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z 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékezete
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történelmének meghatározó eseménye,
nemzeti identitásunk unk egyik alapköve.
Erejét, jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom katonai
beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Március 15ét, a forradalom kitörésének napját, nemzeti ünnepünket
a kihirdetett vészhelyzet miatt idén csak zárt ajtók
mögött, rendezvények nélkül ünnepelhettük az egész
országban. Mezőcsáton is elmaradt a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Mezőcsáti Művelődési Központ színháztermébe tervezett ünnepi közgyűlése és a forradalom és szabadságharc városi megemlékezése, így most a Csáti Újságban megjelenő cikkel
hajtunk fejet Petőﬁ, Kossuth és a többi hősünk emléke
előtt.
A Párizsból induló forradalmi hullám két nap alatt
jutott el Bécsből Pestre. A bécsi események bátorítást
adtak a Pilvaxban naponta összegyűlő értelmiségi
körnek, amely a kedvezőtlen, esős időjárás ellenére
eredménnyel szervezkedett. Március 15-én vásárt is
tartottak Pesten, ami szintén hozzájárult a tüntetés
sikeréhez. A megmozdulás fő szervezői radikális ﬁatal
értelmiségiek, Petőﬁ Sándor, Vasvári Pál és Jókai Mór

voltak. Petőﬁ naplója szerint a forradalom a Pilvax
kávéházból indult el. A szervezők először a tanuló
ifjúságot szólították magukhoz az Egyetem téren, aztán
lefoglalták Landerer Lajos nyomdáját. Itt nyomtatták ki
a követeléseiket összegző Tizenkét pontot és Petőﬁ
forradalmi hangvételű versét, a Nemzeti dalt. Röplapok
segítségével délután 3 órára a Nemzeti Múzeum
kertjébe gyűlést hirdettek, ahol állítólag tízezer polgár
volt már jelen. A Múzeum-kertből a tömeg a
Városházára, majd Budára, a Helytartótanácshoz
vonult, hogy kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt.
A Nemzeti Színházban este a nép kívánságára Katona
József darabját, a Bánk bánt tűzték műsorra, ezt azonban
félbeszakította a betóduló forradalmi tömeg.
A pesti forradalom hatással volt a pozsonyi rendi
országgyűlésre is, döntő győzelemre segítve a reformok
pártján állókat. V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti
eseményeket követően nem merte visszautasítani a
beadott feliratot, kinevezte gróf Batthyány Lajost
miniszterelnöknek, aki március 23-án megalakította az
első felelős magyar kormányt. A pesti forradalomnak is
köszönhető az áprilisi törvények megszületése, amelyek
eltörölték az elavult, rendiségen alapuló politikai
rendszert és lehetőséget biztosítottak a polgári
fejlődésre egy majdnem teljesen önálló Magyarország
számára. Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb
nemzeti ünnepünknek, amely jeles nap minden korban a
magyar szabadság szimbóluma maradt.
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Siposné Horváth Anita,
Mezőcsát város polgármester asszonya
90. születésnapja alkalmából köszöntötte

Poros Istvánnét.
Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!

olgármesteri tájékoztatás
Tisztelt Mezőcsáti Lakosok!
Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást nyújtsak az
Önkormányzat Képviselő-testületének a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatti működésével kapcsolatban.

Mint az Önök előtt is ismeretes, Magyarország Kormánya a koronavírus fertőzés terjedése miatt 40/2020. (III.
11.) rendeletével kihirdette Magyarország egész
területére vonatkozóan az Alaptörvény 53. cikke szerinti
veszélyhelyzetet, melynek fennállása alatt a Kormány
rendkívüli intézkedéseket tesz a fertőzés és az azzal
kapcsolatos nehézségek elhárítása érdekében.
A veszélyhelyzet az önkormányzatok képviselő-testületeinek működését is közvetlenül érinti. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése kimondja: Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének, feladat- és
hatáskörét – bizonyos korlátozással – a polgármester
gyakorolja. Így nem dönthet pl. önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is
érinti.
Előző jogszabályi rendelkezésekkel összhangban,
valamint tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre, a
veszélyhelyzet időtartama alatt a Képviselő-testület
nem ülésezik, feladatkörömben, polgármesterként hozom meg a szükséges döntéseket.
A járványügyi veszélyhelyzet elmúltával a Képviselőtestület rendes működése természetesen visszaáll.
Képviselő társaimmal addig is a megszokott jó kapcsolatban, együttműködve igyekszünk az Önök segítségére
lenni és mindent megtenni a helyzet könnyítése céljából.
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Mezőcsát, 2020. március 31.
Siposné Horváth Anita
polgármester

tt a tavasz, itt van újra...
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzata
Polgármesterének
2/2020 (III. 31) határozata
Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere, a
Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel
kihirdetett és a 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel
meghosszabbított veszélyhelyzet tartama alatt, a
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján hozott döntésével, jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja a Mezőcsát Kistérség
Többcélú Társulása 2020. március 5-én tartott ülésén a
Tanács 7/2020.(III.05.) határozatával megállapított
intézményi térítési díjakat és kedvezményeket,
valamint tudomásul veszi ezeknek a Mezőcsáti
Kistérség Humánszolgáltató Központ feladatellátása
során 2020. április 1-jétől kezdődő történő
alkalmazását.
Mezőcsát Város Önkormányzata Polgármesterének a
Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása által a
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központműködési körét érintő intézményi térítési díjak elfogadásáról szóló 2/2020 (III. 31) határozatának melléklete:

intézményi térítési díj:
- személyi segítés óradíja: 1.230 Ft/szolgálati óra
- szállítási kilométer díja: 150 Ft/szállítási km
Fogyatékkal élők nappali ellátásának intézményi
térítési díj megállapítása:
Intézményi térítési díja:
0-18 éves kiskorú igénybevevő esetén:
- napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:
0 Ft/nap
- nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd):
0 Ft/nap
18 év feletti felnőtt igénybevevők esetén:
- napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:
0 Ft/nap
- nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd):
675 Ft/nap
Idősek nappali ellátásának intézményi térítési díj
megállapítása:
Napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek: 0 Ft/nap
A Társulási Tanács felkéri Mezőcsát Város Polgármesterét és az intézményvezetőt, hogy Mezőcsát Város
Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi
ülésén gondoskodjanak a térítési díjak meghatározásáról.

Házi Segítségnyújtó Szolgálat
1. Gondozási szükséglettel rendelkezők intézményi
térítési díja:
gondozás óradíja: 685 Ft/ gondozási óra
Az igénybevevő jövedelmi helyzetétől függően a
Társulási Tanácsa az alábbi szerint biztosítja a Házi
Segítségnyújtó Szolgálat szociális segítést és a személyi
gondozást:
0.- Ft – 28. 500 Ft : 100.- Ft/gondozási óra
28. 501.- Ft – 70. 000 Ft: 125.- Ft/gondozási óra
70. 001.- Ft –100. 000 Ft: 150.- Ft/gondozási óra
100. 001.- Ft –150. 000 Ft: 350.- Ft/gondozási óra
150. 001.-Ft - 200.000 Ft: 475.- Ft/gondozási óra
200.001 Ft 685.-Ft/ gondozási óra
2. Gondozási szükséglet vizsgálat nélküli ellátottak
személyi térítési díja:
gondozás óradíja: 1. 635 Ft/ gondozási óra
Támogató Szolgálat
1. Szociálisan rászorult személyek esetében az intézményi térítési díj:
személyi segítés óradíja: 0 Ft/szolgálati óra
szállítási kilométer díja: 100 Ft/ szállítási km
2. Szociálisan nem rászorult személyek esetében az

Mezőcsát Város Önkormányzata
Polgármesterének
3/2020 (III. 31.) határozata
Mezőcsát Város Önkormányzatának Polgármestere a
Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel
kihirdetett és a 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel
meghosszabbított veszélyhelyzet tartama alatt, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján és az előterjesztésben foglaltak
ﬁgyelembevételével megállapítja, hogy a ﬁzetendő
térítési díjak összegét a 2019-ben megállapított
intézményi térítési díjakat nem módosítja.
A szociális étkeztetés területén ellátottak egy napra
jutó térítési díja
a)
b)

elvitellel:
kiszállítással

320,- Ft +ÁFA
428,- Ft.+ÁFA

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény változásait ﬁgyelembe véve felkéri a jegyzőt
a személyes gondoskodás körébe tartozó élelmezési
térítési díj megállapításáról szóló 6/2015. (III.31.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára azzal, hogy a
rendeletben meghatározott kedvezményeket továbbra is
biztosítani kívánja az ellátottak részére.
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ejlődünk...
Mezőcsát Város Önkormányzata az elmúlt négy évben azon dogozott, hogy minél több és minél nagyobb
volumenű, a gazdaságra, a városkép javítására és a
szegregácó felszámolására hatással lévő beruházás
megvalósulhasson. Ennek érdekében több pályázatot
nyújtottunk be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

Vásárcsarnok
nak munkálatai is. A terület infrastruktúrájának, egy 138
m2 –es szolgáltatóháznak – ahol biztosítva lesznek a

A beruházások 2019. év végén és 2020. év elején
léptek a megvalósítás szakaszába, miután sikeres
közbeszerzési eljárásokat folytattunk le. Elsőként a
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 azonosítószámú,
„Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a DélBorsodi térségben” pályázat keretében a Vásárcsarnok

építése kezdődött meg. Az épületben 4 db 12 m2-es, 1 db
10 m2-es és 2 db 24 m2-es üzlethelyiség bérlésére van
lehetőség, ezeken kívül lehetőséget biztosítunk asztalok
bérlésére is. A beruházás nettó 69.665.576.- Ft-ból
valósul meg.

Ipari Park
2020. elején megkezdődtek az Ipari Park kialakításá-

feltételek az Ipar Park működtetéséhez - , egy 673 m2
termelői csarnoknak – amely lehetőséget biztosít arra,
hogy helyet biztosítsunk az ideérkező vállalkozásoknak. A nettó 660.000.000.- Ft összértékű projektet a

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú,
Iparterület fejlesztése Mezőcsáton elnevezésű pályázat
keretében valósítjuk meg.

Bölcsőde
Annak érdekében, hogy a foglalkoztatást erősíthessük, szükség van a családok támogatására, családbarát
fejlesztések megvalósítására. Ennek érdekében

2020. április
A mélyépítési munkák közül első körben a kerékpárút
kialakítása kezdődik meg. A nettó 94.000.587.- Ft
összértékű projekt keretében 337,65 m kerékpárút, 1943
m kerékpáros nyom és 782 m burkolt padka kerül
kialakításra a Szent István és a Bajcsy – Zsilinszky
utcákon.

2. Szakmai programok központja

céloztunk meg egy 24 férőhelyes bölcsőde kialakítását.
A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00077 azonosítószámú
pályázat biztosított erre – és meglévő óvodáink
felújítására – lehetőséget. Az új intézmény a Hősök tere
17. szám alatt kerül megépítésre nettó 117 922 480.- Ft
értékben.

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012
A gazdaság fejlesztése és a családbarát intézkedések
mellett fontosnak tartjuk, hogy a szegregált területeken
élők életébe is minőségi változást hozzunk. Ehhez
járulnak hozzá a TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012
azonosítószámú Szociális célú városrehabilitáció
Mezőcsáton című projekt keretében megvalósuló
beruházás elemek.

A magasépítési munkák a Szent István utca 70. szám
alatti ingatlanon szükséges bontási munkákkal
kezdődött meg. Az egykori TSZ. iroda a - nettó
94.771.900.- Ft értékű - felújítást követően a TOP-5.2.1-

1. Kerékpárút

15-BO1-2016-00008 azonosítószámú „Komplex felzárkóztató program megvalósítása Mezőcsát leromlott
városrészein” című projekt szakmai programjainak ad
majd helyet. Lehetőséget biztosítva ez által, hogy a
város szegregált részein élők továbbra is olyan
programokban vehessenek részt, amelyek segítséget
nyújtanak számunkra a tanulásban, a mindennapi ügyek
intézésben, valamint abban is, hogy művészeti
foglalkozásunk által kibontakoztathassák a bennük rejlő
tehetséget.
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Kedves leendő Óvodásaink!
Tisztelt Szülők!
A Mezőcsáti Napocska Óvoda szeretettel várja a
2020/2021. nevelési évben is az óvodaköteles korba
lépő kisgyermekeket.
A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel az óvodai
beiratkozás menete megváltozott. Intézményünk 2020.
április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermekeket, akik óvodaköteles korba lépnek, azaz 2016.
szeptember 01. és 2017. augusztus 31. között születtek.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a
gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
Kérjük azon kedves Szülőket, akiknek még nem válik
gyermeke óvodakötelessé, de a 2,5 évet betölti, és a
következő nevelés évben igénybe kívánják venni az
óvodai nevelést a Mezőcsáti Napocska Óvodában,
szándéknyilatkozatukat minél előbb juttassák el
intézményünkbe elektronikus úton, telefonon, különösen indokolt esetben személyesen! Az igények elfogadására a férőhelyek függvényében van lehetőségünk.
Értesítjük továbbá a nagycsoportos gyermekek
szüleit, hogy az általános iskolába való beiratkozás
hasonló szabályok szerint zajlik, a kötelező felvételt
biztosító általános iskola hivatalból felveszi a gyermekeket. Aki nem kötelező felvételt biztosító általános
iskolába szeretné gyermekét járatni, szándéknyilatkozatát juttassa el az idevonatkozó, az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III.25.) EMMI határozat
eljárásrendje szerint az adott iskolába.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!
Köszönjük, hogy eddig is nagy számban intézményünket választották, a továbbiakban is számítunk
megtisztelő bizalmukra!
Bubenkóné Hudák Erika
mb. intézményvezető

Az emberi erőforrások minisztere
7/2020. (III. 25) EMMI határozat
a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre
történő óvodai, valamint általános iskolai
beiratkozásról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
hatáskörömben eljárva- ﬁgyelemmel a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre
– a következő határozatot hozom:
1.
A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021.
nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a

következőképpen kell eljárni:
a)
Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban
együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába
szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló
szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító
óvoda nevének és címének megjelölésével, az
elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt
esetben személyesen – az általa választott óvoda
vezetője 2020. április 17-ig fogadja.
b)
A körzettel nem rendelkező óvoda az oda
jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 2 –
április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt
szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a
vészhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra ﬁgyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul
tájékoztatja.
c)
A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek
felvételéről legkésőbb 2020 április 20-ig dönt, és erről
írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett
gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét,
továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés
információs rendszerébe.
d)
A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség
szerint a település többi kötelező felvételt biztosító
óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon
– 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett
gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés
arról, hogy más óvoda felvette.
e)
A kötelező felvételt biztosító óvoda a d)
alpontban foglalt felvételi döntésről értesíti a szülőt, a
gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés
információs rendszerébe. A beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első
óvodai nevelési napján kerül sor.
f)
Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi
kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a
vészhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra ﬁgyelemmel – beiratkozási beosztást készít, ennek
alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló
időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező
felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó
gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 31-ig
dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt,
az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda
vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a
köznevelés információs rendszerébe.
2.
A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021.
tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások
során a következőképp kell eljárni:
a)
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító
általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor
erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező
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felvételt biztosító általános iskola nevének és címének
megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy
különösen indokolt esetben személyesen – az általa
választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig
fogadja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a
KRÉTA segítségével bonyolítják le.
b)
A körzettel nem rendelkező általános iskola az
oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6 –
április 24. között tartja. Az általános iskola az a)
alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján
folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt
egészségügyi szempontokra ﬁgyelemmel – elkészíti a
beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást,
amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a
KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA
segítségével bonyolítják le.
c)
A körzettel nem rendelkező általános iskola a
gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt,
és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az
érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános
iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a
köznevelés információs rendszerébe.
d)
A kötelező felvételt biztosító általános iskola
2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe
tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem
érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette,
és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A
beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a
2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
e)
Ha a kötelező biztosító általános iskola a
felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi
kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá
eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan –
a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi
szempontokra ﬁgyelemmel – elkészíti a beiratkozások
időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt
haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt
biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó
gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig
dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt,
az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító
általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét
bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
3.
A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos
nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig
hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket
nevelő szülőt.
4.
A gyermek általános iskolai felvételről szóló
értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy
legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy
gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra,
továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén
melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának
megszervezését kéri.
5.
Elrendelem e határozat azonnali végrehajtását

isztelt leendő első osztályos zülők!
A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését az emberi erőforrások miniszterének
7/2020. (III. 25.) határozata szabályozza.
A veszélyhelyzetre tekintettel az általános iskolai
beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:
Ha a szülő nem kötelező felvételt biztosító általános
iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor az erre
irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt
biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen
indokolt esetben személyesen – az általa választott
általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja.
A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda
jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6 –
április 24. között tartja. Az általános iskola a
Szándéknyilatkozatok (Letölthető a www.csatireﬁ.hu
oldalról. Kitöltés után az az iskola@csatireﬁ.hu e-mail
címre kérjük visszaküldeni) alapján folyamatosan – a
veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra ﬁgyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja.
A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek
felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről
írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és a kötelező
felvételt biztosító általános iskola vezetőjét.
A jelenlegi helyzetben a gyermek beíratása történhet:
1. Online: A szülő a gyermek beíratáshoz szükséges
dokumentumokat scannelve, vagy lefotózva elküldi az
iskola@csatireﬁ.hu e-mail címre.
2. Telefonon: a szükséges adatokat pontosan
bediktálva a 06 49 352 723-as telefonszámon.
3. Ha másképpen nem oldható meg: személyesen a 06
49 352 723-as telefonszámon egyeztetett időpontban.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
·a gyermek születési anyakönyvi kivonata
·lakcímkártyája
·TAJ kártyája
·az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás, amely lehet
o nevelési tanácsadás keretében végzett
iskolaérettségi szakértői vélemény,
o sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
· Oktatási azonosító száma
· A gyermekétől különélő szülő esetében nyilatkozat a
szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
A legfrissebb információk intézményünk honlapján
www.csatireﬁ.hu elérhetőek lesznek.
Kérem e rendkívüli helyzetben a kedves szülők
megértő együttműködését!
Tisztelettel:
Horváth László sk.
igazgató
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eltöltött órák, melyek a próbák alkalmával csak
erősödnek.
A 2020-as évben a zsűri székéből nézhettem végig az
alsó tagozatos gyermekek műsorát, mely még új volt
számomra és meglepő, sőt megtisztelő. Magával
ragadott a hangulat, melynek megalapozásáról a
néptáncos növendékek gondoskodtak, majd pedig a

élűzés az

gressyben

A hagyományokhoz híven február első péntekjén és
szombatján megrendezésre került a farsangi mulatság
a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornacsarnokában.
Minden évben a gyermekek számára egy igazán fontos

várva várt 4. osztályos diákok. A keringő a régi korok
eleganciáját tükrözte műsorában, ahol a lábak egyszerre
és a zene ütemére mozdultak, s a csillogó szemek
elárulták azt; már várták ezt a napot. Ezt követően
szintén a 4. osztályosok műsora következett, akik a hagyománytól eltérve a Grease c. ismert ﬁlmet dolgozták
fel, s ezzel felrobbantották a sportcsarnokot. Elképesztő
energiabomba áradt a nézők felé, – szívem szerint
felálltam volna táncolni - az asztal alatt járt minden
zsűritag lába. A gyermekek produkciója színes,
változatos és energiával teli volt.
A pénteki napon Bubenkóné Hudák Erika, Siposné
Horváth Anita és jómagam, Czirkus Babett zsűriztük a
gyermekek produkcióját. Kiosztásra került a legaranyosabb, a legvagányabb, a legötletesebb jelmezes és
még sok más cím, melyet kiérdemeltek a gyermekek.
Gratulálunk a felkészítő tanároknak és az iskolásoknak!

alentin-napi jótékonysági bál az
gressyben

eseménynek számít, hisz kikapcsolódást és feltöltődést
jelent számukra a felkészülés, valamint a rendezvény
napja is. Jó közösségteremtő hatással bírnak az együtt

A Mezőcsáti Általános
Iskola Ifjúságáért Alapítvány az idén is Valentin –
napon tartotta a jótékonysági bálját. Az angolszász
országokban Valentine (Bálint) napján (február 14.)
tartott ünnepe a 20. század
végétől világszerte elterjedt
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világi "szerelmes-ünnepként”. A báli előkészületek is a
szerelem jegyében zajlottak, a dekoráció, az ételek
elnevezése is ezt tükrözte.
Alapítványunk, intézményünk életében biztos pontot
jelent. Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet.
Ebben az esetben a tanulóink támogatása az elsődleges
cél. A bálból befolyó összegből elsősorban az
osztálykirándulások támogatása az elsődleges cél, tehát
aki részt vett a bálunkon azon kívül, hogy egy jót
szórakozhatott támogatta diákjainkat is.
A rendezvény megszervezéséért, lebonyolításáért, a
helyszín dekorálásáért, méltóvá tételéért nagyon sokan
dolgoztak, az Alapítvány tagjai, az intézményvezetés,
továbbá a pedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, az
intézményi alkalmazottak és a Szülői Munkaközösség
tagjai.
Akiknek munkájukért elismerés jár. Köszönjük
segítségüket!
Továbbá köszönjük a szórakozni vágyók részvételét és
azok támogatását is, akik támogatói jegyek vásárlásával

járultak hozzá a bevétel növeléséhez, valamint köszönjük a tombola felajánlásokat, sok szép és értékes ajándék gyűlt össze.
A bál nyitótáncát Rőthi Margaréta és Kovács Noé, 8.
évfolyamos tanulóink, a nyitóműsort Balázs Vid énekes
műsora követte, majd a Szélike Népi Együttes tagjainak
előadásában láthattuk, vacsora után a farsangi meglepetésműsor adták elő szintén a 8. évfolyamos tanulóink.
Az est színvonalas zenéjét a Horizont zenekar szolgáltatta, a ﬁnom vacsoráról pedig Poros József gondoskodott.
Támogatók:
Arnóth István, Arnóth János, Arnóthné Németh Edina,
Bakondiné Molnár Zsuzsanna, Balasti Emese, Balázs József,
Balogh Alfréd, Balogh Bálintné, Balogh István, Baloghné Barna
Andrea, Bán Bettina, Barabásné Balogh Ilona, Barati Tamás,
Bariné Lakatos Anikó, Barna Andrea, Barna Katalin, Barna
Tamás, Bartók József, Bartók Petra, Bartók Vanda, Becsei
Tamás, Becsei Zoltán, Becseiné Sepsi Andrea, Benőcsné Gulyás
Anikó, Bereczki Ferenc József, Besenyei Mária, Boda

Zsuzsanna, Bódi Bernadett, Bódiné Bertók Magdolna, Bóta
Zsuzsanna, Botos Sarolta, Botos Zsanett, Coop unió, Csapóné
Matyi Éva, Csáti Optika, Csépné Czirják Gréta, Csorba Gergő,
Csorba Tamás, Csorbáné Tóth Tímea, Darab Attila, Deák Csaba,
Deákné Szinai Valéria, Dobó Veronika, Dósa Dorina, Dósa
Erzsébet, Dósa Judit, Dósa László, Dósa Leila, Dósa Nóra, Dr.
Pallay Gergely, Dr. Ruszin György, Drága Jánosné, Ducsai
József, Ducsainé Deák Andrea, Ducsainé Pecze Anita,
Élelmezési Központ, Emődi Anett, Emődi Józsefné, Emődi
Zsuzsanna, Erőssné Dargai Ilona, Farkas Andrea, Farkas Anett,
Farkas Ferenc, Farkas Fruzsina, Farkas Tamás, Farkas Tímea,
Farkasné Barna Anita, Farkasné Dósa Mónika, Ferencz Erzsébet
Eszter, Fergéné Törő Erika, Finiker Bt., Frank Éva, Fróna Stella,
Füzi Janka, Galyas Géza, Gályász Ferenc, Gályász Zsuzsanna,
Garai Zsuzsanna, Gáspár Ágnes, Gulyás Sándorné, Gyuricskó
András, Hadiné Nagy Anna Mária, Halász Ferencné, Halász
Károly, Halász Róbert, Hankó Renáta, Harsányi Gabriella,
Harsányi Genovéva, Hegyi Sándorné, Holló Tamásné, Hornyák
Anikó, Horváth Hedvig, Horváth Kálmán, Horváth Norbert,
Horváthné Dósa Katalin, Horváthné Nyeste Mariann, ifj. Vályi
Lajos, Juhász Istvánné, Juhászné Bajtai Erzsébet, Kalber Imre,
Kalberné Kovács Katalin, Kallóné Szilvási Zita, Kálmán Győző,
Kápolnai László, Karda Éva Franciska, Keresztesi Csaba,
Keresztesiné Ónodi Krisztina, Kertész Zsolt, Kishortobágy
Major – Molnárné Tomi Tünde, Kiss Andrea, Kiss Beáta, Kiss
Ida, Kiss Róbertné, Kocsis Bernadett, Kolompár Gina,
Kolompár Ildikó Rozália, Kondrák Mihály, Kondráth Krisztián,
Kónya Mária, Kormos Ágnes, Kormos Anna, Kótai Larissza,
Kovács Árpád, Kovács Ildikó, Kovács László, Kovács Lászlóné,
Kovács Tamás, Kovácsné Barna Borbála, Kozsnyánszkyné
Vinnai Ildikó, Kuliné Arnóth Erzsébet, Kunkliné Szabó Erika,
Ladányi Dorina, Lakatos Andrea, Lakatos Lajos, Lakatos
Lajosné, Lakatos Piroska, Lakatos Rita, Lakatos Tamás,
Lengyelné Kormos Mária, Lévainé Kiss Éva, Lovas András,
Lőcsei Emma, Magyari Erika, Makó Norbert, Makó Zalán,
Mátyás Zoltán, Mészáros Anett, Mészáros László, Mészáros
Mária, Mezeiné Papp Judit, Mezőkövesdi Tankerületi Központ,
Mihalovics Lászlóné, Miskolczi Tibor, Molnár Georgina,
Molnár Hajnalka, Molnár Ildikó, Molnár Zoltán, Molnárné Elek
Szilvia, Nagy Annamária, Nagy Beáta, Nagy Gábor, Nagy Ildikó,
Nagy István, Nagy Krisztina, Nagy Zoltán, Nagy Zsuzsa,
Nagyné Hímer Szilvia, Oláh Adrienn, Olej Annamária, Ónodi
Krisztina, Orosz Anita, Orosz Nóra, Orosz Norbert, Paczók
Károlyné, Pallay Géza, Pálma Presszó, Pásztor Éva, Pető
Istvánné, Petra Csaba, Pokol Csárda Felsőzsolca, Poros Andrea,
Poros József, Radicsné Dósa Erzsébet, Ravalla Ilona, Répási
Gábor, Rézműves, Mária Emese, Rontó Brigitta, Rostás
Csabáné, Roszkos Lajos, Rőthi János, Rőthi Jánosné, Salapné
Pósa Erzsébet, Sepsi Katalin, Sepsi Tamás, Simonné Takács
Tünde, Sipos Tamás, Siposné Horváth Anita, Siposné Rézműves
Nikolett, Skaliczkiné Sepsi Melinda, Soltész Nagy Kálmánné,
Sólyom Krisztián, Somodi Ágnes, Szabó Gábor, Szabó Gyula,
Szabó László, Szabó Martin, Szabó Péterné, Szabó Zoltán,
Szabóné Terhes Zsuzsanna, Szénási Anikó, Szendrei Gyula,
Szendreiné Kerékgyártó Eszter, Szép és Társa Bt., Szőke Zoltán,
Sztefanyuk Gabriella, Szukonyikné Rostás Valéria, Taskó
József, Tegzes György, Termál Fürdő Kft., Terpákné Varga
Anikó, Tompa Géza, Tóth Kálmánné, Tóth László, Tóth Nóra,
Tóthné Kormos Ágnes, Törő Mónika, Tukáné Makó Gabriella,
Vályi Lajos, Váradi Anita, Varga Margit, Vaskó Ferencné, Vavra
Ottília, Vavra Péter, Veres Gergő, Veres Viktória, Veres Zsolt,
Vincze Éva, Vitéz Gábor Miklós, Z. Nagy István, Z. Nagy Judit,
Z. Nagyné Kálvin Magdolna, Záborszki Andrea, Zelei Ferenc
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agyszabású verseny a
anuszodában

alkalomból tette le az első vizsgáikat.

2020. március 7-én került sor az első, Mezőcsáton
megrendezésre kerülő úszóversenyre.
A rendezvény kezdetén a vendégeket Mezőcsát város
polgármestere, Siposné Horváth Anita köszöntötte,
majd a versenyt Tállai András, miniszterhelyettes úr
nyitotta meg.

A felállt mezőny a következőképpen alakult:
1. Edelény Szt. Miklós Görög Kat. SE
2. Fiedler Ottó SE Ózd
3. Hejőkeresztúr DSE
4. MEAFC
5. Mezőkövesd Zsóry
6. Miskolci Sportiskola
7. Ózdi Úszó Klub
8. Swimming Petathlon Club
9. Szerencs VSE

Ezt követően átvette a szót Fridrich László versenybíró, aki a verseny megkezdése előtt szavaival ösztönözte a rajthoz álló, nyerni akaró részvevőket.
Összesen 6 település, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében működő sportegyesület versenyzői állhattak
a rajthoz és versenyezhettek a Mezőcsáti Tanuszodában.
A megmérettetésen összesen 144 induló volt és 327 rajt.
A verseny részeként szolgált a Magyar Úszó Szövetség
által szükséges úszó alapkövetelmény vizsga, amely
ahhoz kell, hogy a gyerekeket le lehessen igazolni, majd
a későbbiekben ez a feltétele annak, hogy országos
szintű versenyeken indulhassanak. Ezt a vizsgát 36 fő
teljesítette az indulók közül. Ebből 17 fő már csak a
hiányzó úszásnemből vizsgázott, 19 fő pedig ebből az

A fárasztó és eredményes nap végén Siposné Horváth
Anita, polgármester asszony és Pantyi Tünde, létesítményvezető adta át a megérdemelt díjakat.
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gyász ideje. A mise végeztével az Oltáriszentséget külön őrzési helyre viszik, az oltárról mindent leszednek,
csak a gyertyatartókat és a lepellel letakart keresztet
hagyják ott Jézus szenvedéseinek és ruháitól való
megfosztásának szimbolizálására. Nagypénteken
szokásos a keresztútjárás, amely során felidézik Jézus
szenvedésének egyes állomásait. Tilos volt mindenféle
állattartással, földműveléssel kapcsolatos munka, mert
az szerencsétlenséget hozhat. Úgy tartották, aki
nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem
fog majd a betegség.

úsvéti népszokások
Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a Húsvét előtti virágvasárnap. A VI. századtól kezdve körmeneteket tartottak, amelyeken a pálmalevél az időjárási
viszontagságok mellett a különféle varázslatoktól is
megvédett. Magyarországon ezt a szentelt pálmát
helyettesíti a barkaág. Bár a barkaszentelés egyházi
eredetű, a népi hagyományok szerint használták még
rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés és villámlás
elhárítására is.

Kiszehajtás, villőzés
Virágvasárnapon egy szalmabábut menyecskeruhába
öltöztettek. A kisze, vagy más néven banya a tél, a böjt
és a betegség megtestesítője, amelyet a lányok énekelve
végigvittek a falun majd, vízbe hajították, vagy
elégették. A kiszehajtás után sok helyen a villőzés
következett: a lányok villőnek nevezett, felszalagozott
faágakkal járták a házakat. A villőt olykor kifújt
tojásokkal is díszítették. A kisze vízbe hajítása,
elégetése a tél kivitelét, a villő behozása a tavasz
behozatalát jelentette.

A nagyhét szokásai
Nagycsütörtök Krisztus utolsó vacsoráját, majd
elfogatását és szenvedéseinek kezdetét jelképezi.
Estéjén a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint
„Rómába mennek”. Liturgikus eredetű szokás a
nagycsütörtöki lábmosás, amely alázatra neveli a
hatalmasokat. Szokás volt zöldcsütörtöknek is nevezni
és a jó termés reményében, valamint a böjt okán valami
zöldet, például spenótot, sóskát fogyasztani.
Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja, a böjt és a

Nagyszombat arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt. Nagyszombaton este a harangok „visszajönnek Rómából”, véget ér a
40 napos böjt. Szokás volt az első harangszóra
kiszaladni a kertbe, megrázni a gyümölcsfákat, hogy a
régi, rossz termés lehulljon és ne legyen férges az új.
Húsvét vasárnapja a feltámadás napja, ehhez a naphoz
tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti
misére letakart kosarakkal mentek a hívők, amelyben
bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt.
Húsvéthétfő a locsolkodás napja, amely szokás alapja
a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit
volt, eredete a keresztelésre utal.

öszöntés
Darab Károlynét
80. születésnapja alkalmából
szeretettel köszöntik:
ﬁa, lánya, unokái, menyei.

öszöntés
DRÁGA EGYETLEN MI MAMÁNK!
A legjobb falatokat a szájadtól vontad meg, hogy mi
felnőhessünk.

80. születésnapod alkalmából szeretettel
köszöntünk:
unokáid, Ádám és Demi.
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egemlékezés
„Csendes a temető, csendesen állj meg itt
Drága jó édesanyám békében pihen itt.
Áldja meg az Istenem a sírhalom minden porszemét,
Amely betakarja drága jó édesanyám jó szívét,
Amióta örökre itt hagytál, oly üres és fájdalmas az
élet,
De áldott emléked örökre, itt maradt velem.
Már nélküled jöhet a nyár, az ősz, a tavasz,
De bármilyen szép nélküled már nem ugyanaz.
Kérjük a jó Istent, hogy jól bánjon veled,
Legyen békés, csendes a pihenésed!”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor drága jó édesanyám,

Szabó Károlyné
sz. Kovács Erzsébet
11 éve itt hagyott minket.
Örökké bánatos lányod Éva és
családja

egemlékezés
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a két, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!”
Fájó szívvel emlékezünk,

Mészáros
Lászlónéra
szül. Gyöngyösi
Katalin,

aki 10 évvel ezelőtt örökre itt hagyott bennünket.
Emlékeznek rá: két lánya, 5 unokája, 4 testvére
családjaikkal és keresztﬁa családjával.
Nagyon hiányzol nekem: nővéred, Marika
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gyházi hírek

zületések

Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:

Tamás József és Majláth Judit

József Iván

Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Református Egyház
Facebook élő közvetítés
ONLINE
Istentiszteleti alkalmaink
áprilisban:
2020. április 9-én csütörtök 18
órakor bűnbánati istentisztelet.
2020. április 10. Nagypéntek de.
10 órakor istentisztelet.
2020. április 11. Nagyszombat
de. 18 órakor bűnbánati
istentisztelet.
2020. április 12. HÚSVÉT 1. napja de. 10 órakor
istentisztelet.
A további istentiszteleti alkalmak az állami
rendelettől függően szokásos módon, vagy online
formában.

ázasságkötés

Barna Bettina és Miklós Dávid
Gulyás Mónika Gréta és Osztolyka Gergely
Puskás Bettina és Ardai Ferenc
Nagy Ildikó és Cseh Krisztián

lhalálozás
Szekeres Sándor 66 évet élt
Borsos József 62 évet élt
Emődi Mihály élt 77 évet
Farkas Attila élt 75 évet
özv. Csorba Lajosné szül.: Nagy Margit élt 75 évet
Kovács János élt 77 évet
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ellemes húsvéti ünnepeket!
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