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tadó városunkban

2019. március 29-én átadásra került a felújított Polgármesteri Hivatal.
A rendezvényt városunk polgármester asszony nyitotta
meg beszédével, melyben megköszönte mindenki
munkáját és segítségét. Idézve szavait: „Számomra a
mai nap elsősorban a hálámról szól, melynek itt most
hangot is szeretnék adni. Hálás vagyok a sorsomnak,
hogy most itt állhatok és boldogan, büszkén mondhatom
el: ezt is létrehoztuk.”
Az átadó folytatásaként Simon Lilla és Fidler István
táncát láthatta a közönség, melyet Tállai András állam-

titkár úr szavai követtek. A nemzeti színű szalag
átvágása után közösen tekintették meg a hivatal belső
felújításának nagyszerű eredményét.
A patinás épület felújítására 42,6 millió forintot fordított, melyből 22,6 millió forint belügyminisztériumi,
közel 13 millió forint Széchenyi 2020-as forrás és
mintegy 7 millió forint önerő volt.
A régen várt beruházásnak köszönhetően végre méltó
környezetben végezhetik az itt dolgozók a munkájukat,
a lakosság pedig egy, a 21. századi követelményeknek
megfelelő helyen intézheti mindennapi ügyeit.
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z 1848/49-es forradalom és
szabadságharc ünnepe
ezőcsáton.
Mezőcsát városa március 15-én ünnepi díszbe
öltözött. Az utcák, az épületek és az emberek is
emlékeztek…
Rendezvényünk 11 órakor felvonulással kezdődött,
melyet követően a Kossuth-nóták csendültek fel a
Hősök terén a Lila Akác Nyugdíjas Klub kórusának
előadásában, majd Siposné Horváth Anita, Mezőcsát
város polgármestere mondta el megemlékező beszédét.
„Tavasz van, csodálatos
napsütéses napok mutatják
meg magukat. A tél hosszú,
hideg sötétjével, elbúcsúzni
látszik. Mezőcsát közösségének első alkalma a március
15-re emlékező, ünneplő közösség főtéri megemlékezése,
szívesen élvezzük a napsugarait bőrünkön, örömmel
találkozunk ismerőseinkkel
ezen az alkalmon. A tél sem
múlt el tétlenül, tartalmas,
programokban gazdag, munkával telve hagyjuk magunk mögött. Intézményeinkben
a farsangi mulatságokkal mindenki próbálta elűzni a
telet, ami úgy látszik sikerült is. A mi nagy forradalmaink, a mi történelmi sorsfordulóink is valahogy
így történtek meg népünkkel. A látszólag passzív
világunk – mint a természetben, úgy a társadalomban is
– felhasználta tartalékait, valamiféle hiányérzet jött
létre benne, és várta a napsütést: egy továbbvivő szót,
egy Napként ragyogó, karizmatikus személyiséget, s
amikor ez megjött, napok alatt megfordította népünk a
világot.” - ezekkel a sorokkal kezdte beszédét
polgármester asszony, majd kitért a történelemre,
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melyet térségünket is érintette.
Ezt követően Jancsó Dóra színművész és Radnai
Erika, a Miskolci Nemzeti Színház tagja előadásában
idéztük fel a forradalom napjait, Koczka Ferenc Csaba,
a Mezőcsáti Színtársulat tagja pedig a Nemzeti dalt
szavalta el.
Nagy sikert aratott a Mezőcsát Népi Együttes műsora

is, amely után Mezőcsát város kitüntető címeinek
átadására került sor. A "Közösség Szolgálatában
Mezőcsátért" kitüntetést 2019 évben a mezőcsáti Lila
Akác Nyugdíjas Klub kapta. Az elismerő oklevelet
Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere
adta át a klub tagjainak. A képviselő testület
"Humanitás Szolgálatában Mezőcsátért" ágazati
kitüntetésben részesítette Dr. Mong Judit háziorvost.
Tóth László vállalkozó, volt önkormányzati képviselő,
volt alpolgármester, a Településfejlesztési Bizottság
volt elnöke 'Mezőcsát Városáért" kitüntetésben
részesült. Vida Lászlóné, a Dél-borsodi Idősügyi
Tanács elnöke "Mezőcsátért a Közszolgálatban"
kitüntetésben részesült. "Mezőcsát Város Díszpolgára"
címet kapott Dr. Siska András háziorvos, önkormányzati képviselő. A kitüntetés átadását követően
Mezőcsát város új díszpolgára rövid beszédben fejezte
ki köszönetét.
A program koszorúzással és a meghívott vendégek
részére ünnepi fogadással zárult.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő-testülete 2018. március 25-én tartotta
munkaterv szerinti rendes ülését,
melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Mezőcsáti Rendőrőrs 2018. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolóját, valamint a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolót a
Képviselő-testület megismerte és
elfogadta.
Meghatározta a Testület a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ szociális alapszolgáltatásaira vonatkozó 2019. évi intézményi térítési díjakat, valamint a
Szociális és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakat és a biztosított kedvezményeket felülvizsgálta.
Elfogadásra került Mezőcsát Város Önkormányzatának, a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal, a
Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár, a Mezőcsáti Napocska
Óvoda, valamint a Mezőcsáti Élelmezési Központ 2019. évi közbeszerzési terve.
A Képviselő-testület az önkormányzat működőképességének
megőrzése érdekében vissza nem
térítendő rendkívüli önkormányzati
támogatás benyújtása mellett döntött.
Ü
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A Mezőcsáti Napocska Óvodába
történő óvodai beiratkozás időpontja: 2019. április 24-25. 8.00-16.00
óra között, pótnap: 2019. május 6.
8.00-16.00 óra, helye: Mezőcsáti
Napocska Óvoda Hősök terei óvodaépülete (3450 Mezőcsát, Hősök
tere 15.).
Elfogadásra került a Mezőcsáti
Napocska Óvoda (Hősök tere 15.,
illetve Árpád u. 6.) tavaszi zárva
tartása, mely 2019. április 18-tól –
2019. április 23-ig tart mindkét
óvodaegységben.
A Testület Dr. Egyed Enikő háziorvos rendelési idejét a Mezőcsát 3.
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számú háziorvosi körzetben 2019.
április hó 1. napjától kezdődően az
alábbiak szerint határozta meg:
Hétfő: 8.00-12.00, Kedd: 12.0016.00, Szerda: 8.00-12.00,
Csütörtök: 9.00-13.00, Péntek:
8.00-12.00.
A Képviselő-testület a TOP-1.1315-BO1-2016-00012 azonosítószámú „Helyi termékek piacra jutását
segítő fejlesztések a Dél-Borsodi
térségben” elnevezésű projekthez
kapcsolódóan a tervezési szerződés
megkötésére a legjobb ajánlatot
tevő BAN-HAUS Terv Bt-t támogatta.

ezőcsát áros
nkormányzata
épviselő-testületének
4/2019. (
. 26.)
önkormányzati rendelete
zemélyes gondoskodást nyújtó
intézmények térítési díjáról
Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdés a) pontjában és a 92. § (2)
bekezdése f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
A rendeletben a Mezőcsát
Kistérség Többcélú Társulása által
fenntartott Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központja közreműködésével biztosított házi segítségnyújtásra (Ároktő, Igrici, Hejőpapi, Mezőcsát, Tiszadorogma,
Tiszakeszi) támogató szolgálatra
(Ároktő, Gelej, Hejőpapi, Igrici,
Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján), fogyatékos nappali intézményre (Ároktő, Gelej, Igrici, Hejőpapi, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján),

idősek nappali ellátására (Ároktő,
Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján) megállapított
térítési díjakat kell alkalmazni.
2.§
(1) Az 1.§ szerinti személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokért
térítési díjat kell ﬁzetni.
(2) A térítési díj megﬁzetésére a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 114. §
(2) bekezdésben meghatározott
személyek kötelesek.
(3) Az intézményi térítési díj
mértékét a Képviselő-testület az e
rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A személyi térítési díjat az
érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét
összegben állapítja meg.
3.§
(1) Házi Segítségnyújtó Szolgálat gondozási szükséglettel rendelkezők intézményi térítési díja:
- gondozás óradíja: 525.-Ft/ gondozási óra
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0.- Ft – 28. 500 Ft :
475.- Ft/ gondozási óra
28. 501.- Ft – 70. 000 Ft:
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70. 001.- Ft – 100. 000 Ft:
300.- Ft/gondozási óra
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200.- Ft/gondozási óra
150.001.-Ft - 200.000Ft
75.- Ft/gondozási óra
200.001 Ft 0.-Ft/ gondozási óra
(3) Házi Segítségnyújtó Szolgálat gondozási szükséglet vizsgálat nélküli ellátottak személyi térítési díja:
- gondozás óradíja: 1.500.- Ft/
gondozási óra
4.§
(1) Támogató Szolgálat intézményi térítési díja:
- személyi segítés óradíja:
740.-Ft/ szolgálati óra
- szállítási kilométer díja:
150.-Ft/szállítási km
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(2) Szociálisan rászorult személyek esetében a Képviselő-testület
az alábbi kedvezményeket biztosítja:
- személyi segítés óradíja:
740.- Ft/szolgálati óra
- szállítási kilométer díja:
50.- Ft/szállítási km
(3) Szociálisan nem rászorult
személyek esetében a Képviselőtestület kedvezményt nem biztosít.
- személyi segítés óradíja:
740.-Ft/szolgálati óra
- szállítási kilométer díja:
150.-Ft/szállítási km
5.§
Fogyatékkal élők nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:
W
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0-18 éves kiskorú igénybevevő
esetén:
- napközbeni tartózkodást igénybe
vevőknek: 0.-Ft/nap
- nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd): 0.-Ft/nap
18 év feletti felnőtt igénybevevők
esetén:
- napközbeni tartózkodást igénybe
vevőknek: 0.- Ft/nap
- nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd) 530.- Ft/nap+ÁFA
6.§
Idősek nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:
Napközbeni tartózkodást igénybe
vevőknek: 0.-Ft/nap
7.§
(1) Ez a rendelet 2019. április 1.
napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a személyes
gondoskodást nyújtó intézmények
térítési díjáról szóló 4/2018. (III.
27.) önkormányzati rendelet.
Siposné Horváth Anita
polgármester
dr. Jerebák József
jegyző
Kihirdetés napja:
2019. március 26.

egújuló
energiaforrás

2019. február 20-án a gazdasági
bizottság ülésén bemutatásra
került a Mezőcsát külterületére
tervezett napenergiát hasznosító
kiserőművi beruházás.
Mezőcsát külterületén az előzetes
műszaki tervek alapján 5 db egyenként legfeljebb 49,9 MW névleges
beépített kapacitású napenergiát
hasznosító fotovoltaikus kiserőművet kívánnak létesíteni. A megújuló energiaforrást hasznosító erőművek közül a fotovoltaikus naperőművek azok, amelyek a legkisebb hatással vannak környezetükre
életciklusuk során. A tervezett
erőművek polikristályos szilícium
panelek rendezett soraiból fog
felépülni, amelyek a Napból érkező
elektromágneses sugárzást passzív
módon alakítják át elektromos
energiává. Az így megtermelt elektromos áram földkábeleken keresztül egy villamos alállomásra kerül,
amely biztosítja a közcélú villamos
hálózatra történő betáplálást.
A tervezett naperőművek a várható 30 éves működési ideje alatt
jelentős mértékben hozzájárulnak a
települések adóbevételeihez és ipari
fejlődéséhez. A beruházás az építési
és üzemeltetési szakaszaiban közvetlen és közvetett módon is új
munkahelyeket tud biztosítani a
településen élőknek.
A beruházás becsült éves elektromos áram termelése elegendő
lesz közel 195 ezer háztartás teljes
éves energiaszükségletének kielégítéséhez, amely egyben teljes Borsod-Abaúj-Zemplén megye háztartás villamos áram igényének közel
68%-val egyenlő. E mellett a beruházás évente jelentős mennyiségű
CO2 kibocsátásától óvja meg a Földet, ami a levegőminőség szempontjából új erdők telepítésével egyenértékű hatással bír.
A Képviselő-testület az alábbi
határozatokat hozta ezzel
kapcsolatban:
…/2019. (II.25) határozata
Mezőcsát Város Képviselő testülete az előterjesztésben foglaltakat

megismerve úgy dönt, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja
szerint a Mezőcsát külterületén tervezett napenergiát hasznosító kiserőművek beruházási helyszínét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, a településrendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosíthatósága érdekében.
A Képviselő-testület a …/2019.
(II.25.) határozatával összhangban
elrendeli a helyi építési szabályzat
és a település rendezési terv módosítását a tervezett napenergiát hasznosító kiserőművek megvalósítása
érdekében. A Képviselő-testület
elfogadja a Beruházó ajánlatát,
miszerint a rendezési terv beruházás
érdekében történő módosításának
költségeit a beruházó viseli. Ennek
megfelelően felhatalmazást ad a
polgármester részére, hogy a napelem park beruházója, a rendezési
terv módosítását elkészítő építész
tervező és az önkormányzat között
megkötendő három oldalú megállapodást aláírja.
A Képviselő-testület a …/2019.
(II.25.) határozatával összhangban
elrendeli a megyei területrendezési
tervvel való összhang megteremtése érdekében a 76/2009. (IV.8.)
Korm. rendelet szerinti területrendezési hatósági eljárás lefolytatása
az állami főépítészi hatáskörben
eljáró megyei kormányhivatalnál. A
Képviselő-testület elfogadja a Beruházó ajánlatát, miszerint a hatósági eljárás költségeit a beruházó
viseli.
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lláshirdetés
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
Család-és gyermekjóléti központ
szociális diagnózist készítő esetmenedzser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
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Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Az intézmény család-és gyermekjóléti központ
szakmai egységében a szociális diagnózist készítő
esetmenedzser munkakörébe tartozó feladatok, különös
tekintettel az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról, továbbá a
személyes gondoskodást nyújtó gyermek-jóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltakra
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú
melléklet II. rész szerinti a szociális diagnózist készítő
esetmenedzser részére előírt képesítés,
Felhasználói szintű MS Oﬃce (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A jogszabályban előírt képesítés hiányában is fogadjuk a pályázatokat, amennyiben a pályázó a felmentés
feltételeinek megfelel, és vállalja a képesítés megszerzését, továbbá szociális- gyermekjóléti területen szeretne tartósan elhelyezkedni.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,
gyermekjóléti vagy szociális területen szerzett - 1 év
alatti szakmai tapasztalat,
b kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata,
helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes
adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban
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résztvevők megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy az
1997. évi XXXI. törvény 15.§. (8) bekezdésben
található kizáró okok nem állnak fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kallóné Szilvási Zita nyújt, a 06/49-552-005 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 91307-1/2019 , valamint a munkakör
megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser.
Elektronikus úton Kallóné Szilvási Zita részére a
human@mezocsat.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Kallóné Szilvási Zita, Borsod-AbaújZemplén megye, 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.

yermekvédelmi anácskozás
2019. február 26-án került megrendezésre a mezőcsáti Humánszolgáltató Központban az éves gyermekvédelmi tanácskozás.

A rendezvény megnyitásaként Siposné Horváth Anita,
városunk polgármester asszonya és Kallóné Szilvási
Zita, az intézmény vezetője köszöntötte a jelenlévőket,
majd kifejtették a tanácskozás fontosságát. A mai
világban egyre nagyobb feladat hárul a segítő kezekre, a
családsegítőkre, de nem hagyhatjuk ki a pedagógusokat,
védőnőket és háziorvosokat sem, lényegében senkit
sem, akik gyermekekkel, emberekkel foglalkoznak. Sok
múlhat a törődésen, egy-egy visszajelzésen, néhány
kedves mondaton.
A nyitóbeszédeket követően Dr. Német Tamás
Gergely, a Mezőcsát Kistérségi Egészségfejlesztő
Központ ügyvezető igazgatója beszélt intézményük
egyik friss pályázatáról, amely az emberek mentális
egészségét hivatott megőrizni, majd kiemelte az
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intézmények közötti együttműködés hatékonyságát. A
rövid ismertető után Makara Melinda gyermekjogi
képviselő mutatta be dióhéjban szakmai tevékenységüket, majd Dr. Kamuti Katalin, a Debreceni Kenézy
Gyula Egyetemi Kórház gyermek-és ifjúságpszichiátriai osztályának főorvosa tartott előadást a gyermekkori agresszió és frusztráció kialakulásáról, megelőzéséről, napjaink médiaeszközeinek káros hatásairól,
valamint a gyermekpszichiátriai osztály által nyújtott
lehetőségekről.
A tartalmas előadás után Orbán Mária Marcella, a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
ismertette a szolgálat 2018. évi tevékenységét, értékelte
a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését, és mutatta
be az új családsegítőket, esetmenedzsereket a
résztvevőknek. A tanácskozás zárásaként Pap Tiborné, a
Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője
mutatta be az iskolai és óvodai szociális segítő
feladatkörét, melyet immár nem pályázat keretében,
hanem a központ feladatellátásaként végez jelenleg egy
fő szociális munkás a kistérség köznevelési intézményeiben.

árcius az

gressyben

A márciusnak is vannak hagyományai iskolánkban,
erre a hónapra is esett aktuális tennivaló, ünnep,
verseny, megmozdulás.
A márciusi ifjakra és az 1848-49-es eseményekre
emlékeztünk egy szépen szerkesztett és előadott, tartalmas műsorral, melyet a 7.a osztály tanulói tolmácsoltak
Baloghné Zsípi Hajnalka tanárnő segítségével.

Folytattuk Iskolába hívogató programunkat, ezúttal
Sportnapon, pontosabban egy délelőtti zenés sportfoglakozáson és akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket kis vendégeink Kormos Ágnes tanárnő és a 7. a osztályos tanulóink irányításával.
A művészeti tanszak tanárai: Sztefanyuk Gabriella,

Juhász Lászlóné, Zelei Ferenc, és Pallay Géza is fogadták az ovisokat, tanítványaikkal. A leendő elsősök egy
vidám zenés, táncos, rajzos délelőttön vehettek részt,
bepillantást nyerve az iskola kevésbé kötött, alkotó
foglalkozásaiba.
Büszkék vagyunk Kónya Mária tanárnőre és az általa
felkészített diákokra, mert a tőlük megszokott módon,
egy izgalmas, látványos és alapos előadással készültek a
Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző
Iskolája által szervezett VI. TE-TUDO-D Természettudományi Diákkonferenciára. Az eredmény Arany
minősítés! A versenyen szereplő tanulóink: Balázs Vid
7.a, Kovács Noé 7.a, Skaliczki Diána 8.a és Deák Csaba
8.b. Előadásuk címe: „Mindennapi függőségeink” volt.
A Kónya Mária tanárnő által felkészített gimnáziumi
csapat Ezüst minősítést kapott, Nekik is gratulálunk!
Nagy Zsuzsa

iemelkedő eredmények az
nyedyben
A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola
tanulói februárban részt vettek a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny megyei fordulójában.
Csapatban a harminc iskola közül harmadik helyen
végeztek, a Herman Ottó Gimnázium és a Földes Ferenc
Gimnázium mögött. A csapat tagjai: Karanyicz Gábor,
Németh Dávid, Németh Máté. Egyéniben Németh
Dávid ötödik, Németh Máté tizedik helyet szerezte meg
a 150 fős mezőnyben.
Március 22-én 24. alkalommal rendezte meg iskolánk
a „Törd a fejed!” Országos Tehetséggondozó
Matematikaverseny döntőjét, amelyen 3 levelező
forduló után a legjobbak mérhetik össze tudásukat. 13
iskola 127 tanulója vett részt az izgalmas versenyben
egyéni és csapatverseny keretein belül is. Az egyéni
verseny után a tanulók egy iskolák közötti vetélkedőben
bizonyíthatták rátermettségüket. Iskolánk tanulói az
összesített eredmények alapján 3 első, 5 második és 1
harmadik helyezéssel büszkélkedhettek. A versenyző
gyermekeket és a felkészítő pedagógusokat Sarka
Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
köszöntötte.
Március 23-án hetedikes csapatunk (Karanyicz Gábor,
Nagy Norbert, Németh Dávid, Németh Máté) részt vett a
Herman Ottó Gimnáziumban megrendezett Kecske
Kupa megyei csapatverseny második fordulójában
matematika tantárgyból. Az izgalmas küzdelemben
második helyen végeztek, ezzel az eredménnyel az
országos döntőbe jutottak.
Némethné Vida Éva
munkaközösség-vezető
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iker az

nyedyben

A budapesti Szenczi Molnár Albert Református
Általános Iskola, valamint a Református Pedagógiai
Intézet által szervezett " Jézus élete" elnevezésű
Kárpát-medencei rajzpályázaton iskolánk 2. osztályos
tanulója Nagy Nándor II. helyezést ért el. A beérkezett
pályamunkákból rendezett kiállításon Szimándli Aliz 2.
osztályos diákunk alkotása is bemutatásra került.
Felkészítő tanáruk Cseh Sándorné.
Szeretettel gratulálok nekik!
Horváth László
igazgató

„ ícsérjétek az

rat!”

Iskolánk egykori tanulója, Kovács Ádám Máté
osztotta meg velünk élményeit, tapasztalatait a 2019.
március 23-i Bibliai Történetmondó és Zsoltáréneklő
verseny tiszteletére írt kórusművéről:
„Harmadik alkalommal lettem felkérve, hogy állítsam
össze a Zsoltáréneklő versenyre az énekeket. Fontosnak
tartom, hogy olyan zsoltárok szerepeljenek évről évre,
melyeknek megtanulása kihívást, de nem leküzdhetetlen akadályt jelent a résztvevőknek. Sok esetben
választottam olyan énekeket, melyek talán ismeretlenek voltak a jelentkezők részére, de én ennek örülök,
mivel így megtanulhatnak egy új éneket, dallamot, egy
teljesen más dallamvilágba juthatnak ezáltal, ugyanis a
zsoltárok dallamsora nagyon sok esetben a dúr/moll
dallamsorokhoz képest eltérő.
Ebben az évben egy más megközelítés szerint
állítottam össze az énekeket, ugyanis egy témát jelöltem
ki, melyhez igazodva lettek kijelölve az énekek. Ennek
az évnek a vezérfonala a következő: „Dícsérjétek az
Urat!” Ezt az Igét a Zsoltárok könyvének 150.
fejezetében, a 6. versben olvashatjuk, református
énekeskönyvünkben pedig értelemszerűen a 150.
zsoltár kezdődik így.
Próbáltam úgy megírni, hogy mindenki számára
könnyen tanulható legyen, nagyon remélem, hogy akik
megtanulják, örömüket lelik majd mind a tanulásban,
mind az előadásban. Soli Deo Gloria! - zárta gondolatait
a zeneszerző.
Juhász Tamás, városunk zongoraművésze a következőket írta a darabról:
Kovács Ádám Máté feldolgozásainak és saját műveinek nagyobb részével volt alkalmam megismerkedni.
Azóta követhettem nyomon zenei fejlődését, mióta
eltökélt szándéka lett, hogy zenei vonalon folytatja
tanulmányait. Az eltökéltség, akaraterő, a megújulásra,
továbbfejlődésre való törekvés jellemzi hozzáállását,

lelkesedése időről időre újabb zenei lehetőségek
keresésére sarkallja. Kísérletező típus, aki mindig
nyitott az új ismeretek befogadására, a megtanultakat
pedig egyénivé formálva építi be a kompozícióiba.
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eghallgatás
A civil egyesületként működő Mezőcsáti Színtársulat meghallgatást hirdet a 2018 november 29-én
bemutatott és azóta repertoáron szereplő Légy jó mindhalálig című
musicalben 2 szerepre; illetve a következő évad új musical
szerepeire, elsősorban mezőcsáti lakosok részére:
TÖRÖK JÁNOS: 17-30 év közötti jól beszélő, kellemes tenor vagy
bariton hangszínű, énekelni szerető, jó ritmusérzékű jóképű,
szimpatikus, jó humorú, középmagas vagy magas, jó testalkatú,
esetleg sportos vagy csibészes kinézetű ﬁatalembert keresünk.
ILONKA KISASSZONY: 17-30 év közötti, énekelni és táncolni
szerető, jó hangú, energikus, kedves, jószívű lány vagy ifjú hölgy
szereplőt keresünk, testalkattól függetlenül.
Korábbi színjátszó, versmondó, énekes vagy táncos gyakorlat
előny, de nem követelmény!
Jelentkezni a következő email címen lehet név, lakcím, életkor,
email és/vagy telefonszám feltüntetésével:
hitmegegy@gmail.com, és erosserika5@gmail.com.
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„Mindaz, amit ma modern magyar költészetnek
nevezhetünk, Kiss Józsefet vallja vezetőjének és
központjának.”
(Babits Mihály)
Mezőcsáton született „az utolsó költőfejedelem…”

iss ózsef
(1843–1921)
Mezőcsáton született 1843. november 30-án Kiss József költő, a XIX. század végi magyar líra egyik kiemelkedő képviselője, a Hét című folyóirat megalapítója.
Apjának Klein Dávidnak szatócsboltja volt a községben. Szülei 1846-ban Csátról Tiszacsegére költöztek.
Gyermekkori csáti emlékei később felvillantak néhány
költeményében, például a Két hajó és a Legendák a
nagyapámról című verseiben.
„A sárga vizek melankoliája
Borong terajtad, lápos Tisza tája,
Ott nő a sulyom, terem a kökény,
A Tisza partján ott születtem én.”

A család 1850-ben Serke községbe költözött, ahol Kiss
József megkezdte tanulmányait. A hagyományos zsidó
tárgyak mellett magyar nyelvet és irodalmat is tanult a
helyi református lelkésztől, Almási Balogh Sámueltől.
A zsidó tudományokat Miskolcon sajátította el, majd
Rimaszombaton járt gimnáziumba, s a Debreceni
Református Kollégiumban végzett. Az 1870-es évek
elején az addig vándoréletet élő költő a fôvárosba
költözött, s ott szerzett magának országos hírnevet. Első
sikerét 1875-ben aratta Simon Judit című balladájával,

amit Toldy Ferenc a Kisfaludy Társaság ülésén mutatott
be. Közben szülőhelyének polgárai megfeledkeztek
róla. Gajduschek József a Mezőcsáti Újság 1911.
december 10-i számában sajnálattal állapította meg,
hogy a község könyvtárából hiányoznak művei. Azt is
szóvátette, hogy „Midőn Kiss József egy pár hónappal
ezelôtt nálunk járt, nem is volt feltűnô, és nagyon ritka
ember tudta, hogy nálunk van. Na persze Kiss József
csak költő. A költő negyvenéves írói jubileuma
alkalmából Mezőcsát polgárai hallgattak...”. Kiss
József ekkori látogatása alkalmával Rosenfeld Pál helyi
földbirtokos kíséretében felkereste egykori szülőházát
is. A költő iránti adósságot némileg törlesztve a
december 24-i számban közzétette a lap A gyilkos
harang című balladáját.
Miután Kiss József 1912. január 13-án Miskolcon járt,
ahol a Borsod Vármegyei Közművelődési Egyesületben
előadást tartott, a lap január 28-i számában erről
ismertetést írt. A cikkíró nehezményezte, hogy ott a
csátiak nem képviseltették magukat, s javasolta, hogy
hívják meg előadást tartani. „Mutassuk meg ezáltal is,
hogy a költőhöz szívvel, lélekkel ragaszkodunk.” 70.
születésnapján a Petőﬁ Társaság, a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében országos
ünnepséget rendezett tiszteletére. Ekkor Kiss József a
társaság titkára, Kozma Andor révén meghívta az
ünnepségre szülőhelyének képviselőit is. Bottlik József
járási főszolgabíró válaszolt, s közölte, hogy a csátiak
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képviseltetik magukat, s tervezik díszpolgárrá
választását.
A helyi képviselőtestület 1913. november 28-i ülésén
Nagy Gyula főjegyző javaslatára díszpolgárrá
választották a költőt. Az errôl szóló oklevelet a csátiak
nyolctagú küldöttsége vitte Budapestre: Bottlik József
főszolgabíró, Nagy Gyula főjegyző, Veres Lajos
községi bíró, Ádám István törvénybíró, Szalóczy Pál
református lelkész, Rosenfeld Pál, Berecz János és
Fuchs Sámuel. Kiss József november 29-én táviratban
köszönte meg a megtiszteltetést, amelyben az állt, hogy
„Vasárnap este a Pannónia különtermében bankettre
várlak benneteket.” A díszpolgári oklevelet a küldöttség
vezetője, Bottlik József adta át a költőnek, aki
szülőfalujának levélben mondott köszönetet:
„Ti hosszú évek során, két emberöltőn keresztül,
szülői gonddal és szerető ﬁgyelemmel kísértétek a ti
messzeségekbe szakadt ﬁatok minden lépését. Számon
tartottatok minden hágót, melyre feljutott, azonosítottátok magatokat sikereivel, kipécéztétek, megjelöltétek, hogy nyoma ne vesszen, azt az áldott rögöt,
melyről világgá indultam és a magam számára és a ti
számotokra meghódítottam az emberek becsületét…
Visszatekintvén befutott pályámon, úgy érzem, hogy
annak a szent rögnek kisugárzó melege kisért el engem
mindenhol jártomban, keltemben és körülfogott…
Mezőcsát polgárai! Vasmarkotokba teszem a kezemet.
Büszke vagyok rá, hogy a tietek lehetek.”
1924. június 8-án szülőházát emléktáblával jelölték
meg. Az ünnepségen Ferenczi Zoltán irodalomtörténész
méltatta érdemeit, s Jászai Mari szavalta verseit. A táblát
a zsidóüldözés idején 1944-ben a nyilasok eltávolították
az épületről. 1962 januárjában szülőházán a Községi
Tanács új emléktáblát helyezett el: „Ebben a házban
született Kiss József nagy magyar költő 1843-1921.”
Sajnos a tábla az 1970-es évek végén, amikor a költő
szülőházát lebontották, tudomásom szerint elkallódott.
Kiss József Budapesten hunyt el, 1921. december 31én, sírja a Salgótarjáni utcai izraelita temetőben
található, amelyet 2005-ben védetté, a Nemzeti Sírkert
részévé nyílvánították.
Mezőcsáton ápolják emlékét, s elsőként utcát
neveztek el róla, A község lakói 1967. november 30-án
az általános iskola udvarán felavatták mellszobrát,
Balázs István alkotásást. Az 1970-es évek második
felében a helyi könyvtár szervezésében konferenciát
rendeztek tiszteletére, fővárosi előadókkal. A
gimnázium 1993-tól 2011-ig viselte Kiss József nevét.
2011-ben szobrát áthelyezték a könyvtár elé, s a Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtárnak 2018. végéig ő
volt a névadója. 2003-ban unokája, Halmágyi Zoltánné
felajánlásának köszönhetően a Márk kastély egyik
termében jött létre a Kiss József emlékszoba, ahol
személyes tárgyai kerültek kiállításra. A gyűjtemény
2014-től a gyönyörűen felújított zsinagógában látható.

2019. április
***
Ady Endre soraival zárom megemlékezésem, aki Kiss
József ünnepén című írásában így köszönti őt: „Óh,
csak hadd tudna örülni Kiss József annak, hogy ma azok
ünneplik leglármásabban, akik húsz évvel ezelőtt még
mindig a hepp-heppet kiáltozták volna felé. Mi, Kiss
József múzsájának régi és régibb szerelmesei, tüntetés
nélkül küldjük el hozzá meghatott szíveinket: hetvenéves, öreg dalnok, feledj és örülj…Lírája szemérmes
líra, új muzsikájú, s ő maga egy kietlen, sötét irodalmi
korszaknak majdnem egyetlen, hűséges lámpahordozója volt, hírnöklélek, versfaragó, de a legművészebbek közül való, aki már költő, sőt nagy költő.”
Szecskó Károly
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étköznapi gondolatok
Mindenkinek vannak rossz és jó szakaszai élete
útján. Azt is mondhatnánk, hogy az élet olyan mint egy
hullámvasút....egyszer lent vagyunk egyszer fent. Nem
is gondoljuk ezt mennyi tényező befolyásolja. Többek
között környezetünk rólunk alkotott véleménye.
Minap egy gondolatot olvastam ezzel kapcsolatban
amit most megosztok itt a kedves olvasóval.
"Valakinek gaz leszel, valakinek pedig virág. Valaki
mindig a rosszabbat keresi majd benned, van, aki pedig
a jobbat. Az igazán fontos az lesz, hogy te mit keresel
meg magadban, a gazt, vagy a virágot. Mindkettő ott
van benned, és az kel ki belőled, amelyiket öntözöd,
vagy mások által öntözni hagyod. Az emberek mindig
valahogy tekintenek majd rád, de ez sosem azonos
azzal, ahogy te tekintesz önmagadra. Akinek gaz vagy,
az maradsz, és lehet, hogy a legnagyobb erőfeszítés
mellett is csak annyit érsz el, hogy nem akar
kigyomlálni. Akinek pedig virág, annak egy hajtás, a
bimbó is csodálatos lesz. A kérdés az, hogy kinek fogsz
hinni, kinek akarsz hinni. Ha sokat mondják, hogy gaz
vagy, sokszor el is hiszed, ugye? Szebb virág lennél,
mint a többi, ha virág lennél? Az, hogy mikor "nézel" ki
gaznak, vagy virágnak, bármitől függhet, és bárkitől, de
főleg tőled. Az emberek legtöbbje a hasznossága
alapján dönt a többi emberről is, mármint arról a
hasznosságról, ami az ő érdekét, vagy az ő érdekeit is
szolgálja. Kevés ember lát ettől függetlenül annak, aki
vagy, annak, akinek te érzed magad. Ők öntözik a
virágot, a többi pedig a gazt. Te pedig ezek között marod
magad, hogy jó vagy, vagy épp rossz, hogy jól vagy,
vagy rosszul, hogy jó vagy-e neki, vagy rossz. Döntsd el
te, és higgy azoknak, akik mellett őszintén és tiszta
szívből érzed magad virágnak. De akár dönthetsz úgy
is, hogy nem vagy gaz, és nem vagy virág sem, hanem
egy rét, ahol jól megfér egymás mellett a "gaznak hitt"
a "virágnak gondolttal". Talán senki sem virág, és senki
sem gaz. Rét, ahol az odatévedő azt fogja látni amit látni
kell tényleg. Téged...Hibáiddal és erényeiddel együtt."
A döntés mindenkinek a saját kezében van... gondoljuk végig és döntsünk... jól.

Iskolában kezdtem, melyet kitűnő eredménnyel zártam.
Akkor szerettem meg a rajzolást, alkotást, művészetet,
festészetet, ami végig kísért életem folyamán.
A miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium rajz tagozatán
folytattam a tanulmányaimat, amikor kezdett kialakulni
a festészet iránti érdeklődésem. Pablo Picasso, Vincent
Van Gogh, művészi stílusa állított elém példaképet, a
szürrealista, kubista ábrázolásmód, az egyedi fantázia,
és a képzelet világa, ami a valósággal párosul, ihlette
meg festményeim gondolat világát.
Közgazdasági szakiskolával folytattam tanulmányaimat, melyet számviteli szakon fejeztem be. Óvónőként
dolgoztam utána a mezőcsáti óvodában 5 évig, ahol a
rajz tudásomat és a kisgyermekek látásmódját is
fejlesztettem. Ezzel párhuzamban elvégeztem levelező
tagozaton a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskolát.
Különböző jellegű szakiskolákra jártam, mint pl.
lakberendezői ismeretek, kertépítő-kerttervező, virágkötő, eladó, sminkes, műkörmös, gépíró- szövegszerkesztő tanfolyamok. Kisebb kihagyásokkal újra elkezdtem festeni, művész táborokba járni. Magántanárként
folytattam. Olyan gyermekekkel dolgoztam, akik
fejlettebb szinten szerették volna elsajátítani a rajzolást
és festést.
Sok helyre kapok meghívást kiállítani, de sajnos nem
tudok mindenhol egyszerre lenni, azért próbálok
mindenkinek eleget tenni és lerövidíteni a kiállítási
időpontokat.

Zarándiné Keresztúri Ilona

- bemutatkozás
Papp Csillának hívnak, 1973.december 3-án
születtem Mezőcsáton, egy polgári családban. Egy
ﬁam született, aki már 14 éves. Tiszaújvárosban
laktam 23 évig, jelenleg Sajószögeden lakom egy
nagyon szép festői környezetben.
Tanulmányaimat a Mezőcsáti Egressy Béni Általános

Jelenleg Tóth Ferenc kommunikációs manager meghívására készültem fel Tiszaújvárosban, ahol a Derko-
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vits Művelődési Központ kiállító termébe kaptam
meghívást, mint kortárs festő. "Viharos idők"című
kiállításomon a (20 év) többféle technikával készült
munkáim láthatók. /akvarel, olaj, tus, rézkarc,
üveglenyomat, kőlenyomat, szén, graﬁt/
Festményeimet 2019. március 07-től április 08-ig
tekinthették meg a kedves érdeklődők. Őszi kiállításom
Mezőcsáton, a szülőfalumban lesz látható az új
Művelődési ház megnyitója alkalmából.
Budapesten nemsokára nyílik saját művész galériám,
melyben állandó képkiállítás és meghívott vendég
művészek állítják ki agyag, fa, kerámia, fém munkáikat, amiket meg lehet majd vásárolni.
Kisebb nagyobb kiállításokon veszek részt, köztük
kiemelkedő volt a miskolci Galéria Alkotóházban
megrendezett, neves vendégekkel és művészekkel
megtartott kiállítás. Önálló kiállításom, 2014 márciusában került megrendezésre, a mezőcsáti Zsinagógában, a
Művészetek Házában.
További kiállításaim: Róma, Budapest, Sárospatak,
Szikszó, Szerencs, Vatta, Felsőzsolca, Miskolc, Hernádvécse, Dorogma, Ároktő. 300-nál több festményem
készült el két évtized alatt, melyek vagy eladva, vagy
elajándékozva lettek. Tagja vagyok a Csáti Alkotók
Társaságának, a Dél-Borsodi Képzőművészeti és
Népművészeti Egyesületnek, az OKIT-nak,a Borsodi
Alkotók csoportjának.
13 éve egy vállalkozást vezetek, ami miatt a festészet
csak hobbi szinten működik. Ettől függetlenül minden
alkalmas időt kihasználok, hogy festeni tudjak.
1993 óta festek,alkotok, különböző technikákkal
dolgoztam eddig, de az olajfestés, ami mindig közelebb
állt hozzám megmaradt véglegesen. Képeim ábrázolás
módja, vidám színei, néhol elhalványodva, néhol
felerősödve tükrözik, hogy milyen színes egyéniség
vagyok valójában.
Szeretném ezekkel a képekkel megmutatni, hogy 20
év távlatában, mennyire változik az ember személyisége, stílusa, nézete a világ és az emberek felé. Színeim
mindig egy korszakot zárnak le, melyben viharok és
küzdelmek is jelen vannak. Nagyon sokszínű ember
vagyok, nyitott a világra, de olykor szeretek bezárkózni, elvonulni csendesen, alkotni és egy darabot
átadni mindenkinek a lelkivilágomból.
Papp Csilla

ezőcsáti ásár ( iss ózsef utca)
időpontjai:
- május 8. szerda
- június 12. szerda
- július 9. szerda

ezőcsáti ermálfürdő
2019. 05. 31.
16.00 Regisztráció
18.00 Szalonnasütés, fürdőzés
22.00 Zárás
2019. 06. 01.
08.00 Regisztrálás (új érkezők számára)
10.30 Megnyitó, járművek átadása
10.15 Veterán túra (kb. 60 km)
13.00 Ebéd Strandfürdő
(Lila Akác Nyugdíjas Klub szereplésével)
14.00 ügyességi versenyek, fürdőzés
14.30 Tüzoltó bemutató, kiállítással
16.00 Tombola
17.00 Találkozó zárása
Retró diszkó zene és büfé egész nap.
Szervező: Mezőcsáti Motoros és Veterán Klub
Támogatók: Mezőcsát Város Önkormányzata
Mezőcsáti-Termálfürdő Kft.

Érd.: Tóth László 30/906-38-17
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ezőcsáti

ajális

Május elsején főzőversennyel, a Mezőcsáti Motoros és Veterán
Klub felvonulásával indul, majd a Nemzetközi Hagyományőrző
Tűzoltó Verseny látványos eseményeivel folytatódik az ünnepi
program a Kölcsey-úti rendezvénytéren. Színpadi produkciókkal,
tehetségkutató versenyen mutatkoznak be a „Komplex felzárkóztató program Mezőcsát elhanyagolt, elszigetelt városrészein”
című pályázati programban részt vevő ﬁataljaink. A kisebb
gyermekeknek ugrálóvár, játszóház és focikupa kínál felhőtlen
szórakozást. Ebéd után Dér Heni lép színpadra, majd Szörényi
Levente ajánlásával a Miskolci Illés Emlékzenekar élő koncertjén
a legendás Illés és a Fonográf együttesek dalaival várják a pihenni,
szórakozni vágyókat.
A reggel 9 órakor kezdődő hagyományos főzőversenyre
személyesen a Közösségi Házban, vagy a (49) 552-096
telefonszámon lehet jelentkezni.
Részletes program a Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár Facebook oldalán olvasható.

elhívás!
Kedves Mezőcsáti Lakosok!
A hagyomány jegyében keressük Mezőcsát legszebb húsvéti
portáját, udvarát. Jelentkezhetnek magánszemélyek és
intézmények egyaránt.
Kérjük, hogy a képeket jutassák el hozzánk
2019. április 27-ig a kozossegihaz@mezocsat.hu
e-mail címre.
Eredményhirdetés: 2019. május 1. Majális
Bővebb információ a Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár facebook oldalán és a plakátokon.

elhívás!
Kedves Mezőcsáti Lakosok!
A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak,
akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre
alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora
hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették.
Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes
területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak. Gyakran a
közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és
táncmulatság kísérte.
A régi és még ma is élő hagyománynak tisztelegve keressük Mezőcsát
legszebb májusfáját. Jelentkezhetnek magánszemélyek és intézmények
egyaránt.
Kérjük, hogy a képeket jutassák el hozzánk 2019. május 1-jén 10.00 óráig
a kozossegihaz@mezocsat.hu e-mail címre.
Eredményhirdetés: 2019. május 1. Majális
Bővebb információ a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár facebook oldalán és a plakátokon.
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irdetések
FERGE KFT. TÜZÉP
Telephely: 3450 Mezőcsát, Dózsa Gy. út 50.
(volt G Nagy féle méh telep a vasúti sorompónál)
NYITVATARTÁS: H-P 08.00 – 16.00, Szombat:
08.00-12.00, Vasárnap: ZÁRVA

TÜZELŐANYAG
- Kemény tűzifa
konyhakész
- Kemény tűzifa m3
- Fenyő tűzifa m3
- Keményfabrikett

- Kockadarabos szén
2600,-/q
- Lignit
- Kalodásfa 42.000,- Hálósfa 31.500,-

ÉPÍTŐANYAG
-Gyeprácskő 730,-/db
-Cement (25kg) 960,-Kisméretű tégla (putnoki) -Vasbeton acél 765,-tól
-Vasháló (térháló)
-B 30-as tégla
5190,-tól
-Áthidalók 1700,-tól
-Zárt szerelvények
-Ragasztók 1200,-tól
2225,-tól
-Vakoló habarcsok
-Szögvas 2240,-tól
1150,-tól
-Osztályozott homok
-Falazó habarcs
-Osztályozott sóder
-Mész (25kg) 985,-Zúzott kő 4000,-/t
-Szigetelőanyagok
-Térkövek
-Gipszkarton
-Szegélykövek 800,-/db
1400,-tól
-Panel típusú betonkerítés
-Gipszkartonproﬁlok
-Épülethomlokzati
-OSB lapok
hőszigetelőrendszer
-Üreges falazóblokk
Megrendelés: 0630/619-16-12 számra várjuk
A választékunkat folyamatosan bővítjük.
A megvásárolt árut kérésre kiszállítjuk mennyiségtől
függően.

egemlékezés
„Ezen a napon minden más,
Mélyen érint meg a gyász,
Nincs már velünk együtt, Kit nagyon szerettünk.
Eszembe jutnak az együtt töltött napok,
Fülemben újra megcsendült a hangod,
Szinte látom minden mozdulatod,
Nem is tudhatod mennyire fáj hiányod...”

Megemlékezés
„A mélybe csak a teste merült el,
a föld alatt,
De lénye lényege,
ezer felé szóródva is köztünk marad!”
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett
hozzátartozónkra,

Darab Attilára,
aki 10 éve örökre itt hagyott bennünket.
Fájó szívvel emlékezik:
3 ﬁa: Ádám, Demjén, Dominik; Édesanyád, Karcsi,
Kati, Editke és sógornőd Ágika

öszönetnyilvánítás
„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor drága jó édesanyám

Molnár Zoltánné, szül. Váradi Mária

Szabó Károlyné szül. Kovács Erzsébet

temetésén megjelentek és elkísérték utolsó útjára a
mezőcsáti temetőben február 28-án.

10 éve örökre itt hagyott bennünket.
Soha nem feledlek: Szerető lányod Éva és családja

Búcsúzik tőled: szeretett férjed, gyermeked és
családja
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gyházi hírek

zületések

Református Egyház
Farkas Pál és Kovács Annamária
Minden vasárnap de. 10 órakor istentisztelet
Bernadett Zoé
Hétfőn-Kedden 7 óra 40 perctől diákistentisztelet
az Enyedy-s diákoknak.
Énekkari próbák minden hétfőn este 5 órakor a Barna Tamás és Balogh Krisztina
Hanna Anita
Parókia udvarán lévő Pinceklubban.
Április 19. Nagypéntek, de. 10 órakor ünnepi
istentisztelet, legátus szolgálatával.
Bertók Lajos és Nemes Erzsébet
Április 21. Húsvét I. napja de. 10 órakor ünnepi
Liza
főistentisztelet énekkarunk szolgálatával,
úrvacsoravétellel. Igét hirdet Ésik János legátus.
Barna Róbert és Farkas Anita
Ágendázik Gazda István lelkipásztor.
Róbert József
Április 21. Húsvét I. napja du. 15 órakor
istentisztelet.
Szűcs István és Csonka Zsuzsanna
Április 22. Húsvét II. napja de. 10 órakor
ünnepzáró istentisztelet.
Hanga
Április 26. péntek du. 17 órakor Konﬁrmációi
vizsga.
Április 28. vasárnap de. 10 óra Konﬁrmációi
fogadalomtétel, első úrvacsorai alkalom. Az
ázasságkötés
ünnepi istentiszteleten a Psalterium Hungaricum
Énekkar szolgál Budapestről, Dr. Arany János
egyetemi tanár, karnagy vezetésével.
Május 2-án - 3-án evangélizációs nap az
Enyedyben.
Május 5-én vasárnap de. 10 óra, Anyák napi
istentisztelet, diákok szolgálatával.
Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtök-szombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Kiss Katalin és Kövér Imre
Minya Zoltánné és Tóth József
Bodárné Hegyesi Edina és Toldi Zoltán
Barna Barbara és Kovács Gyula

lhalálozás
Czirkus János 53 évet élt
Nyikes József 70 évet élt
özv. Csetkó Sándorné szül.: Kun Margit 75 évet élt
Mészáros Mihály Pál 64 évet élt
özv. Nagy Miklósné szül.: Rácz Lídia 84 évet élt
Kázár Lászlóné szül.: Dajka Mária 84 évet élt
özv. Dósa Sámuelné szül.: Kiss Lenke 97 évet élt
Hupczik Ferenc 88 évet élt
Farkas Gyula 66 évet élt
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ersenyben a borokkal és pálinkákkal
2019. március 9-én, szombaton került megrendezésre a Mezőcsáti XXV. BOR- és VII. PÁLINKA Verseny
városunk Élelmezési Központjában.
A 25 éves jubileumát ünneplő borverseny alkalmából
a megnyitót követően emlékplakettek kerültek átadásra, majd kitűnő hangulat, jó muzsika, ﬁnom ételek
és italok várták a versenyre nevezőket és az érdeklődőket. A zsűrizés nyilvános volt, így a közönség is
betekintést nyerhetett a bor- és pálinka zsűri munkájába, a bírálat menetébe. Az ebédre tálalt ﬁnom csülökpörkölt elfogyasztását követően ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás következett, majd a program
délután kötetlen beszélgetéssel, muzsikával, borkóstolással folytatódott. A borzsűri elnöke Kovácsné
Drabant Katalin borász, a Dimenzió borászat és a
HetedHét pince tulajdonosa volt. A pálinka zsűri elnöke
és a verseny szakmai igazgatója Hagyó Kovács András
pálinkaszakértő, a PálinkaKollégium rendes tagja volt.
A rendezvényen közreműködött Bordás Zoltán és
zenekara, a mezőcsáti Lila Akác Nyugdíjas Klub és a
Tiszakeszi Nyugdíjas Klub.
A verseny fővédnöke Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár,
térségünk országgyűlési képviselője, valamint a rendezvény védnöke pedig Siposné Horváth Anita, Mező-

csát város polgármestere és Taskó József, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke volt.
Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármes-

tere posztumusz 25 éves jubileumi emlékérmeket
adományozott a borverseny ötletgazdájának és
elindítójának, Kiss Lászlónak, a közösségi ház néhai
igazgatójának. A díjat Fekete Sándor vette át. 25 éves
jubileumi emlékplakettet vett át a borversenyekben való
aktív közreműködéséért, munkájáért Dr. Farkas Attila
borbíra, id. Dánﬁ Dániel, Bordás Sándor, Kántor János,
Lőrincz András, Csillag András és Vincze Gyula
borsegéd.
A XXV. Mezőcsáti Borverseny és VII. Pálinkaverseny győztesei:
Nagyarany érem minősítést nyert Kántor János 2018as évjáratú Othello cuvée vörösbora.
"Mezőcsát Kézműves Bora 2019" címet nyert Csillag
András száraz Othello vörösbora. A megtisztelő cím
mellé hagyományosan járó, logóval ellátott borospohár
készletet Tállai András, a Pénzügyminisztérium
miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk
országgyűlési képviselője, a verseny fővédnöke
ajánlotta fel és Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város
polgármestere, a verseny védnöke adta át.
Aranyérem minősítést ért el Bíró Ágnes Cabernet
sauvignon vörösbora, Kántor János Othello vörösbora,
Csillag András száraz Othello vörösbora és id. Dánﬁ
Dániel csáti rozé bora.
"Az év pálinkája" címet Tánczos László Irsai Olivér
szőlő pálinkája nyerte el, a Herendi porcelán
tárgyjutalmát Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara B-A-Z megyei elnöke, a verseny védnöke
ajánlotta fel.
Nagyarany érem minősítést kapott Kántor János 2018as kajszibarack pálinkája.
Aranyérem minősítést érdemelt Kántor János Irsai
Olivér törköly pálinkája, illetve őszibarack-körte
vegyes kisüsti pálinkája, Csillag András Othello szőlő
pálinkája, Szabó János alma pálinkája.
A címke versenyt id. Dánﬁ Dániel pálinkás címkéje,
illetve Csillag András boros címkéje nyerte el.
Gratulálunk a nyerteseknek, jövőre ismét találkozunk!

