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XXXII. évfolyam

Különszám
gy emlékezetes ünnepnap
Idén, 2021-ben 30 éve város Mezőcsát. Három évtizeddel ezelőtt, 1991. március 15-én ünnepélyes keretek
között került átadásra a jelképként funkcionáló
városkulcs…

„Készült a város erre a napra: „tisztálkodott”,
„szépítkezett”, ünnepi külsőt öltött. S mintha csak az
időjárás is a kedvünket kereste volna, kivételesen szép,
enyhe és napfényes tavaszi reggelre virradtunk idén
március tizenötödikén. Mezőcsát lakosságát e napon
fúvózenekar hangjai ébresztették: emlékeztetve az
ünnepnapra. Az alkalomra zászlódíszbe öltözött
kisvárosunkban a forgalom mindjárt a reggeli órákban
élénk lett. A legtávolabbi utcákból is emberek – ﬁatalok

és idősebbek – sokasága indult el a központ, a Hősök tere
felé, hogy részt vegyen az ott fél tíz órakor kezdődő
rendezvényeken. Igen, rendezvényeken, mert nagy
nemzeti ünnepünk, március tizenötödike megünneplése
mellett e jeles napra tűzte ki helyi Önkormányzatunk
Mezőcsát várossá avatásának ünnepi aktusát is.(…)”
(Pásztor Károly 1991)
A fenti sorok megmaradtak az utókor számára, hisz
1991. április hónapban a városi önkormányzati havi
lapjának első oldalát ékesítette, melyben továbbá
részletesen ismertették az eseményeket, amin mintegy
1000-1200 főre tehető mezőcsáti polgár vett részt.
A városkaputól induló diákok hozták a Hősök terére, az
ünneplő közösség elé a város ősi-új címerét, mely után
az ünnepélyes zászlófelvonás következett. A Himnusz a
fúvózenekar kíséretével hangzott el, majd Hajdu István,
városi önkormányzati képviselő ünnepi beszédét
hallgathatták meg. Az elhangzott sorok elsősorban az
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire
emlékeztek. A hősök emlékművére ebből az alkalomból
helyezték vissza a bronzöntésű, új turulmadarat, melyet
a készítője, Joó Tibor öntőmester leplezett le. A diákok
elhelyezték a kegyelet és megemlékezés virágait az I.
világháborús emlékmű talpazata elé a város polgárai és
az önkormányzat nevében, majd Molnár Péter színművészeti főiskolás növendék szavalta el a Nemzeti Dalt. A
téren történő eseményeket a Szózat hangjai zárták.
Nem sokkal 10 óra
után a harangok hívószava jelezte; hamarosan kezdetét veszi a
református templomban a városavató szertartás. Tíz óra harminc
perckor az orgonaszó
elhangzása után, kezdetét vette az ünnepség. Gazda István lelkipásztor, Mezőcsát
Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagja
köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően dr. Kupa
Mihály pénzügyminiszter ünnepi városavató beszéde
következett, majd átnyújtotta a jelkép-funkciójú városkulcsot Arnóth János polgármesternek…

Napjainkban már 30 éve város Mezőcsát!
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edves

ezőcsáti akosok!

A harmincas szám megjelent az újságainkban, a molinón, ami a hősök terét díszíti, hallhattak ezzel kapcsolatban beszédet, amit olvashattak is a városi lapunkban. Voltak nagyratörő terveink, melyet
megosztottunk Önökkel, és amit a járvány
szétzúzott, de egy bizonyos része hamarosan életre kel. Úgy vélem, hogy ünnepelni
ma is családként érdemes, ahol nem
választ el bennünket egymástól semmi,
hanem az a bizonyos „csáti” vér összeköt
mindnyájunkat!
1991. március 15-én, Dr. Kupa Mihály az
első szabad kormány pénzügyminisztere,
város avató ünnepségünkön emlékeztetett
minket arra, hogy milyen erős akaratú nép
vagyunk mi mezőcsátiak, akik mindig,
minden helyzetből újra és újra felálltak.
Beszélt arról is, hogy a településünkön élő
emberek melegszívű, hittel teli, szorgalmas
emberek, ennek köszönhették, hogy a város
kulcsát ismét a kezükbe tarthatták. Arnóth
János polgármester úr beszédében elmondta azokat az időszakokat is, amikor településünk megszűnt a minket körül ölelő
kistelepülések anyjaként szolgálni, hiszen
a köldökzsinórt elvágták, aztán jött a
leépülés, melyet lakosságunk végtelen
fájdalommal élt meg. De mindig voltak
vezetők, akik szívükön viselték Mezőcsát
sorsát és nem felejtették el az ősi hagyatékot, miszerint arra vagyunk hivatva, hogy központi szerepet töltsünk be, élen járjunk, példát mutassunk a térség
településeinek életében, itt Dél-Borsod szívében. Úgy gondolom, a hátunk mögött hagyott esztendők büszkeséggel
tölthetnek el bennünket. Ma is méltók lennénk a városi rang megszerzésére, nem ok nélkül. Tettük a dolgunkat,
hiszen a lakosság ezért választott bennünket. Képviselő társaimmal, rengeteg döntést hoztunk meg azért, hogy ma
egy olyan kisvárosban élhessünk, melyben megújult és újonnan létrehozott közintézmények, megújulóban lévő
fürdő, ipari park, új árucsarnok teszi
kényelmesebbé mindennapjainkat és
városiasabbá Mezőcsátot. A tárgyi értékeink mellett fontos kiemelni a kultúra és a
hagyományok erejét, mely összeköt
bennünket. Hosszú éveken át vidáman
látogattuk a különféle rendezvényeket
annak okán, hogy együtt tölthessünk pár
órát. Másfél évig mindez megszakadt a
világot sújtó járvány miatt, így csak az
online térben találkozhattunk, a saját
biztonságunk érdekében.
Így jelenleg június hónapban igazán
nagy öröm számomra az, hogy a rendezvényeink, a közös találkozások újraindításával kapcsolatban írhatom köszöntőmet a
még tiszta papírlapra. Mindennek van
jelentése, így az üres lapnak is…
Töltsük meg mi, Mezőcsátiak a 2021-es
nyár emlékeivel. Isten éltessen sokáig,
Mezőcsát!
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30 éve város
ezőcsát
endezvénysorozat
Június 26. (szombat) 15.30:
MEZŐCSÁTI APRÓZÓ NÉPTÁNCFESZTIVÁL,
PÉTER SZABÓ SZILVIA, CSÍK ZENEKAR
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér

A „30 éve város Mezőcsát” programsorozat első rendezvényének
ünnepélyes megnyitójátt követően bemutatkoznak a Mezőcsáti Egressy
Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatos
növendékei. A késő délutáni néptánc gálán fellép a Császta
Néptáncegyüttes, a Karító Néptáncegyüttes, a Szinvavölgyi
Néptáncműhely és a Mezőcsát Népi együttes, a táncokat Orosz Sándor
vezetésével a Szikes zenekar kíséri. A Szent István úton kézműves
mesterség-bemutatók és népművészeti termékek vására színesíti a
kínálatot. Péter Szabó Szilvia este 7 órakor kezdődő fellépését követően
este 9 órakor a Csík zenekar nagykoncertje zárja a néptáncokból ismert
lábﬁguráról, az aprózóról elnevezett, hagyományőrző rendezvény
programját.

Július 9. (péntek) 20.00:
VOICE & PIANO - LILI & MIKI DUÓ
Helyszín: Édes-kúria udvara (Házasságkötő terem)
Szabó Miklós mezőcsáti születésű zongoraművész és Nagy Lili énekes
ízlésesen összeállított, jazz örökzöldekből és modern dalokból, magyar
és külföldi slágerekből válogatott repertoárja kitűnő nyáresti
kikapcsolódást ígér.

Július 16. (péntek) 20.00:
NYÁR ESTI UTCABÁL
Helyszín: Hősök tere
Az elmúlt években indult utcabál sorozat idei első eseménye kitűnő szórakozást kínál mindenkinek.
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Augusztus 13. (péntek) 19.00:
DANIEL KLEZMER BAND
Helyszín: Mezőcsáti Zsinagóga
Szurasenkó Dániel vezetésével alakult Észak-Magyarország első klezmer együttese, amelynek professzionális
zenész tagjai a klezmer zene és a zsidó kultúra megismertetését tűzték célul maguk elé. A muzsikusok a kitűnő
akusztikájú zsinagógában minden bizonnyal emlékezetes koncerttel örvendeztetik meg a közönséget!
Augusztus 20. (péntek) 19.00:
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
Helyszín: Hősök tere
Mezőcsát város ünnepségén beszédek hangzanak el, majd az ünnepi műsort követően hagyományos
kenyérszegés előzi meg az esti szabadtéri színházi előadást.
Augusztus 20. (péntek) 20.00:
KÁLMÁN IMRE: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
Helyszín: Hősök tere
Kálmán Imre világhírű operettjében Edvin
hercegnek Marie-Louise Stázi grófnőt szánja
nevelőanyja jövendőbelijéül, nem törődve
azzal, hogy ő az Orfeum csárdáskirálynőjét,
Szilviát imádja. A pompás eljegyzésen
váratlanul megjelenik Szilvia és Bóni gróf is,
mint „házasok”… A fordulatokkal teli
cselekmény egyre bonyolódik, s közben olyan
dalok hangzanak el, mint „A lyányok, a
lyányok”, a „Te rongyos élet” a „Hajmási Péter,
Hajmási Pál”, a „Jajj cica” vagy a „Húzzad csak
kivilágos virradatig”. A budapesti Pódium
Színház előadásában a főbb szerepekben
Schupp Gabriellát (Kecskeméti Katona József
Nemzeti Színház), Harsányi Gábor Kossuthdíjas színművészt, Bednai Natáliát és Várﬁ
Sándort láthatjuk.
Augusztus 20. (péntek) 22.30:
ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK
Helyszín: Hősök tere

Augusztus 21. (szombat) 10.00:
HAZAVÁRÓ
Helyszínek: Dutka-féle ház, Édes-kúria udvara, Kézműves
udvar (Bergman-féle ház)
A Mezőcsátról elszármazottak hagyományos éves találkozóján
vendégünk lesz Kálloy Molnár Péter színész, – egyben frissen
megjelent könyvét is bemutatja - aki ezer szállal kötődik
városunkhoz. A vendégeket nyitott porták is várják: tematikus
programok mellett látogatható lesz az Édes-kúria, a Bergman-féle
házban működő kézműves udvar, a Kiss József emlékszoba és a
Tűzoltóság emlékszobája is. A jó hangulatról többek között Bordás
Georgina és Cigányzenekara gondoskodik.
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Augusztus 21. (szombat) 20.00:
ILLÉS EMLÉKZENEKAR,
LAMPIONOS UTCABÁL
Helyszín: Hősök tere
Az államalapítás ünnepe köré csoportosuló eseményeink –
Szörényi Levente és Bródy János ajánlásával - a Miskolci Illés
Emlékzenekar Illés-slágerekből és az István a király rockopera
dalaiból összeállított koncertjével, majd lampionos, retro
utcabállal zárulnak.

Szeptember 4. (szombat) 10.00:
MEZŐCSÁT VÁROS NAPJA
Helyszín: Kölcsey-úti rendezvénytér
A városnapi programok sorában délelőtt veterán autós- és
motoros felvonulás, a Lila Akác Nyugdíjas Klub műsora,
gyermekműsor és ugrálóvár várja a családokat, ekkor veszi
kezdetét a hagyományos főzőverseny is. A zenei fellépők
sorát könnyed táncdalokkal Peter Sramek nyitja meg, kora
délután az Agyagbanda húzza a talpalávalót. Délután 4
órakor lép színpadra Kasza Tibi, végül a Kölcsey-úti
rendezvénytér programját a fantasztikus hangú popdíva,
Radics Gigi koncertje zárja.

Szeptember 4. (szombat) 20.00:
RETRO UTCABÁL
Helyszín: Hősök tere
A városnapi programok egy hamisítatlan retró utcabállal zárulnak. A szabadtéri táncmulatság előtt Miss Bee (exBestiák) a Bestiák együttes és a '90-es évek legnagyobb, hazai és külföldi slágereivel forrósítja fel a hangulatot.

Szeptember 17. (péntek) 19.30:
JUHÁSZ TAMÁS ZONGORAMŰVÉSZ KONCERTJE
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár színházterme
Klasszikus és romantikus alkotások szólalnak meg a mezőcsáti
születésű zongoraművész, Juhász Tamás és vendégei, Tari
Szabolcs (gitár) és Török Mátyás (brácsa) előadásában. A
zongorajáték néha előtérbe engedi a gitárt, máskor a brácsát,
olykor szólóhangszerként szerepel a komolyzenei hangversenyen.

Szeptember 18. (szombat) 16.00:
SZÜRETI FELVONULÁS
Helyszín: Hősök tere
A Mezőcsát környéki szőlőültetvények szüreti hagyományait elevenítjük fel
a Vaga Banda gólyalábasok, Boncsér Gábor és a Számadó zenekar, valamint a
Mezőcsát Népi Együttes közreműködésével. Este 7 órától az Élelmezési
Központban szüreti bál zárja a napot.
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Látogatásunk során Siposné Horváth Anita igazán
kedvesen kalauzolt minket a városban, igaz elég hideg
januári nap volt, de ennek ellenére is mély benyomást tett
Zoliban ez a pár óra hossza, hisz még ezelőtt sosem járt a
településen.

álloy

olnár

éter

színész, költő, rendező, dalszerző-énekes
Mezőcsát a világ közepe, 200 évre elegendő tervek és
egy könyv, mely csapong. Az interjúban minden egyes
momentum értelmét nyeri...
Mezőcsát, régen kistérség, jelenleg járási központ,
sokunknak az otthont jelenti. Idén 30 éve város
településünk, mely mindenkit büszkeséggel tölt el.
Kedves Péter, Ön is mezőcsáti lakosként indult a
nagyvilágba. Mit jelentett Ön számára ez a korszak?
- Akkoriban is járási központ volt Mezőcsát, apukám
főállatorvos, anyukám pedig tanítónő volt az iskolában;
egy értelmiségi családban kezdtem el cseperedni.
Rendkívül jól éreztem magam abban a 12 évben, amíg
ott éltünk. Inspiráló volt számomra a környezet, az
emberek, maga a korszak. Nagyon szabadon élhettünk és
az ember fantáziája szárnyal-hatott; végtelen mezők,
foci, összejövetelek. Gitározni és zongorázni, valamint
az angol nyelvtanulást és a focit is a településen kezdtem
el. Mindent, amire azt mondták, a polgári neveltetéshez
szükségeltetik; zene, nyelv és a sport, mind a három itt
indult el számomra.

Esetleg a könyvének egy-egy kisebb részletébe
beavatná Olvasóinkat?
- Nem egy szokványos riportkönyv, hogy kronológiában elindul a születésemtől a mostani koromig,
hanem egy picit csapong ez a könyv. Érint témákat, de
nem idősorrendben, hanem ahogy az újságírónak a
szerkesztői elvei szerint eszébe jutott, ahogy felépítette
és maga a beszélgetés történése hozta az improvizációt.
Ez is inkább egy olyan könyv, mint amilyen én vagyok;
sok benne a váratlanság. Lapjai között játék, kritika,
vélemények, fényképek, sztorik, humoros és tanulságos
történetek találhatók. Azt gondolom, hogy végülis
minden olyan elemet tartalmaz, ami egy igazán izgalmas
könyvhöz kell.

Kérem, meséljen Olvasóinknak a jövőbeli terveiről.
- Nagy terveim vannak, mint általában mindig; olyan
kétszáz évre való, így hát egy kicsit szelektálnom kell
majd. Elindul az első saját moziﬁlm rendezésem, egy
romantikus vígjáték. Nem felejthetjük el a nézők
alapszándékát, hogy sírni és nevetni akarnak egy ﬁlmen.
Ezen a ﬁlmen lehet, és az ország legjobb színészeit
sikerült megnyernem, hogy részt vegyenek ebben a
történetben. Szerencsére újraindult a szabadtéri színház,
így ez a nyár erről fog szólni. Most egy kicsit fordított
lesz az év, hisz nyáron pihenni szoktam, de a járvány
miatt ez most másképp lesz. Rengeteg meghívásunk van,
így ez egy igazán nagy kihívás lesz. Egy német és egy
amerikai ﬁlmben is kaptam szerepet, így tényleg nem
Milyen kedves emlékek fűzik városunkhoz?
panaszkodom. Hamarosan jön majd az új lemezem és
- Nehéz lenne egy emléket megnevezni, így párat régi nagy vágyam, hogy egy koncertet adjak Mezőcsámindenképp megemlítenék. A közösségi események ton, amire sort keríthetünk.
voltak azok, amelyek mindenképp mélyen, a mai napig
bennem élnek. Az évzárók, amikor ünneplésként, főleg Mikor találkozhatunk újra Önnel itt, Mezőcsáton?
egy jó bizonyítvány után a Laposba még csak szőke kólát - Mezőcsát mindig is fontos lesz az én életemben és
vagy barna kólát kérhettünk, valamint a puncs, vanília és megpróbálok a magam részéről segíteni, részt venni
csokoládé fagyi között variálhattunk és mi voltunk a valamiben, ami a várossal kapcsolatos. Úgy hallottam,
középpontban. A május elsejei felvonulások, amikor a hogy augusztus 21-én kerül megszervezésre a Hazaváró
főutcától egészen a Vörös Meteor pályáig vonultunk. A rendezvény, melyen mindenképp megpróbálok részt
szavalóversenyek a művelődési házban, a kulturális venni és a megjelent könyvemet bemutatni.
programok, amikor a 70-es évek vége felé, a 80-as évek
elején az ország legnagyobb mulattatói, szórakoztatói
léptek fel településünkön. Ebben az időszakban úgy
éreztük, hogy Mezőcsát a világ közepe.
Városunk díszpolgárává választották és a mai napig, ha ideje engedi, visszatér településünkre. Január
hónapban ellátogatott városunkba abból a célból,
hogy felidézze gyermekkorát. Erre az útjára elkísérte
Szabó Zoltán Attila író, a Nyugat Plusz irodalmi
folyóirat főszerkesztője, aki könyvet készít Önről.
Mesélne nekünk erről bővebben?
- Az idei születésnapomra már el is készült a könyv; egy
nagyon szép, kemény fedeles, sok-sok fényképpel,
melyben egy külön fejezet Mezőcsátnak szentelődött.
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r.

inczés stván
színházi rendező

A tanári pályától az elismert rendezőig...
Mezőcsát, régen kistérség, jelenleg járási központ,
sokunknak az otthont jelenti. Idén 30 éve város
településünk, mely mindenkit büszkeséggel tölt el.
Kedves István, Ön is mezőcsáti diákként indult a
nagyvilágba. Mit jelentett Ön számára ez a korszak?
- Gelejen születtem és 8 éves koromig itt laktam.
Ezután már Mezőcsáthoz kötnek a gyerekkori emlékeim.
Amikor az oktatás lényegi része vette kezdetét számomra, azt már a mezőcsáti iskolában tanulhattam. A jó
tanulók közé voltam sorolható, könnyen megtanultam az
aktuális tananyagot. Nem igazán emlékszem arra, hogy a
megtanulandó verseken kívül elővettem volna otthon a
történelmet, magyart, földrajzot vagy bármi mást.
Édesapám nagy versrajongó volt, az ő irodalomszeretete
átragadt rám is. Régi általános iskolás társaim emlegetik,
hogy talán harmadikban csináltunk egy 'Szélike
királykisasszony' c. előadást. Én voltam a címszereplő,
Szélike királykisasszony. Bár csak halvány emlékeim
vannak róla, ez volt az első találkozásom a színházzal, a
színjátszással. Mezőcsáton kezdtem hangszeres zenét
tanulni, itt sajátítottam el az alapokat – később
rendezőként ennek is nagy hasznát vettem.
Milyen kedves emlékek fűzik városunkhoz?
- Az első igazán maradandó színjátszó élményben
körülbelül hatodikos koromban volt részem, amikor a
Csongor és Tünde című darabot mutattuk be. A három
kisördög közül az egyiket én játszottam. Verekedést
kellett produkálnunk, bukfenceztünk, közben mondtuk a
szöveget és igazán nagyon élveztük. Sárospataki
gimnazista koromban folytatódott mindez, a diákszínpadon több darabban is játszhattam. Tanárként végeztem Debrecenben, lehetőségem lett volna Juhász igazgató úr kérésére haza jönni és a Mezőcsáti Gimnáziumban
elhelyezkedni, vagy visszamenni Sárospatakra – de én
végül nem a pedagógusi pályán találtam meg a
boldogulást: színházrendező lettem. Angol nyelvtudásomnak köszönhetően sokat dolgozhattam külföldön is:
az Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban,
Finnországban, Kanadában, Monacóban. Japánba már
szinte haza járok: 66 alkalommal dolgoztam Tojamában
eddig.
Városunk díszpolgárává választották és a mai napig
gyakran visszatér településünkre. A Mezőcsáti
Színjátszó Egyesületben munkálkodik és idejét nem

sajnálva látja el rendezői feladatait. Kérem, avasson
be minket ezekbe a munkálatokba. Miként született
ez az ötlet és milyen célok vezérlik, ha Mezőcsátra
gondol?
-Tizenöt évvel ezelőtt Mezőcsát város díszpolgárává
választottak, ezt a megtisztelő címet proﬁ elfoglaltságaim miatt eddig nem igazán tudtam meghálálni.
Természetesen a meghívásoknak próbáltam eleget tenni,
nyilatkozataimban is mindig megemlítettem a várost.
Amikor vagy 4 éve a Mezőcsátról elszármazottak
találkozójára meghívást kaptam, alkalmam nyílt
bejelenteni: hamarosan nyugdíjba vonulok, több időm
lesz, és szeretnék Mezőcsát számára is valami hasznosat
és maradandót alkotni. Színjátszó csapatot toboroztunk
lelkes felnőttekből és gyerekekből, 2018-ban elkezdtük
próbálni a 'Légy jó mindhalálig' c. musicalt. A
mezőkövesdi premiert követően összesen 23 előadást
tartottunk Budapesttől Egeren keresztül Debrecenig, sőt
Erdélybe is eljutottunk – mindezt óriási eredménynek
tartom! Vasárnaponként templomi koncerteket adtunk a
musical dalaiból. Szülőfalumban, Gelejen is felléptünk
már a reformtus templomban, most június 19-én pedig a
geleji falunapra kaptunk meghívást!
Kérem, meséljen Olvasóinknak a jövőbeli terveiről.
-Továbbra is szeretnék minél többet visszaadni
Gelejnek és Mezőcsátnak. Bejutottunk a Légy jó
mindhaláliggal a 2020-as Nemzetközi Színjátszó
Fesztiválra, melyet Japánban, Tojama városában
rendeztek volna – nagy szívfájdalmunk, hogy a
világjárvány miatt a meghívás és a fesztivál 2022.
júliusára halasztódott. Bár jövőre az én színjátszós
gyermekeim már felnőnek, énekhangjuk is „férﬁasodik”
– remélem, hogy a szeptemberben kezdődő további
próbákon sikerül megbirkóznunk az új kihívásokkal és
eljutunk a Csendes óceán partjaiig a Felkelő Nap
országába! Terveim között szerepel, hogy a színjátszó
egyesületet a tavalyi szatmárnémeti meghívásunk után
ismét kivigyem Erdélybe: Zetelakán, Székelyudvarhely
mellett is alakult egy hasonló formátumú lelkes amatőr
színtársulat tavaly, akik jövő pénteken mutatják be a
Légy jó mindhaláligot. Ott voltam a főpróbákon,
októberre hívnak bennünket vendégszerepelni – és ők is
szeretnének Mezőcsáton fellépni. Rendszeres nyári
színjátszó táborunkban pedig elkezdjük idei új
produkciónkat: a János vitézt, Petőﬁ elbeszélő költeménye alapján – remélem, hasonló sikerekkel!
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