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Intézményeink munkáját a
diákmunkások segítik egész
július hónapban.
Nekik köszönhetően a
Művészetek Háza
és az Édes Antal Kúria
hétfőtől péntekig
10.00 – 16.00 óráig
nyitva tart.

Ingyen WIFI városunk főterén…

Kezdődnek a nyári
rendezvények:
Augusztus 10.
Retro est és Sportnap a Szent
István úton
Augusztus 17.
Államalapításunk ünnepe,
majd az este folytatásaként
Retro utcabál
Szeptember 7.
Mezőcsát Város Napja
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öszöntő

olgárőrség
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a városunkban működő polgárőr egyesület 2019. július 16-án
tisztújító közgyűlést tart.

Semmelweis Ignác a magyar orvostudomány legnagyobb alakja, a gyermekágyi láz kóroktanának megalapozója, az anyák megmentője. Július elseje nemcsak
Semmelweis Ignácra emlékezik, hanem az egészségügyben dolgozókat is ünnepli.
Ebből az alkalomból, a magyar egészségügy legnagyobb ünnepén köszöntöm Mezőcsát valamennyi
egészségügyi dolgozóját. Köszönöm a háziorvosainknak, a gyermekorvosunknak, fogorvosainknak, szakorvosainknak, valamennyi dolgozónknak az áldozatos
és felelősségteljes munkát. Köszönöm Önöknek, hogy
betegek százainak teszik jobbá az életét, és hogy nap,
mint nap számíthatunk Önökre.

Kívánok
munkájukhoz további
sok sikert, jó
egészséget!

A közgyűlés célja a polgárőr egyesület új vezetőségének felállítása mellett, új tagok felvétele és beléptetés,
valamint az év második felében felmerülő feladatok
megbeszélése. Városvezetőként fontosnak tartom,
hogy településünkön egy jól szervezett, hatékony
polgárőr egyesület működjön és segítse a rendőrség
munkáját a közbiztonság megszilárdítása érdekében. A
kitűzött célok megvalósításához a feltételek adottak és
minden lehetséges eszközt megragadok annak érdekében, hogy támogatásommal segítsem a tevékenységüket.
Nem utolsó sorban szeretném megköszönni a leköszönő vezetők és tagok eddigi áldozatos munkáját,
kívánok nekik jó egészséget!
Siposné Horváth Anita
polgármester

ájékoztatás
A szélsőséges időjárás az elmúlt hetekben Mezőcsáton is megmutatkozott, olyan nagy mennyiségű
csapadék hullt le, hogy a csapadékvíz elvezető rendszerünk nem tudta elvezetni a sok vizet, így igyekeztünk és igyekszünk azokat a kritikus területeket rendbe
tenni és karban tartani, ahonnan a jelzések érkeztek.
Előszőr az Attila, Mátyás, Szabadság, Pozsonyi utcákban, illetve a Szent István úton történt árok- és áteresztakarítás, javítás.
Szeretném megkérni a lakosságot, hogy az
ingatlanjaik előtti árkot, járdát próbálják rendben
tartani, gondozni.
Köszönettel:

Siposné Horváth Anita

Siposné Horváth Anita
polgármester
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z idei nyár is munkával telik...
Ismét itt a nyár, rohamtempóban pörögnek az
évek… Minden nyár munkával telt és egyre szebb és
szebb lett kicsiny városunk. Mondhatni, újjáéledt, a
város szíve újra jelez és reményt ad az itt lakóknak. A
nyári munkákról kérdeztük városunk polgármester
asszonyát.

Elérkezett az idő, amikor is a két- három évvel
korábban benyújtott pályázataink a megvalósulás
útjára lépnek, ﬁzikai valójukban is megjelennek azok a
felújítások, amelyekre már égető szükség van. Új
épületek emelkednek, amelyek még inkább erősítik
Mezőcsátot, még jobban hozzájárulnak ahhoz, hogy
városunk minden tekintetben a térség központja
legyen. - tárja elénk a célt, Siposné Horváth Anita,
városunk polgármestere.

2016-ban kerültek benyújtásra a TOP-1.1.1-15-BO12016-00010 – „Iparterület fejlesztése Mezőcsáton” és a
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 - „Helyi termékek
piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi
térségben” című pályázatok. Ezek azok a stratégiai
fontosságú pályázatok, amelyek révén Mezőcsát
gazdasági élete új lendületet kap. A Szent István úton
kialakításra kerülő mintegy 10 hektáros iparterület
lehetőséget ad arra, hogy olyan befektetők jelenjenek
meg városunkban, amelyek munkahelyeket teremtenek. A pályázat a közbeszerzés fázisába került. Az
ügyvédek szakértő munkájának köszönhetően hamarosan megjelenik az épületek kivitelezésére vonatkozó
felhívás.
A TOP-1.1.3-as konstrukció keretében először a
Vásárcsarnok kivitelezésére kerül kiírásra a közbeszer-

zés, ami szintén július folyamán történik. A Kossuth
utca 10. szám alatt – Bán Tibor okleveles építőmérnök
tervei alapján - felépítésre kerülő Vásárcsarnok a
mezőcsáti kereskedelmi élet központja lehet a város
egyik legforgalmasabb pontján.
A hónapban megkezdődik a Szent István utca 76.
szám alatti sportöltöző felújítása is. A 2018. évi
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására elnyert hazai forrásból az épület
homlokzati hőszigetelésére, a lábazat kialakítására, kül
– és beltéri nyílászárók cseréjére, festési munkák
elvégzésére és fűtési rendszer kialakítására kerül sor.
A Mezőcsáti Élelmezési Központ a „VP6-7.2.17.4.1.3-17” számú „Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című pályázat keretében újul meg. Ez a
beruházás is megkezdődik július folyamán. A homlokzati hőszigetelés, lábazat kialakítása és nyílászárók
cseréje mellett sor kerül napelem telepítésére
hűtőkamra és fűszerkert kialakítására is. A beruházás
az épület azon a részein fog megvalósulni, ahol az előző
években nem volt lehetőség.

Az új Művelődéi Ház második ütemének közbeszerzése befejeződött. Megtörtént a szerződéskötés a
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SZILVÁSI ÉPÍTŐ KFT.-vel. A munkaterület átadása
hamarosan megtörténik, és az épületet ősszel birtokba
veheti a lakosság.
Mindezek mellett folyamatosan zajlanak az EFOP3.3.2-16-2017-00264 - „Kulturális nevelés Mezőcsáton és térségében” programjai, amelyekkel az óvodásokat és iskolásokat értük el kulturális órákkal, témanapokkal, témahetekkel, színházlátogatásokkal, bábszínházi előadásokkal.
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00054 számú, „Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetséges, és
rászoruló tanulókat ösztöndíjban részesítsük. Ebben a
projektben is zajlanak gyermek programok.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00044- azonosítószámú –
„Esély Otthon Mezőcsáton” pályázat keretében lakhatási támogatásban részesülnek a pályázati feltételeknek
megfelelő ﬁatalok, hamarosan birtokba vehetik a
nyertesek a Kiss József utca 6. szám alatti, felújított
ingatlanokat.
Elmondhatom nyugodt szívvel, hogy a felsoroltak
alapján nem tétlenkedünk. Messze még a cél, melyet
remélem: együtt lépünk majd át és aztán hátradőlve
idézhetjük fel ezeket a hosszú-hosszú éveket. Viszont,
addig még rengeteg munka vár ránk. – zárja a beszélgetést Siposné Horváth Anita, városunk polgármester
asszonya.

unkálatok
Elkezdődtek a Hősök terei óvoda felújítási munkálatai.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. június 24-én tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Testület támogatta a NARIVO Kft. kérését a
területén átfutó 33312 számú közút felújítására
vonatkozóan, amennyiben a felajánlott pénzeszköz
átadása megtörténik az önkormányzat részére. Az
önkormányzat vállalja, hogy konzorciumi szerződést
köt a Magyar Közút Zrt-vel a felújítás megvalósulása
céljából.
A Képviselő-testület elfogadta az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelettervezetet.
Elfogadásra került Mezőcsát Város Önkormányzata
kezelésében, használatában lévő ingatlanok vonatkozásában a 2019. év első félévében végzett felújítási és
karbantartási munkálatokról készített tájékoztató.
A képviselők meghallgatták a Mezőcsát, Hősök tere
32. szám alatti társasház közgyűléséről készített
jegyzői beszámolót.
Tájékoztatás történt a 3307 országos közútról
megközelíthető külterületi Jánoséri úton található
úthibával kapcsolatban.

ájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalban a nyári
közigazgatási szünet időtartama:
2019. július 22. – 2019. augusztus 2.
Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel. Anyakönyvi ügyekben kizárólag haláleset anyakönyvezése történik.
Megértésüket köszönjük!
dr. Jerebák József sk.
jegyző

ályázati

ehívás

Mezőcsát Város Önkormányzata
Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az
EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások
fejlesztése Mezőcsáton és térségében - című
pályázat keretében
1.
A pályázat célja
Az EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer célja a mezőcsáti
gyermekek és ﬁatalok iskolarendszerben folytatott
tanulmányainak anyagi támogatása, ezen keresztül
tanulmányi eredményeik javításának ösztönzése.
Mezőcsát város ﬁataljai helyben való boldogulásának

elősegítése, a település népességének megtartása.
2.
A pályázattal kapcsolatos általános feltételek
A pályázatra mezőcsáti lakóhellyel rendelkező
általános iskolai felső tagozatos és középiskolai
tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek.
Jelentkezésüket szüleik vagy más törvényes
képviselőik által nyújthatják be a támogató szervezet
felé.
3.
Ösztöndíjra jogosultak köre
Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló vagy
halmozottan hátrányos helyzetű nevelésbe vett
gyermek, aki általános iskolába jár, és az iskola első
négy osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola
nappali tagozatán tanulmányokat folytat. A jogosultság
feltétele továbbá, hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi
átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2
vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkezik, előző tanévben nem
volt igazolatlan hiányzása és egyéb ösztöndíj
programban nem részesül.
Egyéb előnyt jelentő szempont:
iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel
igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység)
4.
Az ösztöndíj összege 10 000Ft/ hó
5.
Az ösztöndíj megállapításához szükséges
igazolások:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultság igazolása
nevelésbe vételről szóló határozat,
iskolalátogatási igazolás,
a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az
iskola által hitelesített másolat
lakcímkártya másolata
nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem
részesül
Az ösztöndíj a 2019/2020. tanévben szeptember
hónaptól augusztus hónap végéig kerül folyósításra, a
pályázó bankszámlájára.
Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért
új pályázat benyújtása szükséges.
6.
A pályázat benyújtásának módja, határideje
Az ösztöndíj megállapítására pályázatot – az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges
mellékletek csatolásával, a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő 2019.07.01-tól
2019.07.30-ig nyújthatja be. A nyomtatvány
Mezőcsát Város Önkormányzatán (Mezőcsát
Hősök tere 1.), hivatali ügyfélfogadási időben
Tóthné Keresztesi Évánál kérhető.
A pályázatot postai úton vagy személyesen Mezőcsát
Város Önkormányzatánál kell benyújtani.
Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím:
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Mezőcsát Város Önkormányzata, 3450 Mezőcsát,
Hősök tere 1. A borítékra kérjük ráírni: EFOP 3.9.2 ösztöndíj
Személyesen, Mezőcsát Város Önkormányzata,
Mezőcsát, Hősök tere 1. szám alatt Tóthné Keresztesi
Évánál nyújthatják be.
A pályázatot legkésőbb 2019. 07. 30-ig kérjük postára
adni vagy személyesen a fenti címen leadni.
7.
Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi
felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és
mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt
támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon
rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat
a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az
ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi
jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre
bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából
történő továbbításához.
8.
A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat szakmai bizottság
bírálja el 2019. augusztus 16-ig:
a) az elbíráló bizottság a pályázókat hiánypótlásra
szólíthatja fel a pályázatok ellenőrzése és elbírálása
során, a bizottság által meghatározott határidőben,
amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási
határidejét. A bizottság hiánypótlást csak olyan
dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati
kiírásban feltüntetett.
A hiánypótlási határidő: 8 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása a 3. pontba foglalt feltételek
alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem
jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai
ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek

megjelölve;
c) a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
e) ha a támogatásra jogosult pályázatok száma a
2019/2020. tanévben meghaladja a 22 db-ot, az
Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető
pályázatok:
elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,2
felett van;
másodsorban, ha a pályázó tanuló rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben ( RGYK) részesül,
hátrányos(HH)- vagy halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH);
továbbá, ha a tanuló iskolán kívüli tevékenységekben
való részvételt igazol.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat területéről.
9.
Értesítés a pályázati döntésről
A bíráló bizottság a meghozott döntéséről és annak
indokáról 2019. augusztus 30-ig, elektronikus levélben
értesíti a pályázókat.
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő
változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon
belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi
adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása;
tanulmányi státusz változása;
személyes adatainak változása.
(Levelezési cím: Mezőcsát Város Önkormányzata,
3450 Mezőcsát Hősök tere 1.)
A pályázó 30 napon belül köteles a jogosulatlanul
felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére
visszaﬁzetni.
A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit
kezdeményezhet lemondó nyilatkozat benyújtásával,
postai úton, ajánlott levélként megküldi Mezőcsát
Város Önkormányzatának címére. A lemondó
nyilatkozat beküldésével a pályázó a nyertes
ösztöndíjpályázatot megszünteti.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a
pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként
nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről
szóló tájékoztatást már kézhez vette.
Siposné Horváth Anita sk.
polgármester
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olt egyszer egy pünkösd...
2019. június 9-én került megrendezésre a már
hagyománynak számító Pünkösdi Néptánc Fesztivál.
Az előző évekhez képest eltértünk a már megszokottól és a Szent István úton rendeztük meg a pünkösdi
mulatságot. Természetesen idén is a néptáncosoké volt
a főszerep, de mellette egyéb programok is helyet
kaptak a napi forgatagban. Az utca hosszú sorát
bazárok, étel-és italárusok, valamint a helyi és
környékbeli emberek termékei lepték el. Az ide
látogató kedvére nézelődhetett, miután átlépte az utca
elején elhelyezett pünkösdi kaput. Az utca túloldalát
pedig a színpad zárta, melyen egész délután különböző
műsorok vették kezdetét.
14.00 órakor a Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatos
növendékei mutatták meg tehetségüket, majd ezt
követően Szinetár Dóra kápráztatta el hangjával az
érdeklődőket. Délután 5 órától a Mezőcsáti „Nosztalgia” Citerazenekar, majd a Pipás Zenekar húzta a
talpalávalót.

Este 6 órakor a megnyitó után ünnepélyes keretek
között elhelyezésre került az Élet Fáján az első
Pünkösdi Emlékplakett, melyet Tállai András, a
Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője és Siposné
Horváth Anita, városunk polgármestere helyezett fel.
Közreműködött dalcsokrával a Lila Akác Nyugdíjas
Klub.
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Ezt követően kezdetét vette a Néptánc Gála, a
Szinvavölgyi Néptáncműhely, a Mezőcsáti Népi
Együttes, a Kákvirág Néptánc Együttes, valamint a

Karitó Néptánccsoport közreműködésével. A műsoráradat végén a közönség Szilágyi Józsefet szavazta
meg Pünkösdi Királynak, valamint Törő Rékát a
legszebb népviseletbe öltözött hölgynek. Az estét
utcabállal zártunk, melyen Balaton Endre szolgáltatta a
talpalávalót.
A rendezvény főszervezője a Mezőcsát Népművészeti Egyesület. A rendezvényt támogatta és a szer-

vezésben közreműködött Mezőcsát Város Önkormányzata és a Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár dolgozói. A rendezvény fővédnöke Tállai
András, országgyűlési képviselőnk volt.

izony, az élet szép, az élet minden
Bármerre nézek, palkonyaiak, csátiak mindenfelé.
Az én fejemben, lelkemben összecsúsznak az idősíkok.
Kavarog bennem a sok palkonyai, csáti emlék. Közel
ötvenkilenc év. Ennek közel fele a „csáti életem”…
nem kevés.
Palkonya, gyerekkor, iskolás évek, játék, tanulás és
előttem a felfedezendő hatalmas világ. Mesevilágból
lassú, bizonytalan, tétova léptekkel a „való világba”…
képzeltem én zavarodott kamaszként. De mennyi is a
valóság? És mennyi a látszat, a fénytörés, a képmutatás? Meddig tart a becsület, a jóság, a tisztesség? Hol,
hogyan, miért kezdődik a hazugság, a lélekrontó,
életpusztító hazudozás, a gyáva alkalmazkodás, a
behódolás az értéktelen, evilági ﬂancolásnak? Miért,
kinek fáj a tiszta lélek, az igaz, őszinte szó, az egyenes
gerinc, a kristályfényű jóság?
Miért gyűlöl, aki szeretetre vágyik? Hogy legyek én
jó a „rosszak”, az érthetetlen bántások között? Hogy
legyek jó? Hogy legyek jó mindhalálig?
Engem gyerekként csúfolnak, sértegetnek, löknek,
ütnek, rúgnak, belém marnak, arcul csapnak, engem
kilöknek maguk közül, mert én különb vagyok, mint
ők. Nem én tartom különbnek magam. Ők különböztetnek meg folyton, magam sem értem, miért. Állítólag
feltűnően különbözöm tőlük. Bosszantóan „tökéletesnek” látszom – hozzájuk képest.
És ha nekem még ez is kevés? Márpedig az,
nyugtalanítóan kevés, sosem érhetem be ennyivel – ez
maga a mindennapos életveszély! Sziklák között,
habzó áradatban, tajtékos hullámok hátán egy
nyavalyás lélekvesztőben – micsoda őrültség! És én
milyen bolond is vagyok!
Hová is tartok? Mi izgat engem folyton, mi vonz, mi
húz a biztos partoktól messzi messzeségbe, mindig
csak előre, a horizont felé, s föl - föl, a szikrázó
csillagok közé? Mi ez a sose szűnő, sosem csillapuló
láz, vágy – megismerni minden ismeretlen tájat,
csodákkal csábítgató tündérvilágot, angyali tisztásokat, szellemtanyákat, lidérces fényű ingoványt,
zsiványok, törpék, gnómok, bibircsókos boszorkányok, rettentő lények, királylányokat reggeliző,
tűzokádó sárkányok rémisztő birodalmát?
Hogyan lesz a hétköznapi életemből szüntelen,
végtelen kalandozás, vándorút? Oly sok a szépség, a
különös, a felfedezni, megismerni, megérteni,
csodálni, szeretni való. Kit érdekel a sok zökkenő,
zakkanó, hepehupa, árok, gödör, verem, gát, kőtenger,
sziklafal, eső, szél, hóvihar, fergeteg, gomolygó
fellegek, villámok vad tüze!
Nem, nem, nem és nem!
Aki elindult, aki egyszer útra kelt, az megállni,
tétlenül ácsorogni, jobb időkre várni sohasem fog
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többé. Az sosem fog tudni megnyugodni, annak sosem
lesz igazán édes a pihenés, annak a lelke újra és újra
szárnyakat növeszt, annak a szíve örökké berregő
motor, mely száguldásra teremtetett. Az örökké
bolyongó vándort viszi a szíve, röpíti a lelke újabb és
újabb ismeretlenek felé, mert számára ez az egyedül
lehetséges élet, keresni, megtalálni, s mindenki másnak
megmutatni minden újat, minden csodát, minden
léleksimogató, lélekjobbító, minden gyémántosan
ragyogó szépet. Elérni a végtelent, megélni a sok
gyerekkori álmot, valóra váltani a mesébe illő
terveinket. Nincs mese: el kell érnünk az Édent, a
Teljességet, el kell érni Istent!
S ha ezt elérem, akkor mondhatják majd talán rólam:
Igen, ő jó volt, jó volt mindhalálig!

Mindez annak nyomán tört föl gejzírként ma reggel
belőlem, hogy tegnap este a tiszapalkonyai Művelődési
Otthonban, zsúfolásig telt nézőtéren ülve, palkonyai és
csáti ismerősök között elgyengülve ﬁgyeltem,
ámuldoztam, olykor elképedtem, olykor arcomra
csorduló könnyekkel, máskor fel-feltörő nevetéssel
láttam. Láthattam a Mezőcsáti Színtársulat lenyűgöző,
pompázatos, „vérproﬁ” előadásában a Móricz
Zsigmond klasszikus regénye alapján készült musicalt,
amelynek jól ismert, sokat idézett címe: Légy jó

mindhalálig!
Én arra készültem, hogy igyekszem minden
nézőtársam, valamennyiünk tetszését illendően
kifejezni, tőlem telhetően méltóképp méltatni Pinczés
István rendező, Juhász Tamás zenei vezető, Tar Anett
koreográfus, a színre lépő fő- és úgynevezett
mellékszereplők, a láthatatlan segéderők csodás,
tökéletesre csiszolt, tökéletesre ﬁnomított, csodás
produkcióját.
Mit is mondhatnék még? Egy szót és egy idézetet
még. Ez az én utolsó szavam a legméltóbb végszó, amit
ma elmondhatok:
Köszönöm!
„Ez jó mulatság, férﬁmunka volt!”
Tiszapalkonya, 2019. május 20.
Pestovics János

mlékezzünk tanárainkra
Véget ért a 2018-19-es tanév, ezzel együtt elcsendesültek az iskolák udvarai és tantermei.
Töltik a megérdemelt nyári pihenőt gyerekek és
tanítóik egyaránt, ez remek alkalom arra, hogy
visszaemlékezzünk mi is az iskolás éveinkre. 1948
szeptember 1-én kezdtem az első osztályt a Mezőcsáti
Katolikus Iskolában, Tóth Ida tanítónéni szárnyai alatt.
Ma is érzem az osztályterem olajos padlóját és a kályha
melegét. A második osztályt már Batta Józsefné
segítette. A harmadik osztályban pedig Mikes
tanítónéni irányította és igazgatta utunkat. Negyedik
osztályban megtudtuk milyen is egy férﬁ tanár, Szabó
Zsigmond tanár úrral. Ötödik osztályban már a
Nagyudvaron voltam, Gál István tanár úr felügyelete
mellett. Hercsuth Tibor igazgató úr, akire szigorú, de
igazságos emberként emlékszem vissza. Persze még
sokan tanítottak, többek között Andrej Ilona – biológia,
Parádi Gusztáv – ének és testnevelés, Sós Zoltán –
kémia, ﬁzika, Mikes Kelemen – rajz, Újvári és Újváriné
– magyar nyelvtan, Körömi Gizella – orosz nyelv. Nem
utolsó sorban meg kell említenem Táboros Sándor
tanár urat, aki a történelmet ültette el fejünkben. Sokan
ma már nem élnek, a nagyon fontos emberformáló
tulajdonságaikra és jó indulatú segítségükre még ma is
szívesen gondolok vissza, hiszen sokszor nem éppen a
jó gyerekek közé tartoztam.
1956-ban sikeresen befejeztem az általános iskolai
tanulmányaimat és a 101-es Szakmunkásképző
Iskolában folytattam, Autó- és Motorszerelő szakon.
Nagy tisztelettel emlékszem vissza a felsorolt
tanáraimra és jó egészséget kívánok nekik.
id. Dánﬁ Dániel
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arkas livér
(1885–1949)

Sajnálatosan keveset, szinte semmi nem tudunk a
közelmúltban közöttünk élt neves mezőcsáti családokról (Dancz, Édes, Gibás, Farkas, Márk), földbirtokosokról, akiknek életútja, munkássága történelmünk
része. Szerencsére akad néhány kivétel…
Farkas Olivér Mezőcsáton született 1885-ben. Középiskoláit Miskolcon, a gazdasági akadémiát Kassán
és Lipcsében végezte. 1908-ban vette át atyja halála
után a 400 holdas gazdaságot, amelyhez 1915 után még
650 holdat bérelt. A gazdaság legnagyobb része szántó,
rét és legelő volt. Nagyszabású, jelentős marha- és
juhtenyésztést folytatott. Kapás, kaszás növényeket,
dohányt és vetőmagvakat termelt, amelyek nagy részét
magkereskedőkkel szerződte le. Nagy érdemei voltak
Mezőcsát gazdasági életének fejlesztésében. A helyi
takarékpénztár elnöke volt, tagja lett a hitelszövetkezet
vezetőségének, a Tisza-jobbparti Mezőgazdasági
Kamarának és a Budapesti Mezőgazdasági Bizottság
igazgatóságának.
Felesége Szévald Matild volt. Két ﬁuk született: dr.
Farkas Béla (ügyvéd) és dr. Farkas Olivér (katonatiszt).
A megyei hatóság legfőbb testületét, a törvényhatósági bizottságot csak 50%-os arányban választották, mert a testület másik fele a legtöbb adót ﬁzető
földbirtokosokból, értelmiségiekből és tőkésekből
került ki. A törvény értelmében Mezőcsát legnagyobb
adóﬁzetői is tagjai lettek a bizottságnak. amelynek
Farkas Olivér több évben (pl. 1923, 1934) tagja volt. A
bizottsági tagok közül a két világháború közötti
időszakban a legaktívabb politikai tevékenységet ő
fejtette ki.
Az 1935-ös képviselő választásokon a Független
Kisgazda Párt ismét állított jelöltet Farkas Olivér
földbirtokos személyében, aki 1932 óta a párt egyik
megyei alelnöke volt. Először 1935. március 12-én
tartott programbeszédet a községben. A mezőcsáti

gyűlésen, ahol Eckhardt Tibor pártvezér is megjelent,
mintegy 3500 fő hallgatta meg Farkas Olivér szavait. A
korabeli sajtótudósítás szerint Eckhardt Tibortól a
választópolgárok könnyes szemekkel búcsúztak.
Farkas Olivér március 20-án Tiszadorogmán,
Tiszabábolnán, Ároktőn és Igricin mondott programbeszédet. Fellépését a kerület kisgazdanépe mindenütt
nagy örömmel fogadta, azonban a hatósági terror miatt
nem jutott mandátumhoz. A kerület országgyűlési
képviselője dr. Nagy Iván, az Egységes Párt jelöltje lett.
Farkas a választási visszaélések miatt peticionálta az
eredményt. A Közigazgatási Bíróság helyt adott
kérésének, s megsemmisítette dr. Nagy Iván
mandátumát. Ezt követően a kerületben 1936 februárjában új választást írtak ki. A Kisgazda Párt jelöltje
ismét Farkas Olivér lett, a kormánypárti jelölt pedig
Egry László földbirtokos, nyugalmazott huszárezredes. Farkas Olivér népszerűsége továbbra is töretlen volt. A szavazásra március 8-án került sor, ahol
814 szótöbbséggel Egry Zoltán győzött, a hatósági
terror és megvesztegetés miatt. Az ismételt választási
kudarc Farkas Olivért nem kedvetlenítette el, s az 1939es májusi választáson ismét fellépett, de most sem jutott
mandátumhoz, a háttérben folyó politikai manőverezés
miatt. Megelégelte, s felhagyott a politizálással.
Dr. Farkas Gabriella, elsőszülött unokája így emlékszik vissza rá: „Emlékeimben úgy él, mint kisgyermekkorom legjobb barátjára. Boldog nyaralások, beszélgetések. Majd öt éves koromban megtanított írni, és
attól kezdve 1949-ig, haláláig leveleztünk. A borítékra
úgy írta a címet, hogy 'F. G. kis-kisasszonynak'. Ezek
számomra komoly levelek voltak. Ilyen volt, mint
Nagyapa. Másik emberi oldala az volt, amelyet azok
őriztek meg, és meséltek el nekem, akik nála dolgoztak.
Rendkívül szigorú volt – saját magához is. Ha valaki
hibázott, vagy tönkretett valamit, főleg ha utólag
hazudott, iszonyú mérges volt, és nagyon kiabált.
Később visszahívta a 'tettest', töltött két korty pálinkát,
koccintott, ezekkel a szavakkal: 'na igyunk erre a nagy
ijedtségre!'. Méltósággal viselte a teljes kifosztását az
1948-ban kezdődött diktatúrában. A bánat és az
elfojtott düh azonban gyorsan rongálta szervezetét, és
1949-ben, 64 éves korában agyvérzést kapott, néhány
nap múlva meghalt. A mezőcsáti temetőben nyugszik,
édesapja, testvérei és felesége mellett. A temetésén
sokan sírtak, idős parasztemberek is. Ma is úgy
gondolom: nagyon becsülték.
A rendszerváltozás kezdetén – politikusként – Csáton
is tartottam fórumot a mezőgazdasági jogi változásokról. Tömve volt a terem, és a hallgatóság nagy
tapssal üdvözölt, mint Farkas Olivér unokáját. A taps
Nagyapámnak szólt.”
Szecskó Károly
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enetrend változás 2019. 06. 16-tól

JELMAGYARÁZAT
M = MUNKANAP
O = SZABADNAP
+ = MUNKASZÜNETI NAPOK
Z = SZABAD – ÉS MUNKASZÜNETI NAP
X = MUNKASZÜNETI NAPOK KIVÉTELÉVEL NAPONTA
M+ = SZABADNAP KIVÉTELÉVEL NAPONTA
V = A HETEK ELSŐ MUNKANAPJÁT MEGELŐZŐ NAP
ALÁHÚZOTT = GYORSJÁRAT
DUPLÁN ALÁHÚZOTT = MISKOLC DÉLI IPARI PARK ÉRINTÉSÉVEL KÖZLEKEDIK
SZAGGATOTT VONAL = MISKOLC DÉLI IPARI PARKIG KÖZLEKDIK ÉS ONNAN INDUL

álnás minitorta
Hozzávalók / 6 adag
A tésztához:
3 db tojás
6 dkg cukor
6 dkg ﬁnomliszt
1 ek cukrozatlan kakaópor
A málnás krémhez:
20 dkg málna
0.5 citromból nyert citromhéj
4 ek víz
2 ek cukor
4 dl habtejszín
2 ek cukor
2 ek zselatin (a tasakon található utasítások szerint)
Elkészítés:
A tésztához a tojásokat szétválasztjuk, majd a cukor
mennyiségének egyik felét a fehérjéhez, a másik a
sárgájához adjuk. A tojásfehérjét kemény habbá, a
sárgáját fehéredésig keverjük. A két tojásos keveréket

óvatosan összekeverjük, majd hozzáadjuk a kakaóval
elkevert lisztet, és összekeverjük a tésztát. Sütőpapírral
bélelt tepsibe öntjük a masszát (kb. 1 cm vastagon),
majd 180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt
készre sütjük.
Ezalatt elkészítjük a málnakrémet. Ehhez a málnát a
cukorral és a vízzel feltesszük forralni, és alacsony
lángos pépesre főzzük. A tejszínt a cukorral felforraljuk,
és a málnás pépet szitán átpasszírozva hozzáadjuk.
Elkeverjük a málnát a tejszínben, majd hozzáadjuk a
felolvasztott zselatint. Szilikonformákba töltjük, és
hűtőbe tesszük legalább egy órára.
A megsült piskótából akkora köröket szaggatunk,
mint a szilikonforma mélyedéseinek átmérője, majd a
málnás krémet ráhelyezzük.
Friss málnával díszítve, csokoládéforgáccsal megszórva tálaljuk.
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gészségügyi továbbképzés a
umánszolgáltató özpontban
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
munkatársai 2019. május hónapban több alkalommal
is részt vettek egészségügyi továbbképzésen, ahol a
dolgozók a korábban megszerzett elsősegélynyújtási
ismereteiket frissíthették fel.
Az oktatáson 28 szakképzett dolgozó vett részt, akik
napi munkájuk során is hasznosíthatják tudásukat a
Mezőcsáti járás lakosságának színvonalasabb ellátása
érdekében. Az előadást a több évtizedes mentőszol-

gálati gyakorlattal rendelkező Majoros László mentőszakápoló tartotta.
A résztvevők a legújabb szakmai protokollokban
előírt ismeretekre tehettek szert, melyekre a gyakorlati
munkájuk során bármikor szükség lehet. A gondozónők az újraélesztést Ambu babán gyakorolhatták. A
továbbképzés jó hangulatban telt és megfelelő menynyiségű, minőségű ismeretanyag került átadásra az
intézmény dolgozóinak.
Kallóné Szilvási Zita
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS RUHAADOMÁNY OSZTÁSRÓL!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók az
adományként összegyűjtött ruhákból válogathatnak.

Az osztás időpontja: 2019. július 19. (péntek) 8-12 óra
Az osztás helyszíne: Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ udvara
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.)
Kérjük, hogy TAJ kártyáját az átvételhez mindenképen hozza magával! A ruhák elszállításához zsákot, szatyrot
az intézmény nem tud biztosítani.
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öszönetnyilvánítás
„ zerető szív, megpihenni tér...”

ezőcsáti

ásár ( iss ózsef utca)
időpontjai:

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk,

- augusztus 14. szerda

Tersánszky Józsefné, Irma néni

- szeptember 11. szerda

temetésén megjelentek,
sírjára a kegyelet virágait helyezték.

- október 9. szerda

Szerető férje, lányai, unokái családjaikkal

öszöntés

Semmelweis- nap alkalmából köszöntöm az
egészségügyben dolgozókat.
Köszönjük a kitartó és fáradhatatlan munkájukat,
melyel a közösséget, a települést szolgálják!
Üdvözlettel:Vaskó Ferenc
Mezőcsát Város Önkormányzati Képviselője

6 apró tanács a nagy melegbe
1. Igyunk krizantém teát!
2. Együnk kis adagokat és gyakrabban.
3. Tegyük a csuklónkat hideg víz alá pár
óránként, 5 másodpercre.
4. Viseljünk könnyű, jól szellőző,
világos színű pamutruhákat!
5. Amikor nem vagyunk otthon, húzzuk
be a sötétítő függönyöket, hogy addig se melegedjen
fel a lakás!
6. Szerezzünk jégzselé tasakot!
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gyházi hírek

zületések
Darab Gábor és Rákosi Adrienn

Ábel

Katolikus Egyház

Bakk László és Tóth Julianna

Szentmisék kezdete:

László Noel

Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00

Lengyel József és Szolga Katalin

József

Hétfő, péntek: 18.00

Humanszki Róbert és Balogh Mária Rozália

Vasárnap: 11.00

Viktor Krisztián

Református Egyház

ázasságkötés

Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.
Július 19-21-ig erdélyi
vendégek érkeznek.
Július 21-én vasárnap de.
10 órai istentiszteleten igét
hirdet Berekméri Melinda
lelkipásztor. Ez az alkalom
egyben énekkari találkozó
is, melyen a Cserealjai
Gyülekezet Énekkara, a
Tiszaújvárosi Református
Énekkar, a Mezőkeresztesi Férﬁkórus és a
Református Énekkarunk szolgál.
Szeretettel hívunk erre az ünnepi istentiszteleti
alkalomra minden kedves olvasót!

Galambosné Horváth Klára
és Csizmadia Sándor Elek
Gál Erika és Víg József
Lovász Noémi és Magyari Tamás

lhalálozás
Sepsi Lajos 61 évet élt
Balogh Zoltánné szül. Máté Margit 72 évet élt
Tóth József 68 évet élt
Szilágyi Sándor 63 évet élt
Kostenszky Istvánné szül. Kovács Lídia 93 évet élt
Ecsediné Zakhar Enikő 48 évet élt
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