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mlékezzünk együtt az '56-os hősökre!
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züreti felvonulás

maradhatott el, melyre minden résztvevő és érdeklődő a
vendégünk volt.

2022. szeptember 17-én, szombaton megrendezésre
került a Szüreti felvonulás és mulatság Mezőcsáton.
A esős időjárás ellenére is megvalósult a felvonulásunk, melyen szép számban megjelentek az intézmények
és magánszemélyek egyaránt. A hősök terére érve Gazda
István lelkipásztor úr megáldotta az idei termést, majd

A felvonulók számára az Élelmezési Központban
folytatódott
a mulatság, ahol Bordás Georgina és
ezt követően a Lila Akác Nyugdíjas Klub egyvelegét
cigáányzenekara
húzta a talpalávalót.
hallgathattuk meg. A végén a Mezőcsát Népi Együttes

táncháza zárta az alkalmat, melyhez az eső ellenére is
sokan csatlakoztak és részt vettek a közös örömtáncban.
Természetesen a ﬁnom pogácsa és a házi pálinka sem
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tven év

Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti
államtitkára, térségünk országgyűlési képviselője
ajándékkal készült az itt dolgozók részére, mellyel a
2022. október 5-én, szerdán ünnepeltük a Mezőcsáti munkájukat szeretné segíteni, hisz ahogy beszédében is
Mentőállomás fennállásának 50. évfordulóját, a kifejtette, szükség van rájuk és minden állampolgár
Mikszáth Kálmán 5. szám alatt.
kisebb, nagyobb baj esetén csak bennük bízhat.
Az eseményen tiszteletét tette Dr. Csató Gábor, az Siposné Horváth Anita, városunk polgármestere a
mentőállomás munkatársaihoz a következő szavakat
intézte:

Országos Mentőszolgálat főigazgatója, aki háláját,
köszönetét fejezte ki a helyi segítő erők, bajtársak
irányába. Ebből az alkalomból Tállai András, a

„50 éves a mezőcsáti mentőállomás, ezen alkalomból
gyűltünk ma egybe, hogy megünnepeljük ezt a
szervezetet, közösséget.
Mai változó világunkban ritkaság, hogy 50 évet érjen
meg egy szervezet és ne menjen át átalakításon,
névváltoztatáson és minden olyan változáson, amelyet az
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adott kor elvárásai megkívánnak.
50 év nagy idő számunkra, egy kisgyermek érett
felnőtté válik, egy felnőtt talán már nincs is közöttünk
ennyi idő alatt. A minap a facebook oldalon feltettetek
egy fotót, melyen még sok kedves ismerős arc köszönt
vissza jelenlegi és egykori mentős kollégákkal. Nagyon
sokan írtak a fotóhoz, szeretettel gratuláltak a
közösségnek, felidéztek emlékeket, érzéseket. Bennem is
felébredt egy emlék, mely ehhez az állomáshoz kötődik.
Gyerekkoromban, amikor nagyanyáméknál voltunk, ide
kellett tejért jönni Frónáékhoz a szomszédba, ilyenkor
nagy csodálkozással néztem be erre az udvarra, hogy
hátha találkozom a mentőautóval. Akkoriban ritkán
ment szirénázva egy-egy mentőautó vagy tűzoltóautó.
Ha véletlenül valaki elkapott egy ilyen pillanatot, rögtön
az egész település erről beszélt, ment a falurádióban a
szenzáció gyors híre.
Ma már elmondhatom, hogy nem örülök, amikor
meghallom a rohammentő szirénájának hangját, az jut
eszembe, hogy milyen nehéz helyzetbe került valaki,
mennyire rossz lehet a hozzátartozóinak.
Kedves Mentős Kollégák!
Gondolom, hogy mindennap tartogat számotokra
valamilyen élményt a munkátok. Egyszer szorongással
teli pillanatot, ahogy rutin feladatot, olykor fájdalmas,
keserű perceket egyaránt. De az itt dolgozók mégis
hosszú éveket, hűségesen dolgoznak ezen a munkahelyen.
Mi lehet ennek a titka?
A munkátok során megélt élmények erős szövetségesekké formálnak benneteket, mérhetetlen bizalom
jön létre köztetek, egymás családtagjaivá váltok. Nagyon
szép dolog, ha ezt, egy munkahelyen meg tudja élni az
ember.
Mit jelentetek városunk lakosságának?
Bizony olykor mindent, a megmentőt. Amikor meglát
benneteket egy-egy beteg, megnyugszik, hogy ismerős
fog róla gondoskodni, jó kezekben van. Ez a bizalom
nagyon fontos egy kétségbe esett beteg számára. Nagyon
fontos a munkátok a mentőszolgálat jelenléte Mezőcsát
életében.
Ennek a megbecsülésnek elismeréséül Mezőcsát város
Képviselő-testülete 2022-ben hangot is adott, mert
„Mezőcsátért a Közszolgálatban” kitüntetést
adományozott a mentőállomás dolgozói számára.
Isten éltesse az 50 éves mezőcsáti mentőállomást és
minden kedves egykori és jelenlegi dolgozóját!”
Ezt követően a Mezőcsáti Napocska Óvoda gyermekei
egy kisebb műsorral kedveskedtek az ünnepelteknek,

majd Siposné Horváth Anita, városunk polgármestere
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete

nevében átnyújtotta Vavra Péter úrnak, az alkalomra
készült emlékplakettet. Az ünnepség végén Dr. Csató
Gábor és Vavra Péter leleplezték a mentőállomás
bejáratánál rögzített emléktáblát.

öszöntés

ehér ózsefné
idén ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből a jeles alkalomból Siposné Horváth Anita,
városunk polgármestere is ellátogatott
jókívánságaival és ajándékaival.
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nkormányzati hírek

polgármester asszonyt, hogy a város biztonságos
működése érdekében folyamatosan kísérje ﬁgyelemmel
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete az energia-veszélyhelyzet alakulását, és az önkormány2022. szeptember 27-én tartotta munkaterv szerinti zati költségvetés alakulását.
ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta és
döntéseket hozta:
Beszámolót fogadott el a Mezőcsáti Városi Bölcsőde
és a Mezőcsáti Napocska Óvoda 2021/2022-es nevelési
év munkájáról, továbbá döntött a Mezőcsáti Városi
Bölcsőde 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó
ügyeleti rendjéről és zárva tartásáról.
Elfogadta a Mezőcsáti Napocska Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát és Pedagógiai Programját,
amelyet intézményvezető asszony a hatályos
jogszabályok alapján módosított, aktualizált, illetve
döntött az intézmény humánerőforrás szükségleteinek
biztosításáról.
Módosította a Képviselő-testület az Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 23.)
önkormányzati rendeletét és a vásárokról és a piacokról
szóló 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek a www.mezocsat.hu honlapon, illetve a
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján megtekinthetők.
Csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi
fordulójához. Az Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó, illetve az azt folytató
ﬁatalok számára nyújt támogatás iránti pályázati
lehetőséget. A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (EPER-BURSA rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges. A személyes és
pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva mellékleteivel együtt az
Önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A
pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének
és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2022.
november 3. A pályázatra vonatkozó részletes
információk megtalálhatók a www.mezocsat.hu
honlapon.
A Képviselő-testület tájékoztatót tárgyalt és fogadott
el az első félévben végzett felújítási és karbantartási
munkákról, továbbá Mezőcsát város környezeti
állapotáról és a lakóhelyi környezet 2021. évi
állapotának alakulásáról.
Döntés született az intézményi feladatellátáshoz
kapcsolódó szakember önkormányzati ingatlanban
történő elhelyezéséről.
Zárt ülés keretében szociális bérlakás bérleti
szerződésének meghosszabbításáról döntött a
Képviselő-testület, illetve hozzájárult az Ipari Parkban
Z-BOX csomagautomata létesítéséhez.
Döntött a MultiCAR típusú tehergépjárművek
forgalmi értékbecslés utáni elidegenítéséről.
Polgármester asszony tájékoztatót készített az
energiaárak drasztikus emelkedésével kapcsolatban, az
ezzel járó pluszköltségekről, valamint a tervezett
költség-megtakarítási intézkedésekről, melyet a
Képviselő-testület elfogadott, és felhatalmazta

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK,
EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország
teljes népességére és az összes lakására kiterjedő
népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet
ad a népesség számáról, demográﬁai jellemzőiről,
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, életés lakáskörülményeiről. A népszámláláson való
részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei
mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló
szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és
helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden
magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban
postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik
a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel.
Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden
háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt
mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a
kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel
megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját.
Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze
meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos
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információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is
található, aminek segítségével minden háztartás
önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a
népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján
(nepszamlalas2022.hu).
Kérdőívet kell kitölteni
·
mindenkiről, aki Magyarországon él,
·
azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál
rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
·
a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3
hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is
nyilatkozunk. Az ország területén minden
·
lakás,
·
lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
·
közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló
intézmény összeírása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló
lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett
felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi
személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban
laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén
fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten
október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra
létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül,
amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű
kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig
online kitöltik a népszámlálási kérdőívet,
nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében
az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként
100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a
kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével
kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg,
mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az
online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a
háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az
online kitöltés lehetőségével, október 17. és november
20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten
rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem
számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az
adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28.
között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek
ennek eleget.
Feleljünk, egymásért!
Azok a lakosok, akik nem kaptak levelet és a kódigényléssel vagy a kérdőívek kitöltésével kapcsolatban
van kérdésük az alábbi elérhetőségeken tehetik fel:
· KSH Információszolgálata: 06-1-345-6789
nszcc@ksh.hu
·(Ide továbbíthatók is a kódigényléssel és a kérdőívek
kitöltésével kapcsolatos kérdések.)
A szakmai és informatikai támogatást nyújtó kollégák
az egységes szabályok alapján fogják megválaszolni
ezeket a kérdéseket.

Ha valaki nem találja az egyedi belépési kódot
tartalmazó levelét, akkor a
www.belepes.nepszamlalas2022.hu
oldalon tud újat igényelni 2022. október 1-től,
ügyfélkapus azonosítást követően.
Az igénylés során az elektronikus űrlapon meg kell
adnia:
· az e-mail címét, amelyre a kód meg fog érkezni;
·azt a lakcímet, amelyre vonatkozóan a kérdőívkitöltés történik.
Ha a posta egy másik címhez tartozó borítékot dobott a
postaládába, akkor nem szükséges új kódot igényelni.
Az online kérdőív elején megjelenik a borítékon
szereplő cím, mely kijavítható a címünkre.

Sajtóközlemény
Folytatódik a
csapadékvízelvezetés rendezése
Mezőcsáton
2022. szeptember
250 millió forint támogatást nyert Mezőcsát Város
Önkormányzata a „Mezőcsát vízrendezés II. ütem –
városközpont csapadékvíz elvezetése” című, TOP2 . 1 . 3 - 1 6 - B O 1 - 2 0 2 1 - 0 0 11 5 a z o n o s í t ó s z á m ú
p á l y á z a t á v a l . A TO P - 2 . 1 . 3 - 1 6 – Te l e p ü l é s i
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú
felhívásra benyújtott projekt keretében a városközpont
vízelvezető rendszerének a fejlesztésére kerül sor.
Mezőcsát város Önkormányzata célként tűzte ki a
város belterületi vízelvezető rendszerének több ütemű
kiépítését.
A városban régóta probléma a városközpont
csapadékvíz elvezetése. A tervezéssel érintett terület
mélyfekvésű, a környékre lehulló csapadékvíz itt
összegyülekezik elvezetése nem megoldott.
A tervezett vízelvezető hálózat egyrészt a Mezőcsát
városközpontban lévő Hősök térről indulva a Mohácsi
utcán, Széchenyi utcán és a Török B. utcán keresztül a
Kossuth utcai vízelvezető rendszerhez csatlakozva
kerül kialakításra, másrészt a Kossuth L. utca
vízelvezetését oldja meg a befogadó árokig.
A projekt keretében összességében több mint 1,6 km
hosszan kerülnek kiépítésre a vízelvezető árkok,
csatornák.
A fejlesztés eredményeként javul Mezőcsát
infrastrukturális állapota a vízkárkockázat csökkentése
által, a település élhetőbbé válik, emellett a
környezetbiztonság is javul.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul
meg.
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2022. 10. 12. - szerda
2022. 11. 09. - szerda
2022. 12. 14. - szerda

orgászbál 2022
A Területi Horgászegyesület Mezőcsát a Mezőcsát
Város Élelmezési Központjában 2022. szeptember 23án immár második alkalommal rendezte meg Horgászbálját.
A rendezvény időpontjának kiválasztásánál lényeges
körülmény volt, hogy szeptember közepén még
elkerülhettük az esetleges járványügyi szigorításokat,
ugyanis mind 2020-ban, mind pedig 2021-ben a
pandémia miatt maradt el ezen rendezvényünk. Az egyre
jobb közösséggé szerveződő egyesületnél pedig
igényként merült fel a szórakozás és társasági élet ezen
formája is. Ehhez nagymértékben hozzájárult, hogy akik
2019-ben az első ilyen rendezvényünkön részt vettek
nosztalgiával emlegették a hajnalig tartó vigasságot,
akik viszont nem, azok sajnálták, hogy miért nem voltak
ott.
Az idei bálunk megszervezésében Kürthy Mihály
Lajos vezette a „zászlóshajót”, de annak színvonalát
Bukta Jánosné, Bukta János és Mészárosné Virág
Orsolya gondos, kreatív és sokoldalú szervezőkészsége,
utánajárása és ötlete színesítette, ami a Czinege Béla
vendéglátós szakértelmével elhelyezett terítékekkel és
elrendezéssel mindenki részére emlékezetes este lett.
A rendezvény egyik meghívott vendége volt Kovács
Gy. Zoltán Úr, aki a MOHOSZ B-A-Z megyei
szervezetének elnöki tisztjét tölti be. Így személyesen
gratulálhatott azoknak, akik az elmúlt évtizedekben
kifejtett munkájuk és tevékenységük alapján – a
nyilvánosság ezen formáját kihasználva – elismerésben
részesültek az egyesület szűk vezetősége által hozott, de
egyhangúlag támogatott döntéssel.
Az elismeréseknek az elsődleges oka az volt, hogy
Egyesületünk 1972. december 12-én alakult és ebben az
évben fennállásunk 50. évfordulóját ünnepeljük.
Mészáros József Csaba – az Egyesület Elnöke – a bál
megnyitásakor kiemelte ennek jelentőségét és nagyra
értékelte a több mint 100 fős vendég között a 33
egyesületi tag jelenlétét. Előzetesen bízott abban, hogy
azok akik díjazásban részesülnek értesítés nélkül is ott
lesznek a bálon és a nagy nyilvánosság előtt előtt,
meglepetésként átadhatja részükre azon névre szóló
üveg plaketteket, amit az évtizedek alatt kiérdemeltek. A
számítás bejött, mert csak három „igazolt” hiányzó volt
a 12 személy közül. Ezek is olyan váratlanul fellépő

családi vagy egészségügyi problémákra voltak visszavezethetők, amire senki sem számíthatott.
A „meglepetést” elsőként Gál István az egyesület –
egyetlen aktív – alapító tagja vehette át, majd ők követte
Czinege Béla úr, aki két cikluson keresztül látta el –
1999 és 2009 között – az Egyesület Elnöki posztját. Ő
jelenleg is aktívan, a Felügyelő Bizottsági Elnökeként
segíti, szervezi, koordinálja mindennapi tevékenységünket. Nem véletlenül lett 2021-ben az „Egyesület
séfje” cím büszke tulajdonosa.
Őket követte Bukta János úrnak, az egyesület
horgászmesterének, mozgatórugójának és leg
lelkiismeretesebb tagjának az elismerése. Utána Áfra
József a horgásztanya gondnoka, majd Kürthy Mihály
Lajos, Suhajda Sándor az egyesület ellenőrei vehették át
nem várt, de megérdemelt jutalmukat. Végül, de nem
utolsósorban következett az a három egyesületi „tag”,
akik mindennapi észrevételei, javaslatai és aktivitása
miatt hívják ezen társadalmi szervezetet Egyesületnek.
Nevezetesen Fróna János, Gál Barnabás és Mátyás
István, akik elismerésében nem csak saját, hanem
családtagjaik tevékenysége és hosszú évtizedeken
végzett aktivitása is kifejezésre került. Rajtuk kívül is
voltak még többen jelen olyanok, akik ugyanezt a díjat
megérdemelték volna, de az „ami késik, soha nem
múlik” szlogen ismeretében a munkájuknak előbbutóbb beérik a gyümölcse.
A mulatság kezdete előtt még egy apró „sportolásra”
lett mindenki felszólítva, ugyanis a horgász a vízparton
is vagy jó, vagy pedig rossz helyre ülhet le, mint történt
ezen a rendezvényen is. Akik jó helyre ültek a bál egyik
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A bál sikeréhez minden résztvevő hozzájárult kulturált
kiemelkedő szponzora – a nyékládházi Béta Mix
Horgászáruház – 5000 Forintos utalványával, vagy és vidám hangulatával annak ellenére, hogy a kezeket
egy-egy italcsomaggal lettek gazdagabbak. A odafelé teli üvegek, de visszafelé már csak a tombola
hangulatot fokozva Kovács Gy. Zoltán Úr kisorsolta nyeremények töltötték meg.
azon szerencsés egyesületi tagot is, aki 2023-ban
A színvonalas rendezvényt köszönjük
díjmenetesen fog éves területi engedély kapni. A nyertes
támogatóinknak:
ebben az évben egy hölgy, nevezetesen Czinege Béláné
lett.
Mezőcsát Város Képviselő-testületének,
Siposné Horváth Anitának, Mezőcsát Város
Polgármesterének,
Aranyteknőc Horgászboltnak,
Beta Mix Horgászboltnak Nyékládházán,
Pálma Grill Ételbárnak,
Hamburgerháznak,
Deák Kereskedőháznak,
Joker Italkereskedésnek,
Mészáros Ferenc Fürdőszobaszalonnak,
Csáti Optikának,
Nemes Kertészetnek Igriciből,
Kürthy Gumiszervíznek,
Dekor Bolt - Horovecz Tibornak,
Szép Bútorbolt – Szép Jánosnénak,
Színvilág Festékboltnak,
Vaskó Ferencnének az Ibolya Divatházból,
Szilágyi Autósboltnak,
Nyírfa Kereskedésnek – Tóth Lászlónak,
Pecze Imre egyéni vállalkozónak,
Nagyné Ruszkai Erzsébet virágboltjának,
Baranyi József kárpitosnak, valamint
ifj. Gál Barnabás, Tanyi Lóránt, Bukta János, Bukta
Jánosné, Nemes János, Fróna Ferenc, Fróna János,
Suhajda Sándor, Kovácsné Marika, Gál István, Gál
Barnabás, Jávor Péter, Áfra József, Sereg József, Pásztor
János, Fróna László, Nagy Ignác, Kürthy Mihály Lajos,
Kürthy Balázs, Mátyás István, Czinege Béla, Mészáros
József Csaba egyesületi tagoknak és magánszemélyeknek.
Az időközben igényesen elkészített, tálalt és
Mezőcsát, 2022. október 03.
felszolgált töltött káposzta illata az egész termet bejárta,
A THE Mezőcsát Vezetősége
majd íze mindenkit elvarázsolt. A teljes estét betöltő
zenét Nyilas Mihály szolgáltatta, aki nevét tekintve
most nem a Mezőcsáti Színjátszó Társulat Légy Jó
Helyesbítés
Mindhalálig darabjának, hanem jelen esténknek volt az
egyik főszereplője. Olyan hangulatot teremtett, hogy
szinte senki sem vette észre az idő múlását, mert
fülbemászó muzsikái szinte kivétel nélkül mindenkit a
Mezőcsát Városunk
tánctérre csábított. Bizonyára Korda György táncdalNapján
énekes Reptér című népszerű hangvételű zenéje sokak
fülébe megmaradt a mulatság után is.
arkó stvánné
Éjfélkor kezdődött a tombolatárgyak sorsolása, amit
néhány kivételtől eltekintve a helyi vállalkozók,
nyerte el
közéleti személyek és az egyesület tagjainak felajánlásai
a
legvirágosabb
porta
voltak. Fődíjként egy LED televízió került kisorsolásra,
címet.
de több nagyértékű ajándékcsomag és ajándék is
szerepelt a nyeremények között a jelen lévők örömére.
Szinte egész asztalokat beterítettek a sorba rakott
tombolaszelvények. A fődíjat a tisztaság jegyében az
egyik jelentős szponzorunk képviselője nyerte
megérdemelten.
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úcsú

otta stvántól

Gyászolunk. Ismét búcsúzni kényszerültünk. Ismét
eltávozott egy őszinte barát, egy nagyszerű polgárőr,
akit a magunkénak tudhattunk.
A Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége nevében
őszinte megilletődéssel és mélységes fájdalommal
búcsúztunk Kotta Istvántól, a megyei polgárőr
mozgalom egyik meghatározó tagjától, a TiszaújvárosMezőcsáti járás volt járási koordinátorától, a Mezőcsáti
Polgárőr Egyesület volt elnökétől, aki életének 64.
évében örökre kivált közösségünkből.
Hirtelen, váratlanul távozott el közülünk. Tudtunk a
betegséggel vívott harcáról, vissza-visszatérő kórházi
kezeléséről. Mégis állapota javulásában reménykedtünk, mert akit úgy szerettünk, mint Őt, annak
felépülését vártuk inkább, s nem a halálhírét.
Emlékezzünk rá, hogy milyen áldozatos munkával,
járult hozzá a Polgárőrség töretlen fejlődéséhez és
társadalmi szintű elismertségéhez, a megye és
Mezőcsát és térségének, az itt élő emberek
biztonságérzetének javulásához.
Kotta István azok közé a cselekvő és tenni akaró
emberek közé tartozott, akik már közel harminc évvel
ezelőtt felismerték, hogy a növekvő bűnözéssel és a
romló közbiztonsággal az egyéneknek és a civil
közösségeknek is fel kell venni a harcot.
Munkája során gyakran találkozott meg nem értéssel,
cinikus és elutasító magatartással is, de Ő hitt igazában,
kezdeményezése sikerében. Munkabírását,
megszállottságát és szervezőkészségét igen nagyra
becsülte a megyei polgárőr mozgalom és Mezőcsát
Város lakossága.
A gondosan és jól végzett munka, a rend és fegyelem
volt az ő világa közösségünkben. Mindenkihez volt
türelme, egy-két kedves szava. Jó kedélyéhez,
közvetlenségéhez, őszinte segítőkészségéhez kiváló
szervező- és vezetőkészség is tartozott.
Kotta István elhivatottságát és szakértelmét nemcsak
családja és polgárőr társai emléke őrzi, hanem érdemes
és eredményes munkáját elismerő számos magas
kitüntetése is fémjelzi. Munkája elismeréseként

megkapta az Országos Polgárőr Szövetség
elnökségétől a Polgárőr Ezüst, majd Arany
Érdemkereszt kitüntetését, valamint Magyarország
belügyminiszterétől „ Belügyminiszteri kitüntetést,
többször részesült a BAZ Megyei Önkormányzat
Elnökének, valamint a BAZ Megyei RendőrFőkapitányság vezetőjének dicséretében, valamint
megkapta Borsod-Abaúj-Zemplén megye
településeinek közbiztonságáért emlékplakettet.
Nem babérokra tört, azt tette, amit legjobb tudása,
lelkiismerete és szíve diktált. Nevét arany betűkkel írta
be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Mozgalom történetébe. Mindannyian tudjuk, hogy
nekünk, élőknek kell tovább folytatnunk az Ő
munkáját.
Élete okulás és tapasztalat, példa és tanulság lehet.
Mint ahogy semmilyen fán nem nő egyforma levél, az ő
élete is egyedi, de egyben általános érvényű is. Jelentős
történelmi időszakok, nagy társadalmi változások
közepette az általános emberit képviselte, mindig tudta,
hol a helye, mit kell tennie, mindig nemes és tiszta
szívű, szilárd és következetes jellemű tudott maradni.
Tartalmas, teljes életet élt.
Önfeláldozása nem volt hiábavaló: a mozgalom,
amelynek egyik alapítója, motorja és éltető eleme volt,
élni, erősödni fog, olyanná válik, amilyenné Ő is
szerette volna formálni.
Kotta István szívós akarattal, eltökéltséggel és
önzetlen tenni akarással harcolta végig pályáját: a
családszeretet, a közösségért érzett felelősség és a
hazaﬁság pályáját. Sorsa jól példázza Arany János
sorait:
“Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben,
Ember lenni mindig, minden körülményben.”
És Ő élete végéig igaz ember tudott maradni. Ránk,
ezt hagyta örökül. Maradjon meg emlékezetünkben
úgy, ahogyan élt, úgy, ahogyan Őt megismertük és
elfogadtuk. Tartsuk számon erényeit, okuljunk
gyengeségeiből, kövessük példamutatást érdemlő
tetteit.
Búcsúzunk tőle azzal, hogy emlékét kegyelettel
megőrizzük. Kotta István, Pista, szeretett barátunk,
nyugodjál békében!
Csóra György, a Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke
és a Mezőcsáti Polgárőr Egyesület Vezetője és tagjai

öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett férjem
KOTTA ISTVÁN
temetésén részt vettek sírjára a kegyelet virágait
helyezték, és mindazoknak,
akik részvétüket fejezték ki.
A gyászoló család
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.”
(Juhász Gyula: Consolatio)

2022. október

Téli
autógumi
csere
akció
a Mezőcsát, Árpád úti
gumisnál.

Szerelés, centírozás
már

1.000,- Ft

-tól.

Érdeklődni a
0670 373 62 21
telefonszámon lehet.

ímzett sokszínű vidéki megjelenés –
ziklápa ft. gépbeszerzése gépi hímzés és varrás
Megvalósítás helyszíne: 3465
Tiszabábolna, Mezőcsáti út 11.
Projektazonosító: 3059078884

Elérhetőség:
Csizmadiáné Róth Éva
+36204688499

eghívó
Október 16-án vasárnap du. 15 órától Idősek

Napi istentiszteletet tartunk a templomban,
Nemesbikki és Tiszaújvárosi idős vendégeinkkel.
Erre alkalommal szeretettel hívjuk és várjuk
Mezőcsáton élő kedves idős Testvéreinket.
Külön szeretetvendégséget a járványhelyzet miatt
nem tartunk, de egy kis szeretetcsomagot
mindenkinek készítünk, amit az istentisztelet után a
templom kijáratánál átadunk.
Tóth Tamás
Gazda István
főgondnok
lelkipásztor

Tájékoztató ruhaadomány osztásról!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók az
adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.
Az osztás időpontja: 2022. 10. 28. (péntek) 8-12 óra
Az osztás helyszíne: Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ udvara (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)
Kérjük, hogy TAJ kártyáját az átvételhez mindenképen
hozza magával! A ruhák elszállításához zsákot, szatyrot
az intézmény nem tud biztosítani.
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10m és 12m közötti2 üzlethelyiségek kiadók
1719ft/m /hónap + áfa
A bérleti díjon felül: közös költség+rezsi
Érdeklődni Mészáros János Zsoltnál, a
Mezőcsát Város Önkormányzatának
Műszaki Osztályán vagy a +36 20 581 71 12-es
telefonszámon lehet.
2

2

Érdeklődni Mészáros János Zsoltnál,
a Mezőcsát Város Önkormányzatának
Műszaki Osztályán vagy a
+36 20 581 71 12-es
telefonszámon lehet.
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„ óvá lesz a

élibáb!”

lapkő elhelyezésének ünnepe
a eformátus skolában

Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezetében azt írja a 7.
versben, hogy „Tóvá lesz a délibáb, a szomjú föld vizek
forrásaivá!” Izráel népe életét írja le e természeti
képpel: a kiállott próbatételek, küzdelmek után Isten
ígérete szerint jobbra fordul a sorsuk. Amit csak úgy
láttak maguk előtt, jövendőjük felől, mintha délibábot
látnának, az most tapasztalati valóság lesz: tóvá lesz a
délibáb, valóban vizet fog adni, sőt a kiszikkadt
aszályos földet is megitatja, és még forrás is fakad
belőle megenyhítve sokak szomjúságát.

2022. szeptember 18-án vasárnap délelőtt 10 órára
ünnepi istentiszteletre hívogattak harangjaink, amelynek keretében elhelyeztük újonnan épülő iskolaépületünk alapkövét.
Az istentiszteleten Pásztor Dániel a Tiszáninneni

Református Egyházkerületünk püspöke hirdette az Igét
a 105. zsoltár alapján hálaadásra és hitvalló
megszólalásra bátorítva a templomot betöltő gyülekezet
közösségét. Az igehirdetést követően Molnár János, a
Zsinat Presbiteri elnöke mondta el köszöntését további
áldást kérve a 30 éve újraalapított iskolában folyó életre.
Dr. Molnár Pál főorvos a Tiszáninneni Egyházkerület
főgondnoka, mint aki folyamatosan ﬁgyelemmel kíséri
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és támogatja gyülekezetünk életét, a jövőt építő
gyülekezetre kért áldást. Szőnyi Tamás esperes az
Egyházmegye köszöntését hozta és adta át. Siposné
Horváth Anita, Mezőcsát Város Polgármestere az
iskolaépítésről, mint a város életében fejlődést,
gazdagodást hozó fontos történésről szólt. Szívből jövő
jókívánságát fejezte ki a majd itt folyó oktató-nevelő
munkához.
A vendégek köszöntését követően Horváth László
igazgató úr méltatta és köszöntötte e tanévben jubiláló
pedagógusainkat: Horváthné Hajdú Éva óvodavezetőnk
40 éve tanít, Gazdáné Lengyel Erika folyamatosan 30
éve az Iskola 1992-es alapításától fogva tanít, Tolvajné
Papp Éva és Oláh Sándorné tanítónők 25 éve, Némethné

Vida Éva tanárnő szintén 25 éve oktatja a matematikát. A
gyülekezet közössége a 134. zsoltár 3. versének
éneklésével kért áldást a jubilánsokra.
A templomi istentiszteletünket a Szózat eléneklésével
fejeztük be, és ezután vonultunk át az iskolaépítés
helyszínére folytatva ünneplésünket. Örömmel
hallgattunk verset már a templomban is Kovács Ágnes
8. osztályos diákunktól, most pedig Koczka Ferenc és ﬁa
Levente volt tanítványunk verseire ﬁgyelhettünk. Wass
Albert sorai sokat mondóvá lettek: „a víz szalad, a kő
marad!”
Az alapkő elhelyezése előtt szóltam ez ünnep
fontosságáról és az alapkő, a szegeletkő jelentőségéről.
Eredetét az ókori világ sumér-babiloni kultúrájában
találjuk. Agyagból készítették, tölcséres formája volt,
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rávésték a tulajdonos, az építők nevét, az épület célját, és
elköteleződésükről tettek hűségesküt a jelenlévők, hogy
az épületet céljának megfelelően használják, fenntartják
és védelmezik.
Helyi történelmünkhöz kapcsolódva szóltam az 1744es templomi alapkőről, az 1777-es toronyalapkőiről,
amelyek ma is szilárd alapokat tartanak.
A régi elbontott iskolaépületünket 1860-ban építették
elődeink, amelyből bemutattunk egy, a Bükkből való,
alapozáshoz használt követ, vele együtt két darab
eredeti, Mezőcsáton égetett névjegyes téglát és egy
faragott kőgolyót, amely attika falat díszíthetett (mint a
templom attika falán lévő díszítőkövek).
Legutóbb 1999-ben tettük le Iskolánk tornatermi
Szárnyának alapkövét a bástyaszerű kis tornyunk alá.
Reméltük, hogy hamarosan tovább építhetjük,
modernizálhatjuk több évszázados iskolánkat. Több
mint 2 évtizedet kellett várnunk az újabb alapkőelhelyezésre, de eljött az ideje, azaz „Tóvá lett a
délibáb!”
Hálásak vagyunk Mennyei Atyánknak, hogy Fia, Jézus
Krisztus a mi hitben, lélekben való legfontosabb
alapkövünk, akire épülhetünk, mint élő kövek
nemzedékről nemzedékre folyamatosan.
Az új épületszárnyban tantermek, szaktantermek,
foglalkoztató csoportszobák, könyvtárhelyiség, tanári
szoba, vezetői szobák, irodák kerülnek kialakításra. Egy
emlékszoba is kialakításra kerül névadó püspökünk és
neves pedagógusaink emlékére. Modernizáljuk iskolaudvarainkat és autósparkolóhelyeinket is.
Ünnepi együttlétünket a Himnusz eléneklésével,
áldásmondással fejeztük be.
Ez ünnepi istentisztelet keretében köszöntem meg
Püspök úrnak Parókiánk energetikai felújítását, ami a
Kerület égisze alatt történt meg. Mi itthon a kedvezményezettjei lehettünk e Kormányzati Támogatás
megvalósulásának a 32 éve felépült és felszentelt
Parókia újjászületésének.
Az új iskolaépület átadását Deo volente 2023
augusztusára tervezzük pályázati ütemtervünk szerint.
Gazda István
lelkipásztor

2022. október

gyházi hírek

zületések
Katolikus
Egyház

Balogh Tamás Richárd és Lakatos Malvin

Olívia Júlia

Szentmisék
kezdete:
Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00
Hétfő, péntek:
17.00
Vasárnap: 11.00

Hajdu István és Kun Nikolett

Kristóf

Hugya Péter és Bertók Anita

Péter

Kápolnai László és Nagy Mariann

Odett

Református Egyház
Minden hétfőn-kedden 7 óra
40 perctől diákistentisztelet a
templomban.
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.
Október 23-án vasárnap,
ünnepi istentisztelet.
Az istentisztelet után koszorúzás a
templomkertben.
Október 30-án Reformációi ünnepi istentisztelet,
1 osztályos tanulók fogadalomtétele.

Kemény Ferenc és Ecsedi Stella

Nóra

Nagy Zoltán és Kerekes Diána

Nándor Benett

ázasságkötés

Hankó Kitti Erzsébet és Vígh Zoltán
Bartók Petra és Szabó Martin
Lőcser Emma és Nemes István

özv. Török Istvánné szül: Szegő Lídia 95 évet élt
Nagy Tiborné szül: Balázs Erzsébet 59 évet élt
Németh Sándorné szül: Farkas Ilona 92 évet élt

2022. október

Ebben az évben már tizenhetedik alkalommal került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire. Az
Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálásával a hazai könyvtári rendszer ismét készen áll arra, hogy
különleges, rendhagyó tartalommal töltse meg az október eleji napokat.
Ehhez kapcsolódtunk a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtárral egy rendhagyó Nosztalgia Esttel.
Tavaly nagyon sikeres volt az Édes Antal kúriában megtartott koncert, így újra felkértük Juhász Tamás
zongoraművészt, akihez idén a barátai is csatlakoztak, s így újra együtt tölthettünk egy kellemes estét.
Köszönjük ezt a felejthetetlen estét a fellépőinknek és a közönségünknek!

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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