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383 (63,73%)
004. számú szavazókör:
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Mezőcsát Város Díszpolgára:
id. Kápolnai László
Idősebb Kápolnai László 1942. február 8-án született
Diósgyőrben. Általános iskolai tanulmányait Mezőcsáton végezte, majd a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett. A Debreceni Agrártudományi
Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomája után a
budapesti Testnevelési Egyetemen végzett testnevelő
tanári szakon. A Tiszakeszi Általános Iskolában kezdett
el testnevelő tanárként dolgozni, amelyet a családalapítás után Mezőcsáton folytatott. 1976. augusztusától
nyugdíjba vonulásáig a Mezőcsáti Gimnázium testnevelő tanáraként tevékenykedett. Munkája során bizonyította, hogy elhivatott, szerető, gondoskodó pedagógus, aki a diákjait mindig igyekezett a komoly
szakmaiság mellett, erős emberi tulajdonságokkal is
felruházni. Az iskolában kosárlabda csapatot alapított,
amely csapat a megyei döntőkben is komoly
eredményeket ért el, többször is a megye legjobb 4
középiskolai kosárlabda csapata közé kerültek. Id.
Kápolnai László a testnevelői pálya mellett edzőként is
komoly sikereket ért el. A Mezőcsáti Sport Egyesületben
szolgált több évtizede alatt számos bajnokcsapatot
épített, a korosztályos csapatoktól a felnőtt együttesig.
Többször volt a megye legjobb edzője és irányíthatta a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ifjúsági Válogatottat.
2016. március 15-én a több évtizedes példamutató
elhivatottsággal végzett testnevelői tanári- és értékes
edzői munkája elismeréseként a Magyar Ezüst
Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

„Közösség Szolgálatában Mezőcsátért”
posztumusz kitüntetett: néhai Tokaji József,
az elismerést Tokaji Józsefné vette át.
Tokaji József 1950-ben született, eredeti végzettsége
mezőgazdasági gépszerelő. Műhelyében saját kezűleg
készített vadászkéseket, fokosokat, tőröket, kardokat.
Az 1999-ben a Csáti Vásáron mutatkozott be munkáival.
A mezőcsáti kistérség Helyi Termék Fesztiváljainak

állandó résztvevője volt. Számos alkalommal bemutatkozott a Mezőcsáti Városnapokon és más környékbeli
hagyományőrző rendezvényeken. Huszár hagyományőrzők felkérésére 2006-ban hat darab díszkardot
készített, amelyeket eredeti minták alapján kellett
kiviteleznie. A régi fegyvereket a fellelhető szakirodalomban tanulmányozta azzal a céllal, hogy a munkái a
lehető leghűebben adják vissza az adott történelmi korra
és fegyvertípusra jellemző forma- és motívumvilágot. A
Késműves című szakmai folyóiratban 2008-ban és
2009-ben is megjelentek a Késkészítő versenyre beadott
pályamunkái. A veterán gépek utáni szeretete miatt
belépett a Mezőcsáti Motoros és Veterán Clubba, amiben
aktívan részt vett. 2021-ben bekövetkezett halála
közbeszólt, így sajnos díszkardjaira, vadászkéseire és
tőrkéseire már csak odaadással készített, míves
emléktárgyként tekinthetünk.

„Humanitás Szolgálatában Mezőcsátért”
kitüntetett: Kallóné Szilvási Zita
Kallóné Szilvási Zita 32 éve dolgozik, s mindennap
azon munkálkodik, hogy az itt élő embereken segítsen.
Egészségügyi végezettségét a Miskolci Korányi Sándor
Szakközépiskolában szerezte meg, majd ezt követően
szülésznői képesítéssel is bővítette ismereteit, amelyet a
Miskolci Semmelweis Kórház Szülészet, Nőgyógyászati Osztályán hasznosított. Több, mint 500 gyermek
születésénél volt lehetősége segédkezni. Ezt követően
hazajött Mezőcsátra, családot alapított és a szociális
ellátó rendszerben, az akkori Gondozási Központ
gondozójaként, dolgozott, később az egri Eszterházy
Károly Főiskolán szociálpedagógus képesítést és
szakvizsgát szerzett. Az elmúlt 32 évben közép- és felső
vezetői feladatokat látott el a szociális és gyermekvédelem területén.
Jelenleg a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ intézményvezetője, 48 szakember koordinációs feladatát látja el 8 településen, 6 féle szolgáltatást
biztosít több, mint 15.000 lakos részére. Munkássága
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alatt jöhetett létre a család és gyermekjóléti központ,
ezen belül sikerült olyan ingyenesen elérhető, speciális
szolgáltatásokat is bevezetnie, mint a pszichológiai és
jogi tanácsadás, és a családterápia. Az elmúlt 5 évben
egy modellprogram kidolgozásában is részt vett,
amelynek célja az iskolai hiányzások csökkentése, a
lemorzsolódás megelőzése. A Miskolci Szakképző
Centrum felkérésére végezte a szociális gondozó ápolók,
szociális asszisztensek oktatását. Fontosnak tartja, hogy
a ﬁatalok megszeressék a szociális munkát, mint
hivatást, hiszen később ők végezhetik majd az idős és
fogyatékkal élők ellátását. Kallóné Szilvási Zita mindig
azokért az emberekért dolgozott, akik valami miatt
kevesebbet kaptak az élettől, mint mások, próbálta
enyhíteni a testi fájdalmat, pótolni a lelki hiányt.

lélekkel végzik feladataikat, emellett a hivatásuk egyben
az életük is, ezzel a mentalitással pedig kiérdemelték
Mezőcsát város lakosságának elismerését.”

„Mezőcsát Közművelődéséért” kitüntetett:
Pallay Géza

Pallay Géza évtizedek óta dolgozik zenetanárként az
Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában. Munkáját ez idő alatt mindig áldozatkészen,
lelkiismeretesen, a diákokért végezte a szülők és
kollégái megbecsülése mellett. Tanítványaival együtt
rendszeres résztvevője iskolai, valamint városi
ünnepségeknek. Az oktatásban eltöltött évek nem
koptatták lelkesedését, minden körülmények között tud
új impulzusokat adni a tanulni vágyó növendékeinek.
Pallay Géza úgy az iskola berkein belül, mint a város
„Mezőcsát Városért” kitüntetett:
társadalmi életében köztiszteletnek örvend, agilitása,
szakmai
lelkesedése követendő példa lehet minden
Dr. Kókai Katalin
mezőcsáti
lakos számára.
Dr. Kókai Katalin több, mint egy évtizede háziorvosként látja el feladatát, Mezőcsát felnőtt egyes számú
körzetében. Városunk köztiszteletben álló személyisége, aki stabilitást és biztonságot hozott az egészségügyi „Mezőcsát Sportjáért” kitüntetett:
alapellátásba. Szakemberként, a rendkívüli pandémiás Fróna János
helyzetben, az általános védekezési feladatokban és a Fróna János 1977-ben született Mezőcsáton. Az 1999járványügyi védekezésben egyaránt kimagaslóan ben alakult Mezőcsáti Autósport Szakosztályban kezdett
helytállt. Doktornő körzetéhez sok páciens tartozik, a versenyezni és a szakosztály által szervezett versenyek
betegekkel mindig közvetlen, hozáállása segítőkész és szervezésében is aktívan részt vett. 2001-től Rally3
megértő. Felismerte, hogy az orvos-páciens kapcsolatok versenyeken indult Trabanttal. Itt jogosultságot nyert,
tovább fejlesztéséhez, a közösségi médián keresztül hogy az Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
vezet az út. Praxisának saját Facebook csoportja van, másodosztályában versenyezhessen a továbbiakban.
amelyen keresztül fontos információkkal, tanácsokkal 2003-tól a mai napig itt méretteti meg magát és autóját.
látja el betegeit. Háziorvosként, munkájával tevékeny 2003-2004-ben a Suzuki Kupa N1 kategóriájában indult.
részese volt az oltási terv 2021-ben elért tavaszi Ezt követően versenyautót váltott, jelenleg egy Honda
sikereinek. Elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, Civic 1.6 vti-vel versenyzik az A6-A7 géposztályban és
mint az a tény, hogy a vakcinálásban, az oltópontra az első kerék meghajtású bajnokságban, itt minden
szervezésben, az adminisztrációban és a betegekkel való évben, összetettben dobogós helyezéseket ért el. A húsz
konzultációban maximálisan teljesítette feladatait. A végigversenyzett éve alatt, közel 70 dobogós helyezése
koronavírus-világjárvány elleni küzdelemben nyújtott volt. A tavalyi, 2021-es évben a Two Wheele Drive (Tú
kiemelkedő teljesítményével, áldozatvállalásával víl drive), azaz első kerék meghajtású kategóriában az év
megbecsülést és méltatást érdemel.
végi összetett 3. helyig sikerült feljutnia. Jövőbeli tervei
még képlékenyek, hiszen, ha a Rally2-ben befejezi, még
„Mezőcsátért a közszolgálatban” kitün- a Rally1, illetve a Historic kategóriák is szóba jöhetnek
számára. A rally mellett a Mezőcsáti Motoros és Veterán
tetett: a Mezőcsáti Mentőszolgálat dolgozói
Club
aktív tagja, az autók és motorok szerelmese, kortól
A Mezőcsáti Mentőállomás 1972. október 5-én kezdte
függetlenül.
meg működését. Az évek alatt számos bővítés és
átszervezés is volt az állomáson. Jelenleg egy mentőautó
a nap 24 órájában, egy pedig 12 órás műszakban teljesít „Mezőcsát Város Ifjú Tehetsége” kitünszolgálatot. Körzetükhöz 11 település tartozik, ahová tetett: Balázs Éda
riasztást kaphatnak. A mentőállomás létszáma: 2 Balázs Éda 8. osztályos tanuló nem csak osztályának,
mentőtechnikus, 4 mentőszakápoló, 6 mentőgép- hanem iskolájának is az egyik legkiemelkedőbb
kocsivezető. A 2021-es év számukra is megterhelő volt, tanulója, különösen a sportokban jeleskedik. Már
hiszen gépjárműveik 136,469 km-ert futottak, míg egészen ﬁatal korától versenyszerűen birkózik a DVTK
munkatársaik összesen 1921 beteget láttak el. A COVID- színeiben, több országos és nemzetközi versenyen
19 világjárvány következtében aktívan kivették részüket szerepelt, melyeken kimagasló eredményeket ért el.
a segítségnyújtásból, hiszen számos alkalommal 2020-ban Dorogon a Diák I. korosztály Birkózó
tesztelték a lakosságot a megyén belül és kívül is, Szabadfogású Országos Bajnokság döntőjében
például Budapesten. Bajtársias közösségükre a lakosság ezüstérmes lett. 2021-ben Győrben, a magyar
a legnehezebb időszakokban is számíthatott. Szín- szabadfogású országos birkózóbajnokságon magyar
vonalas munkájukkal a koronavírus világjárvány elleni bajnok lett. Ugyanebben az évben a Kiskunfélegyházán
küzdelemben kiemelkedően teljesítettek. Szívvel- megrendezett Diákolimpia országos diákolimpiai
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döntőjében a serdülő korcsoport női bajnoka lett.
Korcsoportjában részt vett a berlini nemzetközi
versenyen, amelyen rendkívül eredményesen szerepelt.
A közelmúltban felvételt nyert a Kozma István Magyar
Birkózói Akadémia teljes akadémia programjába. A
birkózás mellett a tanulmányi versenyek iránt is fokozott
érdeklődést mutat. Fiatalabb korában az iskolai és városi
mesemondó versenyeken rendszeresen szerepelt,
amelyeken dobogós helyezéseket ért el. Jelenleg a MOL
Magyarország által megrendezett PetChem Quiz
(Petkem kvíz) petrolkémiai versenyen két csapattársával
a döntőbe jutva küzd a legjobb eredményért. Több
alkalommal indult a városi futóversenyeken, amelyeken
szintén dobogós helyezéseket ért el. Tanulmányi
eredményeire jellemző, hogy első osztályos korától
szinte végig kitűnő volt, szinte minden tantárgyból
magasan az elvárások fölött teljesített. Alsó 4.
osztályban, valamint a 2020-2021-es tanévben 7.
évfolyamosan is elnyerte az iskola „Az év tanulója” díját
is.

„Mezőcsát Közoktatásáért” kitüntetett:
Pásztor Éva
Pásztor Éva a mezőcsáti Nógrádi Sándor Gimnáziumban tett érettségi vizsgája, s középiskolai tanulmányai
befejezése után képesítés nélküli napközis nevelőként
dolgozott előbb az ároktői, majd a mezőcsáti általános
iskolában, s közben nyelveket tanult. Tudatosan készült
a pedagógus pályára, amelyhez édesanyja révén családi
indíttatása is hozzájárult. Tanulmányait 1987-ben kezdte
meg a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, ahol
1991-ben német nyelv és irodalom, orosz nyelv és
irodalom szakos általános iskolai tanári diplomát
szerzett. 1991. augusztus 16-án kezdte meg tanári
munkáját a miskolci Herman Ottó Általános Iskolában,
ahol német tagozatos diákoknak tanított német nyelvet.
1993. augusztusában került haza szülővárosába,
egykori középiskolájába, Mezőcsátra, az akkori Kiss
József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolába
német nyelvet tanítani. A középiskolai tanítás mellett
óraadóként segítette az 1992-ben alapított Mezőcsáti
Református Általános Iskola munkáját is. Egyetemi
diplomát 2000-ben szerzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának német szakán,
így lett német nyelv és irodalom szakos középiskolai
tanár. Már akkor tudatosult benne, hogy a munkaközösség vezetőjeként, illetve szaktanárként is nagyon
fontos az átgondolt, tudatosan tervezett oktató- nevelő
munka, iskola vonzóvá tétele. Ennek érdekében a gimnáziumban nyelvi teadélutánokat, nyelvi szavalóversenyeket szervezett, később ezeket a versenyeket
regionális szintre terjesztette ki azzal a szándékkal, hogy
az intézményt a megyében, illetve megyehatáron kívül is
megismerjék, elismerjék. Mivel 2008. áprilisában az
akkori ÁMK Kiss József Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskolában intézményegység-vezetői
megbízást kapott, 2009 szeptemberében megkezdte
tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol 2011 júniusában diplomát, s
egyben Közoktatási vezető- és pedagógus szakvizsgát

szerzett. A mezőcsáti középiskola, illetve Mezőcsát
városa iránti elkötelezettsége folytán alkotó módon,
aktívan részt vesz a város kulturális és társadalmi
életében is.

nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. március 29-én tartotta munkaterv szerinti ülését,
melyen az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket
hozta:
Beszámolót fogadott el a Tiszaújvárosi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2021. évi
közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről, megköszönve a
település biztonsága érdekében végzett áldozatos
munkájukat. Az Önkormányzat 2021. évi adóztatási
tevékenységéről készített beszámolót is elfogadta a
Képviselő-testület.
Módosította a Mezőcsáti Városi Bölcsőde Szervezeti
és Működési Szabályzatát, továbbá felülvizsgálta a
Mezőcsáti Élelmezési Központ térítési díjait és a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ intézményi
és személyi térítési díjait, amelyek az előző évi szinten
maradnak.
Meghatározta Mezőcsát Város Önkormányzatának és
Intézményeinek 2022. évi közbeszerzési tervét, továbbá
tudomásul vette az egyes állami fenntartású általános
iskolák korábban megállapított beiskolázási körzethatárait.

FELHÍVÁS!
OLAJTOTÓ töltése a "NYITNIKÉK" a Mezőcsáti
Napközi Otthonos Óvoda Alapítvány javára!
„Játsszon velünk, töltse ki az olajtotót a Föld Napjáig,
2022. április 22-ig!
A legalább 10 helyes választ adók között egy
szerencsés játékos 50 000 forint nyereményben részesül,
emellett az általa megjelölt szervezet (oktatási
intézmény, egyesület, alapítvány) szintén 50 000 forint
támogatásban részesül!”
http://www.cseppetsem.hu/olajtoto/
Az olajtotó a http://www.cseppetsem.hu weboldalon érhető el! JÁTÉKRA FEL!
Mezőcsáton két gyűjtőpont került kijelölésre a
CSEPPETSEM PROGRAM! keretében.
A Hősök terei és az Árpád utcai óvodák udvarán
nyitvatartási időben elhelyezhető a háztartásokban
keletkezett használt növényi olaj és zsiradék.
A gyűjtőedényekbe zárt üvegben,
ﬂakonban rakható le az otthonokban keletkező
sütési melléktermék. A megtelt edényzeteket a
BIOTRANS KFT. cseréli és az összegyűlt zsírokat,
olajokat szakszerűen kezeli.
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ájékoztatás
A 14/2021. (XI.19.) önkormányzati rendelet alapján, a
75 éven felüliek számára biztosított ingyenes
szemétszállításra vonatkozó igényeket az alábbi
határidők megtartásával juttassák el ügyintézőnk Nyitrai Jánosné - részére:

Az osztás helyszíne:
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
udvara (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)

II. negyedév - 2022. június 15.
III.negyedév - 2022. szeptember 15.
IV. negyedév - 2022. december 15.

Siposné Horváth Anita s.k.
polgármester

dománygyűjtés
2022. március 24-én szállítottuk el az Ukrajnából
menekülőknek gyűjtött adományokat a Bacsó Béla úti
gyűjtőhelyről. A Kisgyőr településsel összefogva
Nyírtétre vittük a felajánlásokat.
Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásával segítette
kezdeményezésünket!
Tisztelt Lakosság!
A háború végéig továbbra is várjuk a felajánlásokat!

Kérjük, hogy TAJ kártyáját az átvételhez
mindenképen hozza magával!
A ruhák elszállításához zsákot,
szatyrot az intézmény nem tud biztosítani.

indennapok az

gressyben

Intézményünkben az elmúlt hónap is nagyon aktívan
és tartalmasan telt. A márciusi hónap rögtön két
érdekes programmal indult, amelyre az országos Lázár
Ervin Program adott lehetőséget.
Az ötödik évfolyammal Miskolcra látogattunk a
Nemzeti Színházba, ahol Arany János: Rózsa és Ibolya
című művének balett feldolgozását tekinthettük meg. A
nyolcadik évfolyam Budapestre utazott egy Operakoktélra (Gian Carlo Menotti: Telefon, Wolfgang Amadeus Mozart: A színigazgató), amelyek korosztályuknak
megfelelő volt és élményekkel gazdagon térhettek haza.

TÁJÉKOZTATÁS
RUHAADOMÁNY OSZTÁSRÓL!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók az
adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.
Az osztás időpontja:
2022. április 29. (péntek) 8-12 óra

Ahogy tartja a vers is a március Petőﬁ hónap, hiszen a
költő neve szorosan összekapcsolódik történelmünk
fontos eseményével, az 1848/ 1849-es forradalommal.
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Ezen alkalomból a nyolcadik és a hatodik évfolyam
néhány tanulójának előadásában tekinthettük meg Az
emlékezés a Pilvax kávéházban című előadást. Méltó
megemlékezésnek bizonyult ezen alkalomból.

Március 21-22-én iskolánkban nyílt napot tartottunk,
ahol végre a szülők is betekintést nyerhettek a nálunk
folyó munkába. Itt külön kiemelném, hogy mennyire
fontosnak tartjuk a szeptemberben hozzánk érkező
elsősöket, hiszen számukra és szüleik számára, volt talán
a legérdekesebb a látogatható tanítási óra. Benőcsné
Gulyás Anikó játszva tanította meg a negyedikessel A
három kívánság című mesét, hiszen segítségükre
szolgált a majdnem minden gyermek által kedvelt Lego.
Bódiné Bertók Magdolna tanító néni egy komplex
magyar órán az anyanyelvünkkel és történelmünkkel
ismertette meg a diákokat, mindezt a csoport munkában
való tevékenykedés lehetőségével.

A hónap végén pedig iskolához még kicsi (nem
sokáig), de hamarosan az óvodához nagy gyerekcsapat
érkezett hozzánk, akik nagy lelkesedéssel töltötték be
tornacsarnokunkat. Kíváncsi szemek, dolgos kis lábak
nagyon aktívan hajtották végre a tanár nénik és az ötödik
osztályosok által vezényelt feladatokat.

Fontosnak tartjuk a jó kapcsolatot a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtárral is, több osztályunk
vendégeskedett itt. Mindig izgalmas és tartalmas
foglalkozásokon vehetünk részt. Ennek köszönhetően a
gyerekek már délutáni elfoglaltságként emlegetik, hogy
mennek a könyvtárba.
Ezúton szeretnénk megköszönni a fentebb felsorolt
programok lebonyolításában tevékenykedő kollégák
A tavaszt nagy izgalommal vártuk a nyolcadikosaink- áldozatos munkáját! Örömünkre szolgált minden kedves
kal, hiszen tanév kezdetekor csatlakoztunk a Szembe- érdeklődő látogatása és továbbra is számítunk rendeznézés Alapítvány által meghirdetett Krókusz Projekthez, vényeink való megjelenésükre!
ezen program keretén belül a Holokausztban elhunyt
Csorbáné Tóth Tímea
gyermekekről emlékeztünk meg. A szép napsütéses
Diákönkormányzatot segítő pedagógus
napok kicsalogatták virágainkat.
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edves leendő első osztályos szülők!

Komplex Tehetséggondozó Programot.
E mellett felzárkóztató foglalkozásokkal is segítjük a
tananyag minél jobb megértését, elsajátítását.
A tanulás mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink
lehetőséget kapjanak a sportolásra is. Ezért szeretnénk
az első évfolyamon labdarúgás és kosárlabda tanterv
szerinti osztályt indítani.
A tudás megszerzésén túl közösségformáló, kulturális,
szabadidős programokat, táborokat, vetélkedőket
szervezünk tanítványaink számára.

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Dr. Enyedy Andor
Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
pedagógusai és dolgozói nevében!
Iskolánk a Mezőcsáti Református Egyházközség
fenntartása alatt működik 30 esztendeje. Nevelő – oktató
munkánk kiemelt feladata a keresztyén értékek
közvetítése.
Olyan ﬁatalok nevelése a célunk, akik elkötelezettek
egyházuk, hazájuk iránt és tisztában vannak az Kedves Szülők!
egyetemes kultúra értékeivel. Akik tudják azt, hogy Szeretettel várjuk gyermekeiket iskolánkba!
munkájukkal érhetnek el sikereket. Azért dolgozunk, A 2022/2023-as tanévre történő beiratkozással
hogy olyan ismereteket szerezzenek tanítványaink, kapcsolatos információkért kérem, keressék fel
amelyek lehetőséget biztosítanak számukra a sikeres iskolánk honlapját! www.csatireﬁ.hu
középfokú továbbtanulásra. Ezen a téren sincs
szégyenkezni valónk. Az elmúlt 5 évben, végzős Tisztelettel:
diákjaink 84%-a érettségit adó képzésben folytatta
Horváth László
középiskolai tanulmányait.
igazgató
Az Országos Kompetenciamérésen tanulóink jó
eredményt érnek el. Tanítványaink sikeresen szerepelnek a megyei és az országos tanulmányi versenyeken,
ahol dobogós helyezéseket szereznek.
Mindezeket az eredményeket nem érhettük volna el, ha
Mezőcsáti Református Egyházközség
a szülők nem támogatják törekvéseinket. Alapelvünk,
3450 Mezőcsát, Hősök tere 8.
hogy a gyermek nevelése a szülők elsődleges feladata.
Mi ehhez segítséget nyújtunk. Alsó tagozaton egészHIRDETMÉNY
napos oktatás keretében foglalkozunk a gyermekekkel.
A tanítási órák délelőtt és délután kerülnek megtartásra.
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a
Közben tanulási órákon készítik el a „házi feladatokat”.
Dr.
Enyedy
Andor Református Általános Iskolában
Így otthonra kevés feladata marad a gyerekeknek.
a
2022/2023-as
tanévre a beiratkozás:
Fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását. Iskolánkban a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intéz2022. április 21-én csütörtökön
mény biztosítja a magas színvonalú néptánc oktatást.
8.00 – 18.00 óra között
Felső tagozaton egész napos foglalkozást biztosítunk.
és
A tanítási órákra tanulószoba keretein belül készülnek
2022.
április
22-én
pénteken
fel diákjaink.
8.00
–
18.00
óra
között
Mindkét tagozaton a gyermekek érdeklődéséhez
lesz
igazodva szakköri foglalkozásokat szervezünk,
a Nagyudvaron az igazgatói irodában.
melyeken új ismeretekhez juthatnak tanítványaink,
bővíthetik tudásukat.
A gyermekek beíratása személyesen történik,
4. évfolyamtól kezdődően választási lehetőséget
előre egyeztetett időpontban. Időpontot kérni
biztosítunk az angol vagy a német nyelv tanulására.
a 06 49 352 723-as telefonszámon lehet
Felső tagozaton emelt szintű matematika oktatásban
munkanapokon 8 és 12 óra között.
részesülhetnek azok a diákjaink, akik megfelelnek a
tagozatra kerülés feltételeinek. Minden évfolyamon
kiváló eredménnyel működik a Kis Matematikusok A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
·
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
Baráti Köre nevű szakkörünk.
·
lakcímkártyája
Kiemelt ﬁgyelmet fordítunk a tehetséges tanulók
·
TAJ kártyája
támogatására. Iskolánkban a Református EGYMI
·
Oktatási azonosító száma
Országos Értéktermő Tehetségközpontjának támogatásával lehetőséget biztosítunk matematika, magyar
Az iskola igazgatója írásban értesíti a szülőt a
nyelv és irodalom, környezetismeret, angol és német
felvételi eljárás eredményéről.
tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretbővítésre. Iskolánk a
mezőcsáti járás egyetlen Akkreditált Kiváló TehetségA határozat ellen a szülő a kézhezvételtől számított
pont címet elnyert intézménye. Tehetséggondozó
15
napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a
munkánk alapelve, hogy minden tanítványunkat
fenntartó felé.
érdeklődési körének megfelelően segítsünk jobb
A
felvételi
körzethatár
Mezőcsát város és
eredmény elérésére, támogatva ezzel egészséges
vonzáskörzete.
személyiségfejlődésüket. Ezért dolgoztuk ki a Csáti Reﬁ

2022. április

vodai beiratkozás
Tisztelt óvodát választó Szülők!
Tájékoztatjuk a leendő óvodás gyermekek szüleit, hogy
a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde Óvodai Intézményegységébe
a 2022/2023 nevelési évre történő
óvodai beiratkozás

2022. április.25. (hétfő) és április.26. (kedd)
napján lesz 8-17 óráig.
A személyes beiratkozás telefonos bejelentkezést
követően, előre egyeztetett időpontban történhet
óvodánk épületében.
A beiratkozáshoz időpontot kérhetnek a 49/552 235
vezetékes és a 30/6863656 mobil telefonszámon minden
munkanap 8-12 óráig. A beiratkozáshoz kérjük a
szükséges dokumentumokat (a gyermek anyakönyvi
kivonata, ha van személyi igazolványa, lakcím kártya, a
gyermek TAJ száma, a szülő /gondviselő lakcím
kártyája, személyi igazolványa, ha van a gyermek
szakértői véleménye) hozzák magukkal.
Óvodaköteles a 2022/2023 nevelési évben az a
gyermek, aki 2018. 09.01.-2019. 08.31.-ig született.
Felvételi körzetünk Mezőcsát város és vonzáskörzete.
Óvodánknak lehetősége van a jelentkezések függvényében, az esetlegesen fennmaradó üres óvodai férőhelyeire
a 2019. 08.31.-után született 2.5 éves gyermekeket is
felvenni igény esetén.
Beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre szívesen
válaszolunk elektronikus és telefonos elérhetőségeinken
egyaránt. Szíves ﬁgyelmükbe ajánljuk Óvodánkba
hívogató, bemutatkozó kisﬁlmünket, melyet
elektronikus felületeinken tudnak megtekinteni.
Az intézmény honlapja www.csatireﬁ.hu és a
Református Óvoda Facebook oldala
https://www.facebook.com/refovoda
Megtisztelő érdeklődésüket és jelentkezésüket
szeretettel várjuk!
Nt. Gazda István sk.
Fenntartó képviseletében

kialakítása a családokkal.
Olyan óvoda vagyunk, ahol meghatározó értékként
jelenik meg a gyermek, mint életünk legnagyobb
ajándéka.
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse
jutalom” A Zsoltárok könyvéből választott vezérigénk
nevelési alapelveinket is meghatározzák: gyermekközpontúság, hit, szeretet, elkötelezettség, megbízhatóság,
egymás tisztelete és a minőségi nevelőmunkára
törekvés.
Tágas, ízlésesen és esztétikusan berendezett csoportszobákkal, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, tornaszobával, fejlesztőszobával rendelkezünk. Biztonságos, kültéri játékokkal jól felszerelt
udvarunk biztosítja a gyermekek számára a sokirányú,
szabad mozgást.
Személyi feltételeink biztosítottak, a gyermekek
nevelését szakképzett óvodapedagógusok (csoportonként kettő), és szakképzett nevelőmunkát segítő
munkatársak: dajkák, pedagógiai asszisztens látják el.
Ezen felül heti rendszerességgel logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógy-testnevelő szakemberek segítik a
gyermekek fejlődését.
Öt éves kortól gyermekeink sport, vizuális, ének-zene,
matematika –természetismeret, néptánc tehetség
műhelyekben tehetséggondozó foglalkozásokon is részt
vehetnek.
Óvodánk a gyermekek nevelés-oktatása, pedagógiai
programja megvalósítása során magas szintű, hatékony
nevelést biztosít az ide járó gyermekek számára. Elért
eredményeinket az intézmény elnyert címei is tükrözik:
A Református Pedagógiai Intézet Bázisintézménye, a
Református Egységes Módszertani Intézmény
Együttműködő partner óvodája, Madárbarát óvoda,
Boldog Óvoda cím tulajdonosa.
Megtisztelő érdeklődésükre számítunk és szeretettel
várjuk jelentkezésüket!
Tisztelettel és áldáskívánással: a Mezőcsáti Református Óvoda Nevelőtestülete nevében: Horváthné
Hajdú Éva óvodavezető

Horváth László sk
Intézményvezető

Horváthné Hajdú Éva sk.
Óvodavezető

isztelt óvodát választó zülők!
Rövid bemutatkozásunkkal szeretnénk
ﬁgyelmükbe ajánlani óvodánkat.
A Mezőcsáti Református Óvoda 2004-ben alapítódott,
fenntartója a Mezőcsáti Református Egyházközség.
A ránk bízott gyermekeket keresztyén hit és értékrend
alapján, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó Részletek a következő havi újságunkban, a Mezőcsáti
környezetben a szülőkkel szorosan együttműködve Művelődési Központ és Könyvtár facebook oldalán és a
neveljük. Célunk a kölcsönös, jó partneri kapcsolat kihelyezett plakátokon!
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Tisztelt kutyatulajdonos!
Tájékoztatom, hogy a 2022. évi összevezetett eboltás
Mezőcsáton az alábbi időpontok és helyszínek szerint történik:
2022.04.26. kedd

15:00-16:00 KRESZ-park

2022.04.27. szerda

15:00-16:00 Piactér

2022.04.28. csütörtök

15:00-16:00 Vásártér

2022.05.07. szombat

09:00-11:00 Sándor úti volt játszótér

Pótoltás: 2022.05.21. szombat

10:00-11:00 Polgármesteri Hivatal hátsó udvara

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII.20) FVM rendelet
és a MagyarÁllatorvosi Kamara EVEV szabályzata alpján:
Az összevezetett eboltás alkalmával veszettség elleni védőoltásban részesíthető a 3 hónaposnál idősebb,
mikrochippel rendelkező egészséges eb; ha 14 napon belül embert nem harapott meg és nem áll hatósági
megﬁgyelés alatt.
Az összevezetett eboltás alkalmával nem részesíthető veszettség elleni védőoltásban a 3 hónaposnál ﬁatalabb, a
mikrochippel nem rendelkező, a betegség tüneteit mutató (rossz kondíció, étvágytalanság, hasmenés, láz stb.) és
a 14 napon belül embert harapott, vagy hatósági megﬁgyelés alatt álló eb.
Felhívom az ebtartók ﬁgyelmét, hogy a 164/2008 (VII.20) FVM rendelet szerint a kötelező védőoltás
elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, mely esetén a pénzbírság kiszabható összege 50.000 Ft-ig
terjedhet.
Kérem a dokumentáció megkönnyítése érdekében a lapon lévő táblázatba az eb/ebek és gazdája adatait beírni
szíveskedjen és ezt a lapot az eboltásra hozza magával!
Természetesen az eb „kisállat egészségügyi könyvét” is el kell hozni; az oltás igazolása továbbra is abba fog
bekerülni. Az elveszített „kisállat egészségügyi könyv” pótlása 500 Ft.
A kutya / kutyák tulajdonosának adatai:

Az oltás díja: 4800 Ft/kutya, mely magában foglalja az eboltási illetéket.
Kötelező féreghajtó ára: 200 Ft/tabletta 10 kilogrammonként.
Ha valakinek az összevezetett oltások helyszíne vagy időpontja nem megfelelő, természetesen háznál oltást is
kérhet, melynek egyeztetéséhez hívjon a 30/206-61-80-as telefonszámon.
dr. Fedák András György
állatorvos
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rvosi

endelő

2022. április 6-án megtörtént a mezőcsáti Orvosi Rendelő műszaki átadása,
melyen részt vett városunk polgármestere, Siposné Horváth Anita asszony is.
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ADOMÁNYGYŰJTÉS
Mezőcsáti Római Katolikus Egyház adománygyűjtést
szervez a katolikus temető kerítésének felújítására.
Amennyiben módjában áll támogatást felajánlani, úgy
azt banki utalással a mezőcsáti római katolikus egyház
számla számára megteheti.

Ön
dönt!
-20% lencse
vagy
-20% keret
(Komplett szemüvegkészítés esetén)

SZÉP kártya elfogadóhely
Részletek az üzletben. Az akció 2022.03.01-től a készlet erejéig tart.

Takarékbank Zrt.
54200180-18002382
Megjegyzés rovatba kérjük írja, hogy
„Temető kerítés”.
Személyesen a Mezőcsát Szent István út 11. szám
alatti Római Katolikus Plébánia Hivatalában.
Köszönjük!

2022. 04. 13. - szerda
2022. 05. 11. - szerda
2022. 06. 08. - szerda
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XXVII. Mezőcsáti Bor,és IX. Pálinkaverseny
A Mezőcsáti Bor,-és Pálinkaverseny 2022. március
26-án, szombaton délelőtt 10 órakor Tállai András, a
Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselőjének
ünnepélyes megnyitójával kezdődött.
Beszédében kiemelte a hagyományok fontosságát, a

gazdák szorgos munkáját és a mai nap fontosságát, hisz
ezen a napon mérettetik meg az elmúlt egy év munka
gyümölcsét. Ezt követően bemutatkozott a zsűri, majd
elvonultak kóstolni és bírálni a beérkezett mintákat. A
borbíráló zsűri elnöke Kovácsné Drabant Katalin,
okleveles borász, borbíráló, a Dimenzió Borászat és a
Hetedhét Pince tulajdonosa volt. A pálinkabíráló zsűri
elnöke Kovács Hagyó András, minősített bor- és
pálinkabíráló, lepárlási szakértő, a PálinkaKollégium
rendes tagja volt.
Ezt követően kezdetét vette a mulatság, a beszélgetés

és a nyugdíjas klubok előadásai. Elsőként a Kassáról
érkezett nyugdíjas klub összeállított egyvelegét
hallgathatták meg, majd a Lila Akác Nyugdíjas Klub
dalcsokor összeállítása csendült fel. A nap további
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„Bronz” minősítés – Vincze Gyula, Othello bora

részében Bordás Georgina és cigányzenekara szórakoztatta a közönséget. A déli harangszó mellé az Élelmezési
Központ szolgáltatta az ebédet.
Borverseny eredményei:
„Mezőcsát Kézműves Bora 2022” minősítés
(serleggel) – Csillag András, Othello bora

„Nagyarany” minősítés (serleggel) – id. Dánﬁ Dániel,
Kardos rozé bora

„Arany” minősítés (serleggel) – Jurák László, Othello
bora
„Arany” minősítés – Jurák László, meggy bora
„Ezüst” minősítés (serleggel) – Kántor János, Rosécuvée bora
„Ezüst” minősítés – Kántor János, Ottonel muskotály
bora
„Bronz” minősítés (serleggel) – Sipos Gyula, Csáti
rozé bora

Pálinkaverseny eredményei:
„Nagyarany” minősítés – Csillag András, som-szilva
pálinkája
„Arany” minősítés
Szabó János, törköly pálinkája
Szabó János, szilva pálinkája
Jurák László, cseresznye pálinkája
Farkas Béla, szőlő pálinkája
Fodor István, kajszibarack pálinkája
Fodor István, alma-szilva-som pálinkája
Farkas Tamás, szőlő pálinkája
Farkas Tamás, alma pálinkája
Kiss József, vörös törköly
„Ezüst” minősítés
Deák Gábor, csipkebogyó ágyon érlelt alma
pálinkája
Deák Gábor, kék áfonya ágyon érlelt alma
pálinkája
Tar Zoltán, kajszibarack pálinkája
Oláh Levente, körte pálinkája
Csillag András, muskotályos szőlő pálinkája
Jurák László, kajszibarack pálinkája
Kántor János, törköly pálinkája
Kántor János, furmint hárslevelű pálinkája
Fodor István, alma-szőlő pálinkája
Kovács Tamás, szőlő pálinkája (2020)
Gyenge Erzsébet, szőlő pálinkája
Kissné Somlyai Ildikó, alma pálinkája
Kiss József, som-szilva pálinkája
„Bronz” minősítés
Deák Gábor, akác ágyon érlelt alma pálinkája
Deák Gábor, málna ágyon érlelt alma pálinkája
Deák Gábor, piros áfonya ágyon érlelt alma
pálinkája
Csillag András, faeper pálinkája
Takács Béla, birs pálinkája
„Oklevél” minősítés
Deák Gábor, kökény ágyon érlelt alma pálinkája
Szabó János, alma pálinkája
Mezei János, alma-birs pálinkája
Mezei János, som-körte pálinkája
Jurák László, naspolya pálinkája
Fodor István, szilva-szőlő pálinkája
Kovács Tamás, szőlő pálinkája (2019)
Különdíjazottjaink id. Dánﬁ Dániel, törköly és Kissné
Somlyai Ildikó, sajmeggy pálinkája. A különdíjazottak
ajándékait Tállai András, térségünk országgyűlési
képviselője ajánlotta fel.
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gyházi hírek

zületések

Katolikus Egyház

Balogh Máté és Mátyás Renáta

Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 17.00
Vasárnap: 11.00

Máté Hugó
Erdei-Nagy Zoltán és Balogh Mária Rozália

Kármen Vivien
Nagy Márk és Jónás Lejla Márta

Református Egyház

Konrád Levente

Minden Hétfőn-kedden 7.40 – től
diákistentisztelet a templomban.
Minden szerdán 17 órától énekkari próba a
Pinceklubban.
Minden vasárnap de. 10 órától istentisztelet.
Április 10. 10.00 Istentisztelet, 2/b. osztály
bemutatkozó szolgálata.
Április 14. 18.00 Nagycsütörtök, bűnbánati
istentisztelet.
Április 15. 10.00 Nagypéntek, ünnepi
istentisztelet
Április 16. 18.00 Nagyszombat, bűnbánati
istentisztelet.
Április 17. 10.00 Húsvét I. napja főistentisztelet
énekkarunk szolgálatával, úrvacsoravétel. 15.00
Istentisztelet, keresztelések.
Április 18. 10.00 Istentisztelet.
Április 22. 17.00 Konﬁrmációi vizsga.
Április 24. 10.00 Istentisztelet, konﬁrmációi
fogadalomtétel, úrvacsoravétel.
Május 01. 10.00 Istentisztelet,
köszöntjük az Édesanyákat.

Rontó Róbert és Balogh Regina

Larissza
Barna Zsolt és Kiss Beáta

Larissza Ketrin
Mondel Károly és Lipcsák Krisztina

Kamilla

ázasságkötés

Pelyhe Enikő és Orosz László
Botos Zsuzsanna és Szalai István László
Ecsedi Stella és Kemény Ferenc

özv. Vigh Lajosné szül.: Jakab Margit 94 évet élt
Szabó Sándor 65 évet élt
Barna Ilona 59 évet élt
Lovass András 95 évet élt
Bak Ilona 79 évet élt
özv. Csécsi Benjáminné szül.: Szabó Zsóﬁa 93 évet élt
Szendrey József 75 évet élt
Farkas Gyula 71 évet élt
Molnár József 55 évet élt
özv. Kiss Gyuláné szül.: Dósa Ilona 73 évet élt
Kiss János 73 évet élt
Repei János 69 évet élt
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Felhívás!
Kedves Mezőcsáti Lakosok!
A hagyomány jegyében keressük Mezőcsát legszebb
húsvéti tojásfáját. Jelentkezhetnek magánszemélyek
és intézmények egyaránt.
Kérjük, hogy a képeket jutassák el hozzánk
2022. április 27-ig a mezocsatimkk@gmail.com
e-mail címre.
Eredményhirdetés: 2022. május 1. Majális
Bővebb információk elérhetők a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár facebook oldalán
és a kihelyezett plakátokon.

ezőcsáti

ulatós

ajális
2022. május 1.
délelőtt 10 órától
Helyszín: Sportpálya

A reggel 9 órakor kezdődő hagyományos
főzőversenyre személyesen a Művelődési
Központban, vagy a 06 20 226 55 54-es
telefonszámon lehet jelentkezni.

A nap folyamán a helyi közösségek, tehetségek
és a mulatós sztárok felelnek a hangulatért.

Majális alkalmából megrendezésre kerül a Sportnap
is, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kispályás focira 6 fős csapatokat várunk!

Részletek hamarosan!

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
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