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Az idősek ünneplése
Októberben, az Idősek Hónapjában ország-, sőt világszerte köszöntik azokat, akik már nem aktívan töltik az életüket: a nyugdíjasokat, a nagyszülőket, a pihemőben lévő korosztályt. Mezőcsát városában hagyomány szerint szintén minden évben sor kerül erre az
ünnepre, ahol az Önkormányzat köszönti és látja vendégül a település idősebb polgárait.
2017-ben az Idősek Napjára október 7-én került sor, számos újdonsággal. Először is: a polgármester javaslatára a meghívottak
körét kiterjesztették és az alsó határt a 65. évre tették. Mivel ennek
következtében látszott, hogy sok vendége lesz az eseménynek,
ezért helyszínt is kellett váltani: az Egressy Béni Általános Iskola
tornacsarnokába terítettek meg a szervezők és építették fel a színpadot.
A délutánra körülbelül 400 meghívott érkezett és foglalt helyet a
terített asztalok mellett. A rendezők úgy látták: nagyon jó társaságok alakultak ki a kisebb és a nagyobb asztaloknál egyaránt. Ritkán
látott ismerősök és gyakran találkozó barátok egyaránt jól érezték
magukat és szívesen váltottak szót egymással.
Az ünnepséget Siposné Horváth Anita polgármester nyitotta meg
köszöntő szavaival. Felidézte a meghívóra nyomtatott gondolatokat:
A ﬁatalságtól az öregségig olyan lassú átmenet vezet, hogy az ember maga észre sem veszi a változást. Ugyanígy, amikor az ősz követi a nyarat, s a tél az őszt, a természet olyan fokozatosan változik,
hogy nemigen tudjuk nyomon követni. (Maurois)
Azonban - ahogyan azt városunk polgármestere megfogalmazta -

ez a nap nem az elmerengésre, hanem az
örömökre való; az
örömre az együttlét
fölött, és mindenért,
amiben részünk lehet.
Siposné Horváth
Anita beszámolt arról, hogy mi történt a
városban a legutóbbi
Idősek Napja óta, hiszen - mint mondta - a
jó fejlemények idővel
annyira természetesnek hatnak, mintha
mindig is így lett volna, jóllehet: semmi
sincsen magától. Öszszefoglalta tehát a
felújításokat, beszélt
a folyamatban lévő
beruházásokról, a további tervekről és mindenről, ami városunk
jelene és jövője. Külön kiemelte, hogy a városvezetés egyre inkább
számíthat a polgárok együttműködésére, alkotó, teremtő gondolataira és cselekvésére egyaránt. Felemlítette a városi szintű rendezvényeket, amelyek a maguk eszközeivel szintén a cselekvő lakosságot szólítják meg és beszélt arról: milyen büszkeség számára,
hogy mezőcsáti lehet.
A köszöntő szavak után a
tiszaszederkényi Sodrás
Színtársulat mutatta be a
Mágnás Miska című operettet, nagy sikerrel. Ez az
amatőr társulat már másodízben járt Mezőcsáton, és
remélhetőleg majd az újabb
darabjukat is bemutatják
itt.
Amíg folyt az előadás,
megérkezett a térség országgyűlési képviselője,
Tállai András államtitkár,
miniszterhelyettes, aki
közvetlen, baráti szavakkal
köszöntötte az időseket.,
akiket csokoládéval ajándékozott meg. Az estet vacsora zárta.
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Emlékezés a forradalomra

Október 23-án nem volt kegyes az időjárás az ünnepség szervezőihez és az azon
részt venni kívánókhoz: erős szél, meg-megújuló eső tette lehetetlenné, hogy szokás
szerint elinduljanak az ünneplők a fáklyás felvonulásra. Emiatt a megemlékezésnek
csak a fedett térre tervezett része valósulhatott meg: a Művészetek Házában gyűltek
össze, akiket nem rettentett el a rossz idő. Ugyancsak bent mutatták be „A
Forradalom” című kiállítást is.
Az ünnepi beszédet Kápolnai László alpolgármester mondta el, aki nemcsak a történelmi eseményekkel foglalkozott, hanem idézte
a tanulságokat is: az összefogás, a közösség erejét. A verseket két kassai színész: Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád mondta el, a
komolyzenei betéteket Soós Gábor hegedűművész és Juhász Tamás zongoraművész adták elő.

Emlékek a Városnapról

A vidám szüret a Kardos Dűlőben immáron második alkalommal került
megrendezésre. A résztvevő Vendégek, akik értékelik a hagyományokat,
nagyon jó hangulatba töltötték a napot. Jövőre mindenkit visszavárunk nagy
szeretettel:
Gál Erika, az Egyesület elnöke

A Városnap rendezőjének legkedvesebb emléke, hogy itt járt és aktívan
részt vállalt az eseményekből a Magyar Honvédség. A kiállító és
harcászati bemutatót tartó katonák kedvességükkel, alkalmazkodó
készségükkel lopták be magukat a szívünkbe. Várjuk őket jövőre is!
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Önkormányzati hírek
2017. október 30-án tartott Képviselő-testületi ülésen Mezőcsát Város Önkormányzata a következő közérdeklődésre számot tartó
döntéseket hozta:
A Képviselő-testület döntött arról, hogy éves közmeghallgatását 2017. november 13-án tartja, délután 17.00 órától a Művészetek
Háza épületében.
Az önkormányzat által meghatározott díjakat és adótételeket felülvizsgálta a Képviselő-testület és úgy határozott, hogy azokat 2018.
évre vonatkozóan nem módosítja. A szippantott szennyvíz díjának meghatározásáról szóló 1/2014. (I. 28.) önkormányzati
rendeletben foglalt 2017. december 31-ig meghatározott díjtételeket 2018. januárt követő időszakra vonatkozóan is alkalmazhatóan,
változatlan formában fogadta el.
A képviselők 15.000.- Ft/fő összeget szavaztak meg az időskorúak 2017. évi szociális támogatására. Mezőcsát város 65. évet
betöltött lakói jogosultak az egyszeri szociális támogatás igénybevételére a város szociális ellátásokról szóló rendelete alapján.
A Mezőcsáti ÁMK Óvoda és a Kiss József Közösségi Ház zárva tartásáról szóló előterjesztést a képviselők megismerték és az
alábbiak szerint határoztak annak időpontjáról:
ÁMK Óvoda – Hősök-tere 15. szám, illetve Árpád u. 6. szám – 2017. október 30. – 2017. november 3-ig, illetve 2017. december 27. –
2018. január 2-ig.
ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár 2017. december 27. – 2017. december 29-ig.
Megtárgyalta és elfogadta továbbá a Képviselő-testület a Mezőcsáti ÁMK Óvoda 2017/2018. nevelési évre szóló munkatervét.
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az ÁMK Óvoda Mezőcsát, Árpád u. 6. szám alatti épületében – a nevelési feladatok
zavartalan ellátása mellett – kozmetikus képzést folytassanak 2017. november 4. és 2018. március 14. közötti időtartamban.
Mezőcsát Város Önkormányzata vagyonkezelői szerződést kötött a Miskolci Szakképzési Centrummal, mely alapján a mezőcsáti
gimnázium Mezőcsát, Kossuth u. 12. szám alatti épülete, és az ahhoz tartozó ingóságok a szakképzési centrum vagyonkezelésébe
kerülnek.
A 2018. évi karácsonyi időszakra készülve a Képviselő-testület megtárgyalta a köztéri ünnepi díszkivilágítás napirendi pontját és
döntött arról, hogy a város ünnepi világítását bővíti 20 db villanyoszlopra szerelhető lámpasor beszerzésével 250.000.- Ft értékben.
A téli időszakra való felkészülés megkezdődött. A Képviselő-testület 500.000.- Ft értékben adott engedélyt téli útszóró só
beszerzésére a karbantartási feladatok ellátásához.
A Testület döntésével előkészítette a TOP-1.1.1-15 azonosító számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” projekt megvalósítását.
A közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására a felkért szakértők közül a Demeter Ügyvédi Iroda ajánlatát fogadta el.
Döntött a Képviselő-testület az új művelődési házba beszerelésre kerülő színházi zsöllyék beszerzéséhez szükséges költségvetési
forrás átcsoportosításáról. A beérkezett ajánlatok alapján a Képviselő-testület elfogadta a legkedvezőbb ajánlatot tevő Net21 Kft.
ajánlatát a zsöllyék beszerzése, a támberendezés legyártása és helyszínen való beszerelésére vonatkozóan.
A Képviselő-testület több napirendi pontot tárgyalt az önkormányzati tulajdonban álló lakások karbantartása, felújítása, bérleti díjak
beszámítása tárgyában. A testület döntött a Mezőcsát Hősök tere 32. sz II/1. lakásingatlan elidegenítéséről. Az önkormányzat lakást
2.400.000.- ft. áron értékesíti a lakás jelenlegi bérlője részére.

Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő – testületének
18/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására,
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014.(I. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi L VII. tv. 44/C§ (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására,
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására a
következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép:
2.§
A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
Siposné Horváth Anita
dr. Jerebák József
polgármester
jegyző
1. melléklet
2018. január 1-jétől a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elhelyezésének díja:
1.
Alapdíj: 7.500.-Ft +ÁFA
2.
Ürítésre meghatározott egységnyi díjtétel: 900.-Ft/m3+ ÁFA
Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó- gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő alapján kell
meghatározni.
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Vendégek Mezőcsáton
Bencsik András a migrációról
Mezőcsáton járt és lakossági tájékoztatót tartott Bencsik András, a
Magyar Demokrata című lap főszerkesztője. Előadását megelőzően
nyilatkozott a sajtónak.
- Elindult egy kampány, én is részt veszek benne – örömmel és jó szívvel
vállaltam el, hogy elmegyek oda, ahová hívnak. Így jutottam el
Mezőcsátra is. Elmondom mindenhol, hogy a látszat ellenére az
úgynevezett Soros-terv létezik, és nagyon komolyan kell venni.
Nagyon szerencsés Magyarország atekintetben, hogy végül is nem
zúdult ránk az a népvándorlási hullám, amelyik Nyugat-Európát elérte,
de szó nincs arról, hogy ez a forgatókönyv véget ért volna. Olyan
demográﬁai ökölszabályok működnek a világban, olyan elképesztő
erejű tényekkel szembesülünk; mint egyfelől Európa népességcsökkenése, máshol a népesség robbanása, hogy nem lehet nem komolyan venni.
Ma nagyon sokan jöttek el. Ez arra utal, hogy ez a téma alighanem
nagyon sok embert foglalkoztat. Azt mondhatnám: szinte minden
kérdésünkre a jelen lévők száma ad választ.
Azt, hogy ez a téma nem vált ki még nagyobb érdeklődést az országban,
én azzal magyarázom, hogy nincs veszély az országban. Az emberek jó
része úgy gondolkodik: majd idegeskedem akkor, ha jön a veszély. Ez
nem is baj, mert ismétlem: nincs veszély. És az a cél, hogy ne is legyen. A
társadalom egy része megnyugodott: működik a határzár, nincs semmi
baj. De ha szétnézünk a határokon kívül: az osztrák választás
eredményét a migráns-kérdés döntötte el.
Értsék jól: a határvédelem jól működik. De ha egy nagy migránshullám indul el, akkor lesznek gondjaink. Ezért kell beszélnünk a
problémáról.
Előadását kétszáznál több érdeklődő hallgatta meg.

Agrárszakemberek tanácskozása
A Művészetek Házában tartotta regionális szakmai tanácskozását a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete október 19-én. A megnyitót
Bujdos Márton elnök mondta el, majd ifj. Taskó József mezőcsáti gazdálkodó,
az esemény házigazdája köszöntötte a megjelenteket. Értékes és sok hasznos
információt adó előadást tartott dr. Németh Csaba a vidékfejlesztési és
állattenyésztési aktualitásokról, őt követte dr. Török Márton tenyésztésvezető,
aki az új szakmai szoftvert mutatta be, majd Panda György tenyésztési felügyelő
beszélt a húsmarha tenyésztők adminisztrációs kötelezettségeiről. A minden
tekintetben hasznos és sokoldalú tanácskozás résztvevői ezt követően közös
ebéden vettek részt, majd meglátogatták a Taskó-család szarvasmarha telepét.
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Gimnáziumi tájékoztató
Kedves Végzős Diákok! Tisztelt Szülők!
A Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája színvonalas oktatás és a gyermekközpontú nevelés
szellemében kíván az iskolahasználók – városunk, szűkebb és tágabb régiónk diákjai és szüleik – szolgálatára állni.
Az érettségiig három különböző osztálytípusban, ezeken belül is sokféle többlettanulási lehetőséggel juthatnak el tanulóink. A 11-12.
évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő kurzusokat szervezünk diákjaink felsőfokú tanulmányainak segítésére. Az érettségi után kínálunk
a diákjainknak szakképzési lehetőséget is.
2018/2019-ben induló osztályok

Gimnáziumi osztály
Tagozatkód Évfolyamok Osztályok jellemzői
száma
0501
4
kerettantervre épülő általános tantervű
0502
6
kerettantervre épülő általános tantervű
Szakgimnáziumi osztály
Szakgimnáziumi osztály
Tagozatkód
Évfolyamok
Osztályok jellemzői
száma
kerettantervre
épülő
helyi
0503
4
(mezőgazdaság ágazat)
0504
4
kerettantervre
épülő
helyi
(könnyűipar ágazat)

Felvehető
Osztály
1
1

Fő

28
28
Felvehető

Osztály

Fő

tantervű

1

28

tantervű

1

28

A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után intézményünkben az alábbi szakképesítést választhatják.

OKJ szám

Tervezett szakképesítés
megnevezése

54 542 01
54 621 02

Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Mezőgazdasági technikus

Képzés ideje

Felvehetők
száma (fő)

1 év
1 év

24
24

Szakközépiskolai képzés: általános iskolát végzett tanulók részére.

34 521 06

Tervezett szakképesítés
megnevezése
Hegesztő

34 541 05
34 762 01

Pék
Szociális gondozó és ápoló

OKJ szám

Képzés ideje

Felvehetők
száma (fő)

3 év

24

3 év
3 év

24
24

Általános felvételi eljárásban: Felvételi vizsgát nem tartunk, felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
történik.
A felvétel eredményéről írásban, postai úton tájékoztatást nyújtunk 2018. 04. 27-ig.
Az iskolában oktatott idegen nyelvek: angol, német csoportbontásban.
Emeltszintű érettségire való felkészítés: igény szerint a kötelező érettségi tantárgyakból és szabadon választott tantárgyakból.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengén látó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, ﬁgyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek.
A szakközépiskolai osztályokban egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. Az igazolás benyújtása a jelentkezési
lappal egy időben történik.
Nyílt nap: 2017. november 21. 900 óra..
A program keretében tájékoztatást adunk képzéseinkről, iskolánk pedagógiai
programjáról és bemutatjuk intézményünket az érdeklődő diákoknak és a
szülőknek.
Az intézmény valamennyi rendezvényére szeretettel várjuk az érdeklődő
általános iskolásokat és szüleiket. Az igazolás benyújtása a jelentkezési lappal
egy időben történik.
Pásztor Éva
mb. tagintézmény vezető
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Rendezvények itthon és a városon kívül
Juhász Tamás zongoraművészt ezúttal, ezen a képen egy
miskolci helyszínen: a Herman Ottó Múzeum régi, Papszer utcai
épületének úgynevezett Szemere-szalonjában láthatjuk, ahol egy
zenei sorozat résztvevőjeként varázsolta el a közönséget október
13-án. A programsorozat állandó szereplője, Flach Antal zeneművész, zenetörténész ezalkalommal a következő témát járta
körül a közreműködőkkel: Chopin és a magyarok.
Az előadásban számos, vagy inkább számtalan érdekesség,
történeti tény, idézet hangzott el és természetesen a főszereplő a
zene volt. A témából fakadóan, hallhattunk arról: hogyan hatott a
magyar kultúra Chopin-re és hogyan Chopin a magyar zenére.
Láthattunk korabeli dokumentumokat, hallhattunk leveleket és
naplórészleteket, és nem volt olyan pillanata a délutánnak, amikor
az ember úgy érezte volna: sok az információ, sok az itt töltött idő.
Úgy gondolom, nemcsak a mezőcsátiak, hanem mindenki lelkét
bearanyozták a Juhász Tamás előadásában elhangzó zenedarabok, hiszen a művész hosszú évek óta kitüntetett ﬁgyelmet szentel
ennek a kornak, különösen pedig Liszt és Chopin munkásságának, mondhatni: a keze alá valóak a darabok, amiket most
előadott. Riz Gábor előadása
Remek volt a környezet is: a Szemere-szalonban 19. századi festmények között foglalt helyet a hallgatóság - ezúttal igen szűkösen, hiszen
a vártnál lényegesen többen látogattak el az eseményre. Juhász Tamás mögött a képen egy Deák Ferencről készült festmény látható, és
körben hasonlóan igényes, régi képek keretezték a szalont.
Gratulálunk a sorozat kitalálásához és lebonyolításához a közreműködőknek; úgy gondolom, érdemes ﬁgyelemmel kísérni a továbbiakat
is. December 15-én a Magyar zenés karácsony című programra számíthatnak az érdeklődők.

Minden, ami tök
„Tök jó délután”-t hirdetett október utolsó szombatjára a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány a Mátyás úti tájházához, és akik ismerték már
a rendezvényt, el is mentek, hogy részesei legyenek ennek az őszi programnak. Ami mindenkit le kellett, hogy nyűgözzön: a tökös ételek és
italok választéka, ötletessége, ami részben a régi magyarok leleményességét,
részben a mostani utódok kreativitását dícsérte.
Volt tökfaragó verseny, sütőtök ételek és italok és láthattuk a város legnagyobb
tökét is. A tájházban Szikszai Róbert mutatta be az alkalomhoz válogatott munkáit.
A gyerekek kipróbálhatták magukat a népi játszóház tárgyaival, akinek nem volt
különösebb dolga-gondja, az forralt bort szürcsölhetett - egyszóval mindenkiről
gondoskodtak a szervezők. Az idő lehetett volna jobb is, de hát októberben már
nem lehet csodákat várni...

2017. november
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Hírek, információk
Járási közbiztonsági egyeztető fórum
Október 11-én egyeztető fórumra gyűltek össze a rendőrség és a járás vezetői. A rendőrség részéről ott volt Dr. Vereckei Csaba
dandártábornok, megyei rendőrkapitány; Dr. Kalapos István ezredes, tiszaújvárosi rendőrkapitány és Sipos József alezredes, a
mezőcsáti rendőrős parancsnoka. A meghívottak közül pedig megjelentek a települések vezetői, a civil szervezetek és intézmények
képviselői.

A jelen lévőket Kalapos István tájékoztatta a legutóbbi fórum óta történtekről. Elmondta, hogy 2017. egy megerőltető év a
rendőrség részére, hiszen nagyon sok a helyi rendezvény, és emellett a déli határ védelméből is kiveszik a részüket.Mindemellett
sikeres év vége felé közelednek, hiszen eddig azt lehet mondani, hogy szerencsésen csökkent a bűncsekemények száma a térségben.
Az egyetlen bűncselekmény, amelyben nőtt az esetek száma, a garázdaság - ez továbbra is fejtörést okoz mind a rendőrségnek, mind
a helyi vezetőknek és a lakosoknak. Súlyos esemény - amilyen az élet elleni, idősek elleni cselekmény - eddig nem volt 2017-ben.
Mint azt a kapitány úr elmondta, Mezőcsáton ﬁatal, agilis állomány dolgozik a település és a térség biztonságáért. Az elfogások
száma a duplájára nőtt, és ebben, valamint az általános bűnügyi helyzet javulásában szerepe van a sokoldalú együttműködésnek.
Vereckei Csaba mindehhez hozzátette: az a megnyugtató, ha mindennapos az együttműködés, hiszen ez látszik is az
eredményeken. Sokatmondónak nevezte, hogy a mezőcsáti fórumra milyen sokan tartották fontosnak eljönni - ez bíztató a jövőre
nézve is.
A jelen lévők felvetették a droghasználat problémáját, mint olyat, ami talán leginkább terheli a települések életét. A szakemberek
rávilágítottak: a megelőzés és a kezelés egyaránt nagyon nehéz, és a lakosságtól ebben a tárgykörben csak minimális jelzéseket
kapnak.
A rendőrtisztek mellett a hozzászólók is fontosnak és példaértékűnek minősítették a rendőri szervek és a települések közötti
együttműködést, és kérték, hogy a jövőben is legyen ez így. Külön kiemelték a nyugdíjasokkal, a gyermekvédelem tárgykörébe eső
ﬁatalokkal való foglalkozást, és örömüket fejezték ki, hogy kedvezőre fordultak a tendenciák.

Kedves Gyerekek és Felnõttek!
Emlékeztek még a tavalyi találkozásunkra? Én nagyon
jól emlékszem, mert sok-sok jó gyerekkel találkoztam
Mezõcsát Fõterén.
Ezért úgy gondoltam: idén ismét ellátogatok hozzátok.
Ha van kedvetek velem találkozni, gyertek ki a térre
december 5-én, kedden 16.00 és 17.00 óra között!
Aki nem jön üres kézzel, hanem készül verssel, dallal,
esetleg rajzzal, azt megjutalmazom!
Várom a találkozást!
A viszontlátásig szeretettel üdvözöl mindenkit
a Mikulás

Meghívó
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Iskolai hírek
Ez az év is jól kezdődik az Enyedyben!
A 2017 – 2018-as tanév több szempontból is különleges iskolánk
életében. A Reformáció 500. évében iskolánk újra indításának 25.
évfordulójáról is megemlékezünk.
Mozgalmasan, tartalmasan telt el a tanév első két hónapja. Szeptember elején hagyományainknak megfelelően sportdélutánt szerveztünk diákjainknak. Ehhez segítséget kaptunk Mezőcsát Város
Önkormányzatától. Vidám, élménydús délutánt tölthettünk el a
sportpályán. Köszönjük szépen!
Szeptember első napjaiban kaptunk értesítést, arról, hogy Esélyjavító
tanulási lehetőségek a Dr. Enyedy Andor Református Általános
Iskolában című EFOP pályázatunkat az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 59.306.003 Ft támogatásban részesítette. A pályázat
keretében tananyagfejlesztés, pedagógusaink és diákjaink képzése és
eszközbeszerzések valósulnak meg. A pályázat megvalósításával
segíteni tudjuk tanítványainkat képességeik még hatékonyabb
kibontakoztatásában.
Ezt a célt szolgálja a Református EGYMI és a Református Országos
Értéktermő Tehetségközpont által támogatott Református Gazdagító
Program beindítása iskolánkban. A program keretében környezetismeret, magyar, történelem, matematika és biológia tantárgyakhoz kapcsolódva tehetségfejlesztő foglalkozások indulnak a
tanévben.
Szeptember 23-án adtunk hálát iskolánk újra indításának 25.
évfordulója alkalmából. A nap igéje Sámuel I. 7. 12. alapján
„..Mindeddig megsegített minket az Úr.” Jó volt látni istentiszteletünkön az 1992-ben indult első osztály diákjait és szüleiket.
Erőt és hitet meríthettünk egykori diákjainkkal és pedagógusainkkal
folytatott beszélgetésekből a folytatásra. Hálásak vagyunk a megtett
útért és kértük Isten áldását az előttünk álló feladatok megoldására.
Október 15-én 2. osztályos diákjaink bemutatkozó szolgálatára került
sor istentisztelet keretében, ahol lelket gazdagító, átfogó képet kaptunk ünnepeinkről.
Hagyományainknak megfelelően szeretettel hívtuk és vártuk a város
és a környező települések nagycsoportos óvodásait és szüleiket
Iskolanyitogató rendezvényünkre. Ezeken az alkalmakon megismerkedhetnek a résztvevők iskolánk életével, a gyerekek belekóstolhatnak az iskolás életbe, és szüleikkel együtt megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel. Várjuk a szülőket és gyermekeiket további alkalmainkra, melyeket havi rendszerességgel tartunk.
Bejelentkezés az iskola titkárságán és óvodánkban lehetséges. A
pontos időpontról iskolánk honlapján és hirdetésekkel adunk
tájékoztatást.
A tanulmányi versenyek is megkezdődtek a tanévben. A Bolyai
Matematika Csapatverseny Megyei döntőjében elért eredményeink:
III. helyezett: Nemes Attila, Tirpák Ramón, Tompa Áron, Tóth László
Botond 7. osztályos tanulók alkotta csapat.
IV. helyezést ért el 6. osztályos csapatunk: Karanyicz Gábor, Nagy
Norbert, Németh Dávid, Németh Máté.
V. helyet szerzett 7. osztályunk másik csapata, melynek tagjai:
Bádonyi Patrik, Burai Donát, Horovecz Kristóf, és Lovász Levente.
Október 23-án, Nemzeti ünnepünkön 6.a osztályos diákjaink
elevenítették fel a 61 évvel ezelőtti eseményeket ünnepi istentiszteletünkön. A helynek és az emlékezésnek megfelelő méltósággal
tették emlékezetessé az ünnepet.
A tanév eddigi eseményei, eredményei alapján joggal mondhatjuk:
SOLI DEO GLORIA!
Horváth László igazgató

Jócskán Ősz – Október az Egressyben
Ha október, akkor szüret, vértanúk, vöröslő-aranyló színpompa, reggel sapka délután póló, ökörnyál és köd, '56-os
megemlékezések, na meg őszi szünet….
Sűrű és szorgalmas időszak volt a suliban ez a hónap is. Az
elsősök belerázódtak abba, hogy már nem óvodások és
bekapcsolódtak azokba a hagyományokba, szokásokba, amitől
Egressys diáknak érezhetik magukat. Ilyen volt például az
Állatok Világnapja. 1931 óta ünneplik minden esztendőben
Szent Ferenc emléknapján, október 4-én, aki a legenda szerint
nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük,
s már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk
kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Mi
ebben az évben a környezetünkben élő madarak védelmére
szerettük volna felhívni tanulóink ﬁgyelmét és a hamarosan
beköszöntő etetési időszak fontosságára. Számtalan madarat és
madáretetőtRizalkottak
az osztályok termésekből, papírból, fából,
Gábor előadása
műanyagból, mindenféle változatos technikával. Munkáikból
kiállítás készült az aulában.
Az Őszi Pedagógiai Napok alkalmával kérte fel iskolánkat a
Megyei Pedagógiai Intézet a művészeti tagozat rajz- és
képzőművészeti tanulóinak kiállítására. Újra megcsodálhattuk
az elmúlt évek nyertes pályamunkáit és sikeres alkotásait. A
köszöntő alkalmával Zelei Ferenc, a művészeti tagozat vezetője hangsúlyozta az ember legősibb kifejezési formájának, a
művészi alkotásoknak maradandó értékét, fontosságát.
Megemlékeztünk 1956. október 23-ról is, melynek teret újból a
közösségi ház színházterme adott. A műsor a kisdiákok számára talán legkevésbé érthető Nemzeti Ünnepet befogadható és
érzelmekre ható formában tolmácsolta. Az előadást Bartókné
Hímer Krisztina tanárnő állította össze és osztálya, a 7.a adta
elő.
A hónap végén elkészült az aula új ünnepi dísze, a Mezőcsát
Kultúrájáért Alapítvány „Tök Jó Délután” rendezvényéhez
kapcsolódva az osztályok izgalmas és „félelmetes” dekorációkat alkottak, melynek képei, - a fentebb felsorolt események
fotóival együtt- megtekinthetők facebook oldalunkon!
Nagy Zsuzsa
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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A Közösségi Ház és Könyvtár hírei
Író-olvasó találkozó
2017. október 6-án 5 órától vendégünk volt Szurovecz Kitti írónő, akit az Országos Könyvtári napok keretében hívtunk meg egy író –olvasó
találkozóra. Kitti főiskolai hallgatóként kezdte meg pályafutását a Magyar Televízió Navigátor című ismeretterjesztő műsorában, később
riporterként dolgozott a Delta című tudományos magazinnál. 2004-től a Sanoma Media Zrt. munkatársa, a Meglepetés magazin újságírója.
Sztárinterjúkat, riportokat publikál, 2010 óta női regények írásával is foglalkozik. A Gyémántﬁú trilógia részéért elnyerte a Libri Könyvkiadó
Aranykönyv díját. Legújabb regénye, A Sokszívű kapcsán beszélgettünk vele. A regény azt a lélektani témát boncolgatja, hogy milyen
mélységei vannak a szerelemnek. Bepillantást nyerhettünk, hogy hogyan íródik meg egy regény, milyen érzelmi behatásokat, milyen kutatást
igényel egy történet regénnyé formálódása. Az olvasók, akik eljöttek a találkozóra közös képet készíthettek Szurovecz Kittivel, begyűjthették
kedvenc írójuk személyre szóló dedikálását. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, remek délután volt. Búcsúzáskor megígérte, hogy
a soron következő regényével is ellátogat hozzánk, valószínű, hogy akkor már az újonnan felépülő könyvtárban láthatjuk vendégül. Az írónő
regényei kölcsönözhetőek a könyvtárban.
Tegzesné Bódi Noémi

Egy különleges babakiállítás
2017 október 24-27. között a látogatók egy nem mindennapi kiállítást
tekinthettek meg az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban.
A parasznyai Dolongovszky Józsefné Piroska néni évtizedeken
keresztül gyűjtögette a mások számára értéktelen, eldobott, vagy
kidobott babákat. Piroska néni, „a babadoktor” gondos kezei alatt
ezek a babák újra régi fényükben tündökölhetnek. Mindegyik
játékﬁgura szinte külön egyéniség, nem véletlen, hiszen készítőjük
arra is ﬁgyelt, hogy milyen ruha, kiegészítő illik legjobban a babák
egyéniségéhez. Van, amelyik elegáns, estélyi ruhát kapott, vannak,
amik népviseletben pompáznak. Hogy hogyan kezdődött is el ezeknek
a babáknak az „új élete”? Piroska néni elmondása szerint lánya még
kisgyermekként arra kérte, gyógyítsa meg az egyik babáját. Piroska
néni ellátta a kis beteget, megjavította a sérült játékot. Akkor még nem
is gondolta, hogy ez lesz a hobbija, és az első babát még közel ezer
követi. Dolongovszky Józsefné Piroska néni ugyanis ennyi babát
varázsolt újjá. Hogy mi ezekkel a célja? - merülhet fel bennünk a
kérdés. A célja az volt, hogy ezekkel a sérült babákkal segítse a beteg
gyermekeket. A kiállítás ékes bizonyítéka annak, hogy ami
megrongálódik, nem feltétlen értéktelen: egy csöppnyi szeretettel,
gondos kezek által újra csodálatossá válhat.
Tegzesné Bódi Noémi

A mesemondó verseny eredményei:
2. osztályosok
I. Mészáros Áron
II. Kőhalmi Kristóf
III. Kovács Ábel
Felkészítő tanár: Kovácsné Gyuricskó Erika
3. osztályosok
I. helyezést nem osztottak ki
II. Fróna Lilla
III. Harsányi Barbara Jázmin
Felkészítő tanár: Kalberné Kovács Katalin
4. osztályosok
I. Bari Renáta
II. Sipos Szabolcs
Balázs Éda
III. Mészáros László
Felkészítő tanárok: Juhász Istvánné és Tóth
Kálmánné
Gratulálunk minden résztvevőnek.

Mese, mese, mátka...
Október 27-én a Mezőcsáti Közösségi Ház és Könyvtár immáron nyolcadik
alkalommal rendezte meg mesemondó versenyét. A megmérettetésre három
korcsoportban 24 kisdiák jelentkezett, akik évfolyamonként mondták el
nekünk választott meséiket. Az esemény jelentőségét egyaránt mutatta a
szervezés nagyszerűsége, a gyerekek felkészültsége, és a nagy számban
jelenlévő, főként szülőkből álló közönség érdeklődése.
A szervezők Farkasné Nagy Judit irányításával az alkalomhoz illő ünnepi
díszbe öltöztették a kultúrház színháztermét. A gyerekek a színpad elé készített
pódiumon mondták a meséiket, mögöttük, a színpad behúzott függönyén
pedig egy hatalmas bagoly, az olvasás és a tudás mesebeli alakja biztatta őket.
A szervezők külön ﬁgyeltek a délutáni órák fontosságára is, a gyerekeket tea és
sütemény várta a megterített asztalokon.
Lenyűgöző volt a versenyző gyerekek felkészültsége, akik imponáló
biztonsággal adták elő a tanító nénik és a szüleik segítségével választott
meséket. Alig találkoztunk megszeppent, ijedt kisdiákkal. Többen bátran,
igazi előadói rutinnal meséltek nekünk. Olyan is volt, aki tudatosan keresve a
közönség tekintetét, olyan elevenen mondta a meséjét, hogy egészen
elvarázsolta a közönséget, mosolyt csalva mind a nézők, mind a zsűri arcára. A
legjobban teljesítők korcsoportonként oklevelet, mellettük minden versenyző
és felkészítő tanár emléklapot kapott.
Érdekes volt látni, tapasztalni azt a furcsa kettősséget, ahogy a gyerekek a
mesemondói szerephez és helyzethez viszonyultak. Ha visszagondolunk a
gyerekkorunkra, emlékezhetünk rá, hogy a mesemondás- legyen az az oviban,
az iskolában, táborban, baráti társaságban, vagy a családban –közvetlen, a
közönséget személyesen megszólító és a mese bűvkörébe bevonó előadói
forma. A mesemondás természetessége nem tűri a szónoki pátoszt, de még a
túlzott színészkedést sem. A mese varázsa éppen az egyszerűségében és a
szavakban hordozott képek láttatásában rejlik. A versenyzők között láthattunk
olyan gyerekeket, akik ösztönösen hordozzák magukban ezt a közvetlen
mesélő hajlamot. Meséiket a közelben ülő közönség és a zsűri is a mesébe
belefeledkezve hallgatta. Ugyanakkor a nagy teremben hátrébb ülő közönség,
épp a nagy távolság miatt, nem mindig érezhette meg azt a varázst, ami a
mesemondás közvetlen természetességéből fakadt.
Ez okozott is némi vitát a nézők között, de úgy gondolom, hogy az ízlések
különbségéből fakadó véleménykülönbség egy előadóművészeti versenyen
természetes dolog. Ugyanakkor ez a vélemény izgalmas kihívást jelenthet a
szervezők számára, ráirányítva a ﬁgyelmet az adott esemény megkövetelte
sajátos térforma keresésének fontosságára.
Nagy örömömre szolgált, hogy részt vehettem a zsűri munkájában és így
részese lehettem ennek a délutánnak. Élmény volt látni az ügyes, mesélni tudó
és szerető, a mesék történetébe belefeledkező kis diákokat. Annál is inkább,
mert ezekben a hetekben mi magunk is azon fáradozunk, hogy a Közösségi
Ház támogatásával új, a település életét gazdagító színjátszó csoportot,
csoportokat szervezzünk.
Ez a délután is bizonyította, hogy Mezőcsáton a pedagógusok, diákok, szülők
között sokan vannak, akik vélhetően hozzánk hasonlóan gondolkodnak a
színpadi játék természetéről. A mesemondás, a mesejátszás, mint ahogy a
színpadi játék egyéb formái sem, nem a betanulós szövegfelmondás jelentik,
hanem a közös játék örömét. Ahogy a nevében is benne van, a színjáték
elsősorban játék. Örömszerzés magunknak, egymásnak, és ezen keresztül a
világról való tapasztalatszerzés, gondolkodás és világteremtő tanulás. Erre a
játékos világteremtésre csodálkozhattunk rá a mesemondó verseny legszebb
pillanataiban is.
Püspöki Péter drámapedagógus

10

Csáti Újság

2017. november

Gondolatok
Székhelyszolgáltatás szabályai
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 6/E.§ (1) bekezdés h) pontja szerint az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak
minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, amelynek székhelye
székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki terhére a
tárgyévben vagy az azt megelőző három évben. Az Art. 227. § szerint az állami adó-és vámhatóság első alkalommal 2017. első negyedévét
követően minősíti az adózókat e rendelkezés alapján.
A székhely fogalma az Art. 178.§ 25. pont szerint: eltérő rendelkezés hiányában a jogi személy alapszabályában, a cégbejegyzésben ekként
megjelölt hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, a központi ügyvezetés helye. A 25a. pont szerint székhelyszolgáltató az, aki az
adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről,
rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a
cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.
A 2006. évi V. törvény (Cégtörvény, Ctv.) 7.§ (1) bekezdése szerint a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési
címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban
meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő
okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos
a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából
székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi ﬁóktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai
gazdasági egyesülés telephelye is. A Ctv. 24.§ (1) bekezdése szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cég székhelyét,
valamint ha a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét. A Ctv. 89.§ szerint, ha a cégbíróság
tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén, ﬁóktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye
is ismeretlen vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető, a cégbíróság a megszüntetési eljárást megindítja. A cégbírósági gyakorlat egyértelmű
abban a kérdésben, hogy ha a cég székhelyén nem biztosított az iratok átvétele, őrzése, rendelkezésre tartása, akkor hivatalból vagy kérelemre
törvényességi felügyeleti eljárásnak, illetve a cég megszüntetésének lehet helye.
A cég székhelyhasználatának jogcímét 2012. március 1. óta a bejegyzési, változásbejegyzési eljárásban kötelező igazolni.
Ha a tényleges ügyintézés helye nem a bejegyzett (adott esetben egyszerre több száz cég részére székhelyszolgáltatást biztosító cég tulajdonában,
használatában álló) székhelyen van, a cég ellen kérelemre vagy hivatalból törvényességi felügyeleti eljárás indítható.
A Ctv. 2012. március 1. előtt lehetőséget biztosított arra, hogy ügyvédi irodák székhely-szolgáltatási szerződés alapján cégek részére székhelyet
szolgáltassanak (a részleteket IRM-rendelet és kamarai szabályzat szabályozta), azonban ez a lehetőség az ügyvédek, ügyvédi irodák részére
megszűnt.
A bejelentési kötelezettség a hivatkozott jogszabályhelyek alapján az ilyen szolgáltatások igénybe vevőit, tehát az adózókat terheli, és
kétségtelen, hogy a bejelentéssel a székhely-szolgáltatást nyújtók formálisan is a NAV látókörébe kerülnek.
(Forrás: Perfekt szakmai blog)
dr.. Tóth Éva bírósági titkár
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hétköznapi gondolatok ....
Elgondolkoztam, hogyan élhetjük túl, ha összeomlik a világunk ....Sokan, sokféleképpen éltük, éljük meg, hogy milyen,
amikor úgy érezzük összeomlik minden körülöttünk. Szakítások, munkahely elvesztése, egy szerettünk halála, elérhetőnek
tűnő, de meg nem valósult álmok .... mind olyan dolog, amikor egy lelki apokalipszist élünk át.
Az én világom is többször összeomlott . Majdnem 46 éves vagyok. Ennyi évbe sok krízis belefér. Mégis azt hiszem, szerencsés
vagyok: egy hasonló korú nő ennél lényegesen több krízist megélhet: válás, akár özveggyé válás, munkanélküliség, otthontalanná
válás is benne van a pakliban. És az biztos, hogy minden krízis egy olyan helyzet, amikor sokszor azt látjuk egyetlen megoldásnak,
hogy feladjuk. Mert olyan elemi erővel tör ránk a súlya, ami elviselhetetlen és nem látjuk azt a pillanatot, azt a történést, ami ezt
feloldhatná. Amikor valamit vagy valakit szeretsz, időt, energiát, pénzt, érzelmeket adsz , dédelgeted és várod életed értelmének
beteljesülését és egyszer csak ott állsz, azzal a gyötrő érzéssel, hogy többé nincs. Nincs az, ami oly fontos volt neked. Elveszett az
életcél, az álom vagy csak más módon érkezett el hozzád... olyan formában, ami az életed gyökerestől megváltoztatta. Vagy
ráébredsz, hogy minden erőfeszítés teljesen hiábavaló volt. Az ilyesmi nagyon tud fájni. Ha olyan valakit vagy valamit vesztesz
el, amit szeretsz, olyan célt, ami helyén csak az üresség maradt, az iszonyatos - mintha egy darabot kitépnének a lelkedből. Honnan
meríthetsz erőt ilyenkor? Mi segíthet át ezeken a pokoli helyzeteken?
Elsősorban a hit. Hit önmagadban, egy felsőbb hatalomban, Istenben. A képesség arra, hogy a dolgokat egy magasabb
perspektívából nézd és ki tudd mondani: ennek most valamiért így kellett történnie. A barátaid vagy/és a családod, akik akkor is
melletted állnak, ha közben kibírhatatlan vagy. A gyerekeid, akik miatt muszáj felkelned és csinálni tovább. A szerelmed, aki kitart
melletted. A munkahelyed, ahol tudod, szükség van rád. A szüleid, akik büszkék rád. De legfőképp az erő, ami belőled fakad és segít
újjáépíteni saját magad és a jövőképedet.
A legtöbb krízis egyben lehetőség az újrakezdésre. Amikor a régi világod összeomlik, akkor épülhet fel egy új: szebb, jobb,
erősebb.
Zarándiné Keresztúri Ilona
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Az első csáti érettségi
Elmulasztottuk a megemlékezést az első
csáti érettségiről, pedig ez az esemény
történelem és nemcsak Mezőcsát történelme,
hanem az országé is, ha tudjuk, hogy az
országban másutt is voltak ilyen első érettségik.
Még jó, hogy volt valaki az érdekeltek
közt, aki észrevette, hogy ötven évvel ezelőtt
ők mennyire fontosak voltak, és még jó,
hogy egy volt csáti diák: Mitró János az
interneten közzétette az ötven évvel ezelőtt
maturáló (érettségiző) diákok tablóját. Az
első csáti érettségi az ország akkori gazdasági és társadalmi eseményeinek a következménye.
Az 1960-as évek elején sorra jelentek meg
a falu névtáblája alatt, hogy „termelőszövetkezeti község”. Ez azt jelentette, hogy
az agitálók munkája sikerrel járt, a lakosság
nagy többségét sikerült beléptetni a tsz-be. A
nagy tömegben jelentkező téeszparasztoknak a gondjai közt nem csak az szerepelt,
hogy mi lesz a közösben, hanem az is, hogy mi lesz a gyerekeivel. Szerencsére akadt értelmes elme abban az időben is, és mivel
egyébként is kevés volt az országban a középiskola, az általános iskolákban hoztak létre középiskolákat. Ennek az volt az
elfogadható magyarázata, hogy nem kellett azonnal középiskolákat építeni, mert nem is volt miből, és a középiskolai tanításban az
általános iskola tanszerei is használhatók voltak, egy-két középiskolai tanár pedig a legtöbb nagyközségben az általános iskolában
akadt. Ekként a hatvanas évek elején létrejött a magyarországi középfokú oktatás növekedésének második legnagyobb hulláma. (Az
első hullám a felszabadulás utáni években zajlott a népi kollégiumok idején.)
Ebben az egész országot érintő oktatáspolitikai változásban született a Mezőcsáti Általános Iskola és Gimnázium 1963-ban, és
ennek az intézménynek az első középiskolás érettségiző diákjai voltak 1967-ben az ötven évvel ezelőtti első csáti érettségi
résztvevői: a 39 érettségiző. És hogy a mi mezőcsáti történelmünket elhelyezzük legalább a megye történelmében, ugyanez időben
születtek általános iskola és gimnáziumok Tiszaszederkényben, Szikszón, Edelényben, Cigándon, Ormosbányán, Punokon, Encsen,
Szerencsen.
Ezzel a kis politikai indoklással tartozunk ötven év múltán is az akkor érettségizett diákoknak: jó, ha tudják, hogy az ő érettségijük
oktatáspolitikai esemény is volt, mert csupán a puszta létezésükkel átrajzolták az iskoláztatás történelmének grafikonját, és az
érettségijük után az ő diákgenerációjuk már érettségizetten volt részese az ország dolgozói közösségének. Ünnepeljük hát az első
csáti érettségit úgy, mint egy össze nem hívott, és mégis élő érettségi találkozót, ahová a 68-69 éves volt diákok elhozták alkonyuló
életüket megmutatni az iskolának és a diáktársaknak.
Most, ebben az évben ünnepelné a gimnázium levelező tagozat 33 érettségizettje is az ötven évvel ezelőtti első levelező érettségi
vizsgát. Közülük sokan a polgári iskolai végzettségüket, ami utólag csak általános iskolának volt elfogadható, tették középiskolai
végzettséggé. A középiskola vállalásával ezek a felnőtt tanulók a mindennapi munkavégzés mellett vállalták az iskolás tanulást. Az
ötvenéves évfordulóra rendkívülien megfogyatkozott az osztálylétszám, nagy részük a hajdani felnőtt diákoknak már azok között
található, akikért a harang szól.
Az első csáti érettségi Mezőcsáton maradt hűségesei: Ádám Mária (Szép Jánosné), Bartha Anna (Berecz Sándorné), Farkas Mária
(Szabó Györgyné), Gróf Eszter, Gyuricskó Erzsébet (Sárai Gyuláné), Kapitány Margit (Sipos Józsefné), Kondrák Anna (Bakondi
Jánosné), Kondrák Magdolna (Hajdú Istvánné), Kovács Erzsébet (Vass Jánosné), Kovács Valéria (Szinai Mihályné), Maklári
Erzsébet (Szabó Károlyné) és Pócsi Anna (Gremsperger Istvánné).
Az első érettségi vizsgabizottságának Mezőcsáton élő tagjai: Hegedűs Zoltán matematika-fizika szakos tanár, osztályfőnök, a
matuzsálemi korú Szigethy László igazgató és Juhász Sándor igazgatóhelyettes.
A csáti levelező érettségi Mezőcsáton még élő diákjai: Balogh Ferenc, Balogh Ferencné, Mák Istvánné, Sipeki Lászlóné és Vida
Lászlóné.

További információk a mezőcsáti rendőrőrsön

Juhász Sándor
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Diákkorában Mezőcsáton is gyakorta megfordult
200 éve született Tompa Mihály
Tompa Mihály református lelkipásztor, költő 1817. szeptember 18-án született a
felvidéki Rimaszombaton. Családja az erdélyi Székelyföldről költözött hazánkba, s a
Borsod megyei kis faluban, Igriciben telepedett le. Innét édesapja, Tompa Mihály
csizmadiamester Rimaszombatba költözött, s itt vette feleségül Bárdos Zsuzsannát, a
költő édesanyját, akit két éves korában elveszített. Ekkor az Igriciben lakó
nagyszüleihez került, ahol a helybeli iskola rektora Bihari György felismerte tehetségét,
költői hajlamát.
Tompa Mihályt nagyszülei földművesnek szánták, aki a falusi élet nehézségeiből a
természet, a népregék és mondák világában keresett vigaszt. A rektor úr rábírta
Szentimrey Sámuel és Pásztorné helyi földbirtokosokat, hogy ﬁaik mellé vigyék
Sárospatakra a kis Tompa ﬁút is segítségnek. Tompa Mihály pataki diákéveit
szolgadiákként töltötte, s mint ilyennek nem biztosítottak külön ágyat sem, s így a
kályhalyukban volt kénytelen nyugovóra térni. A gimnázium elvégzése után Patakon
végezte teológiai tanulmányait is. Diákként sokat nélkülözött és szenvedett. Az 1840-es
évek első felében diákkorában többször megfordult Mezőcsáton, egyik tanítványának
szüleinél. Csátra vonzotta a „kellemes Johanna”. A lány kilétét azonban jelenleg nem
tudjuk.
De hogy a tanulásban anyagiak hiányában fennakadása ne legyen, egy évig a Fehér
megyei Sárbogárdon tanítóskodott, majd ismét visszatért Sárospatakra. Tanulmányait
1845-ben fejezte be. Miután a teológia mellett jogi tanulmányokat is folytatott, Pestre
ment, hogy ott az ügyvédi pályára készülhessen. Első költeménye A mohos
váromladékon című románc, 1841-ben látott napvilágot az Athenaeum című
folyóiratban, s ettől kezdve csaknem minden hazai szépirodalmi lapban és albumban
közzétették verseit. Első műve a Népregék és népmondák 1846-ban Pesten látott
napvilágot.
Költői pályájára jelentős hatással voltak pesti költő és író kollégái. Időközben előadásokat hallgatott az egyetem jogi karán. 1846.
február 25-től március 11-ig vérhányás miatt súlyos betegen a Rókus kórházban feküdt. Képzelt betegsége, hipochondriája már
ekkor kezdte kerülgetni az erős testalkatú, ﬁatal férﬁt. Pesti időszaka után Eperjesen nevelői állást vállalt, ahol jó barátságot kötött
Kerényi Frigyessel és személyesen megismerkedett Petőﬁ Sándorral. Tompa őt 1847-ben költői levélben (episztolában) keresett fel
a bártfai fürdőből. Petőﬁ eleinte nagyra becsülte Tompát és gyakorta mondta neki: „Ha Petőﬁ nem lennék, Tompa szeretnék lenni.”
Később azonban megszakadt szépen induló barátságuk. Petőﬁ őszinteséggel párosult nyers modorát Tompa nehezen viselte el. A
fenti találkozás emlékét őrzi hármuk költői versenye egy erdélyi lakról.
Tompa Mihály nevelői állását rövidesen elhagyta. Már ekkor gyakorta írta verseit, s egyik tagja volt a pesti Tizek társaságának.
1845-ben írta és az év végén küldte be Szuhay Mátyás című költői elbeszélését a Kisfaludy Társaság pályázatára. A pályadíjat Arany
János Toldija nyerte el, de Tompa költeménye is dícséretben, s jutalomban részesült. A Kisfaludy Társaság tehetségét elismerve
tagjává választotta. 1847 tavaszán a Gömör megyei Beje nevű református község meghívta lelkipásztorának, s ezzel megtalálta azt a
pályát, amelyen élete végéig megmaradt.
1848-ban a forradalom évében betegeskedése és szembaja miatt orvosi tanácsra a csehországi Gräfenbergbe ment üdülni.
Amikor hazatért, már kitört a forradalom. Hazaﬁként a gömöri önkéntesekkel együtt szintén a harctérre sietett, s ott mint tábori
lelkész szolgált. Jelen volt a vesztes schwechati ütközetben is. 1849 elején meghívták a keleméri lelkészi állásra, s az év május 1-jén
feleségül vette Zsoldos Emíliát, akivel példás szeretetben éltek. A szabadságharc leverése, az ezt követő országos gyász mélyen
megrendítette a különben is melankóliára hajlamos költőt.
Hazaﬁas költészete ekkor bontakozott ki teljes erejében. 1852-ben a Gólyához írt költeményéért júliustól hat hétig, 1853
februárjától ismét nyolc hétig volt vizsgálati fogságban Kassán, míg végre április 3-án végleg felmentették. Hanva községben 1852ben foglalta utolsó lelkészi állását. Rövid idő alatt két ﬁát is elvesztette, s a fájdalom örökre megmaradt szívében. Sajnos felesége is
egyre többet betegeskedett és mindezekhez hozzájárultak saját nyavalyái: a szemfájás, a köszvény, a szívtágulás, melyek ellen
hasztalan keresett orvosságot.A világhírű Skoda professzorral 1866-ban Bécsben találkozott, de miután bajaira tőle sem kapott
biztatást, így kétségbeesetten tért haza. 1868 márciusában a Magyar Tudományos Akadémia egyhangúlag jutalmazta kiváló
költeményei miatt, s ez volt utolsó öröme.
Tompa Mihály Hanván hunyt el 1868. július 30-án. 1869-ben a Kisfaludy Társaságban költő barátja, a miskolci Lévay József, a
Magyar Tudományos Akadémián Szász Károly tartottak felette emlékbeszédet. Halála után, 1870-ben hat kötetben adták közre
Összegyűjtött költeményeit, életrajzzal, arcképpel és jegyzetekkel. Műve kiadásán olyan nagyságok bábáskodtak, mint Arany János,
Gyulai Pál, Lévay József és Szász Károly.
Tompa Mihály emlékét őrzi a hálás utókor. Rimaszombat városában szülőházán 1893-ban emléktábláját helyeztek el, s egész
alakos szobrát 1902. június 4-én leplezték le, amelyet Holló Barnabás készített. Sárospatakon az Iskolakert szoborparkjában áll
Tompa mellszobra, (1896) amely szintén művész alkotása. Nevét viseli a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola és a Tompa
Mihály Vers- és Prózamondó Verseny. Az igrici református templomban márvány tábla látható, amelyet Tompa Mihály „NŐ és
LEÁNY tisztelői” állítottak 1879-ben. Nevét viseli a község általános iskolája is. Acélmetszetű arcképét Barabás Miklós készítette
1855-ben. Időtálló életművével beírta nevét a magyar költészet aranykönyvébe.
Szecskó Károly
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Hatékony együttműködés
Az intézmények és a tankerületi központ közötti együttműködés, fejlesztések a Mezőkövesdi Tankerületi Központban, helyi jó gyakorlatok.
Ilyen és ehhez hasonló témákban tartottak évértékelő háttérbeszélgetést október 17-én, kedden a Mezőkövesdi Tankerületi Központban,
amelyen részt vett Péterﬀy Balázs, a Klebelsberg Központ Stratégiai és Kommunikációs főosztályvezetője is.
Nagy érdeklődés övezte a tankerület rendezvényét, amelyen 3 intézményvezető és 1 tagintézmény vezető tájékoztatta a sajtót a tankerületi
központ és az intézmények együttműködéséről. Bozsikné Vig Marianna, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója röviden bemutatta az
intézményt, majd beszélt a fejlesztésekről: 2017 szeptemberétől új, átfogó iskolafejlesztési program indult az állami fenntartású iskolákban.
Ilyen nagy volumenű iskolafejlesztési program az elmúlt harminc évben nem volt. Infrastrukturális fejlesztés a tankerület köznevelési
intézményeiben: ez 23 db elnyert pályázatot érint, összesen 2 232 218 996 Ft értékben. Szakmai pályázataink közül 14 db nyertes pályázattal
büszkélkedhetünk, amelyekre 395 084 664 forintot nyertünk. Bizakodunk, hogy a hat, még elbírálás alatt álló, 1 055 642 163 forintnyi
pályázatunk is pozitív elbírálásban részesül, és rövidesen felhasználásra kerülhet az intézményeink nagy örömére. Az intézmények
gazdálkodásában a tervezési folyamatok minden esetben az intézményvezetőkkel egyeztetve történnek. Az ő igényeik, az ő elvárásaik alapján
végzik a beszerzéseket. A karbantartások, felújítások az intézményvezetők igényei alapján történik, így garantáljuk a biztonságos,
zökkenőmentes működést. A központ és az intézmények közötti közös együttműködés elengedhetetlen része a folyamatnak. –fejezte be
mondanivalóját igazgatónő.
Farkas Tivadarné, a Tiszaújvárosi Széchenyi Általános Iskola intézményvezetője is hozzászólt a beszélgetéshez és elmondta, hogy: azzal a hittel
vettük át a működtetési feladatokat, hogy ésszerű és célszerű a fenntartás és a működtetés egy kézben tartása, és azt is tudtuk, hogy jó
„albérlőként” akarunk és fogunk a ránk bízott értékekre vigyázni, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy fejlesszük azokat. A
tankerületi központ a karbantartásokat és a működtetési feladatokat közelebb hozta az intézményekhez, és rögtön reagálnak a problémák
jelzésére.
Gál János, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője fontosnak tartja a szakmai innovációt: A XXI.
században ne XX. századi eszközrendszer álljon rendelkezésre, és ezek használatához legyen meg a tudás a pedagógusokban. A mai ﬁatalok
jobban értenek az IKT eszközökhöz, mint a tanárok, ezért fontos a fejlesztés és a képzések. Ezt a célt szolgálják az EFOP-os módszertani
pályázatok is, amelyekben jelentős eredményeket ért el a tankerület.
Természetesen fontos feladat a művészeti oktatás is. Erről Mozerné Horga Stefánia, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának tagintézmény vezetője tájékoztatta a résztvevőket: rendkívül szerteágazó a művészeti képzésben
résztvevő pedagógusok munkája. Nem csak zenére, képzőművészetre és táncra tanítanak, hanem a személyiségfejlesztésen, tehetséggondozáson
belül az erős oldal további fejlesztésén, a gyengébb oldal erősítésén dolgoznak, az önmegvalósításnak azt a különös formáját igyekeznek kihozni
a gyerekekből, melyet csak a művészetek által lehet. A tankerületi központokhoz tartozó művészetoktatási intézmények közül intézményünk
akkreditált tehetségpont szeretne lenni. A tehetségponttá válással számos lehetőség nyílik meg az érintett iskolák előtt, hiszen különféle szakmai
pályázatokban vehetnek részt, melyek a tehetséggondozó folyamatokban rendkívül nagy segítséget nyújtanak a növendékek számára.
Mindebben a tankerületi központ támogatólag áll mellettük.
A háttérbeszélgetés végén a gyógypedagógiai intézmények működéséről esett szó, amelyben Kányási Hedvig, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Oktatást - Nevelést Végző Iskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetője kihangsúlyozta, hogy: a komplex intézmény háromtól huszonhárom éves korig
tudja fogadni a gyermekeket, tanulókat óvodától a szakiskoláig és a készségfejlesztő iskoláig, ahol teljes körű, átfogó gyógypedagógiai
fejlesztésben részesülnek. Minden intézményben ellátnak ma már súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekeket. Így lehetőség van arra,
hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb található intézményt vegye igénybe, ha úgy dönt a szülő. A beiskolázási körzet Borsod-AbaújZemplén megye egész területe, illetve a Sályi Mozgásjavító Tagintézmény fogad gyermekeket az ország egész területéről. 2014-től az AbaújZempléni Integrált Szociális Intézmény két otthonában Boldogkőváralján és Tokajban is ellátják a tanköteles korú súlyosan és halmozottan
fogyatékos gyermekek fejlesztését. A feladatbővülést és a jogszabályi környezetnek való megfelelést a tankerületi központ támogatásával
sikerült elérni.
Mind a négy vezető elismerően nyilatkozott a Mezőkövesdi Tankerületi Központ és az intézmények közötti együttes munkáról, amelynek fő célja a
tanulók számára minél jobb és hatékonyabb környezet biztosítása.
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Hírek, hirdetések
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonproﬁt Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök-tere 33.
E-mail: foorvos@mezocsat.hu
Telefon: 49-553-020
Telefax:49-553-025
Védőnői álláshirdetés
Munkáltató:
Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonproﬁt Kft.
Betöltendő munkakör: Területi védőnő
Egészségügyi Alapellátás
A munkakörrel járó lényeges feladatok: A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben
meghatározottak szerint.
A munkakör betöltésének feltételei:
1./ Főiskola, Egészségügyi Főiskolai karon szerzett védőnői oklevél
2./ MESZK tagság, érvényes működési kártya
3./ Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: védőnői területen szerzett szakmai tapasztalat.
Benyújtandó iratok, igazolások:
1./ szakmai önéletrajz
2./ végzettséget igazoló dokumentumok másolata
3./ erkölcsi bizonyítvány
Illetmény és juttatások:
A 2012. évi I. törvény- a munka törvénykönyvéről rendelkezései szerint.
Jelentkezés benyújtása: folyamatos
Elbírálás:
folyamatos
Elbírálás után a munkakör azonnal betölthető, határozott időre, tartós távollét miatti helyettesítésre.
A pályázatot személyesen, illetve e-mailben a fenti címeken lehet beadni.
Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezető igazgató

Mezőcsáti Színházbarátok Köre
A Mezőcsáti Közösségi Ház 2017. november 24-én, pénteken látogatást szervez a Miskolci Nemzeti
Színházba, a MARICA GRÓFNŐ c. előadásra.
Autóbusz indulása: este fél 6-kor a Közösségi Ház parkolójából.
Jelentkezni a Közösségi Házban, a színházjegy árának (2.295 Ft) megﬁzetése mellett lehet. Autóbusz
költség: létszámtól függően kb. 1.500 Ft / fő.

3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Telefonszám: 06-49-553018 vagy
a 06-30-3465503
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Egyházi hírek

Elhunyt

Református Egyház
Istentiszteleti rend:

Bige Albert Sándorné sz. László Zsuzsanna élt 71 évet
Kondrák Istvánné sz. Földi Anna élt 90 évet

Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet
Hétfőn - Kedden 740-től diákistentisztelet
az Enyedys diákoknak.
November 11-én szombaton de. 10 órakor
ünnepi istentisztelet a templom
felújításáért. Gazda István lelkipásztor 30
éves szolgálatáért.
November 18-án este 7 órától Családi
Jótékonysági Bál lesz a Dr.Enyedy Andor Ref.Ált.Iskola Óvoda és
Bölcsőde szervezésében.

Csóka Istvánné sz. Orgon Anna élt 68 évet

Házasságkötés
Debreceni Gusztáv és Kozma Ágnes
Faragó János és Gályász Erzsébet
Nagy Zoltán és Sebe Gabriella
Tima Máté és Farkas Beáta
Suha András és Farkas Ilona

Római Katolikus Egyház
Miserend:
A szentmisék kezdete:
kedd-szerda-csütörtök-szombat 7.00
hétfő-péntek 17.30
vasárnap 11.00

Született:
Tóth Lajos és Nagy Eszter
Áron
Veres Zsolt és Gulyás Andrea
Dorka
Barna Gyula és Farkas Csilla
Jázmin Csilla

Itt nyugszom. Végre megnyugodtam.
Elszállt az álom és a láz.
Ma föld fölöttem, föld alattam,
és nem emel, és nem aláz.
Ma föld fölöttem, föld alattam,
koporsó kerít, néma ház.
Keserű lelkemet kiadtam
és nem boszant a léha gyász.
(Babits Mihály)

Köszönetnyilvánítás
Molnár Ferencné szeretné megköszönni ifjabb
ﬁa,
MOLNÁR FERENC
nevében,
hogy a volt osztálya, a 8.a és osztályfőnöke a
2017-es évi osztálytalálkozón nem feledték el
és megemlékeztek róla.
Hálás szívvel köszönjük:
a Molnár-család

Siska Gábor és Hajdú Bettina
Olivér

nevű gyermeke

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik édesanyánk
KONDRÁK ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek,
sírjára a kegyelet
virágait helyezték.
Szerető lánya és ﬁa
családjaikkal
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Hírek
Újra: adventi vasárnapok a Művészetek
Házában
A Közösségi Ház ismét megrendezi a város
adventi programsorozatát, amelyre az elmúlt
évhez hasonlóan a Művészetek Házában kerül
majd sor.
A vasárnapok szokásos programja:
15:00 órától vásár
16:00 órától a város amatőr csoportjainak műsora
Gyertyagyújtás
Várjuk a közreműködők: fellépők és vásározók
jelentkezését a 352-016-os telefonszámon!

FELHÍVÁS
Keressük a város karácsonyfáját!
Akinek a kertjében, telkén olyan
nagyméretű fenyőfa van, amitől szívesen
szabadulna, kérjük, ajánlja fel, hogy a
főtéren mindenki karácsonyfája lehessen!
A telefon, ahová jelezni lehet a felajánlást:
49-352-016
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