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zent stván királyunk ünnepe
2019. augusztusában is elérkezett a legősibb magyar
ünnep, mely oly sok éve már, hogy fennáll országunkban. A mezőcsáti lakosság is évről évre megemlékezik,
pompába öltözik a várossal együtt. A villanyoszlopokat
zászlók díszítették, színpad állt a főtéren, ahova a
gyülekező nép kikapcsolódni és egyben emlékezni
sietett.
Pontban 19 óra 30 perckor a Lila Akác Nyugdíjas Klub
kórusa nyitotta meg az estét az erre az alkalomra szánt
dalcsokorral, majd ezt követően felcsendült a himnusz.
A rendezvényt Siposné Horváth Anita, polgármester
nyitotta meg. Beszédében kitért az ünnep fontosságára

és Mezőcsátra is.
„Állami ünnepeink között a legszebb és a legtöbb
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tartalmat hordozó augusztus 20-a, hiszen ezen a napon
gondolunk legmesszebbre vissza a történelmünkben.
Az államalapítás a Kárpát-medencében helyet találó
népünk számára létfontosságú lépés volt, mint ahogyan
az volt a keresztény hitre való áttérés is. Azóta több mint
egy évezred telt el, de István királyunk személyisége,
mély hittel, erkölcsiséggel és felelősséggel hozott
döntései, számunkra fennmaradt gondolatai nem
veszítettek nagyságukból, fényükből. (…)
Köszönettel tartozunk azért, hogy Szent István
megmutatta népünk számára azt az utat, amelyen járva
több mint ezer évig meg tudott maradni nemzetünk. Ez
az út a kereszténység útja, amely István idejében nem a
könnyebbik út volt. Új vallás, új szokások, új életmód,
új erkölcsi normák, új értékek.
A magyar népnek mindezt meg kellett tanulnia, el
kellett fogadnia, alkalmazkodnia kellett hozzá. István
felismerte, hogy ez nem a könnyebb út, de az az út,
amely a legtovább visz. A mögöttünk lévő több mint
ezer év a bizonyság arra, hogy Szent István biztos jövőt
épített a magyarság számára, biztos alapokra.
Legyünk büszkék ezer éves örökségünkre, és járjunk
emelt fővel ezen az úton!” – hangzott el Siposné Horváth Anita, városunk polgármester asszonyának beszédéből, majd Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke osz-

totta meg velünk gondolatait a búzáról és az életet adó
kenyérről.
„Az ember legalapvetőbb élelmiszere, a kenyér az
életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Az
augusztus 20-ai állami ünnepen a nemzeti színű
szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és
a haza összekapcsolódik. Az új lisztből készült kenyér
az ünnepi asztal ékessége lett, és jelképévé vált az
államiság ünnepének. Az emberiség táplálkozási
szokásaiban rendkívüli szerepet betöltő kenyér “gabonafélék, illetve kukorica lisztjéből sült, erjesztett tészta,
az újkorban alapvető néptáplálék. Némileg különböző
formában ugyan, de a világ minden részén fogyasztják.”

– fejtette ki a fontosságát és eredetét Taskó József, elnök
úr. Ezt követően Gazda István, lelkipásztor megáldotta
Mezőcsát város kenyerét, melyet polgármester
asszonnyal közösen megszegett és szétosztották a
jelenlévők között.

A rendezvény a budapesti Pódium Színház előadásában a Charlie nénje c. zenés vígjátékával folytatódott,
melyet a szózat hangjai zártak. Ezután az égre festett

fényáradatot csodálhatta a közönség. A tűzijátékot zenés mulatság és beszélgetés követett, melyhez az ételt,
italt a Mezőcsáti Strand-és Termálfürdő szolgáltatta.
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lmúlt évek madártávlatból
Az elmúlt 5 év rengeteg munkát és energiát tud maga
mögött. Minden egyes pályázat, elnyert és kigazdálkodott összeg városunk fényét növelte. Épületek
emelkedtek, terek szépültek meg, útjaink javultak,
biztonságosabb lett főterünk, az ide látogatók tájékozódását segítették elő, valamint otthonosabbá, összkomfortosabbá tették épületeinket… az elmúlt esztendők a
fejlődést ölelték fel, mely még csak az alapokat teszik ki,
hisz eztán jön az elvégzett munkálatoknak a kamatoztatása. Természetesen még mindig vannak be nem
fejezett, valamint el nem kezdett épületek, projektek,
melyek még a megvalósításra várnak. Az elmúlt
évekről és az összefoglalásról városunk polgármester
asszonyát, Siposné Horváth Anitát kérdeztük.
- Őszintén, ez az 5 év hihetetlen gyorsasággal telt, hisz
olyan, mintha még csak ma ültem volna be először ebbe
a székbe tele reményekkel és álmokkal. Egy kérdés járt a
fejembe: Milyen Mezőcsátot álmodjunk meg a
lakosságnak, az embereknek? – merengve meséli a
kezdeteket polgármester asszony. Nehéz volt, hisz egy
teljesen más feladat és egy másik közeg fogadott.
Nagyobb, lényegesebb feladatok, melyek nem csak a
szórakozási lehetőségeket meríti ki, hanem a város
jövőjét építik és újítják. Kijelenthetem, hogy Mezőcsát
szíve újra ver, melyet továbbra is éltetni, táplálni kell.
Elmúlt évek felújításai…
- Kezdjük is az elején… A KEOP - 5.7.0/15-2015-0078
- Mezőcsát Város Önkormányzata középületeinek
energetikai korszerűsítése során a Polgármesteri
Hivatal, a Hősök terei és az Árpád utcai óvodák és a
Hősök tere 33.sz. alatti Orvosi rendelő energetikai

korszerűsítésére került sor. Ennek keretében megtörtént
a nyílászárók cseréje, és az épületek szigetelése is.
Felújításra került az Élelmezési Központ, valamint az
Édes Antal Kúria, mely ma már Házasságkötőteremként
funkcionál. A sportolni vágyók számára Fitness Park,
valamint műfüves sportpálya került kialakításra. A
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Prog-

ram keretein belül Tanuszoda létrehozása valósult meg,
melyben az Önkormányzat a Nemzeti Sportközpontok
számára területet biztosított egy tanuszoda létrehozására, amely a város, illetve a járás iskoláinak nyújt
lehetőséget arra, hogy a mindennapi testnevelésbe
beépítsék az úszást. A TOP-3.2.1-15 - BO1-201600091- Önkormányzati épületek energetikai korszerű-

sítésén belül megújult az önkormányzat, a városgondnokság épülete. Adósságkonszolidációban nem
részesülő önkormányzatok támogatásának keretein
belül a volt ravatalozó átalakítására került sor. Urnafalak kerültek elhelyezésre (kb.400-500 db), valamint
egy új ravatalozó és a területén lévő járda, illetve
temetői útszakasz egy részének felújítása, valamint egy
zajvédő fal megépítése valósult meg. Az EFOP-1.2.1116 - Esély Otthon pályázaton belül, a ﬁatalokat
ösztönöztük arra, hogy a városban telepedjenek le. Az
önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat felújítottuk, amiket a pályázók hamarosan elfoglalhatnak.
Az új Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár is
hamarosan elkészül, hisz már csak kisebb munkálatokat végeznek az emeleten. Reményeink szerint
ebben az évben átadásra kerül azért, hogy a lakosság
számára kielégítő kikapcsolódást nyújtson.
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TOP-1.4.1-15- A Hősök terei és az Árpád utcai óvodák
felújítása és a bölcsőde kialakítása is kezdetét vette. A
két óvoda vonatkozásában a burkolatok javítása és a
fűtés korszerűsítése valósult meg. Az Árpád utcai
intézményben mindez kiegészült a tető cseréjével. Az
óvodások már elfoglalhatták az óvodát, így felújított
környezetben indult a szeptember. Ezen kívül eszközök
beszerzésére is sor került. A bölcsőde kialakítása az
óvoda mellett megvásárolt telken kerül kivitelezésre.
Az új intézmény 24 férőhellyel fog rendelkezni és a
pályázat keretein belül az eszközök beszerzése is
megoldott.

A jövő, mely hamarosan megvalósul…
- A sok szép épület és park semmit sem ér munkahelyek
létrehozása nélkül. Ennek érdekében a TOP-1.1.1-15Ipari parkok, iparterületek fejlesztése keretein belül
Mezőcsát Városában a Sportpálya melletti szabad
területen ipari park kialakítására kerül sor, ahol az alap
infrastruktúra kiépítése mellett létesülni fog egy
szolgáltató ház. Mindemellett TOP-1.1.3-15- Helyi
gazdaságfejlesztés is elkezdődik, hisz a gimnázium
melletti (volt bölcsőde) területén egy 250 m2
alapterületű vásárcsarnok és egy 150 m2 alapterületű
fedett kültéri elárusítóhely kerül kialakításra. A projekt
célja, hogy a helyi termelőknek, a helyi termékeknek
piacot biztosítson a város egy forgalmas pontján.
Emellett egy 500 m2 alapterületű hűtőtároló is
létrehozásra kerül, amelybe a járás települései
eltárolhatják a közfoglalkoztatásban megtermelt
zöldség- és gyümölcsféléket. A jövőben elkezdődik a
Szent István utca 35. sz. alatti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének,
ped. szakszolgálat épületének energetikai korszerűsítése. Mindemellett hamarosan kezdetét veszi az iskola
új épületrészének, a Szent István utca 20. sz. alatti FNI
és a Hősök tere 33. sz. alatti régi Orvosi Rendelő
energetikai korszerűsítése is. A TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésének keretein belül a Hősök tere 33. sz. alatti Egészségház
belső felújítására kerül sor. Ez alatt a burkolatok
cseréjét, a váró, és rendelő helyiségek festését kell
érteni. A projekt tartalmazza továbbá a szükséges
egészségügyi eszközök beszerzését. A Mezőcsáti
Strand-és Termálfürdő felújítása is hamarosan kezdetét
veszi, hisz élményelemekkel, új medencével bővítik a
szolgáltatásukat, valamint megszépülnek a régi
medencék és épületek is.
Gondoljunk a jövő nemzedékére…
- Fontos, hogy gyermekeink egész kicsi koruktól is
biztonságos helyen töltsék a mindennapjaikat, így a

Túl sok a betű, kevés a papír…
- Rengeteg újításon vagyunk túl és sok vár még ránk.
Nem került megemlítésre a virágosítás, az utca névtáblák kihelyezése, az utak burkolatának javításai, a renge-

teg eszköz vásárlás. Eltelt 5 év és újra a bizalmukat kérem, hisz rengeteg minden áll még előttem, melyet meg
szeretnék valósítani a városban. Maradjunk lendületben, maradjunk együtt, folytassuk együtt. – zárta a
beszélgetést Siposné Horváth Anita, városunk polgármestere. A következő hónapban folytatjuk interjúnkat,
hisz mint írtuk, túl sok a betű, kevés a papír...
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nkormányzati hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőcsát
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.
augusztus 26-án tartott rendes ülésén az alábbi
döntéseket fogadták el.
A képviselők megtárgyalták a 2019. évi
költségvetésről szóló rendelet módosítását és az
önkormányzat működési,felhalmozási támogatásaiban,
működési bevételeiben és működési célú átvett
pénzeszközeiben évközben történt változások végett,
elfogadták ezeknek a tételeknek a költségvetésben való
módosítását a 11/2019. (VIII.27.) rendelettel.
Tájékoztatást kaptak a képviselők az önkormányzat
2019. évi első féléves gazdálkodásának helyzetéről,
melyet a képviselők tudomásul vettek és elfogadtak.
A Mezőcsáti Napocska Óvoda és a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár vezetői beszámoltak
az általuk vezetett intézmények éves működéséről és
ismertették jövőbeli elképzeléseiket.
A Mezőcsáti Napocska Óvoda intézményvezetője a
beiratkozó gyermekek számának ﬁgyelembe vételével
kérte a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az
intézmény számára a 10%-os csoportszám bővítést,
melyet a Képviselő-testület jóváhagyott.
Sor került a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítására, mely az elmúlt évek jogszabály
módosításait ﬁgyelembe véve, apróbb technikai,
kiegészítő szabályok változását eredményezi.
A Képviselő-testület több pontban módosította a
pénzben és természetben nyújtható szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.) rendeletét. A
módosítások az óvodás és iskolás korú gyermekeket
nevelő szülőket, és a június 30-áig 65. életévüket
betöltött, vagy annál idősebb mezőcsáti lakóhelyű
polgárokat érinti. A módosítások eredményeképpen
azok a mezőcsáti lakóhelyű szülők, akiknek gyermeke
óvodába jár, vagy általános és középiskolai
tanulmányokat folytat, 6.000.- Ft/gyermek
támogatásban részesülhetnek, ha a család (háztartás)
havi jövedelme nem haladja meg a 285.000.- Ft/hó/fő
mértéket. A támogatást arra rendszeresített űrlapon
kérelmezni kell és jövedelemigazolást, iskolalátogatási
igazolást kell a szülőknek benyújtaniuk. A kérelmeket
2019. október 31-éig adhatják be a Polgármesteri
Hivatalban.
Az időskorú mezőcsáti lakóhelyű polgárok,
amennyiben havi jövedelmük nem haladja meg a
285.000.- Ft/fő/hó mértéket, kérelmükre ebben az évben
15.000.- Ft támogatásban részesíthetők. A kérelemhez
kérjük, hogy nyugdíjszelvényüket, egyéb
jövedelemigazolásukat szíveskedjenek eljuttatni a
Polgármesteri Hivatalba.
A Képviselő-testület döntött továbbá az Esély Otthon
Mezőcsáton pályázathoz kapcsolódóan (EFOP-1.2.11-

16-2017-00044) a beérkezett pályázatok elbírálásáról.
Az önkormányzat az év folyamán eltervezte egyes
forgalmas csomópontokon újabb gyalogátkelőhelyek
létesítését, a meglévők prizma, vagy led világítással
történő ellátását a forgalom biztonságának
megerősítése érdekében. Az erről szóló terveket és
ajánlatokat értékelte a Képviselő-testület.
A képviselők döntöttek arról, hogy a
környezetvédelmi célú felhasználásra szolgáló
talajterhelési díj bevételeiből egyes önkormányzati
tulajdonú bérlakások nyílászáróinak korszerűsítését
végzik el, mely előreláthatóan a tüzelőanyag
felhasználást és a kibocsátott szennyező anyagok
mértékét csökkenti.
Döntött továbbá a Képviselő-testület egyes szolgálati
célú bérlakások tárgyában.
Utolsó napirendi pontként a Képviselő-testület a
jegyző javaslata alapján megválasztotta a 2019. évi
önkormányzati választásokban, és azt követően
működő új helyi választási bizottságot. Tagjai: Vida
Lászlóné, Erőssné Király Ildikó, Kertészné Nagy
Magdolna, póttagjai: Törő Mónika Julianna és Lőrincz
Mihály köztiszteletben álló mezőcsáti polgárok.

MEZŐCSÁT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
11/2019. (VIII.27.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 26.)
rendelet módosításáról
1. §
A 2019. április 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, felhalmozási támogatások, működési bevételek
növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1)
bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét 445.597.669.- Ft-tal
Költségvetési kiadását 445.597.669.- Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2019. évi
költségvetési bevételét
költségvetési kiadását
ﬁnanszírozási bevételét
ﬁnanszírozási kiadását
összes bevételét
összes kiadását

1.358.181.831.- Ft-ban
3.354.362.772.- Ft-ban
2.019.611.052.- Ft-ban
23.430.111.- Ft-ban
3.377.792.883.- Ft-ban
3.377.792.883.- Ft-ban

állapítja meg.
2. §
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségve-
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tési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati
szinten, továbbá a ﬁnanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza
meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja
meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási
bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2.
melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő
beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a
képviselő-testület.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő
felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4.
melléklet szerint részletezi.
(6) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek
és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri
(közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti
megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási
feladatok szerinti bontásban a 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.,
5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.5., 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3,
mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Siposné Horváth Anita
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. augusztus 27.

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13 /2019 (VIII. 27.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 16/2014. (XI.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőcsát város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján szervezetére és működésének
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A rendelet 3. §-át a Képviselő-testület az alábbiak
szerint módosítja:
„Mezőcsát Város Önkormányzata jelképeit a 14/1999.
(V.27.) rendelete Mezőcsát Város címeréréről,
zászlajáról és pecsétjéről szabályozza.”
(2) A rendelet 4. §-át a Képviselő-testület az alábbiak
szerint módosítja:
„A helyi kitüntetések és elismerő címek alapítását és
adományozásának rendjét a 13/1999. (V.27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásáról állapítja meg.”
(3)A K épviselő-testület rendelet 5.§-ának szövegében
hatályon kívül helyezi a „számú”szót.
(4) A rendelet 35.§ (2) bekezdését a Képviselő-testület
a következő mondattal egészíti ki:
„A közmeghallgatás pontos helyéről és időpontjáról a
jegyző a Képviselő-testület tagjait és a város
önkormányzati és állami intézményeinek vezetőit
meghívó küldésével, a város lakosságát pedig
hirdetménnyel tájékoztatja a közmeghallgatást
megelőzően legalább egy héttel. A hirdetményt
közforgalmú helyeken, az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján kell megjelentetni.”
(5) A rendelet a települési képviselő jogairól és
kötelezettségeiről szóló 36. §-ának (3) bekezdés c)
pontját a következők szerint módosítja:
„c) személyes érintettségét az előterjesztés vitájának
megkezdése előtt bejelenti”
(6) A rendelet az 1. melléklet 1.1.1. pontjában az
„átmeneti segély” kifejezést hatályon kívül helyezi és
helyette a „rendkívüli települési támogatás” kifejezést
rendeli szövegezni és alkalmazni.
(7) A rendelet az 1. melléklet 1.1.2. pontjában az
„önkormányzati segély” kifejezést hatályon kívül
helyezi és helyette a „rendkívüli települési támogatás”
kifejezést rendeli szövegezni és alkalmazni.
(8) A rendelet az 1. melléklet 3.1. pontjának szövegét
az alábbiak szerint módosítja:
„A szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint rendkívüli települési
támogatás állapít meg. (3/2015. (II. 24.) önkormányzati
rendelet)”
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
az azt követő napon hatályát veszti.
Siposné Horváth Anita
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. augusztus 27.
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Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/ 2019. ( VIII. 27.) önkormányzati
rendelete
a pénzben és természetben nyújtható
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 24.)
rendeletének módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 26. § és 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a 3/2015. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosítása céljából a következő rendeletet
alkotja:
1.§
A rendelet 15/A.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„Az időskorúak támogatására az a 65. életévét betöltött
mezőcsáti lakóhellyel rendelkező időskorú személy
jogosult, akinek jövedelme nem haladja meg az egy
háztartásban élő személyek egy főre eső összege szerint
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének
tízszeresét”.
2.§
A rendelet alábbi 15/B §-sal egészül ki:
„(1) Települési támogatásként nevelési-oktatási
támogatás állapítható meg annak a mezőcsáti
lakóhellyel rendelkező szülő, vagy más törvényes
képviselő részére, akinek gyermeke óvodai nevelésben

és nappali rendszerű oktatásban általános, vagy
középiskolai tanulmányokat folytat, és gyermekének
neveléséről saját háztartásában gondoskodik. A 18.
életévét betöltött mezőcsáti lakóhellyel rendelkező
középiskolai tanulmányokat folytató tanuló saját jogán
is kérheti a támogatást.
(2) A nevelési-oktatási támogatást egy gyermek után
csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
(3) A támogatás évente egy alkalommal adható,
összege gyermekenként 6 000 forint.
(4) A támogatás iránti kérelmet minden év október 31éig lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
kérelmező lakcímkártyáját, az azonos lakcímen
bejelentett felnőtt korúak jövedelemigazolásait,
valamint gyermeket nevelő nyilatkozatát, hogy a
gyermeket saját háztartásában neveli. Az alapfokú és
középfokú oktatásban részt vevő gyermeket nevelő
szülőnek vagy más törvényes képviselőnek kérelméhez
csatolnia kell a gyermekek iskolalátogatási igazolását. A
kérelmek elbírálása során a Mezőcsáton működő
általános iskolák által összesítve kiadott iskolalátogatásról szóló igazolás is elfogadható.
(5) Nem részesülhet nevelési-oktatási támogatásban az
a kérelmező, aki gyermekének iskolakezdésére
hivatkozással rendkívüli települési támogatásban
részesült.
(6) A nevelési-oktatási támogatás annak a
kérelmezőnek a részére állapítható meg, akinek
háztartásában az egy főre eső havi jövedelem összege
nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összegének tízszeres, gyermekét egyedül
nevelő esetén tizenegyszeres mértékét”.
3. §
A rendelet a következő 4. melléklettel egészül ki.
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lkészült a

ősök terei óvoda
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ezárult a 2014-2019-es önkormányzati ciklus
Mezőcsát Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. augusztus 26-án tartotta utolsó ülését.
Polgármester: Siposné Horváth Anita Ágnes
Alpolgármester: Kápolnai László
Képviselők:
Dr. Pallay Gergely, Zarándiné Keresztúri Ilona, Halász Károly,
Kormos Anna, Dr. Siska András, Vaskó Ferenc, Gazda István

redményhirdetés
A Nemzeti Sportközpontok "Rajzold meg a Tanuszodák Kabalaﬁguráját" elnevezésű rajzpályázatán, az
alsó tagozatos korcsoport I. helyezettnek járó díját
Szimándli Alíz kapta a Mezőcsát Városi Tanuszodából.
A nyerteseket és családtagjait a Duna Arénában
fogadta a Tanuszodák vezetősége.
A díjakat a Duna Aréna VIP páholyában Sárfalvi Péter
sportlétesítményekért felelős államtitkár úr, Kovács
Norbert Nemzeti Sportközpontok főigazgató úr és Dala
Tamás Olimpiai Központ vezetője adta át.
A díjátadás és vendéglátás után a nyertesek és
családtagjai megnézhették a FINA Junior Úszó
világbaj-nokság esti versenyszámait.
Gratulálunk a nyertesnek!
Pantyi Tünde
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rökzöld slágerek estéje
2019. augusztus 10-én zajlott a II. Retro est
Mezőcsáton, amely a tavalyi rendezvényhez képest
még nagyobb és színesebb lett, hiszen a változatos
programok miatt a városlakók is szép számmal
látogattak ki.
Lampionos utcabál révén igazi fényáradatban úszott a
Hősök tere, amely nagyszerű hangulatot teremtett a

fellépő zenészekkel együtt. A programok este 7 órától
kezdődtek, elsőként Gulyás Szabina énekkel és Sajó
Tamás szintetizátorral szórakoztatta a mezőcsáti
közönséget. Ők elhozták nekünk a '80-as, '90-es évek
nagy magyar és külföldi slágereit, megalapozták a
jókedvet az est hátra lévő részéhez is, hiszen a
programok itt nem értek véget. Sötétedés után Dj
Bordee vette át a színpadon a főszerepet, aki az idáig itt

így mindenki átélhette a retro élményt a tánctéren is. A
kilátogatók ezúttal sem maradhattak éhesek és
szomjasak, hiszen a büfét a Mezőcsáti Strand-és
Termálfürdő szolgáltatta. Végül a lampionos retro est
éjfélkor zárult és ismét egy vidám és táncos mulatságon
vehettek részt a mezőcsátiak a város szívében, már a
második alkalommal.

Remek közösségteremtő erővel bírnak az ilyen
események a városlakók számára, ahol feltöltődhetnek
a rohanó hétköznapok után. Jövőre ismét várunk vissza
mindenkit egy ugyancsak jó hangulatú est erejéig.
Jelenﬁ Máté

Japán delegáció tett látogatást
Mezőcsáton!
Jövőre lesz százötven éve, hogy Japán és Magyarország diplomáciai kapcsolatot kötött egymással. 2019-ben azonban nemcsak kormányzati
szinten, hanem regionális formában is számtalan
programmal készülnek erre a jeles évfordulóra.
Pinczés István, a Mezőcsáti Színtársulat rendezőjének közreműködésével ellátogattak városunkba is,
melynek örömére a színtársulat tagjai a Református
Templomban kisebb koncerttel kedveskedtek nekik.

még nem látott video discoval teremtette meg a régi
idők érzését, hiszen a nézők által hallott zenéhez
videoklipp is társult egy hatalmas kivetítő segítségével,
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saládi nap az

NI-ben

2019. augusztus 27-ére a Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ Fogyatékosok Nappali
Ellátás szolgáltatása családi napot szervezett a Szent
István úti intézményébe, melyre meghívták az
ellátottjaik családjait is.
A családi nap megnyitásaként Kallóné Szilvási Zita, a
Humánszolgáltató Központ intézményvezetője
köszöntötte a vendégeket, szülőket. Beszédében kitért a
családok fontosságára, mennyire fontos a támogató,

biztonságot adó háttér, ahonnan az ember elindul a
mindennapokba és ahová hazatér feltöltődést,
megnyugvást várva. Köszöntőjében elmondja, hogy
milyen példaértékű az intézmény összetartása, a
családok áldozat készsége.
A rendezvényen megismerhették a jelen lévők a
MONTÁZS Projekt két fogyatékosságügyi tanácsadóját, Tasi Zsuzsannát és Strébl Attilát, akik bemutatták a
projektet, felvázolták a családoknak, miben kérhetik
tőlük a segítséget. Tájékoztatás adtak a havonta
megrendezésre kerülő csoportfoglalkozásokról is,
amelyeknek azonnal meg is kezdődött a megszervezése. A megjelent szülők aktívan részt vettek a
beszélgetésekben, segítséget kaphattak a pénzbeli
ellátásokkal és a bentlakásos otthoni elhelyezésekkel
kapcsolatos kérdéseikben. A családok mindenre
kiterjedő szóróanyagokat kaptak a tanácsadóktól, így
könnyebben tájékozódhatnak a jövőben, milyen
problémával kit kereshetnek, hová fordulhatnak.
Az előadás után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
közreműködésével csapatépítő játékokra került sor az
intézmény udvarán. Az ellátottak és a szülők többek
között együtt kártyáztak, viking sakkoztak, jengáztak,
de a célba gurítás is népszerű volt. Mindenki élvezte a
mozgást és az ügyességi megmérettetéseket. A
szabadtéri játékok után a közösen elkészített ebédet
fogyasztották el, az árnyékot adó sátrak alatt, majd az

ebéd után folytatódott a játékos mulatozás zenéléssel
karöltve.
A nap végén mindenki jókedvűen, élményekkel
gazdagodva térhetett haza, így a jövőben is megrendezésre fog kerülni ez az esemény.
Rocsik Zoltán

ontázs
MONTÁZS - „A fogyatékos személyek számára
nyújtott szakmai- és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projektről.
Országszerte megnyíltak az Információs és Koordinációs Pontok.
Az ország minden megyéjében megkezdődött a
munka abból a célból, hogy a pontok hálózatot alkotva,
naprakész információkkal segítsék a fogyatékos
embereket és családjaikat. Településünkön a Mezőcsáti
Kistérség Humánszolgáltató Központ vette fel a
kapcsolatot a Miskolci Információs és Koordinációs
Pont munkatársaival, akik ezután előadásokat tartottak
a Humánszolgáltató Központban és a Fogyatékosok
Nappali Ellátó Intézményében is, így közösen sikerült
lefektetni egy szorosabb, hatékonyabb együttműködés
alapjait.
A tanácsadói pontok létrehozása következtében egy
olyan koordinációs pontokból álló hálózat jön létre,
amely ráépül a család- és gyermekjóléti központok
megyei rendszerére. Az Információs és Koordinációs
Központnak a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonproﬁt Kft.(FSZK) ad helyet,
amely koordinálja és szakmailag támogatja a helyi
Info-pontokat.
A fogyatékosságügyi tanácsadók feladata, hogy
pontos és releváns információkkal lássa el az
érdeklődőket, személyesen, telefonon és e-mailben is.
A tanácsadók együttműködnek a család- és gyermekjóléti központok szakembereivel. Kapcsolatot tartanak
a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, továbbadják
az aktuális fogyatékosságügyi ismereteket.
Megismertetik a helyi szervezeteket, intézményeket
és szakembereket a tanácsadó szolgálattal, hálózattal.
A projekt hosszú távú célja egy országos hatókörű
rendszer kialakítása, amely a fogyatékossággal élő
emberek információkhoz, szolgáltatásokhoz való
akadálymentes hozzáférését hatékonyan segíti.
A fogyatékosságügyi tanácsadók várják az érintetteket és családjaikat, hogy közösen találjanak
megoldásokat és együtt könnyítsenek a mindennapok
nehézségein.
Miskolc Információs és Koordinációs Pont
§ Helyszín: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, Miskolc, Arany

2019. szeptember
János u. 37, 3530
§ Ügyfélfogadási idő: Telefonos egyeztetés alapján
§ Elérhetőség: ikop.miskolc@fszk.hu
§ Fogyatékosságügyi tanácsadók:
§ Tasi Zsuzsanna +36 20 268-1015
és Strébl Attila +36 20 268-0984 családsegítő

zigethy ászló
(1925-2019)

Az idén augusztus 8-án elhunyt Szigethy László az
utóbbi évtizedek egyik leghosszabb időtartamú
általános iskolai igazgatója, (1963-1986) aki az 1963ban alapított mezőcsáti gimnáziumnak is első, tehát
alapító igazgatója volt és Mezőcsát város díszpolgára.
Szigethy László 23 éves igazgatói működése nem volt
ugyan a kirobbanó nagy eseményekkel büszkélkedő
korszaka a mezőcsáti pedagógiának, de a csendes béke
évtizedeinek tekintheti magát annak ellenére, hogy az ő
személye körül is voltak vérre menő viták.
A csendes béke azért is volt az alkotó béke korszaka,
mert az iskola Szigethy László idejében véletlenül-e
vagy törvényszerűen a funkcis feleségek gyűjtőtábora
volt. Az elhunyt megérdemli, hogy ezeket a funkcis
feleségeket felsoroljam, mert valamennyien a férjükre
is tekintettel jó pedagógusok akartak lenni. Ezek Dr.
Harsági Istvánné, Gondola Gyuláné, Hizsnyik
Lászlóné, Molnár Józsefné, Molnár Istvánné, Szigethy
Lászlóné, Zelena Lászlóné, Juhász Sándorné, Vázai
Bertalanné, Soós Zoltánné, Köveskúti Gáborné,
Szilvási Jolán, Roszkos Lajosné, Vachter Józsefné,
Répási Józsefné, Bulik Mihályné.
Az évről évre körülbelül 800 diákot számláló
iskolában bőven voltak férﬁ pedagógusok is.
A szokatlanul hosszú élet a korábban elhunyt
pedagógusok végtisztségét lehetetlenné tette, de a
pályatárs a Szigethy László képzeletbeli sírkövére is
felírhatja a következő rövid halotti beszédet.
„ Senki sem különálló sziget, minden ember a

kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; ha egy
göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb épp
úgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid
házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek
kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel, ezért hát
sose kérdezd, kiért szól a harang, érted szól!”
Juhász Sándor

ndul a szüret, a mustgáz veszélyei
A mustgáz a must erjedése során felszabaduló széndioxid, színtelen és szagtalan, a levegőnél körülbelül
másfélszer nehezebb gáz, ami a levegőt kiszorítva a
föld közelében terül el. Otthonunkban elsősorban a
cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése
során keletkezik.
A mustgáz adott koncentrációban fontos életfolyamatokat befolyásol. A szén-dioxid belégzése, illetve az
oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre,
aminek jele a szédülés, hányinger, illetve mentális
zavar. Utóbbi azért jelent külön veszélyt, mert még ha
ﬁzikailag képes is lenne a mustgázt belélegzett ember
menekülni, a szellemi funkciók zavara megakadályozza a helyiség elhagyásában. A balesetek megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek!
A balesetek megelőzése érdekében javasolt a pincék
megfelelő szellőztetése, a hordók lehetőség szerint
nagy térben való elhelyezése, gázérzékelő riasztóberendezés használata. Tanácsos úgy lemenni a
pincébe, hogy magunk előtt botra erősített, égő gyertyát
tartunk legfeljebb a derék magasságában. Ha a gyertya
elalszik – ez jelzi az oxigén hiányát – azonnal el kell
hagyni a helyiséget!
Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. A másik segítségére siető ember az oxigénhiányos
helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat.
Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet 112-es
segélyhívó számon!

ezőcsáti

ásár ( iss ózsef utca)
időpontjai:

- augusztus 14. szerda
- szeptember 11. szerda
- október 9. szerda
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Recept...
Szilvalekváros sütemény
Hozzávalók:
20 dkg liszt (nálam fele simaliszt, fele rétesliszt)
3 db tojás
10 dkg olvasztott langyos vaj
15 dkg cukor
5 evőkanál jó kemény szilvalekvár
9 evőkanál víz
1 teáskanál sütőpor
fél teáskanál szódabikarbóna
1 teáskanál őrölt fahéj
fél teáskanál őrölt szegfűszeg
1 csomag vaníliás cukor
csipet só

ezőcsáti programelőzetes
Szeptember 30. (hétfő) 09.45 és 11.00: A kiskakas
gyémánt félkrajcárja című mese a miskolci
Csodamalom Bábszínház előadásában
Október 3.: Népi építészet Mezőcsáton - Juhász
László előadása
Helyszín: Mezőcsáti Tájház, Mátyás utca 37.
Október 4.: Velünk élő természet - az állatok
világnapja
Seres Mihály Norbert, a Bükki Nemzeti Park
munkatársának előadása
Részletek hamarosan a közösségi ház és könyvtár
facebook-oldalán!

któberi előzetes

A tetejére:
szilvalekvár
A csokimázhoz:
10 dkg étcsokoládé
kevés olaj
Elkészítés: A szilvalekvárt kikeverjük a vízzel, ha a
lekvárunk híg, akkor vizet nem muszáj beletenni. A
tojásokat habosra keverjük a cukorral, a csipet sóval,
belekeverjük a vajat és a kikevert lekvárt. Hozzáadjuk a
liszttel elkevert sütőport, a szódabikarbónát és a
fűszereket, alaposan elkeverjük.
Sütőpapírral bélelt közepes tepsibe öntjük, és 180
fokos előmelegített sütőben kb. 20 percig sütjük,
tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e.
Amint kivettük a sütőből, forrón megkenjük vékonyan
szilvalekvárral, és hagyjuk kihűlni.
A csokimázhoz a csokoládét megolvasztjuk vízgőz
felett, majd belekeverjük az olajat. Ráöntjük a süti
tetejére, elsimítjuk. Díszíthetjük pl. mandulapehellyel,
éles késsel hosszúkás szeletekre vágva tálaljuk.

nkormányzati választás 2019.
2019. október 13-án, vasárnap kerül sor az
önkormányzati választásra.

esemondóverseny
2019. október 18-án, pénteken délután 2 órától
Helyszín: Művészetek Háza
Téma: állatmese
Részletes felhívás hamarosan!

Kérem az önkormányzati választáson indulókat,
hogy 2019. szeptember 20-ig jutassák el
számomra a Választási
Különszámba szánt
bemutatkozásaikat,
képeiket!
Köszönettel:
Czirkus Babett, szerkesztő

2019. szeptember

Halász Károly

isztelt mezőcsáti

álasztópolgárok!

Az idei önkormányzati választáson ismét szeretném
magam megmérettetni, mint önkormányzati
képviselő jelölt.
Tisztelettel kérem, aki tud, támogasson ebben! Előre
is köszönöm!
Halász Károly
képviselőjelölt

öszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szigethy László
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
yászoló család

TÁJÉKOZTATÁS
RUHAADOMÁNY OSZTÁSRÓL!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a
rászorulók az adományként összegyűjtött ruhákból
válogathatnak.
Az osztás időpontja: 2019. 09. 25-én (szerdán)
8:00 - 12:00 óráig
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.

2019. szeptember

gyházi hírek

zületések
Bordás Sándor és Mura Tímea

Máté

Katolikus Egyház

Farkas Jenő és Radics Márta

Szentmisék kezdete:

Dániel

Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00

Bari András és Sándor Natália

Hétfő, péntek: 18.00

Pohl Péter és Lakatos Noémi

Vasárnap: 11.00

Péter Bendegúz

Marcell Botond

Bráda Eszter és Nyitrai Krisztián

Dániel
Református
Egyház
Hétfőn-Kedden
7 óra 40 perctől
diákistentisztelet
az Enyedys
diákoknak.

ázasságkötés

Hajdú Zsóﬁa Magdolna és Póhl Tibor Krisztián
Boros Alexandra és Kalber Dávid

Minden vasárnap
de. 10 órakor
istentisztelet.
Szeptember 22-én du. 15 órakor Idősek Napja,
istentisztelet szeretetvendégséggel.

Buzogányová Gabriella és Roszkos Loránd
Kovács Tünde és Dósa László
Komoróczki Veronika és Juhász Imre
Szegedi Erika és Kaszab Péter
Dr. Kiss Andrea és Magyari Péter
Bakondi Dalma Cintia és Kovács Roland

lhalálozás
Szigethy László 94 évet élt
Pásti László 67 évet élt
T. Szabó János 92 évet élt
Hadari Józsefné szül.: Farkas Borbála 81 évet élt
özv. Gályász Istvánné szül.: Vincze Margit 85 évet élt
Ujvári Jánosné szül.: Tóth Erzsébet Lídia 60 évet élt
Balogh László 53 évet élt
Baranyi Lajos 63 évet élt

2019. szeptember

Őszköszöntő Ünnepség
2019. szeptember 25.
(szerda)
Mezőcsát, Művészetek Háza
(Zsinagóga épülete)

Kezdés : 14:00 órától
A belépés ingyenes!

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete
szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt!

Ben- Ross
& Barben

Együ működő
partnereink:
Mezőcsát Város
Önkormányzata

Cipőipari és
Kereskedelmi Kft.
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