vissza, az ősi egyiptomi kultúrában igen magas fejlettségi szintre jutott. A
hárfa kiképzését s kezelhetőségét tekintve a legtökéletesebb ősi hangszernek mondható. Ugyanakkor
könnyed, elegáns felépítése esztétikailag sem elhanyagolható. Az első kromatikus hárfát 1720 körül sikerült
létrehozni. A XVIII. század végére a hangszer a szalonok, hölgyek hangszerévé vált, előkelő estélyek rep-

segítségével. Az este folyamán a legnépszerűbb dallamok csendültek fel. Nem maradhatott ki a Vivaldi Négy
Évszaknak a részletei, a népszerű tangó és keringő ritmusai, s mindemellett zárásként a Monti Csárdás ütemére
tapsolt a nagyérdemű közönség.
A koncertsorozatot Szabó Miklósnak köszönhetjük,
aki a Mezőcsáti Művelődési Központtal együttműködve
szervezte meg a komoly zenei estéket.
Szabó Lara Ágnes és az Atlantis trió koncertjét a
„Köszönjük, Magyarország!” program pályázatának
köszönhetjük, melyet a kialakult vírushelyzet miatt
hozott létre a kormány annak érdekében, hogy támogassa a munka nélkül maradt zenészeket.
Következő állomás Szabó Miklós zongoraestje lesz,
mely méltó zárása lesz a komoly zenei sorozatnak.
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A könyvtár hírei...
önyvadomány
A városi könyvtár az elmúlt két évben nagyon sok
könyvfelajánlást kapott magánszemélyektől.
Ezúton köszönjük Dr. Csorba Csaba levéltáros,
történész úrnak, hogy könyvtárunknak több száz új
könyvet adományozott, melynek értéke meghaladja a
800 ezer forintot. A szépirodalmi és ismeretterjesztő
könyvek nagyban bővítik a választékot, és rendkívül
népszerűek a könyvtárhasználók körében. Jelenleg is
folyamatban van egy nagyobb adomány feldolgozása, és
újabb igéretet kaptunk további ajándékkönyvek felajánlására is.
Köszönjük nagylelkűségét és elkötelezettségét könyvtárunk iránt.

A legjobb mesemondókat kategóriánként jutalmazzuk.
Kérjük, hogy a jelentkezéskor tüntessék fel a versenyző nevét, osztályát, a felkészítő pedagógus nevét és
a választott mese szerzőjét és címét.
Jelentkezési határidő: 2020. október 8.
(csütörtök).
Szeretettel várjuk a szereplőket, felkészítőket,
érdeklődőket.
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár, 3450 Mezőcsát, Szent István út 17-19.
Időpont: 2020. október 16. (péntek) 14:00 óra
Felvilágosítás telefonon: 06/20 370-1584 vagy
06/70 413-2401.
Jelentkezés személyesen a könyvtárban
Farkas Istvánné könyvtárosnál!

j eszköz a könyvtárban
Újabb eszközzel bővült a gyermekkönyvtár. Mercz
Péter asztalosmestertől bábos paravánt kaptunk ajándékba.

elhívás mesemondó versenyen való
részvételre!
Várjuk az általános iskolák 2-8. osztályos tanulóinak,
középiskolások és felnőttek jelentkezését.
A mesemondók szabadon választhatnak magyar
népmesékből, az előadott mű nem haladhatja meg az 5
percet.

egállás nélkül folynak a
munkálatok a strand felújítása
kapcsán
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helyi környezetvédelem fontos
eszköze lesz a napelempark
Már az Európai Unió is kiemelt szerepet szán a napelemparkoknak a környezet és a termőföld védelmében
Az Európai Unió hosszú előkészítést követően 2020.
május 20-án kiadta az elkövetkező évek talán két
legfontosabb dokumentumát: a Biodiverzitás és a
Termőföldtől az asztalig stratégiákat. A dokumentumok
egyidejű megjelenése egyértelmű állásfoglalás az
Európai Bizottság természeti sokféleség megőrzése és a
tiszta élelmiszertermelés melletti elköteleződésének. És
ami talán ennél is fontosabb, ebben fontos szerepet
szánnak a napelemparkoknak.
A dokumentumokban az EU kiemeli, hogy a
napelemparkok olyan talajkörnyezetet biztosítanak 2040 éven keresztül, amely egyértelműen kedvez a
biodiverzitás megőrzésének és a környezet védelmének,
pusztán azáltal, hogy megóvják a területet a káros emberi
behatásoktól – az intenzív ipari méretű mezőgazdasági
termeléssel járó vegyszerezéstől és műtrágyázástól.
„Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a megfelelően
kialakított napelemparkok földterülete nagyobb biológiai sokféleséget mutat a környező művelt földekhez
képest. Menedéket biztosítanak a különböző állat- és
növényfajok számára, és fenntartják az élőhelyszerkezetet – elszaporodnak a rovarok és talajlakó állatok, az
ezekre vadászó emlősök és madarak, valamint
megerősödik a növénytakaró” – emeli ki Farkas Gábor, a
SolServices Kft. ügyvezető igazgatója.
Annak vizsgálatára, hogy ezek a nemzetközi kutatási
eredmények mit jelentenek a magyar viszonyok között,
indul egy egész országra kiterjedő biomonitoring
program, amelynek egyik helyszíne a Mezőcsát mellett
tervezett napelempark lesz. A hároméves biomonitoring
program kifejezett célja felmérni a bioszféra alakulását a
nagyméretű napelemparkok területén és környezetében.
Az alapállapot felmérése már el is kezdődött, a részletes
eredmények pedig hamarosan elérhetővé válnak.

éhek, a biológiai állapot fokmérői a napelemparkok állandó lakói
Mert hogy nem is kell a napelemparkok területét
teljesen elvonni a mezőgazdaságtól és/vagy a természettől! Merthogy a fotovoltaikus „erőművek” esetében ez is
lehetséges, mivel a terület háborítatlan, a vegetáció az
évi rendszeres kaszálást leszámítva szabadon burjánzik
mindenféle emberi beavatkozás nélkül. Ezek voltaképpen gyepes területekké vállnak: hasznosításuk történhet rétként és legelőként is. Az előbbi esetében a méhek, az utóbbi esetében részlegesen legeltetés keretében
birkák is birtokba vehetik a területet.
Az előbbiek esetében külön érdekes, hogy az ökológiai
elveknek megfelelően üzemeltetett napelemparkok területén ugyanis nincs vegyszerezés, amelyet egyébként az
ágazatot 2018-ban sújtó tömeges méhpusztulás egyik
legfontosabb okának tartanak a szakemberek.
A méhek napelemparkokba telepítésének lehetőségét
és fontosságát nemzetközi szinten is felismerték. Az
Egyesült Államok Michigan állama például kifejezetten
híres arról, hogy szigorúan óvja a természetes területeket
és gyepeket, hatalmas területek állnak állami védelem
alatt, sok esetben a mezőgazdasági művelés legkisebb
lehetősége nélkül. Nos, az állam kormányzója éppen a
napokban szabadított fel 1300 hektárnyi ilyen földterületet napelemparkok létesítésére, mindössze egyetlen
kikötést téve – a parkok területén kötelező „biogazdálkodást” végezni és méheket és akár birkákat telepíteni a
területre.
De jó példáért nem kell messzire menni, elég áttekinteni a Bécs melletti napelemfarmra, ahol évi közel egymillió kilowattóra zöldáram mellett többszáz kiló mézet
is terem a föld. Ezt – akár előírás szintjén is, mondjuk
kötelezve a napelemparkok üzemeltetői a mezőgazdasági termelőkkel való együttműködésre – itthon is elő
lehetne írni. Néhány tucat méhcsalád és kaptár vagy
éppen néhány tucat birka, nemigen zavarja a paneleket
abban, hogy áramot termeljenek.
Ebben a folyamatban lehet Magyarországon úttörő a
mezőcsáti napelempark.
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ndul a szüret, a mustgáz veszélyei

TÁJÉKOZTATÁS RUHAADOMÁNY
OSZTÁSRÓL!

A mustgáz a must erjedése során felszabaduló széndioxid, színtelen és szagtalan, a levegőnél körülbelül
másfélszer nehezebb gáz, ami a levegőt kiszorítva a föld
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
közelében terül el. Otthonunkban elsősorban a cukor- ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók az
tartalmú növények és gyümölcsök erjedése során kelet- adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.
kezik.
Az osztás
időpontja:

2020.
szeptember
25. (péntek)
8-12 óra
Az osztás helyszíne:

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ udvara
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)

A mustgáz adott koncentrációban fontos életfolyamatokat befolyásol. A szén-dioxid belégzése, illetve az
oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre,
aminek jele a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar.
Utóbbi azért jelent külön veszélyt, mert még ha
ﬁzikailag képes is lenne a mustgázt belélegzett ember
menekülni, a szellemi funkciók zavara megakadályozza
a helyiség elhagyásában. A balesetek megfelelő
körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek!
A balesetek megelőzése érdekében javasolt a pincék
megfelelő szellőztetése, a hordók lehetőség szerint nagy
térben való elhelyezése, gázérzékelő riasztóberendezés
használata. Tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy
magunk előtt botra erősített, égő gyertyát tartunk
legfeljebb a derék magasságában. Ha a gyertya elalszik –
ez jelzi az oxigén hiányát – azonnal el kell hagyni a
helyiséget!
Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet
biztonsággal kimenteni. A másik
segítségére siető ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat. Veszély esetén
hívja a katasztrófavédelmet a 112-es
segélyhívó számon!

Kérjük, hogy TAJ kártyáját az átvételhez mindenképen
hozza magával! A ruhák elszállításához zsákot,
szatyrot az intézmény nem tud biztosítani.
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ezőcsáti
űvelődési
özpont és önyvtár
elérhetőségei

E-mail cím:
mezocsatimkk@gmail.com

Telefonszámok:
Művelődési Központ:
+36 20 226 55 54
Csáti Újság:
+36 20 226 55 54
Könyvtár:
+36 20 370 15 84

yárzárás a könyvtárban
Augusztus hónapban szintén megrendezésre került a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtárban a
délelőtti kézműves foglalkozás a gyermekek számára, ezzel is búcsúztatva a nyarat az iskola kezdés előtt.
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úcsú...
„Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét,
egyőzni a betegséget,
egyen enyém még az élet.
úcsú nélkül kellett mennem,
őrizlek a szívemben.”
Fájó szívvel búcsúzunk

Sólyom Istvántól
aki 68 évesen örökre itt hagyott bennünket.
Búcsúznak: Felesége, ﬁai, menyei és 3 unokája

olnár app lona
mlék vers édesapámhoz
A múlt hasadékán
vánszorognak a napok.
S tenyerébe temetem arcom.
Fejem felett csak ácsorog
az elveszett idő.
Ami már vissza nem jő.
A csipkés szélű hajnalt
már hiába várom.
Lelkemben csak álom,
De én!
Titokban még is várom.
Markolom a semmit.
Az idő előre nem visz.
Lelkem, mint szél tépett kabát.
Nyirkos tenyeremben ég a vágy.
S lüktet bele a porcikám.
Könnyeim a múlt vásznán…
S utazom az emlékek vonatán.
A ﬁlm pereg…
S megsárgult fényképedet lesem.
Sebeimet hiába borogatom.
Ketté törtek bennem a mondatok.
S feketére váltak az álmok.
Bú szántja lelkemet most apám!
Nap mint nap imádkozom hozzád.
A 21 év csak egy szám.
TE a lelkemben élsz tovább.

„ A halállal csak az élet ér
véget, a szeretet soha”

Szerető családod
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gyházi hírek

zületések

Katolikus
Egyház

Varga Sándor és Fekete Dalma

Sándor
Árvai Zsolt és Illés Bernadett

Szentmisék
kezdete:

Liliána

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

Csetkó István és Szilágyi Szabina

István Zalán

ázasságkötés
Református
Egyház
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.
Hétfőn-kedden
7.40-től
diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak.
Szeptember 25-én,
17 órakor
konﬁrmációi vizsga.
Szeptember 27-én,
vasárnap de. 10 órakor konﬁrmációi ünnepélyes
fogadalomtétel és az első úrvacsora.

Ruszó Gyöngyi és Szép István
Halász Anita és Bodnár Kristóf
Farkas Anita és Rostás Richárd Zoltán
DR. Pallay Noémi és Simon János Henrik
Vig-Kiss Ilona és Szabó Sándor
Danó Klaudia Nikolett és Szikszai Dezső
Bodnár Renáta és Nagy István
Horváth Brigitta és Sarkadi Gábor
Lakatos Dzsenifer és Farkas Róbert Zoltán

lhalálozás
Soltész Nagy Mária 75 évet élt
özv. Csernaburczy Ferencné szül.
Bálint Éva ároktői ny.tanítónő 88 évet élt
idős, özv. Poros Jánosné szül. Ádám Erzsébet 90 évet élt
özv. Faragó Lajosné szül. Tóth Erzsébet 90 évet élt
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SZABÓ
MIKLÓS
zongoraművész koncertje

Szabó Miklós helyi zongoraművész a „Transition” (Változás) külön erre az alkalomra
készített koncertműsorával
látogat haza Mezőcsátra.
A koncert során zenei ízlésének változását mutatja be. A
repertoárban megtalálható
kedvenc klasszikus darabjai
mellett, a híres Bohemian
Rapszódia, illetve a közkedvelt a-moll csárdás is.
A „Zenei esték Mezőcsáton”
koncertsorozat záró programja.
A koncertre a belépés
ingyenes!

2020. szeptember 25. (péntek), 18.00 óra
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár színházterme

Csáti Újság
Mezőcsát Város havi lapja
2400 példányban jelenik meg havonta, illetve a www.mezocsat.hu oldalon is olvasható
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