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égen várt átadó városunkban
2019. október 11-én, pénteken 18.00 órától került
megrendezésre a Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár ünnepélyes épületátadója.
Ezen a napon gyönyörű időre ébredtünk, sütött a nap és
a hőmérő higanyszála is a megszokottnál magasabban
tetőzött. Mondhatni, minden tökéletes volt erre az
alkalomra, melyet már oly régen várt a lakosság.

Délután 4 órától az Élelmezési Központban, Szecskó
Károly íróval való beszélgetésre és a megjelent
könyvének dedikálására került sor, mely a Mezőcsát
története címet viseli. Ezt követően a Mezőcsáti
Színtársulat tagjaival átvonultak a vendégek az új
művelődési központ elé, ahol ünnepélyes szalagátvágás
következett, majd a mezőcsáti, magyar és az uniós
zászló felvezetésével mindenki elfoglalta helyét a
színházteremben. A teremben felcsendül Juhász Tamás
zongoraművész előadásában Liszt-Chopin: Dal c.
műve, majd a Himnusz, melyet a közönség zongorakíséret mellett énekelt el. Az ünnepélyt Siposné Horváth
Anita Ágnes, Mezőcsát város polgármestere nyitotta
meg. Az elhangott beszéd az elmúlt 5 év lezárásának
méltó befejezése volt, hisz a rengeteg munka meghozta
gyümölcsét, elkészült a legnagyobb beruházása
városunknak.
„Házigazdaként, Mezőcsát város polgármestereként
szívből köszöntöm mindannyiukat!

Hálásan köszönöm Önöknek, hogy meghívásunknak
eleget tettek. Végtelenül megtisztelő látni új intézményünk új színháztermének zsúfolt nézőterén: milyen
sokan eljöttek hozzánk, hogy velünk örüljenek, velünk
ünnepeljenek.
Nagy nap ez a mai a mi számunkra. Nagyon sokan és
nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy végre elérkezhessünk a hivatalos birtokba vételhez. Hogy már magunk is
gyönyörködhessünk és örvendezhessünk az új Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár épületének!
Akik ma itt összegyűltünk, mindannyian nagyon jól
tudjuk, milyen hatalmas munka egy-egy beruházás lebonyolítása. Cégeknek, intézményeknek, embereknek
kell összehangoltan dolgozni, hogy közösen megvalósítsunk egy nagyformátumú elképzelést.
Egy közös akarat mentén kell kialakítanunk a
határozott cselekvési irányokat, számolni, tervezni,
fejünket törni, aztán dolgozni, dolgozni, és dolgozni,
mert jót és hasznosat akarunk teremteni, és mert időre el
kell készülni. Mindeközben le kell gyűrni számtalan
akadályt, meg kell küzdeni nem várt nehézségekkel – de
hiszen tudják. Csinálták Önök is; ki-ki a maga területén.
És most: „Be van fejezve a nagy mű!” Elkészült a
Mezőcsái Művelődési Központ és Könyvtár új épülete!
A mai átadó ünnepség keretében mint a város
polgármestere hivatalosan átveszem Mezőcsát város
Képviselő-testülete és polgárai nevében az elkészült
beruházást!
Számomra a mai nap elsősorban a hálámról szól,
melynek itt és most, nyilvánosan és ünnepélyesen,
hangot is szeretnék adni. Hálás vagyok a sorsomnak,
hogy most itt állhatok és boldogan, büszkén mondhatom
el: ezt is létrehoztuk Mezőcsáton!
Hálás vagyok mindenekelőtt Tállai András államtitkár úrnak a sok-sok segítségért, amelyet városunknak
és térségünknek nyújt. Hálánk jeléül 2016-ban a
Mezőcsát Város Díszpolgára címet adományoztuk
számára, városunk szülöttének Kiss József költőnek
emlékezetes soraival; az idézet így szólt: „ magatok
mellé ültettetek, mondván: legyen a mi tűzhelyünk a te
tűzhelyed, a mi jogunk a te jogod, közülünk való vagy,
tartozzál is közénk most és mindenkoron.” Köszönöm,
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hogy mindig mellettünk áll, és támogatásának, kitüntető
ﬁgyelmének áldásos eredményeit újra és újra megtapasztalhatjuk.
Hálával tartozom a tervezőnek, Bán Tibor mérnök
úrnak, - akinek nevéhez már jó néhány épületünk
megtervezése fűződik -, hogy elképzeléseinket
türelemmel hallgatta és egyengette.
Hálás vagyok a kivitelezőnek, a Szilvási Építő Kft
vezetőinek és munkatársainak az épület megvalósításáért, erőn felüli munkavégzésükért.
Nagyon hálás vagyok Váradi-Szabó Ibolya belsőépítésznek munkájáért és szakértő tanácsaiért. Ő mindig itt
volt és itt van velünk önzetlenül, amikor csak hívjuk,
szívesen érkezik haza, városához ezer szállal kötődik.
Mellettük, velük együttműködve dolgoztak – és hadd
köszönjem meg nekik is – képviselőtársaim, vezető
köztisztviselőink és munkatársaik, az intézményeink, a
szakértőink is, akik mindvégig és persze ezután is
magukénak érzik és tudják Mezőcsát minden fontos
ügyét és dolgát.
A sorban föltétlen meg kell említenem a Demeter
ügyvédi irodát is, aki a közbeszerzés lebonyolítását
végezte.
Molnár Istvánnénak a drapériákért, Fedelin Jánosnak
színházi székekért és Szabó Gyulának és Majoriné
Veres Évának a csodálatos képekért és videókért.
Szeretettel emlékezem
Pataki Katalin kulturális
menedzser asszonyunkra,
aki szívén viselte ezt a
beruházást, minden igyekezetével azon dolgozott,
hogy Mezőcsát lakossága
birtokolhasson egy olyan
közművelődésre alkalmas
épületet, mint amilyen ez.
Sajnos súlyos betegsége
2018 tavaszán elragadta tőlünk. Csak hinni tudom, hogy
most is lát bennünket és csendesen mosolyog, hogy nem
feledkeztem meg róla.
Beszélnem kell azokról is, akik e nagy munka
haszonélvezői, a beruházás eredményének használói
lesznek: Mezőcsát város lakóiról. Polgáraink érdeklődéssel és szeretettel követik városunk gyarapodását, s a
velük való találkozások, beszélgetések alkalmával igazi
öröm megtapasztalni, hogy büszkék környezetükre,
amelyet egyre inkább szívesen mutatnak meg
máshonnan érkezett vendégeiknek. Jó volt látni,
ahogyan a művelődési ház és könyvtár építkezése alatt
szinte mindenki feje erre fordult, mikor a főutcán jártak.
Nézték, hogyan formálódik az épület, megálltak
megcsodálni és fotózni, és nagyon sokan gratuláltak a
városvezetésnek a látványos építkezéshez. – Mindez
nekik, az ő érdekükben, az ő örömükre és használatukra
történt.

Mezőcsát belvárosa minden évvel szebb és szebb lesz.
Tudom, hogy átérzik: mekkora öröm ebben a munkában
részt venni és látni az eredményeit. Kedvesek
számomra a főutcán található épületek, mert egyszerre
hordozzák a múlt emlékeit és biztosítanak ugyanakkor
nívós körülményeket a jelenben való éléshez is.
Főutcánk meghatározó látványelemei a hozzávetőleg
százéves kúriák, melyeket a hajdani földbirtokosok nem
csak maguknak építettek, hanem maradandó értékekkel
gyarapították velük Mezőcsátot. Sajnos, nem maradt
meg mindegyik, de a meglévők egy szép múlt és egy
szép jövő közé építettek hidat. Ezen a hídon állunk
most, a mai ünnepen és érezzük képviselő-társaimmal
együtt ennek nagyságát és jelentőségét. Mert olyan
épületet sikerült alkotnunk ezzel a beruházással, amely
büszkén és méltón állhat be az ezen az utcán található
épületek sorába.
Régi álmunk valósul meg a mai nappal! A legfontosabb, hogy már a miénk, és mindent el kell követnünk
azért, hogy polgáraink élete szép és gazdag legyen.
Ennek a törekvésnek pedig a kultúra fejlesztése a
legfontosabb eleme. Szükség van lakosságunkat méltó
módon szolgáló utakra, közlekedésre, közintézményekre, épített és gondozott környezetre. Szükség
van emellett alkotni akaró polgárokra és arra a
sokszínűségre, amit egy hatezres lélekszámú település
lakói gondolataikkal, cselekedeteikkel, érzelmeikkel
meg tudnak teremteni.
Az én álmom: ilyen várossá tenni Mezőcsátot! És
egyre jobban érzem és tudom, hogy ez az álom
megvalósítható, ha ilyen segítőkkel vagyunk körülvéve,
ha ennyi jó szándék és jó ember munkálkodik együtt
közös céljainkért!
A mai átadási ünnepségünk gálaműsorában bemutatásra kerülő színi előadás is egy ilyen kezdeményezőnek köszönhető: Pinczés István díszpolgárunknak, aki
Jászai Mari díjas és japán Uchimura díjas rendező, a
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel 2004-ben
tüntették ki, két éve pedig a „Felkelő Nap Arany-Ezüst
Sugarainak” japán császári rendjelével tüntették ki. Ő is
Mezőcsátról származik, itt, a régi könyvátrépület
termeiben készült az érettségi vizsgákra. Hálásan
köszönöm neki, hogy idejét, energiáját, nem sajnálva
immáron 2 éve rendezi-szervezi a Mezőcsáti
Színtársulat előadásait, rengeteg tudást, szakmai
ismeretet átadva nekünk, amit majd hamarosan önök is
megtapasztalhatnak. Közben egy 50 fős közösség is
megszületett kezei alatt, olyanokká váltunk a két év
alatt, mint egy nagy család. Tudjuk, hogy egy nagy
családnak, szüksége van otthonra. Ma ez az otthon
birtokba vétetik és önökkel együtt élhetjük át ennek
minden kedves és szép pillanatát. Innen, új családi
otthonunk gyönyörű épületéből indulunk útra 2020
augusztusban, hogy eljussunk „az Értől az Óceánig”:
Mezőcsátról Japánba, a Nemzetközi Színjátszó
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fesztiválra Nyilas Misi történetével.
10 ezer km-t kell utaznunk, 10 millió lépést kell
megtennünk, 10 millió forintot kell összegyűjtenünk,
hogy a felkelő nap országába, japán barátainkhoz
eljussunk. Ők már eljutottak hozzánk: augusztusban a
polgármesteri hivatalban fogadhattuk Tojama város
küldöttségét, akik a református templomban már
meghallgatták színtársulatunk előadásának dalait.
Szinte lehetetlen küldetés, de merjünk nagyot álmodni,
mely méltó gyönyörű új épületünk színvonalához!
Bízunk benne, hogy az előadásban szereplő gyerekek és
felnőttek személyes áldozatvállalásával, mezőkövesdi,
budapesti, miskolci, debreceni és a többi előadásunk
bevételéből, pályázati pénzekből a mezőcsáti lakosok,
intézmények, cégek és magánszemélyek adományaiból
előteremthető a repülőút ára. Ady Endre szavaival:
„Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert világ csodája:
Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Oceánba.”
Számunkra „világ csodája” ez az épület is, melynek
falai között most vagyunk. A legjobbat és a legszebbet
akartuk adni, ami tőlünk tellett. A könyvtárnak,
színháznak, a kisközösségeknek is otthont adó
gyönyörű épület megvalósulásával, nagyon fontos
lépéssel jutottunk előbbre – akár a jelenünket, akár a
jövőnket nézem.
Az épület tervezése során külső megjelenésében a
főutcánk impozáns épületeihez hasonlót álmodtunk
meg erre a célra - ami nagyon jó döntésnek bizonyult:
így az utca múlt század eleji hangulatát lassan
visszaidézik ezek az impozáns épületek, meghagyva az
utókor számára mindazt az igényességet, amit ők, a mi
elődeink képviseltek. Egyben predesztinálva érzem
magam arra, hogy megőrizzem, tovább vigyem,
építsem az ősök által megkezdett és sok-sok emberöltőn
átívelően alakított városképet.
Mit is kívánhatnék végezetül magunknak, Mezőcsátnak, az itt élőknek? Azt, hogy városunkban boldog és
elégedett emberek járhassanak, boldog és bizakodó
szívű gyermekek játszhassanak-tanulhassanak-nevelkedjenek. Hogy útjaink legyenek simák, zökkenőmentesek, jó célok felé vezetők. Hogy javainkban
gyarapodjunk, hogy családjainkban szaporodjunk,
hogy mindig mindenki – gyermekek, ﬁatalok, idősek örömet találjanak az életben. Hogy mindenki megtalálja
helyét ebben a kedves kis mezővárosban: Mezőcsáton.
És persze, ezzel a mai nappal nem a megnyugvás
állapotához jutottunk el, csupán egy 5 éves ciklus méltó
és eredményekben gazdag lezárásához, amelyet hálával
telt szívvel köszönök városunk lakosságának. 2014-ben
bizalmat szavaztak nekem, arra, hogy az egykor szebb
napokat látott városunk szekerét jó irányba kormányozzam. Szeretetemmel, erős hitemmel, akaratommal, tudásom legjavát adva igyekeztem ezt mindennap

meghálálni.
Bízom benne, hogy az
Önök jóvoltából folytathatom ezt a szolgálatot,
szeretett városunkért, Mezőcsátért. Most azonban
adjuk át magunkat az ünneplés önfeledt pillanatainak: és hálatelt szívvel élvezzük az elvégzett munka gyümölcsét!
Köszönöm mindnyájuknak, hogy eljöttek, és velünk ünnepelnek! Kérem, maradjanak velünk, legyünk
együtt az átadó ünnepség hivatalos részét követően az
épület előtti kültéri eseményeken és az azt követő
színházi díszbemutatón is! Köszönöm megtisztelő
ﬁgyelmüket!” - hangzott el polgármester asszony
beszédében, majd Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti ügyekért felelős
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője
beszédével tisztelte meg városunk lakosságát, majd
átnyújtotta az épület szimbolikus kulcsát Siposné Horváth Anitának, városunk polgármester asszonyának.
A katolikus és református gyülekezetének lelkipásztorai megáldották az új épületet, majd bemutatásra került
városunk szülötte, Dr. Szecskó Károly történész,
főiskolai tanár, helytörténet kutató, aki több évtizedes
kutatómunkával feldolgozta városunk történetét. Város
vezetőségének támogatásával monográﬁát jelentetett
meg Mezőcsát múltjáról. A megjelent könyv egy
dedikált példányát ünnepélyesen átadta
városunk polgármesterének.
A rendezvény
végén ismét
felcsendült a
zongora és a
közönség együtt énekelte
el a Szózatot.
A szünetben
égi fényjáték
következett,
majd egy pohár
pezsgővel mindenki koccintott az új központ átadására.
A tűzijátékot követően a csengőszóra mindenki
visszavonult a terembe és kezdetét vette a Mezőcsáti
Színtársulat előadásában a Légy jó mindhalálig c.
musical.
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isztelt álasztópolgárok!
edves arátaim, smerőseim!
Túl vagyunk egy megmérettetésen, mely egyben
személyem és a Képviselő-testület értékelését jelentette, ez
volt az az alkalom mikor megtudhattuk, mennyire
elégedett munkánkkal a lakosság.
Hálás vagyok, hogy megtiszteltek szavazataikkal, olyan
elsöprő nagyságú szavazatszámmal választottak polgármesterüknek (1669), melyre nem volt még példa Mezőcsát
önkormányzati választásai során. Végtelenül nagy
felelősség vezetni egy város közösségét, de egyben nagyon
megható is, hogy ennyien bíznak bennem, támogatják
elképzeléseimet és mindenekelőtt elismerik azt a
lelkiismeretes munkát, melyet tudásom legjavával, nagy
hittel és sok szeretettel végeztem, végzek szeretett
városunkért Mezőcsátért. Alázatos szívvel, nagy örömmel
veszem tudomásul az értékelésüket, mely azt jelzi
számomra, hogy Mezőcsát jó úton halad! Továbbra is azon
leszek a város vezetőivel, hogy felfelé íveljen településünk
mint a Főnixmadár, mely jelképezze számunkra a túlélés,
türelem, erő, és végül a győzelem erényeket.
A következő 5 év ismét rengeteg munkával fog telni, hisz az újítások, építkezések mellett új feladat a
munkahelyteremtés, mely az Ipari Park és a Vásárcsarnok felépítésével, létrehozásával sikerülhet. Továbbra is
úgy kívánom vezetni ennek a városnak az életét, hogy rendezett emberi viszonyokon nyugodjon, ﬁatal és idős
megtalálja benne a számítását, és hogy egy tiszta, rendezett, Európához és a mezőcsátiakhoz méltó település képét
mutassa.
Hálás köszönettel:
Siposné Horváth Anita Ágnes
Mezőcsát város polgármestere

egalakult

ezőcsát

áros

nkormányzatának

épviselő-testülete!

Dr. Pallay Gergely, Taskó József, Vaskó Ferenc, Kormos Anna, Halász Károly, Tóth László, Szilágyi Lajos
Jegyző: Dr. Jerebák József
Polgármester: Siposné Horváth Anita Ágnes
Alpolgármester: Kápolnai László
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ság és a Jogi és Humán Bizottság 5-5 taggal. A Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Vaskó Ferenc,
tagjai: Szilágyi Lajos, Dr. Pallay Gergely, Taskó József,
külső tag Érsok Gábor. A Jogi és Humán Bizottság
elnöke: Tóth László, tagjai: Kormos Anna, Halász
Károly, külső tagok: Kallóné Szilvási Zita és Vida
Lászlóné.
Elfogadásra került az önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet.

egalakult a orsod- baújemplén megyei közgyűlés!
A közgyűlés döntése alapján az elnök Bánné dr. Gál
Boglárka, az alelnök Szabó Gergely lett. Mezőcsátról
Taskó József és Vaskó Ferenc szerzett mandátumot a
FIDESZ-KDNP megyei listájáról.
Vaskó Ferenc és Taskó József a Borsod-AbaújZemplén megyei közgyűlés tagjai lettek.
Megtiszteltetés számukra, hogy Borsod-AbaújZemplén megye döntéshozó testületének tagjává
válhattak, hiszen így szélesebb körben is lesz
lehetőségük Mezőcsát és térsége érdekeit képviselni.

nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. október 22-én tartotta alakuló ülését.
Vida Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a választás eredményét, azoknak a
képviselőknek pedig, akik 2019. október 18-án
megbízólevelüket nem tudták átvenni, átadta a
megbízóleveleket. Ezt követően a polgármester és az
önkormányzati képviselők eskütételére került sor.
Dr. Jerebák József jegyző tájékoztatást adott a
polgármesteri és a képviselői jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségekről.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
alapján az alpolgármester személyére Polgármester
Asszony tett javaslatot. A Képviselő-testület egyhangú
szavazással Kápolnai Lászlót Mezőcsát város
társadalmi megbízatású alpolgármesterévé választotta,
aki megválasztását követően a Képviselő-testület előtt
esküt tett.
A Testület megállapította határozatával a polgármester illetményét és költségtérítését, továbbá döntés
született az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról.
Jóváhagyásra került az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Megalakult a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2019. (X.22.)
önkormányzati rendelete
a helyi képviselők és a bizottsági tagok
tiszteletdíjáról
Új bizottsági struktúra került kialakításra, melyben a külsős tagok száma csökkentésre került.
Mezőcsát Város Önkormányzata ezzel a változtatással több, mint 3 millió forintot takarít meg az
előző 5 évhez képest, ami összesen 15 milliót jelent a
ciklusban, melyet beruházásokra, újításokra fordít
majd az elkövetkezendő években.
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában
biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1.§
A Rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati
képviselőkre és a bizottságok képviselővé nem
választott külső tagjaira.
2.§
A képviselő e tisztségéből valamint bizottsági
tagságából eredő feladatainak ellátásáért bruttó
100.000.- Ft tiszteletdíjra jogosult.
3.§
A Képviselő-testület bizottságának elnöke bruttó
40.000.- Ft, a bizottság külső képviselő tagja bruttó
25.000.- Ft összegű tiszteletdíjban részesül.
4.§
A képviselő, a bizottság és a bizottság külső tagja
tiszteletdíjra a megválasztásának időpontjától
kezdődően megbízatása megszűnésééig jogosult.
5.§
A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot
követő hó 10. napjáig történő kiﬁzetéséről a jegyző
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gondoskodik.
6.§
(1) Ezen Rendelet 2019. november 1. napján lép
hatályba.
(2) A Rendelet hatálybalépésével a képviselők
tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XI.25.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
Siposné Horváth Anita
Dr. Jerebák József
polgármester
jegyző

„1956 októbere ugyanis egy olyan súlypontja a
magyar történelemnek, amely mind a mai napig hallatja
a hangját. Olyan hangok ezek, melyek a magyar
szabadság kivívásáért küzdöttek az elnyomókkal
szemben. A forradalmárok, a ﬁatal egyetemisták és
mindenki, aki belevetette magát az események
forgatagába, mindnyájan azt a célt akarták elérni, hogy
egy jobb, hogy egy élhetőbb Magyarország jöjjön létre.
Ezen cél megvalósítása érdekében nem féltek fegyvert
fogni és úgy előre haladni. Sokan voltak, akik harcoltak,
akik megsebesültek, és akik meghaltak.(…)” – osztotta
meg velünk gondolatait alpolgármester úr.

forradalom emlékezete
2019. október 23-án az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeit elevenítette fel Mezőcsát
város lakossága.

A fáklyás felvonulás a Művészetek Házától indult a
Hősök terére. A Főtéren az East együttes 1956 c. videoklipjét nézhettük végig, majd a Művelődési Központ
munkatársa elevenítette fel a forradalom első napjának
történéseit.
„1956. október 23-án Budapesten, a Műszaki
Egyetemen nem volt rendes tanítás. A hallgatóság
tüntetését végül a pártvezetőség az utolsó pillanatban,
délutánra, engedélyezte. A felvonuláshoz egyre többen
csatlakoztak, a hallgatók röplapokat osztogattak és
némán, jelszavak nélkül vonultak. A Petőﬁ–szobor előtt
találkoztak a különböző egyetemek hallgatói, majd
együtt vonultak a Bem térre, hogy kifejezzék a lengyel
események iránti szolidaritásukat.(…)” – ezekkel a
sorokkal kezdte a megemlékezést Tolvaj-Szekeres
Hajnalka. Az események folytatásaként ismételten
útjára indult a felvonulás, melynek fáklyái egészen a
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtárig vezették
a résztvevőket.
A színházteremben az ünnepi est műsorvezetője
Jancsó Dóra színész, előadóművész volt. A Himnusz
után ünnepi beszédet mondott Kápolnai László,
Mezőcsát város alpolgármestere.

Ezt követően Heller István Elégia c. zongoradarabját
Juhász Tamás zongoraművész adta elő, majd Cselepák
Balázs, a Győri Nemzeti Színház művésze Dobó esküjének musical- változatát és Menyhárt - Homonyik Vikidál Gyula Szegény Magyarország c. dalát énekelte
el. Farkas Krisztinától, a Mezőcsáti Gimnázium 10. a
osztályos tanulójától Nagy László Varjú-koszorú c.
versét hallhattuk, majd Wass Albert Nagy-pénteki
siratóját és Márai Sándor Mennyből az angyal c. versét
Kelemen Csaba, a Gárdonyi Géza Színház színművésze
szavalta el.

zecskó ároly ezőcsát
története
gy könyv, mely
bemutatja városunk
múltját és jelenét...
2019. október 10-én megjelent Szecskó Károly:
Mezőcsát története című könyve.
A mezőcsáti születésű történész - levéltáros
városunk történetét feldolgozó műve
megvásárolható a művelődési központ és
könyvtárban, 2500,- Ft-os áron.

2019. november

esemondó verseny
2019. október 18-án mesemondó verseny volt a
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtárban.
Helyszíne az új épület, a könyvtár földszinti helyisége.
Bár a könyvtár technikai okok miatt még nem nyitott
meg, a rendezvényt itt bonyolítottuk le.
Ebben az évben állatmesékkel készülhettek a gyerekek. A 18 nevező 3 korcsoportban indult. Szülők,
családtagok, felkészítő pedagógusok és a zsűri tagjai
hallgatták a résztvevő tanulókat.
Értékeléskor hasznos tanácsokkal látta el a versenyzőket Tóthné Keresztesi Éva, Roszkos Lajosné és
Czirkus Babett, a zsűri tagjai.
Eredmények:
I. Korcsoport:
1. Sipos Domonik 2/b
2. Balázs Zea 3/a

3. Csorba Eszter 3/a
Felkészítő tanárok: Tóth Kálmánné és Holló Tamásné
II. Korcsoport:
1. Radics Dorina 4/a
2. Kovács Ábel 4/a
3. Molnár Bence 4/a
Különdíj: Mészáros Ádám 4/a
Felkészítő tanár: Kovácsné Gyuricskó Erika
III. Korcsoport:
1. Halas Dalma 5. o.
2. Mészáros László 6/b
Felkészítő tanárok: Rembeczkiné Szabó Ágnes,
Csorbáné Tóth Tímea
Gratulálunk minden résztvevőnek.
Farkas Istvánné

önyvajánló...
Stephen King - Aki kapja, marja
A Mr. Mercedes-ben bemutatkozó hősök eklektikus
hármasának főszereplésével itt a mesteri, lélegzetelállító folytatás egy olvasóról, aki túlzásba viszi a
rögeszmés rajongást egy emberkerülő íróért.
"Ébresztő, géniusz!" - így kezdődik Stephen King
letehetetlen regénye egy bosszúvágyó olvasóról. Az
ébresztő John Rothsteinnek, az ikonikus írózseninek
szól, aki megteremtette az imádott és világhírű Jimmy
Goldot, de többé már nem publikál. Morris Bellamy
pedig őrjöng, nemcsak Rothstein hallgatása miatt,
hanem azért is, mert a nonkonformista Jimmy Gold

eladta magát a karrierért a reklámszakmában. Morris
megöli Rothsteint, és igen, a pénzt is kipakolja a
széfjéből, de az igazi kincset azok a noteszok jelentik,
amelyekben lehet még legalább egy Gold-regény.
Alighogy elrejti a pénzt és a noteszokat, Morrist
nemi erőszakért bevágják egy szigorított fegyházba.
Évtizedekkel később egy Peter Saubers nevű kamasz,
akinek az apja súlyosan megsérült a Mr. Mercedesmerényletben, megtalálja a kincset, úgyhogy a Bill
Hodges-féle csapatnak most Pete-et és családját kell
megvédenie az egyre eszelősebb és vérszomjasabb
Morristól, aki harmincöt év után kiszabadult, és
követeli vissza a noteszait meg a pénzét...
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ermékfesztivál 2019
Október 19-én került megrendezésre a már
hagyományosnak mondható helyi termékek fesztiválja
Mezőcsáton a Közösségi Munkások Egyesületének
szervezésében.

Köszönjük mind a fellépőknek, mind a kiállítóknak,
hogy jelenlétükkel emelték a nap hangulatát.

Idén a Művészetek Háza adott otthont ennek a
rendezvénynek, mondanunk sem kell, hogy számtalan
érdekes program színesítette a napot, amellett, hogy az
épületen kívül pedig mindenféle helyi termékek és

portékák közül válogathattak az ide látogatók. Ezen nap
alkalmából megtelt a Művészetek Háza előtti tér, annak
köszönhetően, hogy a helyi árusokon kívül a
környékbeli települések is szép számmal képviseltették
magukat. A délelőtt folyamán kezdetét vette a
rendezvény, amelyet Siposné Horváth Anita, Mezőcsát
város polgármestere nyitott meg, majd a 'Ki mit tud?'
című tehetségkutató verseny folytatódott, ahol korosztálytól függetlenül mérhették össze tudásukat különböző kategóriákban a nevezők. A zenés – táncos
produkciók mellett láthattunk verses előadásokat és a
nap zárásaként családi vetélkedőt.
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któberi események - képes beszámoló
az gressyből

Megemlékeztünk1956 hőseiről, eseményeiről,
Csapóné Matyi Éva tanárnő és a 7.b osztály
előadásának segítségével
A Szatmári-Ízek Kft. gyümölcs- és zöldségkóstolója

SZÖRNYen jó mozidélután, lazítás az őszi szünet előtt
Állatok világnapja – megismerkedtünk a Dél-Borsodi
Tájegység növény- és állatvilágával

Csodák Palotája Budapest, egy felejthetetlen élmény
az 5.b, 6.b, 7.b, 8.a, és 8.b osztály néhány tanulójának

Hivatalossá vált együttműködésünk a lövétei Székely
Mózes Általános Iskolával
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ezőcsát ultúrájáért lapítvány
féléves beszámolója
X. Csáti Menyegző
Az idén az első rendezvényünk 2019. július 13-án
került megrendezésre, mely a X. Csáti Menyegző volt.
Az esemény kerek évfordulója alkalmából valami
különlegeset szerettünk volna megvalósítani, de mint
minden évben tőlünk független problémák adódtak,
amik átírták az elképzeléseinket. Az idén már a
szervezés elején szembesültünk azzal, hogy nincs
alkalmas helyszín, ahol felállíthatnánk a sátrat, mert az
eddig megszokott és bevált parkoló most építési terület
volt. A másik helyszín, amely az általános iskola
tornacsarnoka volt, a viharok következtében megsérült a
teteje, oda sem mehettünk. Sajnos így kénytelenek
voltunk a létszámhatárt 400 főről 200 főre szűkíteni,
hogy a harmadik helyszínre, a református általános
iskola tornacsarnokába beférjünk. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a fenntartónak és az iskola igazgatójának,
hogy rendelkezésünkre bocsájtották a tornacsarnokot.
A rendezvény a szokásos módon az Örökségeink
Házánál kezdődött, és Juhász László tájházánál folytatódott volna, azonba az időjárás ismét nem volt
hozzánk kegyes, ezért már a műsoros részt is a tornacsarnokban láthatták az érdeklődők.
Ami eltérő volt az eddigiektől, hogy mint az első
alkalommal, most is néptáncos ﬁatalok játszották el a
menyegző párjának a szerepét, a menyasszony Nagy
Tímea, a vőlegény Szilágyi József volt. Köszönjük,
hogy elvállaltátok. Őket az elmúlt kilenc évben
meghívott párok követték, mivel a menyegző szándéka a
visszaemlékezés volt. Köszönjük minden párnak, hogy
eljöttek és jelenlétükkel megtisztelték újra rendezvényünket.
Ők nem más mint Farkas Tamás, Bakondi István –
Nagy Szilvia, Bóta István – Sipeki Enikő, Bertók Lajos –
Nemes Erzsébet, Nagy István – Lobkovitz Valéria,
Szabó Kálmán - Bakondi Katalin, Kőrösi István –
Bakondi Mónika, Fidler István – Potyka Orsolya, Veres
Gergő – Üveges Valéria és Bartók István.
A műsor után a református templomban Gazda István
nagytiszteletű úr jóvoltából folytatódott a visszatekintés. Köszönjük neki, hogy évről évre elvállalta és a
templomban az istentiszteletetekkel olykor felelevenítette, és többször is összekötötte a párok életét Isten
színe előtt. A templomi szertartást követően a vendégek
visszatértek a tornacsarnokba, és egy rövid műsor után a
vacsorával folyattuk, amelyet Poros Józsefnek és az
igrici szakács asszonyoknak köszönünk, nagyon ﬁnom
volt. Ezután a felhőtlen mulatás következett, amit a
menyasszonyi torta megérkezése szakított meg először.
A tortát Bukta Gyulának köszönhetjük. Éjfélkor
állítottuk meg a szórakozást másodszor, amikor a

menyecskével táncolhattunk, most nem csak pénzért,
hanem a belépőjeggyel, amely egyben tombolaként is
szolgált. Az értékes nyeremények kisorsolása után ismét
a jó hangulaté volt a főszerep, addig, amíg sajnos egy
helyi lakos nem a rendezvényhez illő viselkedésével
igencsak kellemetlenül megzavarta 200 ember
szórakozását. Miután ez rendeződött, hajnalig tartott a
mulatás tovább.
Visszatekintve az elmúlt 10 évre, én úgy gondolom,
hogy egy nagyon szép és értékes hagyományt hívtunk
elő és mutattunk be ezzel a rendezvénnyel, amelyet az
idei évvel bezárólag egy ideig szüneteltetünk. Sajnos a
rendezvény megtartásának költségei annyira megnőttek,
hogy az 5.000,- Ft-os átlagos jegyárakba már nem férnek
bele. Aki mostanában szervezett lakodalmat, az látja
ennek költségeit, nekünk is hasonló kiadásokkal kellett
számolnunk. A megemelkedett jegyárak pedig megterhelőek a vendégek számára és a felgyorsult világunkban
már nincs idő és igény arra, hogy a rendezvény műsoros
részét is megtekintsék az emberek, ami a lelkét, motorját
adta az alkalomnak, ezért úgy határoztunk, hogy egy
időre szünetet tartunk.
Ez nem jelenti azt, hogy nyáron nem lesz lehetőség újra
velünk szórakozni, mert 2020. július 11-én Nyárindító
Partival várjuk a kedves vendégeket, melynek részleteiről bővebb tájékoztatást később adunk.
Nagyon szépen köszönjünk minden támogatónknak,
aki akár anyagi, akár önzetlen munkájával hozzájárult a
rendezvényünk sikeréhez, és ez által 10 alkalmon
keresztül nagyon sok támogatást tudtunk gyűjteni és
átadni a helyi civil szervezeteknek.

VIII. Csáti Kavalkád
Alapítványunk második rendezvénye, a Csáti
Kavalkád és a Kuli Sándor Fogathajtó Emlékvereny
2019. augusztus 4-én került megrendezésre. A nap 9
órakor kezdődött a Mezőcsáti Motoros és Veterán Club
és Tóth László szervezése által összegyűlt motorosok és
autósok felvonulásával. Köszönjük neki, hogy
megszervezte, és köszönjük minden motor és autó
tulajdonosnak, hogy eljöttek és részvételükkel
színesítették rendezvényünket. Várunk vissza titeket
jövőre is.
A motorosok és autósok 9:30 körül érkeztek meg a
vásártérre, a rendezvény színhelyére, ahol már a szépen
felsorakozott fogatok várták őket, és elkezdődött a
megnyitó, majd következett a fogatok versenye.
A kilátogatók a nap folyamán megtekinthették a
veterán autókat, motorokat, valamint Fróna Janika
szervezésében (köszönjük szépen a közreműködést) a
rally Ladákat, amiket a bátrabb vendégek ki is
próbálhattak a proﬁ sofőrök jóvoltából. Az autósok:
Molnár Ádám, Molnár Máté, Molnár Mózes, ifj.
Alakszai Mihály valamint Kurali Bálint. Szeretnénk
nektek köszönetet mondani, hogy eljöttetek és
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vállaltátok a rallytaxizást, valamint a fantasztikusan
látványos bemutatót. Bízom benne, hogy jövőre újra
láthatunk titeket.
Az autósokon kívül a kilátogató gyerekek, felnőttek
kipróbálhatták a vízi dodzsemet, a guruló lovacskákat,
megnézhették a Négylábú Segítők Egyesületének
segítőkutyás bemutatóját, valamint élvezhették a
tűzoltók által készített habpartit amellett, hogy szinte
egész nap nézhették a gyönyörű lovas fogatok versenyét.
A látogatók megkóstolhatták a mezőcsáti KisHortobágy Major sajtkülönlegességeit, valamint
megtekinthették a mezőcsáti Vadásztársaság bemutató
sátrát.
A sikeres és balesetmentes verseny eredményhirdetése
16:00 órakor kezdődött, melyen a díjakat Siposné
Horváth Anita polgármester asszony, valamint Tóth
László, alapítványunk alapítója adták át. A megszakítás
nélkül 30. alkalommal megrendezett mezőcsáti
fogathajtó verseny előtt köszöntöttük Nagy Istvánt,
Pista bácsit, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a
mezőcsáti fogathajtó verseny elindításában, meghonosításában, valamint köszönetet mondtunk Kovácsné Kuli
Ágnesnek a fáradhatatlan munkáért, amit évről évre tesz
azért, hogy az édesapja által is szervezett fogathajtó
verseny újra és újra, továbbra is megrendezésre
kerülhessen.
Szeretnék köszönetet mondani minden támogatónknak, és segítőnknek, akik hozzájárultak a rendezvény
megvalósításához. Támogatóink, segítőink: Mezőcsát
Város Önkormányzat, Siposné Horváth Anita polgármester, Tállai András miniszterhelyettes, Taskó József
és családja, Arnóth István és családja, Arnóth János és
családja, Papp Pék Kft., APROPÓ Reklám Kft.,
Emerald Holding Kft., Berecz Mihály, Fejes Faiskola,
Mezőcsát Város Önkormányzat és intézményeinek
munkatársai, Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának tagjai és családjaik, Mezőcsáti Motoros és
Veterán Club, Kovács és Kuli családok.

TöK Jó DéLuTáN
Alapítványunk harmadik rendezvénye 2019. október
26-án a Tök Jó DéLuTáN volt. A nap az Örökségeink
Háza udvarán 12:00 órakor kezdődött. 15 csapat mérte
össze kreativitását töklámpás készítésben. Az időjárás
nem is lehetett volna kegyesebb, mert gyönyörű őszi
napsütéses időben lehettünk a szabadban. Amíg
készültek a remekművek, addig az idelátogatók
megkóstolhatták az alapítvány tagjai által készített
sütőtökös ételeket, valamint a Kis-Hortobágy Major
által készített sajtkülönlegességeket, melyeket forró
teával és forralt borral öblíthettek le.
14 órakor került sor a Négylábú Segítők Egyesületének
segítőkutyás bemutatójára, melyet a Mezőcsáti
Katasztrófavédelmi Őrs megérkezése követett és a
gyermekek kipróbálhatták a tűzoltóautót, megtekint-

hették a felépítését, felszerelését a tűzoltók segítségével.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, nagy örömet
szereztetek a gyerekeknek.
A nap folyamán a kóstolójegyek megvásárlása mellett
tombola jegyeket is lehetett vásárolni, melynek
bevételéből az alapítvány a Légy jó mindhalálig című
előadás főszereplőjének, Balázs Vidnek a japán
fesztiválra szóló repülőjegyének a megvásárlásában
nyújtott támogatást.
Három órakor megtörtént a zsűrizése a legjobb
sütőtökös sütinek, és az elkészült töklámpásoknak. Fél
négykor kihirdetésre kerültek az eredmények. A lámpás
faragásban három kategóriában díjaztunk (családi, diák,
cégek).
Családi kategóriában:
1. helyezett: 6./a elnevezésű csapat, 2. helyezett:
Tök-8-as, 3. helyezett: Lengyelek.
Diák kategóriában:
1. helyezett: Tökkelütöttek, 2. helyezett: Tök Jó
Motorosok, 3. helyezett: Bicikli
Cégek kategóriában:
1. helyezett: TÉR ABC, 2. helyezett: Nyírfa-Ker.
Kft., 3. helyezett: FNI
Legﬁnomabb tökös sütemény kategóriában:
1. helyezett: Gazda Dorottya, 2. helyezett: Sólyomné
Deák Edit, 3. helyezett: Bartha Beáta.
A legszebb őszi dekorációt a Gulyás család készítette
és a Lila Akác Nyugdíjas Klub hozta el a legnagyobb
sütőtököt. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és
beneveztetek a rendezvény versenyszámaiba.
Szeretnék köszönetet mondani Vályi Lajosnak, hogy
biztosította számunkra a töklámpás készítéséhez és a
sütőtökös ételekhez a tököket. Az alapítvány tagjain túl
szeretném megköszönni Horovecz Tibornak, Farkas
Zoltánnak, Farkas Istvánnak, Répási Gábornak, Kormos
Anna képviselőasszonynak, Kondák Csillának, Fekete
Mónikának, Kovácsné
Kuli Ágnesnek, hogy
munkájukkal segítették
a rendezvényünket.
Bízom benne, hogy aki
eljött, az „Tök Jól”
érezte magát, és várunk
vissza mindenkit sok
szeretettel jövőre is.
2019-ben alapítványunk utolsó rendezvény szilveszterkor lesz. December 31-én este 19 órától a református
általános iskola tornacsarnokában szilveszteri bulit
szervezünk. Belépőjegy felnőtteknek 4.000,- Ft/fő,
gyermekeknek 14 éves korig 2.500,- Ft/fő. A jegy
tartalmazza a vacsorát, éjfélkor virslit, lencsesalátát és
pezsgőt. Várunk mindenkit, aki egy jó bulival szeretné
zárni az évet.
Répásiné Balogh Mária
a Kuratórium Elnöke
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s. zabó ándor
(1892–1971)
Kisgazdapárti, majd parasztpárti politikus volt,
aki Mezőcsáton született
1892-ben kisnemesi eredetű, módos paraszt családban.
Édesapja Szabó Miklós,
akit 1919-ben Mezőcsát
bírójává választottak.
Édesanyja Barta Zsuzsanna gyermekeit Zsuzsannát és
Sándort nevelte. Szülei az elemi iskola elvégzése után
jó képességű ﬁukat a Sárospataki Református
Kollégiumba íratták be, de két év után abba kellett
hagynia, mert a gazdaságban szükségük volt rá.
A politika iránt érdeklődő ﬁatalember az 1930-as évek
elején belépett a Független Kisgazda Földműves és
Polgári Agrárpártba. Jelentős része volt abban, hogy az
1935-ös választásokon a mezőcsáti választókerületben a
kormánypárti Purgly Emillel szemben Eckhardt Tibort
választották meg képviselőnek. Barátságban állt
Eckhardton kívül Veres Péterrel, Nagy Ferenc miniszterelnökkel és Bajcsy Zsilinszky Endrével, aki
Mezőcsá-ton is meglátogatta. A szorosabb kapcsolat
jele, hogy a politikus budapesti találkozásukkor, 1939.
január 19-én dedikálta neki Egyetlen út: a magyar
paraszt című munkáját: „Zs.Szabó Sándor uramnak régi
barátsággal Bajcsy-Zsilinszky Endre." Zs. Szabó élete
végéig büszke volt a dedikált könyvre, 1957-ben,
amikor Szénási Géza legfőbb ügyészhez beadványt
intézett a kuláklistáról való törlése érdekében,
rehabilitációjának egyik indokaként hozta fel BajcsyZsilinszkyvel való kapcsolatát.
Zs. Szabó Sándort az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások után a „nagygazdáknak nem tetsző"
vélemény kinyilvánítása miatt kizárták a pártból. Ezt
követően belépett a Veres Péter vezette Nemzeti
Parasztpártba. Az 1940-es évek végén számos gazdatársával együtt kuláklistára helyezték. A nagy beadás, a sok
adó és az állandó zaklatások miatt 1952-ben 100 hold
földjét az államnak ajánlotta fel, s elment a Diósgyőri
Nehézszerszámgépgyárba segédmunkásnak. Innen
ment nyugdíjba, az 1950-es évek végén. A növények és a
föld szeretete a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezet soraiba vitte, ahol még néhány évig dolgozott.
Mezőcsáton 1971-ben hunyt el. Szülőfaluja temetőjében, a családi sírban helyezték örök nyugalomra.
Polikusként, egyszerű ember létére számos lenyűgöző
beszédet tartott. Álljon itt az 1945. március 15-én
Mezőcsáton tartott ünnepi szónoklata, amelynek
tartalma napjainkban is időszerű.
„Tisztelt Hallgatóság! Magyar Testvéreim!
Olyan időkét élünk, amikor is nem beszédekre, hanem

tettekre, nem ünnepi szónokokra, hanem cselekvő,
termelő emberekre van szüksége az országnak.
1848. március 15-én a szabadság eszméjétől lelkes
magyar egyetemi ifjúság 12 pontba foglalta: Mit kíván a
magyar Nemzet?
'Ma azt mondhatjuk, mit kíván a magyar Nemzettől a
mai helyzet?'
Ma, a háborús megpróbáltatások nehéz napjaiban,
mikor közös a nyomorúság, mikor annyi a feldúlt családi
tűzhely és tönkretett családi boldogság, mikor a
gazdasági lehetetlenülés nem puﬀogó frázis, de
csaknem mindannyiunknál kegyetlen, véres valóság, –
akkor úgy egyeseknek, mint közületeknek, így pl. a mi
pártunknak, a Független Kisgazda, Földműves és
Polgári Pártnak nem lehet más célja, más programja,
mint a többi pártokkal vállvetve, megértőleg, sőt mi több
– egyetértőleg küzdeni őszinte, becsületes, hamisítatlan
népakaratra épített reális népi politikával egy megelégedett helyzetért, egy szegényebb sorsban, csaknem
lehetetlen helyzetben is, megelégedettebb helyzetért,
nyugodt, kiegyensúlyozott magyar életért.
Emez ideális közös cél megvalósításának alapvető
feltétele az élet- és vagyonbiztonság megszilárdításán és
a termelés megindításán kívül a létminimum és teherbíró képesség ﬁgyelembe vétele melletti igazságos
adóztatás. és az egészséges árpolitika. Egy minden
eddiginél egészségesebb árpolitika, mint a produktív
termelői munka megbecsülése és értékelése, melynek
eredménye megvalósulás esetén vonzódás és örömmel
való visszatérés az édes anyaföldhöz, a kenyeret adó
barázdákba. S ha ez és az áldott béke bekövetkezik, úgy
lesz minden, lesz több termés, több ruha, több kenyér
stb., több hiányzó minden, sok minden, ami most még
hiányzik.
Ünneplő Közönség! Magyar Testvéreim! Golyók
záporában, aknák idegtépő robbanásában mintha a
magyarok haragvó istene dörögte volna az önmagával
meghasonlott, önhibái folytán szenvedésre jutott, elalélt
magyarság fülébe: 'Megostorozlak, de nem vesztelek
el!'
Értsük meg hát az idők szavát. Legyünk, mert lehetünk
megfogyva bár, de törve nem, turáni átkunktól mentesült, egymásra talált, egymást megértő, megbecsülő,
egymásban magyar sorstársakat, segítőtársakat látó
magyarok, – a világ jóakaratú szabadságszerető népeivel a várva várt békében, békés együttélésben, boldog
egyetértésben élő független, szabad magyarok. És
dolgozzunk, termeljünk, odaadással, elpusztíthatatlan
magyar élni akarással, mert így áldozunk igaz ünnepléssel dicső elődeinknek, a 48-as nagy idők, nagy
magyarjainknak, mártírjainknak. Így lehet még valaha a
magyarság boldog, kicsiny sziget a népek tengerében.
Úgy legyen!”
Szecskó Károly
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ngyalbatyu –

arácsonyi adománygyűjtés

A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport „Angyalbatyu”
néven elindította éves adománygyűjtő akcióját. Célunk hogy a
Mezőcsáton élő nehéz sorsú gyermekek karácsonyát szebbé
varázsoljuk. A program keretében ajándékokkal teli dobozokat
gyűjtünk, amelyeket becsomagolva eljuttatjuk a rászoruló
családok gyermekeinek. A dobozba szánt ajándékok lehetnek
gyerekjátékok, mesekönyvek, téli gyerekruhák vagy
édességek. Az akcióban különféle szervezetek, cégek és
magánszemélyek is részt vehetnek.
A felajánlott adományok átadására lehetőség van
a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központban
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.), ahol
2019. november 10-től december 3-ig
gyűjtjük az adományokat. A csomagokra kérjük, írják rá, hogy
milyen korú lánynak vagy ﬁúnak szánják.
Tegyünk együtt a boldogabb ünnepért!
A Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport tagjai

ezőcsáton

yilas

isi

Október 11-én megnyitotta kapuit az új Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár. Az átadó keretein
belül bemutatásra került a Mezőcsáti Színtársulat
előadásában a Móricz – Kocsák – Miklós a Légy jó
mindhalálig c. musical. Ezt követően további 4
alkalommal láthatta a nagyérdemű közönség a
színpadra vitt darabot.

A musical Nyilas Misi történetét meséli el, mely 1892ben játszódik, Debrecenben. Nyilas Misi kisdiák – aki
egész életét csodálatos és rendkívüli zűrzavarok és
kétségbeejtő válságok között vitte végbe – faluról
érkezik a híres református kollégiumba. Útravalója a
gyermeki hit, bizalom és tisztelet. Pakkot kap hazulról,
de diáktársai még a csizmakenőcsöt is felzabálják
belőle. Misi a felnőttek közé vágyik. Dolgozik s pénzt
keres, amiből még szegény szüleit is támogatni tudja:
Valkay tanár úr magántanítványt szerez neki
Doroghyéknál, a végzős Nagy úr pedig átadja neki a vak
Pósalaky urat, akinél Misi felolvasó lesz, s ezért is
ﬁzetséget kap. Ám a felnőttek világában is hamarosan

csalódik: olyan dolgokról hall, és olyanokat lát, amik
nem tartoznak az "államilag jóváhagyott" tananyaghoz: szerelmes üzeneteket kénytelen közvetíteni Török
János és Doroghy Bella kisasszony között, akiért az ő
kis diákszíve is megdobban… S amikor Pósalaky úr
számokkal álmodott, s azokat megtétette Misivel a
lutrin, Török János ellopja a kisdiáktól a nyertes
lutriszelvényt, és megszökteti Bella kisasz-szonyt.
Hiába áll mellé az igazgató úr és Valkay tanár úr, a
kollégium gonosz tanárai Misit vádolják sikkasztással.
Végül Misi ártatlansága kiderül, de az átélt csalódás
örök nyomot hagy a gyermek lelkében: soha többé nem
akar debreceni diák lenni…
A darabot rendezte Pinczés István, Mezőcsát díszpolgára, Jászai Mari-díjas, Ucsimura-díjas rendező.
Koreográfus Tar Anett, zenei vezető Juhász Tamás. A
Mezőcsáti Színtársulat hamarosan tovább bővíti a
repertoárját, melyet reméljük hamarosan bemutatnak a
új művelődési házban.
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TÁJÉKOZTATÁS
RUHAADOMÁNY OSZTÁSRÓL!
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
ruhaosztást szervez, melynek keretében a rászorulók
az adományként összegyűjtött ruhákból
válogathatnak.
Az osztás időpontja:
2019. november 8. (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.

ezőcsáti

ásár ( iss ózsef utca)
időpontjai:

- november 13. szerda
- december 11. szerda
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gyházi hírek

zületések

Katolikus Egyház
Vachter Szabolcs és Halász Tünde

Bence Péter
Szentmisék
kezdete:

Kótai Mária és Dósa Márk Ádám

Boglárka

Kedd-szerdacsütörtökszombat:
7.00

Szűcs István és Vanczák Andrea

Léna

Hétfő, péntek:
18.00

Bánk Alexa Patrícia és Szabó Gábor

Tamás István

Vasárnap: 11.00

Plaszkó József Lóránt és Fónagy-Árva Judit

Judit
Református Egyház
Minden hétfőnkedden 7 óra 40
perctől
diákistentiszteletet
tartunk az Enyedy
diákoknak.
Minden vasárnap
de. 10 órától
istentisztelet.
November 16-án a
Dr.Enyedy Andor
Református
Általános Iskola,
Óvoda és Bölcsőde
Jótékonyság Bálját
tartjuk 19 órától a
tornacsarnokunkban.

ázasságkötés

Suha Viktória és Bara Gábor
Kovács Károlyné és Kovács László József
Barta Henrietta és Darab zoltán
Dósa Lászlóné és Dósa László

lhalálozás
Kaló Jánosné szül. Jelenﬁ Ágnes 79 évet élt
Budányi Györgyné szül.: Galyas Anna 59 évet élt
Illés József 57 évet élt
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Adventi vasárnapok Mezőcsáton
Adventi vásárra nyílik lehetőség a Hősök terén, melyre
Mezőcsát Város Önkormányzata faházikókat biztosít.
Ezek bérléséről, feltételeiről érdeklődjön a
(06 49) 552 046 -os telefonszámon,
vagy személyesen az önkormányzaton!

Részletek hamarosan a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár facebook oldalán
és a kihelyezett plakátokon!

álasztási eredmények

ezőcsáton!

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 4 697 fő

Polgármester-választás:
Siposné Horváth Anita Ágnes
Érvényes szavazat: 1669 (75,62%)
FIDESZ-KDNP
Kormos Anna
Érvényes szavazat: 416 (18,85%)
MSZP

Forrás: www.valasztas.hu

Ambrusné Salap Szilvia
Érvényes szavazat: 122 (5.53%)
FÜGGETLEN

Képviselő- választás:
Siposné Horváth Anita Ágnes - 1 154 (52.62%)
Kápolnai László - 1 149 (52.39%)
Vaskó Ferenc - 1 056 (48.15%)
Dr. Pallay Gergely - 772 (35.2%)
Halász Károly - 726 (33.11%)
Szilágyi Lajos - 669 (30.51%)
Kormos Anna - 656 (29.91%)
Taskó József - 639 (29.14%)
Tóth László - 632 (28.82%)
Kallóné Szilvási Zita - 457 (20.84%)
Rémiás Anita - 433 (19.74%)
Gazda István - 431 (19.65%)
Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna - 421 (19.2%)

Siska Gábor - 414 (18.88%)
Kecskésné Fehér Zsuzsánna - 411 (18.74%)
Kürthy Mihály Lajos - 394 (17.97%)
Lakatos Krisztián - 381 (17.37%)
Érsok Gábor - 380 (17.33%)
Ambrusné Salap Szilvia - 306 (13.95%)
Kovács Árpád Ferenc - 300 (13.68%)
Vincze Marianna - 299 (13.63%)
Barna Gyula Norbert - 285 (13.0%)
Holló Tamás - 274 (12.49%)
Barkó Istvánné - 260 (11.86%)
Kis Szilvia - 208 (9.48%)
Emődi János - 153 (6.98%)
Szabó László - 86 (3.92%)

