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„Anya csak Nő lehet. Ez az ő
kiváltsága. Az ő hivatása. A legszebb
és legnehezebb. A legnehezebb, hiszen
olyan hivatás, amely sosem ad
szabadságot, soha nem enged pihenőt,
állandó ﬁgyelmet, szeretetet, odaadást
kér, vár, követel. Ám mégis szép. Mert
csak ő ismeri a titkot. Az anyai szív
titkát. Hogy miként válik egy új élet
önálló emberré.”
/Csitáry-Hock Tamás/
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Elsöprő győzelem
Tállai András hatodik ciklusát kezdheti:
az április 8-ai országgyűlési képviselő választáson Borsod-AbaújZemplén megye 7-es számú választókerületében a voksok
54,79%-át kapta meg. Lukács Attila a Jobbik jelöltje 31,27%-át,
Kormos Anna az MSZP-Párbeszéd jelöltje 8,38%-át, Ambrus
Gyöngyi az LMP jelöltje pedig 3,38%-át kapta meg a voksoknak.
Megyénk másik hat választókerületében is a Fidesz-KDNP
jelöltjei lettek a befutók, az országgyűlés 199 helyéből a
kormánykoalíció 133 helyet tudott megszerezni, melyből 91
egyéni mandátum.
Mezőkövesdi újság

tvette megbízólevelét állai

ndrás

Ünnepélyes keretek között átvette megbízólevelét
Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője
április 27-én. A honatya B-A-Z. Megyei 7. számú
választókerület választópolgárai szavazatainak köszönhetően immár 6. ciklusát kezdi meg munkáját a
parlamentben és képviseli majd a térséget.
MANDÁTUM A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal B épületében megrendezett ünnepségen a zenésverses műsor után elsőként dr. Dobos András, a B-A-Z.
Megyei 7. számú választókerület Országgyűlési Egyéni
Választókerület Választási Bizottságának elnöke köszönetet mondott a Helyi Választási Iroda munkatársainak
és mindenkinek, aki az eredményes választás lebonyolításában részt vett. Ezt követően ismertette a 2018.
április 8-ai országgyűlési képviselő választás eredményeit, kiemelve 6. alkalommal megválasztott képviselőnkre vonatkozó adatokat. A 7. számú választókerületben 77.039 választópolgár szavazhatott, 52.417
érvényes voksot adtak le, melyből 28.718-at kapott
Tállai András, ezzel a szavazatok 54,79%-át szerezte
meg, mellyel egyéni országgyűlési képviselői
mandátumot szerzett. Dr. Dobos András gratulált az elért
eredményhez, majd átadta megbízólevelét Tállai
Andrásnak, aki meghatódva vette azt át, immár 6.
alkalommal.
– Azt ünnepeljük ma, hogy hatodjára nyerhettem el a
dél-borsodi emberek bizalmát, hogy az országgyűlésben
képviselhetek mintegy 100 ezer embert, hogy az 54
település fejlődését támogathatom. A szavazatokért
kőkeményen meg kell dolgozni nap mint nap, amely
egymagamban nem sikerülne. Azt, hogy ma itt állok,
azoknak az embereknek köszönhetem, akik támogattak
és önzetlenül segítették azt, hogy a FIDESZ-KDNP

megnyerje a választást és a jelöltje a parlamentbe jusson.
A jelenlévők kiemelkedő munkát végeztek, szeretném
ezt megköszönni, továbbá minden aktivistának és
minden támogatómnak, a Helyi Választási Irodának és a
Bizottságnak, hogy ismét törvényesen zajlott le a
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választás a választókörzetben. Megható volt látni a
kampányban, hogy milyen elkötelezett emberek vesznek
körül és támogatnak. Azt megígérem, hogy a következő
években, ahogy az elmúlt 20 évben is tettem, minden
nap, minden percben, az itt élő embereket fogom
szolgálni. Nagyon örülök és büszke vagyok olyankor,
amikor egy településen eredményeket érünk el és
olyankor is boldog vagyok, ha az emberek problémáit
meghallgatva tudok nekik segíteni, ha a lehetetlennek
tűnőt is sikerül elintézni. A programom az, hogy
becsülettel, tisztességgel és aktívan végzem majd a
munkámat ezután is – mondta el Tállai András, aki
beszéde végén köszönetet mondott a családjának és még
egyszer kifejezte háláját a támogatóknak.
Forrás: Mezőkövesdi újság
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő-testülete 2018. április 23-án tartotta
munkaterv szerinti rendes ülését,
melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület megtárgyalta a
2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, és elfogadta a zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet valamint a 2017.
évi belső ellenőrzésről készült beszámolót.
A Mezőcsát Kistérség Többcélú
Társulás, a Mezőcsát és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás és a Dél-borsodi Sürgősségi
Betegellátási Társulás 2017. évi
tevékenységéről készült beszámolókat a Testület megismerte és elfogad-ta.
A Mezőcsáti Élelmezési Központ
éves működéséről szóló beszámolót,
a Mezőcsáti ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár könyvtár
részlegének 2017. évi beszámolóját
és 2018. évi munkatervét a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadása mellett döntött.
A Testület a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatására
kiírt pályázat kapcsán beérkezett
pályázatokat és a Pénzügyi Bizottság
javaslatait áttanulmányozta és a
támogatások mértékét meghatározta.
Hozzájárult a Testület a Miskolci
Szakképzési Centrum alapító
okiratának módosításához és a
Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző
Iskola képzési kínálatának mezőgazdasági technikusi és bőrfeldolgozó ipari technikusi képzések
bővítéséhez.
A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati anyagot a
Testület tudomásul vette és támogatta
a pályázat benyújtását. A pályázatból
a Sportpályán lévő Klubház valamint
a Bacsó és a Jókai utcák járdáinak
felújítását szeretnénk megvalósítani.
A Képviselő-testület az Emberi
Erőforrások Minisztere által meghirdetett 2018. évi Közművelődési
Érdekeltségnövelő támogatás
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elnevezésű pályázatban foglalt
célokat támogatta, melyből az új
Művelődési Központ és Könyvtár
részére a színházi vezérléstechnika
szerelése, multifunkciós keverő
berendezés kialakítása valósulhatna
meg.
A Testület szintén támogatta a 2018.
évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó
pályázat benyújtását. A támogatás a
lakossági közműves ivóvíz ellátás,
szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás ráfordításának csökkentésére szolgál.
A Képviselő-testület hozzájárulását
adta „A Mezőcsáti Középiskolásokért” Alapítvány részére a Délborsodi LEADER Egyesület által
kiírt VP6-19.2.1-20-1-17.
azonosítószámú „Civil szervetek
feladatellátásához szükséges eszközök beszerzése és kisebb volumenű
beruházások támogatása” elnevezésű
pályázat benyújtásához valamint az
Együttműködési megállapodás megkötéséhez.
A Testület utolsó napirendi pontban
tárgyalta a Mezőcsáti Általános
Művelődési Központ átszervezését.

MEZŐCSÁT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2018. (IV.24.)
önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást
2.536.148.021 Ft

Költségvetési bevétellel
l. 777.959.399 Ft
Költségvetési kiadással
1.089.629.766 Ft költségvetési
maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit
önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt
előirányzatok, előirányzatok és azon
belül kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, államigazgatási
feladatok szerinti bontásban, az
önkormányzat beruházási és felújítási
kiadásait a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,
2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,
3.5., 3.6., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 6., 6.1.,
6.2., 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9., 9.1., 9.2.,
9.3., 9.4., 10., 10.1., 10.2., 10.3.,
10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 11., 11.1.,
11.2., 12., 12.1., 12.2., 12.3., 13.,
13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 14., 15., 16.,
17. mellékletek szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja
el:
(1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak
felhasználását a 18. mellékletnek
megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) A többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségeket a 19. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön
alakulását a 20. melléklet, az adósság
állomány alakulását a 21. melléklet,
az önkormányzat által adott közvetett
támogatásokat a 22. melléklet, a
céljelleggel juttatott támogatásokat a
23. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24., 25., 26., 27. mellékletek tartalmazzák.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az
önkormányzat jegyzőjét, hogy a
költségvetési maradványt érintő
ﬁzetési kötelezettségek teljesítését
biztosítsa, illetve kísérje ﬁgyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a
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költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő
átveze-téséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét,
hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a
költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről,
elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet
kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kihirdetés napja: 2018. április 24.

díjazta Csillag András száraz othello vörösborát. A
"Mezőcsát város kézműves bora 2018" címet a szakmai
zsűri ajánlása alapján az Erőssné Király Ildikó vezette
társadalmi zsűri Dánﬁ Dániel csáti rosé cuvée borának
ítélte. Kovács András versenyigazgató vezetésével és a
PálinkaKollégium szakmai támogatásával felállt pálinka
zsűri Kissné Somlyai Ildikó feketebodza pálinkáját nagy
aranyérem minősítéssel díjazta. 2018-ban az "Év
pálinkája" címet Kántor János őszibarack-körte vegyes
pálinkája nyerte el.
Kellemes beszélgetéssel zárult a rendezvény, melyhez a
Számadó zenekar is hozzájárult.

zavalóverseny
Minden édesanyának,
nagymamának,
dédnagymamának boldog
anyák napját kívánok.
Szeretettel:
Vaskó Ferenc
Önkormányzati képviselő

or-és pálinkaverseny

ezőcsáton

2018. április 7-én, a hagyományokhoz híven került
megrendezésre a Mezőcsáti XXIV. Bor- és VI. Pálinkaverseny.
A szombati napon délelőtt 9.00 órától gyülekeztek a
bor-és pálinka gazdák, hogy megmérettessék munkájuk
gyümölcsét. A rendezvényt Kovács András versenyigazgató nyitotta meg, majd id. Dánﬁ Dániel
osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A nap további
részében a Lila Akác Nyugdíjas Klub és a sajóbábonyi
Rezeda Népdalkör bordalokkal szórakoztatta a közönséget. A jó ebédhez a Számadó együttes zenélt,
vendégművészként Horváth József (cimbalom) játszott.
A Kovácsné Drabant Katalin borász asszony vezette
borászati szakmai zsűri nagy aranyérem minősítéssel

2018. április 11-én került megrendezésre a Városi
Szavaló Verseny a Művészetek Házában, melyen 34
versmondó vett részt.
Ezen a napon a szavalatok meghallgatásáért és
a döntésekért Kálloy Molnár Péter színművész,
Mezőcsát város díszpolgára, a zsűri elnöke,
Siposné Horváth Anita
polgármester asszony,
Horváth Lászlóné tanárnő, a Dr Enyedy Andor
Református Általános
Iskola pedagógusa, Sári
Edit tanárnő, a mezőcsáti
gimnázium nyugalmazott
pedagógusa és Kovács
Flóra bölcsész, a Kolozsvári Egyetem ﬁlmtudományi
szakos hallgatója felelt.
Összesen 6 kategória (kisdiák 1, kisdiák 2, diák 1, diák
2, középiskolások, felnőttek) indult.
Első helyezett lett Molnár Bence, Sipos Szabolcs, Kiss
Adrienn, Gregóczki Réka, Suha Lilla és Tolvajné Tóth
Klára.

Második helyezést ért el Molnár Hanna, Mészáros
László, Hajling Vivien, Fehér Lea, Zsóﬁ Péter és Koczka
Ferenc Csaba.
Harmadik helyezett Radics Dorina, Balázs Éda, Nagy
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Jázmin, Farkas Krisztina és Havasi Blanka lett.
A legjobb elsős díjat pedig Kanalas-Magyari Boglárka
hozhatta el. A felnőtteknél pedig Gál László érdemelte ki
a különdíjat.
A szervezésben közreműködött Nagy Zsuzsa könyvtáros, a kötelező versek kiválasztásában Gulyás Terézia
tanárnő volt segítségünkre. Felkészítő tanárok között
szerepelt Kovácsné Gyuricskó Erika, Mezeiné Papp
Judit, Benőcsné Gulyás Anikó, Tóthné Keresztesi Éva,
Gulyás Terézia, Szabó Brigitta, Bordás Magdolna, Holló
Tamásné és Juhász Istvánné. Gratulálunk a szavalóknak,
hisz nagyon soros verseny volt.
Jövőre találkozunk!

zorgos gyermekkezek délutánja
„Anyukámat meglepem,
de kicsi a tenyerem
Nem fér bele annyi virág
amennyire szeretem.
Kis kezemmel mit adhatok?
csak az egész világot;
vagy tán, ami ennél is több,
e néhány szál virágot.”
/Cser Gábor/
2018. április 19-én a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ emeleti tárgyalóterme szorgos méhek
kaptárjává vált.
Az Egressy Béni Általános Iskola két osztályát látták
vendégül az intézmény dolgozói, hogy kézműves
foglalkozás keretén belül anyák napjára alkothassanak
ajándékokat.
Az elkészült alkotások alapanyaga bőr volt, amelyekből kulcstartót készítettek a gyerekek, majd gyöngyökkel és egyéb díszekkel ékesíthették a felületét, így
készülve a közelgő anyáknapjára, kézzelfogható formában is kifejezve édesanyjuk felé megnyilvánuló szere-
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megszomjazott lurkók számára sütemény és üdítő,
valamint frissítő tea került felszolgálásra.
A nap végén minden gyermek legalább egy ügyes
alkotással térhetett haza, valamint az Egri Főegyházmegyei Karitász jóvoltából csokoládéval, amit kísérő
pedagógusaik az uzsonna elfogyasztása után osztottak ki
közöttük.
Reméljük, gyermekek és pedagógusaik is egyaránt jó
érzéssel tértek vissza az iskolába a foglalkozás végén.

zínházlátogatás
Színházlátogatásra került sor 2018. április 14-én, a
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00008 azonosító számú
pályázat keretein belül.
A programban hátrányos
helyzetű, nehéz körülmények
között élő gyermekek vehettek
részt, s a kultúra jegyében tölthettek el egy igazán szórakoztató délutánt. A látványos
előadás során olyan élményben lehetett részük, amit hazatérve, sokáig jó érzéssel emlegetnek majd.
A színpadon alakot öltöttek
gyermekkorunk kedves mesehősei, s repítették el a nézőtéren ülőket egy mesebeli világba. Összesen 47
gyermekkel és 3 kísérővel indult a vidám mezőcsáti kis
csapat a Miskolci Kamara Színházba, ahol Süsü a
sárkány kalandjait nézhették meg egy jókedélyű,
színvonalas előadás keretében. A szünetben minden
gyerek egy-egy croissant, illetve gyümölcslét kapott a
Settlement ház munkatársaitól.
A projekt keretében még három alkalommal kerül majd
sor hasonló színházlátogatásra, melynek célja, hogy
minél több hátrányos helyzetű gyermek számára biz-

tosítson lehetőséget arra, hogy feledhetetlen élményben
legyen
részük.
tetüket, és tiszteletüket. Az alkotás hevében megéhezett-
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zakmák jszakája
2018.
Iskolánk, a Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző
Iskolája először csatlakozott az országosan megrendezésre kerülő
Szakmák Éjszakája rendezvénysorozathoz.
A rendezvény 2018. április 13-án
17 órakor kezdődött egy könnyűzenei koncerttel, ahol Dósa Krisztián
lépett fel.
A koncert után a 2018/2019-es
tanévben indítandó szakmákkal
ismerkedhettek meg az érdeklődők.
A szakmák képviselőitől kaphattak
tájékoztatást a látogatók, megismerkedhettek a különböző gépekkel,
eszközökkel, és azokat ki is próbál-

ápoló szakma képviselői a demons- a tudásukat, képességeiket.
A feladatok egy-egy európai ország
trációs teremben ismertették meg az
bemutatása
köré szerveződtek. A
érdeklődőkkel a szakma fogásait.
nemzetekre jellemző zenék, táncok,
ételek bemutatása mellett sokféle
ügyességi feladatban is próbára tehették magukat a diákok. Egy felszabadult, napsütéses, dinamikus, impulzív nap emlékével gazdagodhattunk.
A rendezvény tombolasorsolással
ért véget, ahol sok értékes ajándék
talált gazdára.
Az esemény nagyon népszerű volt a
diákok és felnőtt lakosság körében
egyaránt.
Összességében elmondhatjuk,
hogy egy jól sikerült rendezvénynek
Kis, lendületet adó pihenő volt ez a
lehettünk részesei.
tanév utolsó, de nagy energiákat
Reméljük, jövőre újra
mozgató, valódi próbatételes hetei
találkozunk a SZAKMÁK
előtt.
ÉJSZAKÁJÁN.
B. M.
Kocsán Ilona
pályaválasztási felelős

Rendőrnap 2018.
hatták. Így mindenki érdeklődésének
megfelelően megtekinthette a mezőgazdasági gépeket, a cipőipar termé-

atalomátvétel a
gimnáziumban.
iákönkormányzati nap
2018

Iskolánk a Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző
Iskolája rendészeti fakultáson tanuló
diákjai 2018. április 21.-én részt
vettek a Budapesten megrendezett
Rendőrnapon. Jó hangulat, fegyelA középiskolai élet egyik legjob- mezettség, érdekes bemutatók jelleban várt eseménye, amikor a diákok mezték ezt a napot, ahol tanulóink jól
egy napra átvehetik a hatalmat, s érezték magukat. Reméljük jövőre is
megszervezhetik az iskolai életüket. lesz lehetőségünk részt venni ezen a
rendezvényen.
Gulyás Terézia, Németh Mónika
kísérő tanárok

keit, munkafolyamatait. A hegesztő
szakma iránt érdeklődők a szimulációs hegesztőgépeken dolgozhattak.
A pékség mintatermékei mellett egy
üzemlátogatás keretében az 1 kg-os
kenyér elkészítését nézhették végig a
látogatók. A szociális gondozó és
Az idei tanévben a MISKOLCI
SZC MEZŐCSÁTI GIMNÁZIUMA
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJÁBAN
erre április 21-én került sor. Az esemény szervezője hagyományosan a
11. évfolyam, akik erre a napra vetélkedőkkel készültek, melyeken az
osztályok mérhették össze játékosan
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iemelkedő teljesítményű iskolák
rangsorában az nyedy
2018. márciusában tette közzé az Oktatási Hivatal az
előző évi Országos kompetenciamérés adatai alapján
legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar
iskolák rangsorát. Néhány gondolat az Oktatási
Hivatal honlapján megjelent cikkből:
„… egy iskola teljesítményét és az ott folyó pedagógiai
munka nehézségét és minőségét valójában nem ez, a
rangsorban elfoglalt helyezés jellemzi a legjobban,
hanem az, hogy egy tanári kar milyen társadalmi
összetételű és milyen előzetes tudással rendelkező
tanulócsoporttal érte el az átlagpontszámban megjelenő
eredményt.”
„Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan
iskolák, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az
tanulóik családi háttere alapján várható volna.
Ezek azok az intézmények, amelyek pedagógiai
munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik
hátrányos helyzetét, ezzel is szolgálva a társadalmi
mobilitást. A magasabb átlagteljesítményű intézmények
esetében ugyanez azt jelenti, hogy kiválóan építenek
diákjaik biztos családi hátterére, és eredményesen
gondozzák a rájuk bízott tehetségeket.
Hasonlóan erős az összefüggés a tanulók előzetes
tudása, azaz a korábbi mérési eredményei és a várható
teljesítménye között. A korábbi mérési eredményekből
„megjósolható", pontosabban megbecsülhető a
gyerekek későbbi teljesítménye.
Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák
is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik
korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az
átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka
fejlesztő hatása.”
A tavalyi kompetenciamérés eredményei alapján
iskolánk - a város egyetlen intézményeként - első ízben
került e listára, előző évi 8. osztályos tanulóink
matematika eredménye alapján. Gratulálok kollégáim
munkájához!
A teljes lista elérhető a következő módon:
www.oktatas.hu / köznevelés / Országos és nemzetközi
mérések / Országos kompetenciamérés / Kiemelkedő
teljesítményű iskolák
Horváth László
igazgató

„ örd a fejed!” rszágos
atematika
erseny az nyedyben
A „Törd a fejed!” Országos Tehetséggondozó Matematika Versenyt ebben a tanévben 23. alkalommal rendezte meg iskolánk.

A döntőbe a 3 levelező forduló eredménye alapján
jutott be iskolánkként, évfolyamonként a legjobb tanuló,
így 13 iskola 127 tanulója vett részt ezen az alkalmon. A

verseny első felében egyéni megmérettetés volt, a
második felében pedig iskolák közötti csapatverseny. Ez
egy licitálós vetélkedő, melynek keretében a csapatok
kirakóztak, majd logikai feladatokat oldottak meg
közösen. Az egy órás vetélkedővel gyorsan eltelt az idő,
ezalatt a pedagógusok kijavították az egyéni verseny
feladatlapjait.
Az egyéni verseny első három helyezettje elsőtől
ötödik évfolyamig könyvjutalomban és tárgyjutalomban
részesült, a hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamosok
számológépet kaptak ajándékba. A csapatverseny első
három helyezettje tárgyjutalomban részesült. Hagyományainkhoz híven, a versenyen iskolánk tanulóit külön
értékeltük. Az egyéni versenyben összehasonlítva diákjaink teljesítményét a vendég tanulókéval a következő

eredményeket érték el tanítványaink.
1. helyezés: 1. Pabar Péter Tamás 1.o, Barta Ágota Sára
2.o, Nagy Jázmin 5.a, Németh Dávid 6.a, Tóth László
Botond 7.o, Tar Alexandra 8.a osztályos tanulók.
2. helyezés: Sipeki László 1.o, Keresztesi Krisztián 2.o,
Baka Erik 4.b, Gyenge Csenge 5.b, Németh Máté 6.a
osztályos diákok.
3. helyezés: Molnár Viktor 1. o, Kovács Ágnes Panna 3.
osztályos tanulók.
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Az iskolák közötti csapatverseny eredménye:
1. helyezett: Dr. Enyedy Andor Református Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Mezőcsát
2. helyezett: Lorántﬀy Zsuzsanna Református Általános Iskola, Tiszakeszi
3. helyezett: Irinyi János Ref. Okt. Központ Tompa
Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika

ezőcsáti gressy éni ltalános
skola és lapfokú
űvészeti skola
- illanatképek Egressy-hét megnyitó

Némethné Vida Éva
munkaközösség-vezető

ersenyeredmények az

nyedyben

A tavaszi időszak már évek óta tanulmányi versenyekben gazdag iskolánk életében. Kollégáim áldozatos
felkészítő munkájának és tanulóink rátermettségének
és a szülők támogató segítségének eredményeként idén
is büszkék lehetünk sikereinkre.
A kétfordulós Kecske Kupa Matematika Verseny
megyei döntőjében 6. osztályos csapatunk 3. helyen
végzett, így kiharcolta az országos döntőben való
indulás jogát! A csapat tagjai: Karanyicz Gábor, Nagy
Norbert, Németh Dávid László, Németh Máté László.
7. osztályos tanulóink a 4. helyen végeztek. A csapat
tagjai: Nemes Attila, Tirpák Ramón, Tompa Áron, Tóth
László Botond.
Alapműveleti matematika verseny megyei döntőjében
1. helyezett: Tar Alexandra 8.a, és Tóth László Botond 7.
osztályos tanulónk. 2. helyezett: Németh Máté László
6.a osztályos tanuló. 4. helyezett: Németh Dávid László
6. a osztályos tanuló. 5. helyezett: Kun Dávid 8.
osztályos tanuló. 6. helyezett: Nagy Norbert 6. a
osztályos tanuló és Nemes Zsolt 5.a osztályos tanuló.
Országos Református Tanulmányi Versenyen a
Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában
versmondásban 3. helyezett: Koczka Levente 5.b
osztályos tanuló, 5. helyezett: Gyöngyösi Flóra 4.a
osztályos tanuló, 10. helyezett: Halas Dalma 3. osztályos
tanuló. Szövegértés versenyen 6. helyezett: Barta Ádám
4.b osztályos tanuló 7. helyezett: Tolvaj Nimród 3.
osztályos tanuló.
Két csapatunk készül a Miskolc-Szirmai Református
Általános Iskola Országos Környezet és természetvédelmi versenyének döntőjére.
Horváth László
igazgató

Vidám játékok napja

Néphagyományok napja

2018. május
A Dr. Enyedy Andor
Református Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde Óvodai
Intézményegysége szeretettel
ajánlja szíves ﬁgyelmükbe
rövid bemutatkozó írását,
mely technikai okokból az
óvodai beiratkozás után jut el
az újság olvasóihoz.
Úgy gondoljuk mégis élünk a lehetőséggel, hiszen óvodánkba a gyermekek felvétele egész évben folyamatosan
biztosított.
Hitvallásunk:
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse
jutalom.”
(Zsoltárok 127, 3)
Óvodánk a Dr. Enyedy Andor Református Általános
Iskola tagintézményeként 2004. szeptember 1-én nyitotta
meg kapuit, fenntartónk a Mezőcsáti Református
Egyházközség.
Célunk keresztyén értékek mentén olyan szeretetteljes
légkör kialakítása, amelyben a gyermekek megtapasztalhatják Isten szeretetét és személyiségük fejlődéséhez
minden lehetőség, minden feltétel biztosított.
Teljesítménykényszertől mentes, boldog gyermekéveket kívánunk nyújtani az ide járó gyermekeknek,
hogy óvodai nevelésüket követően alkalmassá váljanak
az iskolai élet megkezdésére.
Képességeiket, készségeiket a játékon keresztül fejlesztjük. Játékra, mesére, mozgásra, mint az óvodáskorú
gyermek alapvető tevékenységeire alapozzuk intenzív
óvodai nevelésünket, hogy személyiségük épüléséhez, a
szocializációs folyamatok kialakulásához segítséget
nyújtsunk.
Életkori sajátosságaikhoz igazított módon ismerkedhetnek meg bibliai történetekkel, melyek segítik hitbeli
növekedésüket.
Mindezt folyamatos napirend, kötetlenség, önállóan
választható változatos tevékenységek keretén belül
biztosítjuk.
Egészségük védelme, óvása, az egészséges életmód
alapjainak lerakása kiemelt feladatunk. Minden nap
lehetőséget biztosítunk sok mozgásra, levegőzésre.
A gyermekek egyénként változó testi és lelki szükségleteit ﬁgyelembe véve a diﬀerenciált személyiségfejlesztés nevelésünk alapvető kritériuma. Hat szakképzett óvodapedagógus és 5 pedagógiai munkát segítő
munkatárs három gyermekcsoportban látja el a gyermekek óvodai nevelését.
Óvodánkban heti rendszerességgel fejlesztőpedagógus,
gyógypedagógus, mozgásterapeuta és logopédus is segíti
a gyermekek fejlődését.
A Református Egységes Módszertani Intézmény
Értéktermő Tehetséggazdagító Programja segítségével
pedig lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekek
fejlesztésére sport, néptánc, vizuális és természetismeret-
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matematika területeken.
Előzetes szülői igényfelmérés mentén helyet és
lehetőséget biztosítunk játékos angol foglalkozásra
mikrocsoportos formában.
Évente hat alkalommal bábszínházba látogatunk,
évszakonként tartunk óvodai szintű rendezvényeket,
ünnepeket a már kialakult hagyományaink mentén.
Református óvodánk célja olyan gyermekek nevelése,
akik érdeklődőek, kíváncsiak, képesek elmélyülten
foglalkozni az önmaguk által választott, vagy a felnőtt
által ajánlott tevékenységekkel, dolgokkal. Önállóan,
leleményesen oldják meg a helyzeteket, játékaikban
ötleteik, elképzeléseik vannak, amihez keresik és
megtalálják a kivitelezés módjait.
Mozgásuk, beszédük rendezett, társas viselkedésük
udvarias.
Életük természetes része az imádság, szeretnek
játszani, énekelni, táncolni, rajzolni. Megkapják mindazt
az ismeretet és élményt, ami tartós hatásokkal köti őket
az anyanyelvhez, a szülőföldhöz és a református egyház
közösségéhez. Rendelkeznek mindazon készségekkel és
képességekkel, melyek alkalmassá teszik őket az iskolai
tanulmányok elkezdésére.
Munkánk csak akkor lehet sikeres és eredményes, ha
azt a családokkal közösen végezzük. Ezért alapvetően
fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolat
kialakítását és elmélyítését.
Aki még nem járt óvodánkban és szeretne bepillantást
nyerni az itt folyó nevelőmunkába, szeretne találkozni az
óvodapedagógusokkal, azokat gyermekeikkel együtt
szeretettel várjuk, látogassanak el hozzánk.
Figyelmükbe ajánljuk még intézményünk honlapját a
www. csatireﬁ.hu és a Mezőcsáti Református Óvoda
facebook oldalát, ahol még több információt és pillanatképeket találnak óvodai életünkről.
Áldáskívánással: a Református Óvoda Nevelőtestülete
és Horváthné Hajdú Éva óvodavezető
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hopin és a magyarok
uhász amás zongoraművész koncertje
Június 2-án, szombaton délután 4 órakor "Chopin és a magyarok" címmel ad rendhagyó koncertet Juhász
Tamás zongoraművész a mezőcsáti Művészetek Házában.
Az előadás narrátora Flach Antal művésztanár, közreműködnek és a Miskolci Zene- és Táncművészeti
Szakgimnázium növendékei és tanárai.
Belépőjegyek elővételben a mezőcsáti Közösségi Ház és Könyvtárban válthatók.
A belépőjegy ára 600 Ft.
Olvasóink kérésére teljes
terjedelmében megjelentetjük Juhász Sándor köszönőbeszédét, mely a március 15ei ünnepségen hangzott el.
Gratulálunk Sanyi bácsinak,
Mezőcsát város díszpolgárának!
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Szeretném megköszönni a
Mezőcsát díszpolgára kitüntetést és a többi odaítélt elismerést is. Köszönöm elsősorban azoknak, akiktől kaptuk: a mezőcsáti önkormányzatnak. Mivel azonban az én kitüntetésem
indoklása és pedagógus szolgálatom is a mezőcsáti
gimnáziumhoz köt, így iskolánkról és diákjainkról
szólnék néhány szót.
Köszönöm a gimnáziumnak a 30 éves szolgálatom
lehetőségét, tanártársaimnak, hogy mellettem álltak és
együtt taníthattunk, a technikai alkalmazottaknak, hogy
zavartalan iskolai életet biztosítottak diákjainknak. Volt
növendékeinknek pedig köszönöm, hogy tanultak és
szerették az iskolájukat és sokan még most, felnőttként is
így éreznek. Az én harminc évnyi működésem idején
végzett diákok azonban már nem matrózblúzos
kislányok, hanem felnőtt emberek. 40, 50, 60 évesek, sőt
akik legkorábban érettségiztek, már hetven felé
haladnak, s ők azok, akik elvitték a gimnáziumból a
tanultakat kis hazánk távolabbi szögletébe, s ők azok,
akik ma Magyarország sok száz munkahelyének az
alkalmazottai, dolgozói a csáti érettségijükkel vagy
egyetemi, főiskolai diplomájukkal. Volt diákjaink
jelentős részénél fontos a szülőföldhöz való ragaszkodás.
Ők színesítik Mezőcsát foglalkozási statisztikáját.
Példaként említeném a mezőcsáti általános iskola tanári
testületét, ahol egy időben többségbe a volt csáti
diákokból állt. Ekkortájt a gimnázium is szívesen
alkalmazta az itt végzett diákokat tanári munkakörben.
Nem akarnék büszke lenni olyan történésekre amihez
semmi közöm, de jóleső érzés, hogy a mezőcsáti oktatási

intézmények igazgatói is többségükben a csáti
gimnazisták közül kerültek ki és a csáti járás iskoláiban
is volt és van rá példa.
Ma már a csáti gimnáziumban végzett diákok a
hivatalokban és a kereskedelemben is jelen vannak.
Iskolánk múltjából a kézilabda sport volt az, ami egy
időben megyei első és országosan is jegyzett volt. Ma is
minden nap találkozhatunk a hajdani kézilabdázókkal,
akik országos bajnokok is lettek. Őket is számon tartja az
ALMA MATER és hálás a hajdani sportsikerekért.
Hát hogyne köszönném én ezt a nép kitüntetését, amit
kaptam, a hajdani diákjaimnak, akik a csáti gimnázium
falai közül léptek ki a nagybetűs életbe. Tudom, hogy
nem ők adták az elismerést, de hiszem, hogy miattuk
történt.
Befejezésül pedig a csáti gimnáziumban végzett
diákokat, köztük a jelenlévő Nemcsák Károlyt hadd
köszöntsem egy aktuális Ady idézettel, mert ők minden
március 15-én elmondhatják magukról, hogy:
„Mi szétáradtunk űzhetetlenül, hol élet zeng, ott
vívódva mi élünk!”
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Könyvsarok
iane hamberlain:

gyetlen nővérem

Chamberlain legújabb regényében sem
a krimik, sem a női
regények rajongói
nem fognak csalódni. Felkavaró családi
dráma, fordulatos
krimi, utazás a lélek
legmélyére - letehetetlen olvasmány. Az
iskolapszichológusk
ént dolgozó Riley
MacPherson apja
halála után olyasmit
fedez fel, ami megkérdőjelezi mindazt,
amit korábban a
testvéreiről, a szüleiről és saját származásáról gondolt.
Döntenie kell, hogy mit jelent a múlt a jövője számára, és
hogy mit kezdjen az igazsággal.
Forrás:
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Diane_Ch
amberlain_Egyetlen_noverem_Mi&id=296416&type=
22

ojo

oyes: engernyi szerelem

1946-ban járunk, amikor szerte a világon ﬁatal nők ezrei
kelnek útra, hogy
csatlakozzanak a
háború idején megismert vőlegényükhöz, férjükhöz.
Sydneyből is több
száz ifjú asszony
tart Angliába a
Victoria fedélzetén.
A hajó nem pompás
óceánjáró, hanem
sok viszontagságot
látott repülőgéphordozó, melyen
egész seregnyi tengerész és tiszt szolgál, illetve utazik,
szigorúan elkülönítve a női részlegtől. A négy főszereplő - Frances,

a zárkózott ápolónő, a gazdag családból való,
elkényeztetett Avice, a komolytalan, alig tizenöt éves
Jean és az őszinte, nyílt természetű Margaret - egy
kabinba kerül, s a hathetes utazás alatt sok mindent
megtudnak egymásról és önmagukról. Sorra kiderül,
hogy mindenkinek van valamilyen féltett titka, és a múlt
bonyodalmait csak még terhesebbé teszik a jelen váratlan
fordulatai, melyek akár egészen új irányba terelhetik a
lányok életét. Hogy az átélt örömök, félelmek és
megpróbáltatások után végül mindenkinek jól alakul-e a
sorsa, az csak sok év elteltével derül ki...
Forrás:
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Jojo_Moy
es_Tengernyi_szerelem&id=289559&type=22

erri

leming:

szérvek és érzelmek

A regény a Büszkeség és balítélet
élvezetes folytatása, amelyből a
még hajadon Bennet lányok sorsát
ismerhetjük meg.
Mary Bennet nem
álmodozik házasságról. Anyja legnagyobb rémületére, Mary nem kíván
nővérei, Jane (most
már Mrs. Bingley)
és Lizzy (most már
Mrs. Darcy) nyomdokaiba lépni.
Mary és Kitty még a
szülői ház biztonságában él, azonban
őt - húgával ellentétben - egyáltalán nem érdeklik sem a
férﬁak, sem a divat, sem a hízelgés. Reményei
egyszerűek; zongorázhasson, olvashasson, s ne kelljen
hozzámennie az első férﬁhoz, akit az anyja kifog neki.
Csakhogy Mrs. Bennetnek nem szokása, hogy a lányaira
hallgasson. Mikor Meryton egyik legtehetősebb lakosa
bejelenti, hogy a ﬁa visszatér a városba, Mrs. Bennet
azonnal elhatározza, hogy egyik lányának bizony
megkondulnak majd azok az esküvői harangok. A
társasági életbe csöppenve Mary rájön, hogy az
ígéreteket megszeghetik, a pénz győzedelmeskedhet a
szerelem felett, s hogy a boldogsághoz vezető út nem
mindig a kötelesség. Ám mire ráébred, hogy talán rosszul
látta a dolgokat, már lehet, hogy el is szalasztotta az esélyt
arra, hogy olyan jövője legyen, amilyenről soha nem is
álmodott.
Forrás:
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Terri_Fle
ming_Eszervek_es_erzelmek&id=304294&type=22
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étköznapi gondolatok

ecept -

lmarózsa

Hozzávalók/ 4 adag:
- 1 csomag leveles tészta
- 3 db alma
- 3 ek cukor
- 2 tk fahéj /őrölt/
- 0.5 db citrom
- 5 dkg vaj
- 5 ek lekvár/dzsem

Bizonyára ismered azt a mondást, hogy "Nem látja
a fától az erdőt.”.
Valahogy így vagyunk a világgal is. Az aktuális
problémától, a teljesítendő feladattól, a rohanástól, a
stressztől, a félelemtől nem látjuk az élet apró
örömeit. Én magam gyermekoromtól ﬁgyelem
ezeket, de bevallom őszintén, olykor én is csak a fát
látom, és nem pillantok mögé, nem veszem észre azt
a varázslatos erdőt, amely szépíti az életet. Ez nem
kell, hogy azt jelentse, hogy nem foglalkozunk a
"fákkal", viszont érdemes néha megállni, és mögé
kukucskálva megpillantani és élvezni azt, ami ott
rejtőzik. És igen az is igaz, hogy vannak az életben
olyan dolgok, amiket nem lehet nem megtenni, mert
sorsszerű.
Bármit gondolunk, vagy érzünk a helyzettel
kapcsolatban, mindenképp bekövetkezik, s talán mi
magunk tesszük a számunkra is legmegdöbbentőbb,
legkevésbé várt, legérthetetlenebb lépést. Nyugi, ez
így van rendjén, még ha irracionális dolgokat is
teszünk, amiért az ember tudatlanságból hajlamos
lehet elítélni önmagát. A helyzet azonban az, hogy a
tudatalatti Énünk néha átveszi az uralmat logikus,
épeszű, földi halandóként elfogadott érzelemvilágunk és tetteink felett, és olyan fordulatot kreál(unk)
ez által, hogy még utána is csak győzzük felfogni,
hogy „ilyen van, ez megtörténhetett?” Nyugi és
hagyd magad belülről vezetni, mert annak, ami
sorsszerű, hiába is állnál ellen. Fogadd el, hiszen
minél jobban igyekszik valaki elkerülni a sorsfordulatokat, annál inkább megteremti. Attól elkerülhetetlen, hogy bármerre lépsz, akárhogy döntesz,
ugyanaz lesz a következménye.
Szóval lásd meg a fától az erdőt, gyönyörködj
szépségében, a sorsod alakításában hagyd, hogy
megérzéseid vezessenek mert azok ritkán csapnak
be!
Zarándiné Keresztúri Ilona

Elkészítés:
1. Az almákat félbevágjuk, kimagozzuk, majd
felszeleteljük. Fél citrommal meglocsoljuk a szeleteket,
majd annyi vízben feltesszük főni, amennyi ellepi. 3 ek
cukorral és 2 tk fahéjjal ízesítjük a vizet. Kb. 2 percig
főzzük, vigyázva, hogy ne törjenek szét, de meg is
puhuljanak kissé. Lecsöpögtetjük, ha kész van.
2. Közben a tésztalapot kinyújtjuk, megkenjük
olvasztott vajjal, megszórjuk cukor és fahéj keverékével,
és pizzaszeletelővel kb. 3 centis csíkokra vágjuk. Az
almaszeleteket ráfektetjük a tésztára, majd feltekerjük
kicsit szorosan. 180 fokos sütőben kb. 15-20 percig
sütjük.
Lekvárral forrón vékonyan megkenjük, majd tálaláskor egy kis porcukorral megszórjuk.

yors és sós ﬁnomság
Hozzávalók / 4 adag:
Tésztához: 25 dkg ﬁnomliszt, 25 dkg margarin, 8 dkg
reszelt sajt, 1 ek ecet (10%), 6 ek víz, só ízlés szerint (kb.
1 teáskanál)
Tetejére: 1 db tojás, enyhén felverve
Elkészítés:
1. A tésztához valókat összegyúrjuk, kinyújtjuk kb. 3
mm vastagságúra.
2. A tetejét megkenjük az enyhén felvert tojással.
Derelyeszaggatóval vagy késsel felvágjuk, kikent vagy
sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és 200 fokon
aranybarnára sütjük.
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Havi vicc...
Peti új esernyőt vesz, és fél, hogy ellopják. Ezért egy cédulát tesz rá a ruhatárban:
"Ez az esernyő a középsúlyú ökölvivó bajnoké, aki három perc múlva visszajön."
Mikor indul haza, az esernyő helyén csak egy cédulát talál, amin ez áll:
"Az esernyőt a hosszútávfutó bajnok vitte el, aki soha nem jön vissza."
A futballista ﬁát megbuktatják harmadikban, de az mégis boldogan meséli apjának:
- Apa, képzeld, a szerződésemet a harmadik osztállyal egy évvel meghosszabították...
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akáltanya- grici

üfé,

alatozó, yorsétterem

Mindennap várja kedves vendégeit ﬁnomabbnál ﬁnomabb ételekkel és hűtött italokkal a
Sakáltanya.
Vállalunk rendezvényszervezést, zártkörű összejövetelek lebonyolítását, valamint sültes tálak
készítését és kiszállítását.
Kapható még büfénkben hot-dog, hamburger, gyros, tortilla, melegszendvics, rántott sajt,
sültek, stb.
Nyitvatartásunk:
V-CS: 08.00 – 22.00
P-SZ: 08.00 – 23.00
Továbbá mindennap igényelhető házhozszállítás
a következő időpontokban:
H-P: 16.00 – 22.00
SZ-V: 12.00 – 23.00
Rendelés felvétel: +36 30/896-46-70
Információ kérhető: +36 30/896-46-70
Cím: 3459 Igrici, Arad út 1/D
Facebook: IGRICI SAKÁLTANYA
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Egyházi hírek

Születések

Református Egyház
Minden hétfőn kedden 7 óra 40 perctől
diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak.
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.
Május 20. Pünkösd I. napja
de. 10 órakor úrvacsorás istentisztelet,
énekkarunk szolgálatával,
du. 15 órakor istentisztelet legátus
szolgálatával, keresztelések
Május 21. Pünkösd II. napja
de. 10 órakor ünnepzáró tstentisztelet
Május 25-26 Szeretethíd - Diakóniai
szolgálat napja

Barna Anna és Farkas Zsolt
Boglárka
Dudás Mónika és Tóth Tamás
Krisztofer
Rézműves Szabina és Nótár Patrik
Áron
Botos Katalin és Váradi József
László Jenő
Gál Szilvia és Peczánka Richard
Richard Marcell

Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Házasságkötések

Rontó Eszmeralda és Farkas Szilárd
Tóbisz Julianna és Bakk László
Váradiné Kovács Ágnes és Soltész János

Elhalálozás

Szolga Lajosné szül. Matyi Anna 72 évet élt
Papp Gyuláné szül.: Szilágyi Róza 84 évet élt
Nagy Barnabásné szül.: Varga Erzsébet 77 évet élt
Seres József Ferencné szül. Hupján Ilona Mária 70 évet élt
Szűcs Józsefné szül.: Kiss Piroska 91 évet élt
Vigh János Zoltánné szül.: Soltész Nagy Anna 65 évet élt
özv. Seres Józsefné szül.: Bartha Zsóﬁa 87 évet élt
Jámbor Sándor 61 évet élt
Hornyikné Batyuta Ilona 61 évet élt
Tóth András 50 évet élt
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