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jság
XXIX. évfolyam 11.szám

ezőcsáti
űvelődési özpont idén is megrendezi a város adventi programsorozatát.
December hónapban egészen Szentestéig minden vasárnap 16.00 órától várjuk az érdeklődőket a
Művészetek Házába. A gyertyagyújtások varázslatos hangulatát a karácsonyi vásár, a
díszkivilágítás és a helyi csoportok, gyermekek, zenészek, táncosok, valamint a sztárfellépők
fokozzák ezeken a délutánokon.
A részletes programot újságunk következő számában olvashatják.

artalom
A forradalom emlékezete Mezőcsáton, Önkormányzati hírek, A digitális szakadék csökkentése, Őszi
Könyvtári Napok, Idősek ünnepe, Tök jó délután,
Hétköznapi gondolatok, Tanulmányi sikerek az
Enyedyben, Határon túl, Példaértékű életút, Osztálytalálkozó, Idősek Napja Mezőcsáton
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forradalom emlékezete
ezőcsáton
Mezőcsát városunk is visszaemlékezett október 23-án
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire.
A fáklyás felvonulás az önkéntes tűzoltók vezetésével
indult a művelődési központ udvaráról, ahol a tiszteletüket kifejező közösség tagjai összegyűltek. A Művészetek Házába tartva a felvonulók gyertyát gyújtottak és
meghallgatták Márai Sándor Mennyből az angyal c.
versét Kelemen Csaba színművész előadásában, majd
elénekelték a magyar himnuszt Mezőcsát város főterén.
Az ünnepi műsor egy kisebb vetítéssel kezdődött,
melyet Siposné Horváth Anita, városunk polgármester
asszonyának ünnepi megnyitója követett. Beszédét a
Nők Lapja című heti lap hasábjain található szemelvény

ihlette, hogy hogyan is élték meg íróink, költőink az
1956-os eseményeket. Márai Sándor egyik kedvenc
költőnk jegyzetei és cikkei alapján idézte vissza a kor
történelmét a kezdetektől, a végső harcokig. Majd

befejezésül a költő Hol vagyok című versével zárta
gondolatait városunk polgármester asszonya.
„Ülök a padon, nézem az eget.
A Central Park nem a Margitsziget.
Milyen szép az élet, – kapok, amit kérek.
Milyen furcsa íze van itt a kenyérnek.
Micsoda házak és micsoda utak!
Vajon, hogy hívják most a Károly körutat?
Micsoda nép! – az iramot bírják.
Vajon ki ápolja szegény Mama sírját?
Izzik a levegő, a nap ragyog.
Szent Isten! – hol vagyok?”
Ezt követően Mozart Requiemjének hangjai csendültek fel az Anima vonósnégyes közreműködésével, mely
közben Kulcsár-Székely Attila színművész előadásában
részletek hangzottak el Faludy György „A forradalom
emlékezete” c. kötetéből.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. október 29-én tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület munkaterve szerint időszerű a
helyi adó rendeletének felülvizsgálata és úgy határozott,
hogy a helyi iparűzési adó mértékét nem kívánja
megváltoztatni. Mezőcsát Város Önkormányzata által
alkalmazott helyi adó mértéke továbbra is 1,8 %.
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának
megállapításáról szóló rendelet módosítása nem szükséges, ﬁgyelembe véve az önkormányzat kiegyensúlyozott
gazdálkodását és kedvező költségvetési helyzetét, így a
bérleti díjak nem változnak.
A vásárokról és piacokról szóló helyi rendelet szerint
alkalmazott díjak megemelését nem tartotta indokoltnak
a Testület, viszont a vásár területén található illemhely
használatát minimális díj ellenében vehetik igénybe az
azt használók. A díj mértéke 100.- Ft, mely összeg az
ÁFA mértékét is tartalmazza.
A parkolóhelyek és a közterületek használatának
díjtételei esetében szintén a korábbi szintet tartja meg az
önkormányzat.
A közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása nem szükséges és megemelt bérleti
díjak megállapítását sem tartja szükségesnek a Képviselő-testület.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és elszállítására, elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott szolgáltatási díjak továbbra is hatályban
maradnak. A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének és elhelyezésének alapdíja:
7.500.- Ft+ÁFA, az ürítésre meghatározott egységnyi
díjtétel 900.- Ft/m3 + ÁFA. Mezőcsát Város Önkormányzata Terhes Tünde (3459 Igrici, Rákóczi u. 32.)
egyéni vállalkozóval kötött szerződést a közszolgáltatás
ellátására.
A talajterhelési díjról szóló 15/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítása mellett döntött a Képviselő-testület. További mentességre és kedvezményekre
tarthatnak igényt a lakosok a rendelet módosításával.
Elfogadásra kerültek a 2019. évre vonatkozó bizottsági munkatervek.
A KEK Nonproﬁt Kft. folyószámla hitelszerződésére
vonatkozó kezességvállalási kérelmét a Testület megtárgyalta, az OTP folyószámla hitel meghosszabbításához
szükséges kezesség vállalását újabb egy évre 2019.
január 1-jétől december 31-éig tartó időtartamra meghosszabbítja.
A KEK Nonproﬁt Kft. Járóbeteg szakellátó intéz-mény
2018. december 21-től 2019. január 2. napjáig tör-ténő
zárva tartásához a Képviselő-testület hozzájárult.
A Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és
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monitoring tartalékának felosztásával kapcsolatos döntését a Testület meghozta.
A képviselők 15.000.- Ft/fő összeget szavaztak meg az
időskorúak 2018. évi szociális támogatására. Az időskorúak támogatására azon mezőcsáti lakosok jogosultak,
akik tárgyév június 30. napjáig 65. életévüket betöltötték.
Jóváhagyta a Testület a Mezőcsáti Napocska Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Hozzájárultak a képviselők a Mezőcsáti Napocska
Óvoda (Hősök tere 15., Árpád u. 6.)2018. október 29. –
2018. október 31-ig illetve 2018. december 27. – 2019.
január 2-ig mindkét óvodaegységének zárva tartásához.
A Testület engedélyezte a Mezőcsáti Művelődési
Központ és Könyvtár téli zárva tartását 2018. december
24. és 2019. január 1-je közötti időtartamban.
A Mezőcsáti Élelmezési Központ terem illetve helyiségbérleti díjának módosítása mellett döntöttek.
A Képviselő-testület a térﬁgyelő kamerarendszer 2 db
kamerával történő bővítését megszavazta.
Mezőcsát Város Önkormányzata tulajdonában lévő
kisgépek és egyéb eszközök bérbeadásához hozzájárult a
Testület és meghatározta a bérleti díjakat.
A Képviselő-testület felhatalmazást adott Mezőcsát
Város Polgármesterének a Szent István utca fás szárú növényeinek cseréjével kapcsolatban a 3307 számú országos közút kezelőjével egyeztessen és megállapodást
kössön a növényzet telepítésével és gondozásával kapcsolatos feladatok vállalására.
A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00077 azonosítószámú,
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát
óvoda és bölcsőde fejlesztésével Mezőcsáton”, a TOP3.2.1-15-BO1-00104 azonosítószámú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése Tardon, Tiszatarjánban, Hejőbábán, Mezőnagymihályon, Mezőcsáton és
Emődön” és a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00091
azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Répáshuta, Mezőcsát, Nemesbikk, Emőd
és Köröm településen” című projektek megvalósításához
szükséges műszaki ellenőr kiválasztása során a
legkedvezőbb árajánlatot adó, Bán Tibor egyéni
vállalkozó mellett döntött a Testület.

gyszerűsített tájékoztató
a fúrt és ásott kutakkal kapcsolatban
Kút létesítésére, fennmaradására, üzembe-helyezésére, megszüntetésére a jelenleg hatályos jogszabályok
szerint jegyző engedélye szükséges az alábbiak együttes
teljesülése mellett:
A kút
· legfeljebb 500 m3/év vízkivétellel és kizárólag
talajvízkészlet felhasználásával üzemel (a kút nem érint
karszt- vagy rétegvizet),
· lakóingatlan elhelyezésre szolgáló ingatlanon
található, és magánszemélyek házi ivóvízigényét vagy a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és
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· nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki;
Továbbá szintén a helyi jegyző engedélye kell a házi
ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
A fenti kitételek bármelyike nem teljesül, akkor nem a
jegyző az engedélyező hatóság, ezekben az esetekben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hatósági Osztályához kell a kérelemmel
fordulni.
Minden kút létesítése engedélyköteles 1992. február
15. óta.
1992. február 15. előtt létesült kutakra nem kellett
engedély, ha nem haladta meg az első vízadó réteget,
azaz a talajvíz-kutakra, ezért, ha a kút ezen dátum előtt
létesült és talajvízkút, akkor a jegyzőtől üzemeltetési
engedélyt kell kérni. Ilyen esetekben, mivel a létesítés
jogszerű volt, nincs szó bírságról. 1992. február 15. után
létesített kutak esetében, ha az engedély nélkül, vagy
attól eltérően történt, fennmaradási engedélyt kell kérni.
Jelenleg érvényes törvényi előírás szerint a 2018. január
1. előtt engedély nélkül létesített kutakra (melyekre egyébként engedélyt kellett volna kérni) 2018. december
31-ig megkért fennmaradási engedélyek kiadásakor nem
kell kiszabni bírságot. December 31-e után fennmaradási
engedélyezésre benyújtott kérelmek esetében, ha a kút
fennmaradása engedélyezhető, azt csak bírság kiszabása
mellett teheti meg a hatóság. A bírság mértéke: a
vízilétesítmény létrehozásának teljes értékének 80 %-a.
A jegyzői hatáskörbe tartozó kutak engedélyezéséhez
szükséges kérelemnyomtatványok a www.mezocsat.hu
weboldalon megtalálhatók, letölthetők.
Fúrt kutak esetében mindenképp szakember segítségét
kell igénybe venni. A szakember jogosultságát igazolni
kell, pl. az oklevelének másolatával. Be kell nyújtani
mellékletként fényképet a kútról és környezetéről. Házi
ivóvízigény kielégítését szolgáló kutak esetében szükséges igazolni, hogy a víz emberi fogyasztásra alkalmas
(ÁNTSZ vízvizsgálat!), valamint mellékelni szükséges
egy helyszínrajzot, melyen be van jelölve a kút helye, a
telken lévő épületek, építmények, és azok egymástól és a
telekhatártól mért távolsága. Amennyiben a telken meglévő 1992 előtt engedély nélkül, vagy 1992-őt követően
vízjogi hatósági engedéllyel létesített kút fennmaradását
szeretnék kérni és bejelenteni, az üzemeltetési/fennmaradási engedélyezése iránti kérelmet szíveskedjenek
kitölteni és a hivatalba beküldeni.
A rétegvizeket, védett vízbázisokat érintő kutak fennmaradási és létesítési engedélyét, vagy ha a kút talajvíz
kivétellel működik, de gazdasági célokat szolgál, vagy a
vízkivétel meghaladja az 500 m3/év mennyiséget, úgy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság jár el vízügyi hatóságként jár el az ügyben.
dr. Jerebák József sk.
jegyző

Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2018. (X. 30.) önkormányzati
rendelete
a vásárokról és a piacokról 11/2016.(X.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 13. §. (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról, és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelet rendelkezéseivel összhangban az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§
A Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletét az
alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület által meghatározott díjak az ÁFÁt tartalmazzák

2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A kihirdetés napja: 2018. október 30.
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áros

nkormányzatának tulajdonában lévő technikai eszközök
bérleti díjai

A Mezőcsát Város Önkormányzatának tulajdonában lévő technikai eszközök bérlésére a közelmúltban több igény
is jelentkezett. A városüzemeltetési feladatok ellátásának zavarása nélkül a használaton kívüli eszközök
bérbeadásának bérleti díjai:
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megfelelő minőségben tudják végezni. Ezek a képzések
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy növekedjen a fogyatékkal
élő emberek foglalkoztatási aránya, valamint legyen
eredményesebb a foglalkoztatásuk.
E célok eléréséhez járult hozzá a „Digitális szakadék
csökkentése elnevezésű kiemelt projekt” (GINOP6.1.2-15-2015-00001), amely a Fogyatékos Személyek
Nappali Intézményében került megrendezésre, 2018.
szeptember 18. - október 11. között.
A projekt célja a résztvevők digitális kompetenciájának növelése, amely a munkaképes korú felnőtt

ezőcsáti ásár
(Kiss József utca)
időpontjai:
- november 14. szerda
- december 12. szerda

„

digitális szakadék csökkentése”
ngyenes informatikai képzés
az FNI-ben

A fogyatékkal élő emberek képzése a hátrányok
csökkentése és a mindennapi életminőség szinten
tartása, illetve fejlesztése miatt is fontos célja a nappali
ellátásnak.
A folyamatos képzés és készségfejlesztés, hozzájárul
ahhoz, hogy a fogyatékkal élő emberek az egyéni
képességeiket minél magasabb szintre fejlesszék. A
különböző szakmai jellegű képzések célja, hogy a
résztvevők, egy adott tevékenységhez kapcsolódó feladatsort elsajátítsanak, majd a munkavégzés során azt, a

lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság
javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő
felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT
(információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló
álláslehetőségekhez. A digitális készségekkel nem
rendelkező csoportok számára ezen készségek fejlesztése az egyik legfontosabb munkaerőpiaci kulcskompetencia.
A 35 órás képzésen 15 fő nappali ellátásban részesülő
személy vehetett részt. Valamennyi ellátott sikeresen
elvégezte a tanfolyamot, amely Tanúsítvány kiadásával
zárult.
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önyvtári

apok

Október első hetében megrendezésre került az immár
hagyománnyá vált Országos Könyvtári napok, amelyben a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár is
részt vett.
A szokásnak megfelelően ebben az időszakban számos
programokkal vártuk az érdeklődőket, a jelenlegi,illetve leendő olvasóinkat. Igyekeztünk minden korosztály számára programokkal készülni. Az olvasók
kedvezményesen iratkozhattak be, valamint a „Megbocsájtás hete!” keretében a késedelemmel visszahozott
könyvekre nem számoltunk fel díjat.
Október 2-tól megtekinthető volt egy kiállítás, mely a

hangulatot. Jó volt látni, ahogy a történet megelevenedik,
részesévé vállnak a gyermekek. Ez a rendhagyó íróolvasó találkozó néhány iskolásban felébresztette az

olvasás iránti vágyat, amely abban mutatkozott meg,
hogy megnőtt a beiratkozások száma a könyvtárunkban.
Összességében tartalmas hetet tudhatunk magunk
mögött és reméljük, hogy minden résztvevő kedves
emlékekkel gazdagodott.
Tegzesné Bódi Noémi

önyvsarok...
íg
„Leporoltuk!” nevet kapta. Célul tűztük ki, hogy
közelebb hozzuk a mai embert a 19-20. századi könyvek
eszmei értékéhez és igyekeztünk a kort idéző hangulatot
megteremteni. A látogatók szívesen járták körbe,
lapozgatták át és idézték fel a korabeli idők emlékeit.
Október 4-én csütörtök délelőtt a színházterem megtelt
zsibongó, izgatott gyermekekkel, akik csillogó szemekkel várták a Budai Bábszínház Kalap Kaland című
előadását. Zárásként Cs Szabó István író-bábelőadó
néhány percben bemutatta a Soma című könyvét és

alázs - uszirablók

Szeretke királylány a Panelpalota fürdőtermében
hosszúra nyúlt esti fürdőzését végzi, amikor a kád
pótlefolyójából hatalmas kalózhajó csobban a vízbe.
Aztán, ahogy jött, úgy tűnt el a pótlefolyón át
Szeretkével a Panelpalota csőrendszerében, majd a nyílt
tengerre veszi az irányt. Szeretke hamar rájön, hogy
nincs egyedül a kalózhajó fedélzetén; Bújócskát, a
fecskenadrágos kisﬁút és kenguruját, Damilt elrabolta a
titokzatos kalózkapitány.
Vajon hogyan jutnak haza? A kalózkapitány furcsa
alkut ajánl: gyűjtsenek össze egy mázsa puszit a
szabadulásukért. De vajon mekkora a súlya egy
puszinak? És hogyan lehet begyűjteni ennyit?
Forrás: https://mora.hu/konyv/puszirablok

Nagydobosi sütőtök ELADÓ!

megígérte, hogy a legközelebbi alkalommal a mese
kapcsán készült előadással örvendezteti meg a lelkes
közönségét.
Október 9- én egy „igazi kalóz” várta az érdeklődő
diákokat, Víg Balázs író személyében, aki a Puszirablók
című mesekönyve kapcsán teremtett játékos könnyed

Érdeklődni: Farkas
István
Mezőcsát, Munkás utca
33.

Tel.: 70/413-24-01
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dősek

ilágnapja

"A szavak nem érnek semmit
Elszállnak, mint az őszi szél.
De a szeretet, ami tiszta szívből fakad
Elkíséri az embert a sírig!"
/ József Attila/
Kilencedik éve, hogy az Dél-borsodi Idősügyi Tanács
megszervezi az Idősek Világnapját.
A rendezvény Hejőpapi Önkormányzat támogatásával
és Hejőpapi csodálatos tornacsarnokában került
megrendezésre. Miskolci Tibor Hejőpapi község
polgármestere köszöntötte a közel 240 szépkorút.
Vida Lászlóné az Idősügyi
Tanács elnöke köszönetét fejezte ki Miskolci Tibor polgármester úrnak, az önkormányzati
Képviselőknek, Soltészné Miskolci Anna klub vezetőnek, a
Hejőpapi nyugdíjasoknak és
mindazoknak, akik részesei voltak a rendezvény lebonyolításának.
A szeretet szavával szólt a
nyugdíjasaihoz:
"A szeretet a szív öröme, és a
legnagyobb, amit az ember adhat az embernek"
Elnök asszony köszönetét fejezte ki a polgármestereknek, akik segítik, tisztelik az időseket és ezáltal az Idősügyi Tanácsot is. Ezt követően a nyugdíjas klub vezetők
egy csekély ajándékkal fejezték ki szeretetüket és
tiszteletüket.
Ároktő polgármester asszonya, Vargáné Kerékgyártó
Ildikó a polgármesterek nevében köszönte meg azt a
támogatást és szeretetet, amit kapnak idősebb embertársaiktól.
A szépkorúakat az Igrici Általános Iskola tanulói,
Miskolcról érkezett Mosolyországa Nyugdíjas Klub,
Tiszakeszi községből érkezett Botorka Népitáncegyüttes, valamint a Hejőpapi nyugdíjasok köszöntötték műsorukkal.
Polgármester úr ﬁnom vacsorára hívta meg a jelenlévőket, melyet táncos mulatság követett Sashalmi
Krisztián csodálatos zenéjével.
Byron szavai szerint, mi is az öröm?
"Örömet szerezni egymásnak!"

nneplés a művelődési központban
A Lila Akác Nyugdíjas Klub szervezésében valósult
meg a születésnaposok köszöntése, melyet Pénzes János
a klub vezetője nyitott meg. Ezt követően Vida Lászlóné
az Idősügyi Tanács elnöke köszöntötte a szépkorúkat,

melyet egy ﬁnom ebéd követett.
A rendezvényre Siposné Horváth Anita, városunk
polgármester asszonya is ellátogatott és üdvözölte az
ünnepelteket.

Isten éltesse sokáig Kormos Ferencnét, Lopkovitz
Lászlónét, Pénzes Jánosnét, Lükő Gyulánét, Smura
Miklóst, Nagy Jánost, Pénzes Jánost, Tóth Lajost, Fekete
Barnát és Sipos Gyulát.

50 éve együtt
Október 26-án a Margaréta Idősek Klubjában Kovács
István és Kovács Istvánné Vígh Erzsébet megerősítették az 50 évvel ezelőtt tett fogadalmukat.
Az aranylakodalmat Vida Lászlóné vezette le, a vőfélyi
feladatokat pedig Pénzes János látta el. A boldog párt
külön köszöntötték a klub tagok, Kallóné Szilvási Zita a
Humánszolgáltató Központ vezetője és Siposné Horváth
Anita, városunk polgásmester asszonya.
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nyedyben

A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola
tanulói októberben két tanulmányi versenyen vettek
részt.
Az egyik a Bolyai matematika csapatverseny megyei
fordulója, melyen a hetedikesek négyfős csapata a megye
legjobb általános iskolai csapatának bizonyult a harminc
csapat közül. Az első helyezéssel kiérdemelték a
részvételt az országos versenyen, melyre novemberben

kerül sor Budapesten. A csapat tagjai: Karanyicz Gábor,
Nagy Norbert, Németh Dávid, Németh Máté, akik már
számos versenyen bizonyították rátermettségüket.
A másik verseny, melyen részt vettek tanulóink, a
Református Általános Iskolák Országos Tanulmányi
Versenye. A Debrecenben megrendezésre kerülő
versenyen több tantárgyból, 35 református iskola 500
tanulója mérte össze tudását. Szépen szerepeltek
diákjaink, két dobogós helyezéssel tértek haza, maguk
mögé utasítva többek között Budapest, Cegléd,

Kecskemét, Nyíregyháza versenyzőit. Az egyik
eredményes versenyzőnk Balázsi Amarilla 7. osztályos
tanuló, aki informatika tantárgyból második helyezést ért
el, a másik Németh Dávid 7. osztályos tanuló, aki
matematika tantárgyból első helyezett lett. Informatika

tantárgyból Cseh Sándorné, matematika tantárgyból
Némethné Vida Éva készítette fel a tanulókat.
Horváth László
igazgató
Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

atáron túl
A Határtalanul pályázatnak köszönhetően eljuthattunk Kárpátaljára. Négy napot töltöttünk a régen
Magyarországhoz tartozó településen.

Október 10-én, szerdán reggel indultunk az iskola elől.
A 4 nap alatt sok látványosságot tekintettünk meg. Két
idegenvezetőnk, Éva néni és Zoli bácsi sok érdekes

programot szervezett nekünk. Munkácson a várat és
magát a várost fedeztük fel. Beregszászon szálltunk meg,
amelynek érdekességeihez az utolsó napunkon ellátogattunk. Szolyván a málenkij robot áldozatainak emlékművét tekintettük meg. Borzsován az ottani iskolásokhoz
látogattunk el, majd velük együtt elsétáltunk a Borzsa
folyóhoz. A Borzsa havasokra is felmentünk 1500 m
magasba, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk.
Beregszentmiklóson pedig a várkastélyt néztük meg.
Polenába különleges ásványvizet kóstolhattunk.
Kísérő tanáraink: Szabóné Terhes Zsuzsanna osztályfőnök, Bartókné Hímer Krisztina tanárnő és Varga Erika
iskolatitkár.
Köszönjük nekik a lehetőséget és ezt a csodálatos négy
napot.
Szűcs Milda, Rőthi Margaréta
7.a osztályos tanulók
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2018. október 27-én került megrendezésre immár
negyedik alkalommal a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány szervezésében az Örökségeink Háza udvarán a
TöK Jó DéLuTáN.
A program délután 13 órától kezdődött töklámpás
faragó versennyel. Az időjárás szeszélyessége ellenére
11 csapat nevezett be. A csapatok délután 15:30-ig
faraghattak, majd a zsűri értékelt, és kiválasztotta a
legjobb három csapatot, valamint egy különdíjast. A
Fehérné Földi Mária, Kondrák Csilla és Tóth László
tagokból álló zsűrinek igen nehéz dolga volt, mert
minden csapat nagyon kreatív töklámpásokat készített. A
döntés a következő lett: 1. helyezett: Dr. Enyedy Andor
Református Általános Iskola 5./a osztály csapata, 2.
helyezett: Veterán motorosok csapata, 3. helyezett: TÉR
ABC csapata és különdíjban részesült a Kisokosok
csapata. Gratulálunk nekik.
A délután folyamán vártuk a sütőtökből készült süteményeket, melyet szintén zsűriztünk, a végeredmény: 1.
helyezett: Sólyomné Deák Edit, 2. helyezett: Kovácsné
Kuli Ágnes, 3. helyezett: Fehérné Földi Mária. Itt is volt
egy különdíjas süteményünk, melyet Gulyásné Balogh
Mária készített. Nagyon szépen köszönjük, gratulálunk
nekik. A harmadik meghirdetett verseny kategória a
Mezőcsát legnagyobb sütőtöke, melynek díját Kormos
János vehette át.
Az eredményhirdetést követte a tombola sorsolás,
melynek fődíja egy mikrohullámú sütő volt. A délután
folyamán a kilátogató vendégek megkóstolhatták a
helyben sült krumpli lángost, palacsintát, sütőtökös
tócsnit, sütőtökös turmixot, Berta Andrea és Nagyné Ica
jóvoltából a helyben sütött házi kovászos kenyeret, és
házi kovászos rétest, és Farkas Istvánné Jutka által a
többféle ízben készült sütőtök lekvárt is. A szomjukat
meleg teával, és forralt borral olthatták a kilátogatók. Az
Örökségeink Háza kiállító termében megtekinthették a
Gulyás Ferenc által készített égetett faképeket.
Szeretnék köszönetet mondani Vályi Lajosnak és Farkas Istvánnak, hogy biztosították a tököket a lámpások
elkészítéséhez, minden csapatnak, hogy eljöttek és
munkájukkal színesítették a rendezvényt. Köszönet illeti
Balogh Istvánnét, Tokajiné Juci nénit, Sóferné Zsuzsát,
hogy segítették alapítványunkat az ételek elkészítésében, valamint Berta Andreát és Nagyné Icát, akik megmutatták nekünk, hogy milyen is az igazi házi kovászos
kenyér, és a ﬁnom házi kovászos rétes, nagyon hálásak
vagyunk munkájukért. Nagyon szépen köszönjük Olej
Anitának, Kovácsné Kuli Ágnesnek, Vavra Péternek,
Szép Jánosnak és Répási Gábornak, hogy munkájukkal
segítették rendezvényünket.
Egy nagyon jó hangulatú családi tök jó délután tölthettünk együtt ezen a napon! Jövőre is vár vissza mindenkit nagyon sok szeretettel az alapítvány kuratóriuma.
Répásiné Balogh Mária

étköznapi gondolatok
Kiskoromban
sosem értettem
mit jelent az indián nyár. Biztos valami misztikus, sejtelemes
dolog. Aztán
megértettem a
vénasszonyok
nyara fogalmát.
Nyárutó, őszelő,
amikor még melegen süt a nap. Jelenleg inkább az indián nyárra szavaznék, mert mégis csak van valami
misztikus tartalma, ami nagyon is illik a jelen pillanathoz.
Az idei ősz szerencsénkre meleg és napos volt, sokkal
kellemesebb, mint a tavalyi. A meleg napok elkápráztattak az ősz ezernyi színével és hosszúra nyúlt napos
heteivel. Idén keveset esett az eső, és még októberben is
“meleg” estéket kaptunk ajándékba. Áldásként vehettük,
hogy megmutatta magát a melengető ősz. Úgy gondoltam most muszáj írnom az idei ősz hihetetlen szinergiáiról. Volt olyan hétvége mikor kedvet kapva a férjemmel
kettesben egy kis kiránduláshoz (a gyermeknek külön
programja volt... már kamasz ezt szoknunk kell). Autóztunk az úton és szó szerint tátva maradt a szánk. Az út
melletti erdők zöldje, világító napsárgája, meleg narancsszíne és pikáns vöröse a szemnek már-már felfoghatatlan kihívást jelentet. Ráadásul, ha süt a nap és kék az
ég valami giccses képnek gondolhatná a valóságot az
ember az orra előtt. De mégis ilyenkor legszívesebben
felhívtam volna valakit, hogy megpróbáljam szavakkal
elmondani a lehetetlent, de nem is találtam volna a
megfelelő szavakat, mert ezt látni kell. Oda értünk a célállomásra ...
Kiszálltam az autóból és a lágyan lengedező szél az arcomra hullajtotta a nap sárga leveleket. Hull az elsárgult
levél... s mégis valami annyira élő fénye és pozitív üzenete volt. Ezen a csodálatos napon a telefon kamerája
folyamatosan “dolgozott” de az elkészült képek mégsem
adták vissza a valóságot. Gondolkodtam azon, hogyan
lehetne az otthonomba is az őszt megszínesíteni. Eldöntöttem, hogy hazatértem után ültetek még egy juharfát, s
reménykedem, hogy színes leveleivel elhozza majd az
erdők hihetetlen színvilágát.
Addig meg ámulok és bámulok a hasonló őszi erdei
kirándulásokon és reménykedem, hogy minél később jön
meg a tél végtelen fehére... igaz annak is megvan a maga
szépsége. De addig is minden alkalmat megragadok és az
ilyen varázslatos őszi napokon útra kelek, hisz Magyarországnak rengeteg felfedezésre váró csodálatos helye
van, ahol az ember azt érzi, hogy itt és most:
HAZATALÁLT !
Zarándiné Keresztúri Ilona
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éldaértékű életút
Hosszú pályafutás után vonult nyugállományba Dr.
Molnár Tibor, aki 1992-től egészen napjainkig vezető
ügyészként látta el feladatait. Példaértékű munkássága
tekintélyt érdemel, hisz az életben a lelkiismeretes, precíz hivatástudat kiemelkedő eredményeket produkál. A
kezdetről, a munkásságáról és a jövővel kapcsolatos
terveiről beszélgettünk ügyész úrral.
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68-ig jártam ide és kitűnő eredménnyel érettségiztem,
így vettem a bátorságot, hogy jelentkezzem Szegedre, a
jogi karra. Olyan sokan nem bíztattak…
Jogi érdeklődés…
- A jogi érdeklődésemet édesanyámnak köszönhetem,
hisz ő haláláig a Mezőcsáti Járási Ügyészség irodavezetője volt. Az iskolai éveim alatt gyakran bejártam az
ügyészségre és kiváló embereket ismertem meg. Tehát
én már azzal a szándékkal jelentkeztem, hogy ha
felvesznek: Akkor ügyész leszek! Ami akkor tájt eléggé
furcsa volt, hisz kevesen akartak ügyésznek menni.
Sokkal ismertebb volt a jogtanácsos és ügyvédi szakma.
Tény, szerencsém volt, mert felvettek. Előtte viszont 11
hónapig kötelező katonai szolgálaton kellett részt vennem. Teszem hozzá rögtön, hogy a felvételi vizsgámon
első kérdésként azt kaptam: Hol is van Mezőcsát? –
mosolyogva emlékszik vissza ügyész úr – Ebben az
időben összesen 3 jogi egyetem volt az országban és
mindössze 300 joghallgatót vettek fel, így tízszeres volt a
túljelentkezés ezen a szakon. – tette hozzá kiegészítésként.
A pályafutás kezdete…
- Az egyetemet 1974. februárjában fejeztem be
„summa cum laude” minősítéssel. Az egyetemi évek
alatt ismerkedtem meg a feleségemmel, 1973-ben
kötöttünk házasságot. Ezután Mezőcsátra jöttünk
ugyanis az első évben társadalmi ösztöndíjat kötöttem a
legfőbb ügyészséggel. Így a feleségem a bíróságra ment,
én pedig az ügyészségre fogalmazónak. 1974. március 1jén neveztek ki ügyészségi fogalmazónak. 1982-ig
Mezőcsáton volt az ügyészség székhelye, majd átköltözött Leninvárosba. Mezőcsát is hozzátartozott az
illetékességi területünkhöz, tehát vehetjük úgy is, hogy
Mezőcsáton dolgoztam 44 és fél évet. 1992-ben
neveztek ki vezető ügyésznek és 2018. szeptember 15-én
mentem kötelezően nyugdíjba, mert elértem az ügyészi
felső korhatárt.

A kezdetektől…
- 1950. március 15-én születtem az Önök városában. A
családom Mezőcsáton köztiszteletben állt. Az idősebbek
még emlékezhetnek rájuk. Édesanyámat Nagy Ilonának,
édesapámat pedig Molnár Gézának hívták. A szüleim
még csecsemőkoromban elváltak és 6 éves voltam mikor
édesanyám férjhez ment Kecskés Ferenchez, aki igazán
jól futballozott. Nevelőapám szerettette meg velem a
sportot, mely akkoriban jól jött, hisz egy igazán kövér
kisgyermek voltam, akit különféle jelzőkkel illettek az
iskolatársai, mint például a digi-dagi daganat. –idézi fel a
múltat Dr. Molnár Tibor, ügyész úr.
Tanulmányok…
- Az általános,- és a középiskolai tanulmányaimat
Mezőcsáton végeztem. A gimnázium akkoriban indult,
így mi voltunk az intézmény második évfolyama. 1964-

Családom…
- 1977-ben született meg az egyetlen ﬁunk, aki szintén
a szegedi jogi karra ment és „summa cum laude”
minősítéssel végzett. Jelenleg a debreceni ítélőtáblán
bíró. Feleségül vette Sebők Kingát, aki egyedüliként a
debreceni közgazdasági egyetemet vörös diplomával
végezte el. Három tündéri unokám van. A legnagyobb
Dávid, 6. osztályos kitűnő tanuló és az egyik legjobb
játékosa a korosztályos tiszaújvárosi labdarúgó csapatnak. A középső Dóri, 3. osztályos kitűnő tanuló és mindemellett rendkívül jól táncol és lovagol. A legkisebb unokám pedig a 3 éves Dani és most ment az óvodába.
Visszagondolva…
- Hivatásom volt ez az ügyészi pálya. Sokszor
előfordult, hogy fáradtam, kimerülten mentem haza.
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Viszont soha nem mentem be úgy a munkahelyemre,
hogy istenem már megint bent kell lennem. Kollegáimat
mindig arra tanítottam, hogy egy ügyésznek pontosan
olyan fontos feladata van az emberekkel kapcsolatban,
mint egy orvosnak. Tehát ha egy orvos félrekezeli a
beteget, akkor meg is halhat. Ha egy ügyész téved és
meghurcol egy ártatlan embert, akkor az a személy is
meghal, csak neki intellektuális lesz a halála. Ha évek
múlva kiderül az ártatlansága, addigra szétmegy a
családja, elveszíti munkahelyét, a barátait és az életét.
Elismert ügyész…
- Úgy érzem, hogy elismerték a munkámat a saját
ügyészségi berkeimben és a tiszaújvárosi önkormányzati szinten is. 2002-ben az önkormányzat jelentős
anyagi segítséget nyújtott az új ügyészségi, bírósági
székház felépítésében, mely visszaigazolás arra, hogy
Tiszaújváros elismerte az ügyészség munkáját. Másrészt
személyesen is éreztem az elismerést, hiszen megkaptam a Szent István érmet, Pro Urbe életműdíjat, a nyugdíjazásomra pedig a Tiszaújvárosért emlékérmet. Az
ügyészségtől pedig megkaptam az összes szakmai
kitüntetést, beleértve a Kozma Sándor díjat is, amely az
ügyészségen adható legmagasabb szakmai elismerés. A
legfőbb ügyész úr pedig egy ügyészségi arany emlékgyűrűt ajándékozott nekem a nyugdíjazásom alkalmából. Tehát úgy érzem, hogy sikeres volt a pályafutásom,
amiben a fő segítségem és támaszom a feleségem volt.
Nyugdíjas évek…
- Elmondom őszintén, hogy rettenetes félek ettől az
időszaktól. Eddig mindig volt feladatom és most rám
szakadt a nagy szabadság. Egyet megfogadtam, hogy
nem fogok otthon a fotelemben ülni. Kaptam egy
ígéretet, miszerint a tiszaújvárosi önkormányzat fog
nekem olyan elfoglaltságot találni, melyet el tudok
vállalni a közrend, közbiztonságban. Ugyanis a ﬁam
megpróbált rábeszélni, hogy legyek ügyvéd, mely számomra elképzelhetetlen, nem tudok átállni. Hozzászoktam az objektivitáshoz, melyek kapcsán próbálok
igazságos döntéseket hozni. – ismerteti nézeteit Dr.
Molnár Tibor – Ebből kiindulva én nem tudok egy
csibészről jókat mondani még akkor sem, ha megﬁzet.
Ez egyszerűen nem az én világom lenne. – teszi hozzá
nevetve ügyész úr.
Boldog és szellemi munkával töltött nyugdíjas éveket
kívánunk számára és reméljük, hogy pár év múlva az új
hivatásával kapcsolatban újra beszélgethetünk.
„Az élet egyik legnagyobb ajándéka,
ha valakinek megadatik, hogy azzal keressse
a kenyerét amit szeret.”
/Jojo Moyes/
- Mindig harcoljunk azért, amit szeretnénk és amiben
megtaláljuk a boldogságunkat.
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" ull a pelyhes..."
agy
ikulásváró
ezőcsáton
Szeretettel várunk minden gyermeket és szülőt
december 5-én, szerdán délután a Hősök terére,
hogy együtt várjuk a Mezőcsátra érkező Mikulást!
A Mikulásváró ünnepélyen először a gyermekekkel együtt elénekeljük az ismert dalokat,
majd a délután fél 5-kor érkező Mikulást mécsesekkel a kézben átkísérjük a Művészetek Házába,
ahol megkezdődik a budapesti Pódium Színház
zenés mesejátéka, amelynek címe. Panka és a
Mikulás. A történet szerint a Mikulás elkeseredett,
ugyanis a pedáns kis manói annyi rossz gyereket
írtak össze, hogy alig maradt olyan, akinek
ajándékot vihetne. Ám támad egy remek ötlete!
Hogy bebizonyítsa, minden gyerek jó a szíve
mélyén, elküldi legcsintalanabb manóját, Pankát és
olvadozó hóember barátját, hogy keressenek jó
gyerekeket. A közönségben ülő gyermekek segítenek ebben a vidám játékban.
A mesejáték végén a Mikulás kiosztja az ajándékcsomagokat, amelyeket a szülők előzetesen felcímkézve, névvel és intelmekkel ellátva a Mezőcsáti
Művelődési Ház és Könyvtárban adhatnak le az előadás előtti napon. Bővebb információ a rendezvényről, a csomagátadásról a Művelődési Ház munkatársaitól kapható.

2018. november

„... n, vén diák, szívem
fölemelem...”
( mezőcsáti gimnázium
40 éves érettségi
találkozója)
„Az ősi Schola már meg is ifjodott
Gyönyörűn azóta
Csak minket csókolt öregre az idő,
Távolság küzdés, eszme, bor és nóta.”
/Ady Endre/

IV.A. osztály
Osztályfőnök: Cseh József

IV.B. osztály
Osztályfőnök: Cseh Józsefné
A találkozó szervezői: Barabásné Balogh Ilona és Csótkáné Földi Terézia.
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egemlékezés
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra,

Nagy Istvánra
aki 2008. november 4-én örökre itt hagyott
bennünket.
Felesége, 3 gyermeke családjaikkal

2018. november
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Egyházi hírek

Születések

Református Egyház
Hétfőn-kedden 7 óra 40
perctől
diákistentisztelet.
Minden vasárnap de. 10
órától istentisztelet.
November 11-én
vasárnap de. 10 órakor
az istentiszteleten szolgál a
Debreceni Kántus Berkesi Sándor
Kossuth díjas és dr. Arany János
egyetemi tanár,
karnagyok vezényletével.
2018. november 17-én tartjuk iskolánk
Családi Jótékonysági Bálját.
2018. november 25-én de. 10 órakor
ünnepi istentisztelet, óvodánk 15 éves
jubileuma.
Ezen az istentiszteleti alkalmon a
Mezőcsáti Színtársulat a Légy jó
mindhalálig musicalből
énekelnek zsoltárt, dalrészleteket.

Szabó Sándor és Vass Krisztina

Krisztina Luca
Ocskó Péter és Boros Zsuzsanna

Laura Emili

Bak Ferenc és Tóth Ágnes

Bendegúz
Kolompár Róbert és Balogh Erzsébet

Lara Ildikó

Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Házasságkötések

Bán Beáta és Hajdu István
Harsányi Andrea és Vári Sándor Tibor

Elhalálozás
id. Gazda István 86 évet élt, temetése Sajóvámoson történt
Molnár Sándorné szül.: Nagy Magdolna 80 évet élt
Dr. Grajz László Lajos 65 évet élt
Gaál Zoltánné szül. Pálnok Erzsébet 77 évet élt
Buku Bernadett 39 évet élt
Lőrincz János András 63 évet élt
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dősek

apja

ezőcsáton

2018. október 13-án, szombaton az idősek világnapja
alkalomából köszöntöttük mindazokat az embereket,
akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk
mögött.
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről
szól. Tiszteletünk jeléül támogassuk és segítsük őket,
hisz nagy szükségünk van mindarra az élettapasztalatra,
arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, valamint a türelemre és elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
Délután három órakor a rendezvényt Kápolnai László
alpolgármester nyitotta meg köszöntő beszédével,

ködésével, melyben az örökzöld slágerek csendültek fel.
Így a jelenlévők egy röpke órára felidézhették a múlt
emlékeit, elfelejtve minden rosszat, amit maguk mögött
hagytak.

Folytatásként együtt elfogyasztottak egy ﬁnom vacsorát, melyet a mezőcsáti Élelmezési Központ
dolgozóinak köszönhetünk. A
délután hátralévő részében a
tánc kapta a főszerepet, melyhez a talpalávalót Sashalmi
Krisztián adta.

melyben egy kedves kis történettel hívta fel a ﬁgyelmet a
nemzedékek közötti különbségre. Mennyire más
világban nőttek fel a helyet foglaló 65 év felettiek, hisz
nem állt rendelkezésükre okostelefon, internet, számítógép és mégis milyen boldog gyerekkort éltek meg. Kitért
arra, hogy ﬁgyeljünk idősebb embertársainkra és segítsük őket ebben a rohanó világban, hisz a múlt építette fel
a jelent és a jövőt, mely nélkülük nem valósulhatott volna meg.
Ezt követően zenés ünnepi műsorunk vette kezdetét
Jancsó Dóra énekes és színésznő, Varga Andrea színésznő (Miskolci Nemzeti Színházból) és Cselepák Balázs
énekes és színész (Győri Nemzeti Színházból) közremű-
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