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ezőcsáti

prózó

éptáncfesztivál

NÉPTÁNC GÁLA, PÉTER SZABÓ SZILVIA és a
CSÍK ZENEKAR koncert volt a program június 26-án,
szombaton, a Mezőcsáti Aprózó Néptáncfesztiválon!
Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Siposné
Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere. A
rendezvényt Tállai András, a Pénzügyminisztérium
miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára, térségünk
országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke
nyitotta meg.
Kora délután bemutatkoztak a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tagozatos növendékei majd NÉPTÁNC GÁLA vette
kezdetét a Császta Néptáncegyüttes (Edelény), a Karító
Néptáncegyüttes (Szentistván), a Szinvavölgyi
Néptáncműhely (Miskolc) és a Mezőcsát Népi Együttes
közreműködésével. A táncokat Orosz Sándor vezetésével a Szikes zenekar kísérte.
PÉTER SZABÓ SZILVIA nagy sikerű, "Noxtalgia"
című, akusztikus koncertjét követően este 9 órakor a
CSÍK ZENEKAR lépett színpadra, fantasztikus hangulatot teremtve.
Igazán nagyszerű este volt, méltó nyitánya a "30 éve
város Mezőcsát" elnevezésű nyári programsorozatnak!
Támogatók között szerepelt Mezőcsát Város Önkormányzata, Miniszterelnökség, Nemzeti Együttműködési
Alap, a Bethlen Gábor Nonproﬁt Zrt, Emberi Erőforrások Minisztériuma (Csoóri Sándor pályázat).
A rendezvényt a Mezőcsát Népművészeti Egyesület és
a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
szervezte.
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edves

öztisztviselők,

unkatársak!

Július elseje egy olyan dátum, melynek ünnepi mivoltát mindannyian ismerjük, hisz ekkor ünneplünk titeket is.
Minden évben, ezen a napon egy kicsit megállunk, az intézmény falain belül csend honol.
Nehéz esztendő áll mögöttünk, melynek okául a világjárvány miatt kialakult helyzetet jelölhetjük meg. Volt
időszak, amikor még reménykedtünk, hogy nem ismétlődik
meg a 2020 tavaszán bekövetkezett lezárás, és volt, amikor
tudtuk, hamarosan nem fogadhatjuk ügyfeleinket úgy, ahogy
ezelőtt és nehezebb lesz az előttünk álló év, mint az, amit a
hátunk mögött hagytunk. Sokan lebetegedtek közülünk, de
nem veszítettünk el senkit, mely a legnagyobb áldás
mindannyiunk számára.
Köszönöm a munkatársaimnak, az intézményvezetőknek,
hogy a munka tovább haladt gördülékenyen, s kitartottunk.
Hálás vagyok, hogy nap, mint nap velem együtt munkálkodtok
Mezőcsát város lakosságáért és városunk jövőjéért.
„ Amikor az elme,
a test és a szellem együtt dolgozik,
azt hiszem, bármi lehetséges. ”
/Criss Angel/
Szeretettel:

Siposné Horváth Anita
polgármester

úlius elseje minden évben a magyar egészségügy ünnepe.
zen a napon született emmelweis gnác, akit az anyák megmentőjeként ismernek.
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lyen volt és ilyen lett rovatunk...
Ilyen volt...

acsó éla úti üzletsor tető
szerkezetének cseréje
...és ilyen lett.

Az elmúlt napokban elkezdődtek az épület külső
felújítási munkálatai abból a célból,
hogy visszanyerje régi pompáját.

Felújítás alatt...

Felújítás alatt...
KERESSE A "30 ÉVE VÁROS MEZŐCSÁT" programsorozatról szóló ÜNNEPI KIADVÁNYT a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtárban! Idén ünnepli városi rangra emelésének 30. évfordulóját Mezőcsát városa. A
jeles évforduló alkalmából Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere felkérte intézményünket, hogy
állítsunk össze egy eseménysorozatot a 30 éve történtek méltó megünneplésére. A programok sorát az elmúlt héten
a Mezőcsáti Aprózó Néptáncfesztivál nyitotta meg, ahol olyan neves előadók is a színpadra léptek, mint a Csík
zenekar vagy Péter Szabó Szilvia.
A következő program SZABÓ MIKLÓS zongoraművész és vendége, Nagy Lili énekes "Voice & Piano"
c. koncertje lesz az Édes-kúria (Házasságkötő terem)
udvarán, július 9-én, pénteken este 8 órától.
A további programokat keresse a "30 éve város
Mezőcsát" kiadványban, amely az egyes események
mellett Mezőcsát ikonikus régi épületeit, illetve a
turisták érdeklődésére is számot tartó látnivalóit,
szolgáltatásait is tartalmazza.
Végül, de nem utolsó sorban izgalmas gondolatokat
olvashatunk olyan neves, Mezőcsáttal a mai napig
szoros kapcsolatban lévő, innen elszármazott
művészektől, mint Dr. Pinczés István és Kálloy Molnár
Péter.
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nkormányzati hírek

A Vásárcsarnok üzletei és elárusító helyek bérlésére a
14/2020.(X.25.) számú önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak vonatkoznak, amelyet Mezőcsát
Város Önkormányzata részére kötelesek megﬁzetni a
bérlők és elárusítók.
A korábbi – a Hősök terei COOP ABC előtti árusítás
lehetősége 2021. július 31. napjától megszűnik, a
továbbiakban kizárólag az új Vásárcsarnok területén van
lehetőség.
To v á b b i i n f o r m á c i ó t a M e z ő c s á t i K ö z ö s
Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán Mészáros
János Zsolt osztályvezető nyújt személyesen
ügyfélfogadási időben, telefonon a +36 20/371 3663-as
számon, illetve e-maiben az mjzs@mezocsat.hu címen
nyújtunk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021.
június 15. napjától a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakat nem lehet alkalmazni, azaz mind a Képviselőtestület, mind annak bizottsága ülésezhet.
Sikeres volt a koronavírus-járvány elleni védekezés
Magyarországon, a járvány enyhülésével feloldotta a
Kormány a korlátozó intézkedések túlnyomó részét, így
hosszú kihagyás után ismét ülésezhetett a Képviselőtestület.
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021. június 29-én tartott munkaterv szerinti
rendes ülésén a képviselők tájékoztatást kaptak a lejárt
ogrács avató a ogyatékkal lők
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, továbbá Mezőcsát Város Önkormányzata
appali llátásában
kezelésében, használatában lévő ingatlanok vonatkozásában a 2021. év első felében végzett felújítási és
"Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember
karbantartási munkákról.
észreveszi, hogy mások is élnek a földön őkívüle,
A Képviselő-testület az egyéb munkáltatói jogait és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol,
gyakorolva polgármester asszony 2021. évi szabadsághanem másokra is." (Szabó M.)
ütemezését jóváhagyta, valamint döntött 2020. évi
munkájának elismeréséről. A TOP-4.3.1-15-BO1-2016- 2021. június 23-án felavatásra került a Fogyatékkal
00012 azonosító számú „Szociális célú városreha- Élők Nappali Ellátásának (Mezőcsát, Szent István út
bilitáció Mezőcsáton” pályázat keretében a beköltözők 20.) udvarán épült bográcsozó, mely megépítését
első csoportját kijelölte.
hálásan megköszönjük a Lila Akác Nyugdíjas Klub
tagjainak. Megálmodták és megvalósították a nappali
Tájékoztatás
ellátásban járó fogyatékkal élők örömére, ezzel példát
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mutatva és nyomot hagyva az életünkbe.
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalban a nyári A szakszerűen kivitelezett építmény tervezését és a
igazgatási szünet időtartama:
megépítését Szövördi Barnabás klubtag irányítása
2021. július 19. – 2021. augusztus 22.
mellett a férﬁ klubtagok végzeték a női klubtagok segítő
Az igazgatási szünet időtartama alatt a folyamatos buzdításával.
ügymenetet biztosítjuk.
Az avató ünnepségen köszönetet mondtunk a klubtagoknak, hogy mindig gondolnak az ellátottjainkra,
hisz már évről évre jelen vannak „életünkbe”, gazTÁJÉKOZTATÁS A
dagítva és szépítve nem csak az udvarunkat, hanem
VÁSÁRCSARNOK NYITÁSÁRÓL lelkünket is. Pénzes János klubvezető kedves szavaival
megerősítette, hogy szeretetükre és támogatásukra a
Mezőcsát Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-15- jövőben is számíthatunk.
BO1-2016-00012 azonosítószámú, „Helyi termékek
piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi
térségben” című projekt keretében a Kossuth utca 10.
szám alatt Vásárcsarnokot és elárusító helyet hozott létre
a településen és a térségben termelő és működő
mezőgazdasági termékeket árusítók és őstermelők
számára.
A Vásárcsarnok belső terében összesen hét
üzlethelyiség áll az eladók rendelkezésére, ezek mellett
azok számára is biztosítunk helyet termékeik
értékesítésére, akik asztalról vagy parkolóból kívánják
folytatni tevékenységüket.
A Vásárcsarnok nyitása 2021. július hónapban Közös tánccal és jókedvvel búcsúztattuk el a COVIDmegtörténik. Az épület a hét minden napján várja a 19 vírus okozta időszak bezártságának érzését és
vásárlókat, hétköznapokon 500 és 1800, szombaton 500 bizakodva tekintünk a jövő felé. Nehéz időszak volt ez
és 1400, vasárnap 600 és 1200 között tart nyitva az mindenki számára! Hiányoztak az együtt töltött
minőségi idők, a közös nevetés, a közös emlékek
épület.
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felidézése, és az a felemelő érzés, hogy leülhetünk
egymás mellé egy terített asztalhoz egy kellemes
szalonnázásra és egy jó beszélgetésre.
Megfogalmazhatatlan mély érzésekkel zártuk le közös
délelőttünket.
Pap Tiborné
szakmai vezető

TÁJÉKOZTATÁS RUHAADOMÁNY
OSZTÁSRÓL!

A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók az
adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.
Az osztás időpontja:
2021. július 16. (péntek) 8-12 óra
Az osztás helyszíne:
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
udvara
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)
Kérjük, hogy TAJ kártyáját az átvételhez mindenképpen hozza magával! A ruhák elszállításához zsákot,
szatyrot az intézmény nem tud biztosítani.
Kérjük, hogy az érdeklődők szájmaszkot viseljenek.

írek az

tanulók felkészítése online történt, amely sikeresnek
bizonyult, hiszen könnyedén vették ezen akadályt és
mindhárom csapatunk tovább jutott a második, döntő
fordulóba. Június 8.-án a Szamárháti Látogatóközpont
adott otthont az eseménynek, amelyet a diákjaink már
nagy izgalommal vártak. A 11 feladatból álló vetélkedés
elején az év állatainak általános ismerete volt a feladat
(madár, kétéltű, rovar, emlős), továbbá általános
fajismeret hazánk kétéltűiből, de megjelentek az első
forduló témái is, többek között a pásztorélet, annak régi
eszközei. A vetélkedőre minden csapatnak egy népdalgyűjtéssel is készülniük kellett, a dalokból pedig egyet
helyben el is kellett tudnia énekelnie a csapatoknak. Az
erre való felkészítést iskolánk ének-zene tanára Szabóné
Terhes Zsuzsanna végezte. Az elméletibb jellegű
feladatok mellett megjelentek az olyan gyakorlati
feladatok is, mint a békahang felismerés, vagy a terepi
feladat, melynek során növényeket kellett felismerniük a
versenyzőknek. A nyeremény igen értékes volt, a kilenc
döntős csapatból az első hat csapat tagjai meghívást
nyerhettek a "Tavaszlesen" nyári természetbúvár jutalomtáborába, a többi csapat pedig értékes könyvjutalommal gazdagodhatott. Nagy örömünkre, a „Bölcs
baglyok” nevű csapatunk, Mészáros László és testvére
Mészáros Áron 1. helyezést értek el. Felkészítő pedagógusuk Kékedi Levente tanár úr.

gressyből

Iskolánk tanulói a hosszúra nyúlt tavaszi szünetből
való visszatérés után sem tétlenkedtek. A járványügyi
helyzetben bekövetkezett kedvező helyzetnek köszönhetően diákjaink versenyeken vehettek részt, amely
sikeresnek bizonyult és nagyon büszkék vagyunk
rájuk!
Győrben, a magyar szabadfogású országos birkózóbajNagyon fontos iskolánknak természettel nevelés,
éppen ezért ugyan kicsit későbbi időpontban, de június
4-én megrendeztük a már számunkra hagyománynak
tekinthető Madarak és fák napját is. Ezen rendezvényünkön a felső tagozatos tanulók játékos állomások
feladatait oldották meg. Sajnos az időjárás olyan téren,
nem volt kegyes hozzánk, hogy a jól megszokott erdőn
keresztül vigyen az utunk, hanem városunk sportpályája

nokságon Balázs Éda 7. b osztályos tanulónk magyar
bajnok lett, Balázs Zea (4. a) harmadik helyezet lett,
Kovács Ábel (5. a) pedig a kilencedik helyezést szerezte
meg az utánpótláskorúak legnagyobb versenyén.
Még a digitális oktatás alatt iskolánk három csapattal
nevezett a Tavaszlesen környezetismereti vetélkedőre. A
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volt a végállomás. Élményekben gazdag délelőttöt
töltöttünk el. Itt köszönet illeti Kékedi Levente és
Kormos Ágnes kollégákat a szervezésért és lebonyolításért.
Az alsó tagozat is próbára tette magát egy sportnap
erejéig, ezen helyszínen. Vidám, csacsogó gyereksereg
lepte el ismét a sporttelepet és a KERSZ parkot. Majd a
kicsik látogatást tettek a Kis-Hortobágy Major üzemében, ahol sok érdekességgel ismerkedhettek meg.
Ezen rendezvények alkalmával az osztályközösségek
ajándékokkal is gazdagabbak lettek, amelyet iskolánk
alapítványának hálásan köszönünk.

2021. június 18- án 9 órakor megszólalt számukra az
utolsó csengő, amely most nem a tanóra kezdetét
jelentette, hanem hogy tegyék meg útjukat iskolánk
kőszínpadja felé, és mondjanak búcsút az itt eltöltött
kisdiák éveknek.
Vegyes érzésekkel ballagtak diákjaink, hiszen ez a
tanév minden szempontból rendhagyóra sikerült. Sajnos
a járványügyi helyzet nyomasztó ténye hatotta át ezt az
évet is, volt részünk a megszokottól eltérő tantermen
kívüli oktatásban is. De mindig a jó felé kell tekinteni,
együtt ünnepelhettünk, bár viszonylag szűk körben, de
személyesen, illetve az ünneplő közönség otthon maradt
része online térben is nyomon követhette az eseményt,
amelyet
iskolánk rendszergazdája (Bartók Ádám) tett
Csorbáné Tóth Tímea
lehetővé.
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

allagás az

gressyben…

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”
(Wass Albert)
Iskolánkban feldíszített tantermekkel, virágokkal,
táblára írt és kimondott útravaló gondolatokkal
búcsúztunk el végzős tanítványainktól.

Ezt a tanévet két osztály, 34 tanulója zárta le sikeresen.

Ünnepi műsor a 7. évfolyam (Friedrichné Szabó
Katalin és Kékedi Levente) feladta volt. A tanulók
szívhez szóló beszéddel és versekkel készültek az
alkalomra. Ahogyan ezen évfolyam úgy a nyolcadikosok is elköszöntek társaiktól, pedagógusaiktól és
osztályfőnöküktől (Icsu Sándorné és Tompáné Kónya
Mária). Talán legfelemelőbb jelenete mindig a ballagásnak, amikor iskolánk zászlaját átadják egymásnak és
fogadalmat tesznek az átvevők, hogy megőrzik.
Vitéz Gábor Miklós igazgató úr biztató szavai is
elhangoztak, amelyben kiemelte, hogy az iskola lelke
maga a gyermek, ha az ő hangjuktól nem hangos, nem
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zajos egy oktatási intézmény – mert az elmúlt években
erre is volt példa- akkor minden átértékelődik. De
szerencsésen mindenki visszatért a digitális oktatásból,
és még az utolsó hetek közös élményei gazdagították a
tanulók emlékeit. Kisebb izgalom is akadt, hiszen e
végzős diákok még kompetencia mérésen is megméretettek. Köszönet illette a szülőket is segítségükért,
illetve a bizalomért, amellyel megtiszteltek bennünket,
hogy ránk bízták gyermekeiket.
A díjazás sem maradhatott el, iskolánk alapítványa
minden évben kiemel egy arra érdemes és kiemelkedően
teljesítő tanulót, akit megjutalmaz „Az év tanulója”címmel, ebben a tanévben Ducsai Ádám 8. a osztályos tanuló vehette kézbe.

A rendezvény zárása alkalmával héliumos színes luﬁk
emelkedtek az égbe. Amelyet tapssal köszöntöttek a
résztvevők és hozzátartozóik. A műsort remekül
összeválogatott zenék is színesítették, amely hangzását
Nagy Zoltán tanár úr biztosította.
Csorbáné Tóth Tímea
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

mezőcsáti középiskola
2020/2021-es tanéve
Emberei léptékű életünkben szokatlan kihívás elé
állított bennünket az elmúlt csaknem másfél esztendő.
Megszokott körülményeinkből olyan helyzetbe
sodródtunk, melyet sosem gondoltunk volna. Egy
parányi vírus olyan sajátságos háborús övezetté
alakította át világunkat, melyben minden szinten új
stratégiát kellett kidolgozni és taktikát kellett
változtatni.
Mezőcsát város középiskolája, a Miskolci SZC
Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola is
alkalmazkodott az új kihívásokhoz, ezt bizonyítja a

2020-2021-es tanévben elvégzett munka.
A tanév technikailag a szokott módon indult, de valami
mégis meg változott. Többen éreztük, hogy
felértékelődött a személyes jelenlét a tavaszi hónapok
kényszerű távolságtartása után.
Novemberben azonban újra visszatértünk az online
oktatásra. Az előző időszak tapasztalatait felhasználva,
számos felületen tartottuk a diákokkal a kapcsolatot.
Megpróbáltuk a lehető legjobbat kihozni a helyzetből.
Az érettségi előtt álló végzős diákjaink életéből
azonban végérvényesen kimaradt a szalagavató, a
ballagás és az utolsó hónapok közösen megélt izgalmai
és romantikája.
A felkészülés is nehezebb volt így a számukra, bár
mind az online térben, mind az alkalmankénti jelenléti
oktatásban volt lehetőség a közös munkára is.
Az érettségi vizsgák azt bizonyították, hogy még ilyen
nehezített körülmények között is lehet eredménye a
tanulásnak.
A középszintű érettségik letételén túl többen tettek
különböző tantárgyakból emelt szintű vizsgát: együtt
örülhettünk Nagy Tímea (12. a) és Szilágyi Evelin
(12.c) ötös történelem, Karanyicz Vera (12. c) földrajz,
Sipos József (12. c) testnevelés és Dósa Dzsenifer (9.
gyif) magyar érettségijének.
A 11. a osztályos Oláh Alexandra (99%), Sipos
Mercédesz (98%), Zemlényi Dóra (94%) előrehozott
érettségijei angol nyelvből szintén kiváló eredménnyel
zárultak.
Az érettségi bizonyítvány megszerzését esti tagozaton
is biztosítjuk.
A nappali munkarendben folytatott, közismereti
tartalom nélküli, iskolarendszerű szakképzéseinkben is
eredményesnek minősíthetjük a munkát, így olyan
hiányszakmákhoz biztosítottunk utánpótlást, mint a
hegesztő, a pék, a szociális ápoló és gondozó, hiszen
ebben a tanévben 22 fő szerzett szakmai végzettséget
igazoló okiratot, közülük Bari Adrienn Vivien, Seres
Csaba és Rostás Alex jeles eredménnyel.
Alsó évfolyamokon tovább folyik a hegesztő, valamint
a kereskedelmi értékesítő és ettől a tanévtől a gyermek és
ifjúsági felügyelő képzés is.
Az ágazati alapvizsgák is sikeresen lezajlottak az
érintett tagozatokon. Itt is szép számmal születtek
kimagasló eredmények.
A tanév során a tantestület tagjai a folyamatos szakmai
tájékozódás mellett szervezett formában is képezték
magukat.
Iskolánk igazgatója, Pásztor Éva kimagasló eredménnyel érte el tanügyigazgatási intézményfejlesztés
mesterpedagógus fokozatot.
A magas színvonalú szakmai ellátottságot bizonyítja,
hogy több pedagógus (Bordás Magdolna magyar nyelv
és irodalom, történelem, Szarkáné Dusicza Andrea
történelem, Tőzsérné Papp Gabriella angol nyelv szakos
tanárok) lépett át nagyon jó eredménnyel a minősítési
eljárás során Pedagógus II. fokozatba. Bordás Magdolna
és Tőzsérné Papp Gabriella 100%-ra minősült.
Megmaradtunk, megújultunk alkalmazkodva a
társadalmi változásokhoz, mert folyamatosan új szakképzési lehetőségeket kínálunk, valamint megőriztük a
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gimnáziumi képzést is, sőt gondolunk a felnőttként
szakmát vagy érettségit szerezni akarókra.
Azon túl, hogy megállapítottuk, nem élhetjük többé
már a régi életünket, változtatni kell a világhoz, a
környezetünkhöz és saját magunkhoz való hozzáállásunkat, nem feledhetjük, minden körülmények
között helyt kell állni, s mindenkinek végeznie kell a
feladatát, a jelent élhetőbbé, a jövőt megalapozottan
reménytelivé kell tenni.
Bordás Magdolna

EMLÉKEK

az 1971 évi gimnáziumi érettségi vizsgáról
Ötödik éve, hogy a Csáti újságban megemlékezünk a
mezőcsáti gimnázium ötven évvel ezelőtti érettségi
vizsgáiról. A megemlékezés szokásba hozásáért
köszönet illeti Mitró Jánost, az 1972-ben érettségizett
volt diákunkat, aki 2017-ben a Csáti újságban
megjelentette a mezőcsáti gimnázium ötven évvel
azelőtti, elsőként érettségizett diákjainak az érettségi
tablóját.
Azóta nagyon jó érzés minden évben rácsodálkozni az
ötven évvel korábban érettségizettekre és rajtuk mérni az
idő múlását, ugyanis tudható, hogy ezek a diákok itt
állnak a hetven esztendő kapujában, akiknél már
elmúltak az izgalmas, a vérpezsdítő ﬁatal évek, de túl
vannak a felnőtt évek nehézségein is, ők maguk pedig
gyermekeiken, unokáikon át mérhetik az örökké változó
világot. Kár, hogy az érettségi vizsgákra emlékező ötven
évei nem mindig kedvező történeteket hoznak. A
mostani visszatekintés is a koronavírus lecsengésének
idején eléggé kellemetlen hagyatékot von maga után. Az
oktatás területén is a megszokott szabályok helyett a
most próbált eljárásokkal kell számolni. Az ötven éve
érettségizett osztály középiskolás élete sem volt
eseményekkel teli regény, hanem a munka és tanulás
jelentette nekik az ifjúkort, de emlékeket ezekből is lehet
szemezni;
1./ Az 50 éve érettségizett osztályt Szigethy László
igazgatóval együtt vettük fel a gimnázium első
osztályába 1967 májusában.
A gimnáziumba jelentkezettek általános iskolai
tanulmányi eredményük szerinti sorrendben szerepeltek
a 39 fős listán. Az első 36 főt vettük fel, ahol a 36-ik
tanuló Szalkay Éva volt. Ő főiskolát végzett érettségi
után és tanító lett. Nem volt tehát gyenge a felvett
osztály. Első év végén is ellenőriztük a tanulók
tanulmányi eredményét. Egy tanuló 0,1-el javította az
általános iskolai év végi eredményét. Ez a tanuló
Kostenszky Katalin volt.
2./ Osztályfőnöknek az ELTE Bölcsészettudományi
karán egy éve végzett Török Ferenc magyar-történelem
szakos tanárt jelöltük.
Az osztály az általános iskola épületében kapott
elhelyezést, mivel akkor még Általános Iskola és
Gimnázium volt az intézmény neve.

3./ Az osztályból főiskolát végeztek;
Bádonyi Mária, Balázsi Ilona, Balogh Ferenc, Erőss
Mária, Fróna Lídia, Gondos Margit, Halász Olga
Katalin, Kupcsik Róza, Morák Géza, Ondreák István,
Simon Balázs, Szalkay Éva, Gál Zsuzsa, Zarándi Katalin
4./ Az osztály szalagavató ünnepe 1970 decemberében
volt az általános iskola egyik földszinti tantermében
szülők jelenléte nélkül. Jelen volt a tanulókon kívül két
pedagógus; az osztályfőnök és az igazgató. Török
Ferenc ünnepi beszédéből az emlékező csak egy
gondolatot jegyzett meg; „Sokféleképpen lehet élni,
sokféleképpen lehet boldogulni, de csak egyféleképpen
érdemes. Becsületesen!”
5./ Az osztály érettségi tablója sajátos eljárással készült
ﬂunér lemezen és több darabból. A gimnázium új
épületébe költözéskor az ált. iskolából nem lehetett az
épület falán elhelyezni, raktáron volt, ahol később
fokozatosan megsemmisült, másolat nélkül.
6./ Az osztály érettségi elnökének a megyei művelődésügyi osztály Benkóczi Györgyöt, a kövesdi gimnázium tanárát jelölte ki, aki eredetileg francia szakos
tanár volt, de 1950-től orosz nyelvet kellett tanítania, ha
azt akarta, hogy a katedrája megmaradjon. Benkóczi
György tanár úr, amikor diákja voltam, velünk tanulta az
oroszt és végezte az egri főiskolán az orosz szakot.
Nyelvtanári munkája mégsem volt holmi fércmunka,
mert munkája nyomán három diák lett a Szovjetunióban
orosz nyelven végzett orvos, építész-mérnök és közgazdász, és lett három orosz szakos tanár. Ő a másik
szaktárgyából is alapos volt, ezt mutatta a késő estig tartó
érettségi vizsga is, de ebben az osztályban minden
érettségiző megfelelt a követelményeknek.
7./ Az osztály érettségi vizsgája kellő ﬁgyelmet kapott
a helyi hatóságoktól is. A járási hivatal frissen kinevezett
elnöke rövid ideig meghallgatta az érettségi feleleteket.
8./ Az érettségi vizsgát követően az érettségizett
osztály tanulói részt vettek egy hetes balatoni üdülésen.
Az igaz, hogy ez az üdülés nem luxus időtöltés volt a
Balaton partján, hanem sátorszállás, vaságy fekhely és
hétköznapi étkezés, de a személyenkénti bekerülés is
szerény volt; egy hétre 100,- forint, ezt az összeget ma
kéregetőnek adni is kevés.
9./ Benkóczi tanár úr temetésekor már Török Ferenc
volt a kövesdi gimnázium igazgatója. A temetésen
mindketten részt vettünk, és az akkor 1971-ben
érettségizett osztály osztályfőnöke, mint a kövesdi Alma
Mater igazgatója, feledhetetlen szép beszéddel búcsúztatta a nagy tudású tanárt.
Juhász Sándor
Az érettségizett osztály névsora:
Osztályfőnök: Török Ferenc
Bádonyi Mária, +Pantyi Györgyné Dr. Balázsi Ilona,
Csótka Józsefné Balogh Erzsébet, +Balogh Ferenc,
Bágyiné Bogdán Erzsébet, Cseh Miklósné Dobai Mária,
+Sinka Mihályné Dózsa Zsuzsanna, Juhász Lászlóné
Erőss Mária, Borosnyai Károlyné Fróna Lídia, Gál
Mária, Veszelovszky Endréné Gál Zsuzsanna, Szabó
Sándorné Gedai Erzsébet, Hajdu Jánosné Gondol
Margit, +Marada Rezsőné Halász Olga Katalin,
Kostenszky Katalin, Bársony Istvánné Kovács Anna,
Gere Józsefné Kupcsik Róza, +Mészáros Gábor, Morák
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Géza, Bakondi Józsefné Nagy Margit, Nagy Róbert, Dr.
Pálur Istvánné Négyesi Mária, Ondreák István, Molnár
Imréné Remenyik Katalin, +Simon Balázs, Szabó
Béláné Surjánszki Éva, Molnárné Jánosné Szalkay Éva,
Hegedűs Péterné Tóth Ilona, Balogh Ferencné Tóth
Rózsa, +Nemes Józsefné K. Tóth Zsuzsa, Dr. Heiszman
Gézáné Zarándy Katalin

Szerda: 09.00 - 15.00
Csütörtök: 09.00 - 15.00
Péntek: 09.00 - 15.00

Édes Antal kúria - házasságkötő terem

iákmunka városunkban
Elindult a nyári diákmunka városunkban...
Az idei nyári szünetben 50 diáknak biztosítunk
munkalehetőséget a Mezőcsáti Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztálya támogatásával. A diákmunka
július 1. és július 31. között valósul meg. A diákok egy
hónapon keresztül segítik az önkormányzat és intézményeinek a mindennapjait.
Közreműködésükkel július hónapban a következő
épületeink látogathatók:

Művészetek Háza (Zsinagóga)

Hétfő: 09.00 - 15.00
Kedd: 09.00 - 15.00
Szerda: 09.00 - 15.00
Csütörtök: 09.00 - 15.00
Péntek: 09.00 - 15.00

edves
ezőcsátiak!
égre eljött az ideje, hogy
személyesen is találkozhatunk.
Minden kedden 17-19 óra között

a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
falain belül kezdetét veszi az alkotás és a
kézimunka által teremtett értékek létrehozása.
Szeretettel várunk minden kedves Kézműves
Mezőcsát csoporttagot és a kézimunka iránt
érdeklődő lakost.
Hozzátok az éppen készülő kézimunkátokat, hogy
együtt alkothassunk, tudást cserélhessünk!
Hétfő: 09.00 - 15.00
Kedd: 09.00 - 15.00

Balog Julianna

2021. július
- a kórházak és szociális intézmények
kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, nem kell majd maszkot viselni a
közterületeken (közterületeken már most
sem kell maszk), az üzletekben és a
tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára
sem tiltható meg.
- védettségi igazolvány nélkül is szabad
lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe,
szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes
nézőtérrel megrendezett kulturális
rendezvényekre, előadásokra
megszűnnek az üzletekre vonatkozó
korlátozások (a 10 nm/vásárló, és a
távolságtartási szabály)
- családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a
200 fős létszámkorlátozás 400 főre
emelkedik.
- a rendezvényekre vonatkozó újítás szintén, hogy nem minősül rendezvénynek a
kulturális esemény, ha az előadóművészet valamely ágának fellépése
céljából megtartott esemény és a) az e
művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében
látogatható, és c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.
- sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó
szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis
ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni.
A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a
rendezvényeken.
- az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására
- hatályát veszíti a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályok, vagyis nem
kell védettségi igazolvány már az éjszakai horgászathoz.
Forrás: https://magyarkozlony.hu és a Magyarország Kormánya facebook oldala

yári gyermektáborok

ezőcsáton!

A nyári időszak gyermeket és felnőttet egyaránt jó
érzéssel tölt el. Jó idő van, lehet a kertben ténykedni,
bográcsozni, strandolni és gyermekként az sem
másodlagos, hogy tanítási szünet van. Ahogy azt a
táblára felírt hét betű is minden évben jól mutatja, itt a
VAKÁCIÓ! Sokszor fejfájást okoz, hogy amíg
dolgozunk, a gyermekünket kire bízzuk és hova
vigyük arra a pár óra hosszára. Erre van egy ötletünk
a jövőre nézve: TÁBOR!
A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár ezen a
nyáron háromszor egy hét tábort biztosít a gyermekek
számára, mely már a nyár elején betelt. A könyvtár és a
művelődési központ részen egyaránt tevékenykednek,
így megismerhetik az épület minden egyes zugát,
valamint a színháztermet is birtokba veszik egy-egy
ﬁlmezős délután kedvéért. A mesék és a kézműves

foglalkozás világával ismerkednek, melyhez jó alapot
biztosít könyvtárosuk és segédjei. Az Ifjúsági Pont (a
régi könyvtár épületében) a nyár folyamán nyári
napközit biztosít a hátrányos helyzetű ﬁatalok részére.
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában a Csodaszarvas pályázat keretén belül, napközis és egy bentlakásos tábor
(Sarudon) működött a nyár elején, több évfolyamon
történt a táboroztatás! Július elején az Erzsébet táborok
kezdődtek, vegyes korosztállyal. Ezen felül az
önkormányzat szervezésében megvalósuló, EFOP3.9.2-16-2017-00054 azonosítószámú projekthez is
csatlakoztak.
A nyár telis tele jobbnál jobb táborokkal, ahol a
gyermekek nem csak szórakoznak, hanem játszva
tanulhatnak.
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Mezőcsát Árpád úti gumis akciós ajánlata:
Klíma töltés, ózongenerátoros klíma tisztítás!
Minden ügyfelünk vendégünk egy kávéra.
Ugyanitt gumiszerelés!
Érd:70/3736221
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ikertörténet

ezőcsáton

egy óriási eredmény önmagában is, de ha visszaemlékezünk akkor még édesebb a győzelem íze, mert az
A 2020/21-es Borsod megyei II. osztály Közép elmúlt években még egy „botladozó” csáti csapatot
csoportjának bajnoka: KELE SE Mezőcsát.
láthattunk, most pedig bajnokai születtek Mezőcsátnak.
2021. június 20-án már azzal a tudattal ébredhettek a
mezőcsáti focistáink és szurkolóink, hogy bizony
bajnokok vagyunk és a délutáni meccs eredményétől
függetlenül a dobogó legfelső fokán vághatunk neki az
utolsó mérkőzésnek. Ezen a napon már a délelőtti
órákban megkezdődött a szervezés a Mezőcsáti
Sportpályán: Bajnokavatásra készülődött mindenki. Egy
juniális keretében csatlakozhatott bárki a sportpályán
zajló eseményekhez, hiszen az amúgy is sok nézőt vonzó
iﬁ és felnőtt délutáni meccsei mellett a kicsiket
ugrálóvár, illetve quadozás a Mezőcsáti ÖTE jóvoltából,
a nagyokat pedig Tropicana Casino Miskolc stand, büfé
várta és a szünetben a 11-es rúgó versenyre is bárki
benevezhetett. A pályán délután 3 órától kezdődött az iﬁ
mérkőzése, ahol egy gyönyörű 5:2-es győzelemmel
hangoltak az U-19-es futballistáink a felnőtt
összecsapásra. A záróforduló délután 5 órakor kezdődött
Tiszalúc gárdája ellen, ahol ismét bebizonyította a
csapat, hogy miért is méltóak a bajnoki címre. Az Ezen jeles alkalomból tiszteletét tette nálunk Tállai
eredmény 5:1-es mezőcsáti siker.
András úr, térségünk országgyűlési képviselője, aki ez
Az utolsó sípszó után extázisban törtek ki szurkolóink alkalomból ünnepélyes kezdőrúgással indította útjára a
és mindenki egy emberként örült a sikernek, hiszen ez labdát a mérkőzésen. Városunk polgármestere, Siposné
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Horváth Anita asszony is a helyszínen szurkolt
focistáinknak és a bajnokavatás során köszönte meg azt a
sikert, amivel Mezőcsát ismét gazdagodott. Mind Tállai
András úr, mind pedig Siposné Horváth Anita asszony,
szívügyüknek tekintik a mezőcsáti futball sorsát és
fejlődését.
A bajnokavatás első részében oklevelek kerültek
átadásra az M.V.T.S.E. legjobbjai számára, akik az iﬁ
csapatokban a legjobban teljesítettek a 2020/21-es
idényben. Az U-19 díjazottja Rostás Alex lett, az U-16os korosztályban Lévai István Martint díjazták, az U-14ben Lovász Botond Márk nyújtott kiemelkedő
teljesítményt, az U-13-ban Szabó Andrást részesítették
elismerésben, az U-11-ben Szabó Bálint vehette át
oklevelét, az U-9-es bajnoki idényében Óré Mártont
látták a legjobbnak, illetve a legkisebb, azaz az U-7-es
korosztályban három ifjú tehetséget emeltek ki: Tarsoly
Tamást, Szabó Bendegúzt és Zombor Brendont. A
díjakat Kemény Tamás elnök és Késely Dávid alelnök
adta át a legifjabb tehetségek számára. Gratulálunk a
ﬁatal futballistáink kiemelkedő teljesítményéhez!
A ﬁatalok díjazása után következhetett a felnőtt
futballistáink ﬁnáléja, óriási hangulat és ﬁeszta
közepette. A csapat összes tagja nyakába vehette az
aranyérmet, illetve mindenki oklevélben részesült és
természetesen a csapatnak járó serleg átadása sem
maradhatott el. A díjakat átadta Tállai András miniszterhelyettes úr, Siposné Horváth Anita polgármester
asszony és Taskó József önkormányzati képviselő.

Köszönet és gratuláció illet minden stábtagot, hiszen
mindenki kivette részét a sikerből a
támadóktól a védőkön át, egészen a
szertárosig. A bajnokavató ceremónia
után sor került egy közös vacsorára is,
ahol már önfeledten lazíthattak játékosaink. Büszkék lehetünk tehát rájuk és
ismét elmondhatjuk, hogy Mezőcsátnak
BAJNOK CSAPATA van.
Jelenﬁ Máté
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A KELE SE Mezőcsát
játékoskerete és szakmai stábja
a 2020/2021 bajnoki évadban.
Elnök: Késely Dávid
Alelnök: Kemény Tamás
Szakmai vezető: Polgár Péter
Szertáros: Móré Gyuláné
Edzők: Molnár János felnőtt csapat, Kovács László
U19, Nagy Zoltán U16, Csanálosi Gábor U13-U14,
Szombati Krisztián U11, Lovász Gábor U9, Csillag
András U7
Felnőtt csapat
Kapusok: Sófer János, Bordás András, Molnár-Varga
Gábor
Védők: Balázs László, Timkó István, Csapó Zoltán,
Lapis Dániel, Bubenkó András, Molnár-Varga Csaba,
Lovász Gábor, Csillag András
Középpályások: Dobos Dávid, Dobos Attila, Bubenkó II András, Kövér Kristóf, Icsó Zsolt, Soltész Martin,
Késely Dávid, Urbancsik Márk, Rémiás István, Bak
Krisztián, Nyeste János, Sipos József, Lovász Levente
Gábor, Kiss Tamás, Balogh Attila
Támadók: Kemény Tamás, Egyed Attila, Károlyi
Róbert, Szombati Krisztián, Rontó Róbert

ezőcsáti

ásár időpontjai

(Kiss József utca):

2021. 07. 14. - szerda
2021. 08. 11. - szerda
2021. 09. 08. - szerda
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gyházi hírek

zületések
Horváth Krisztián és Pusztai Virág

Krisztián

Forgó Zsolt és Vass Csilla

Csenge

Kalló Tamás és Hajdu Henrietta

Panna és Tamás ikrek

Simon Gábor és Kuli Gabriella

Boldizsár

Horváth Zsolt Dávid és Nagy Szilvia

Dávid

Sepsi László és Dobos Kata

László

Farkas Gábor Zsolt és Jónás Georgina

Sándor Milán

Katolikus Egyház

Zupic Gyula és Dudás Klaudia

Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtök-szombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Baráth Attila és Novák Jázmin

Freja Klaudia
Levente

Sepsi Anett és Kormos István

Csaba

ázasságkötés

DR. Molnár Tímea és Tóth Ferenc
Kótai Anita és Farkas József
Balogh Eleonóra és Budai Pál
Bárány Katalin és Bóta Márton István
Lakatos Krisztina és Hangó Zoltán
Balogh Szimonetta és Váradi Róbert
Horváth Zsanett Erika és Darab István

lhalálozás
Bujdosó Ferencné
szül.: Tar Mária 53 évet élt

Református Egyház
Minden vasárnap de. 10 órakor istentisztelet.
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Hamarosan nyit a felújított

Mezőcsáti
Strand!

3450 Mezőcsát, Fürdő út 1.
Facebook: Termálfürdő-Mezőcsát
E-mail: furdomezocsat@gmail.com
Tel.: +36 20 372 96 75

A mezőcsáti termálvizet magas hidrogén-karbonát
tartalma miatt elsősorban mozgásszervi, reumatikus eredetű és nőgyógyászati panaszokra ajánlják. A termálmedence 34 fokos vizével elsősorban regenerálódni, pihenni
vágyók rendelkezésére áll. A kültéri medence új élményelemekkel (vádli masszázs, dögönyöző) gazdagodott. Az
új egy méteres vízmélységű családi élménymedence vízgombával, dögönyözőkkel, hát- és derékmasszázs elemekkel, sodrófolyosóval és sekély vizű gyerekmedencével kínál kitűnő szórakozást.
A nyitással kapcsolatos részletekről a Mezőcsáti Strand
hivatalos facebook oldalán és a jövő havi újságban olvashatnak!

Csáti Újság

Mezőcsát Város havi lapja
2200 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: Jelenﬁné Czirkus Babett
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