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ÚJ MENTŐAUTÓ MEZŐCSÁTON
2020. június 18-án, csütörtökön került megrendezésre a
Mezőcsáti Mentőállomáson az új mentőautó átadása.
Az átadó ünnepség kezdetén a Mezőcsát Népi Együttes rövid
műsorát tekinthették meg, Simon Lilla és Fidler István előadásában. Ezt követően Siposné Horváth Anita Ágnes, városunk
polgármester asszonya köszöntötte a megjelent vendégeket, majd
Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese,
parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője vette
át a szót és osztotta meg városunk lakosságával az ünnepi
gondolatait. Befejezésként Dr. Kádár Balázs, az Országos
Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Mentőszervezetének
vezetőjének átadóval kapcsolatos sorait hallgathatták.
A nemzeti színű szalag átvágásával adták át Vavra Péter úrnak, a
Mezőcsáti Mentőállomás vezetőjének az új, környezetkímélő
motorral és biztonságtechnikai eszközökkel felszerelt gépjárműt.
A rendezvény végén a kigurult autó megtekintésére volt lehetőség,
valamint a Mezőcsáti Élelmezési Központ munkatársai jóvoltából
közösen elfogyasztottak egy ﬁnom ebédet a meghívott vendégek.
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öszönet és hála!

együtt munkálkodtok Mezőcsát város lakosságáért és
városunk jövőjéért.
„A siker nem véletlen. Kemény munka, kitartás,
tanulás, áldozat és mindezek felett szeretet mindaz
iránt, amit tudni és tanulni akarsz.”
/Pelé/
Isten éltessen nagyon sokáig erőben, egészségben és
velünk együtt egy közösségben minden egészségügyi
dolgozót, minden köztisztviselőt, közalkalmazottat,
pedagógust, önkéntes segítőt és minden mezőcsáti
lakost!
Siposné Horváth Anita Ágnes
Mezőcsát város polgármestere

Az elmúlt pár hónap mindannyiunk számára megpróbáltatásokkal teli volt, hisz felborult az életünk, s nem
csak az önkormányzat falain belül, hanem otthon, s a
nagyvilágban is. Megküzdöttünk a nehézségekkel, féltettük egymást, de egyelőre fellélegezhetünk. Köszönöm a munkatársaimnak, az intézményvezetőknek és
minden kedves önkéntes segítőnek, hogy a munka
tovább haladt gördülékenyen, s kitartottunk.
Kedves Egészségügyi Dolgozók! Semmelweis-nap alkalmából minden évben Titeket ünneplünk, de ez most
más volt, hisz a mindennapi események közé bekerült
egy új, idegen járvány is, mely új kihívások elé állított
mindenkit. Az elmúlt hónapokért: Köszönet és hála!
Kedves Köztisztviselők! Július elseje a Ti napotok is
volt, s ezúton köszönöm, hogy nap, mint nap velem

öztisztviselői díj
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Köztisztviselői Díjat adományozott
Karakas Sándorné számára, aki a Mezőcsáti
Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
osztályvezetője. A díjat átnyújtotta számára
Bánné Dr. Gál Boglárka elnök asszony és Dr.
Lupkovics Beáta jegyző.
Gratulálunk Kolléganőnknek, s munkájához
sok erőt, jó egészséget kívánunk!
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június 30-án tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta
és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület elfogadta az év első félévében
végzett felújítási és karbantartási munkákról készített
tájékoztatót.
Döntés született a Mezőcsáti Református Temető
helyzetének rendezéséről.
Elfogadásra kerület a közterületen történő szeszes ital
fogyasztás szabályairól szóló rendelet, mely szabályozza, hogy Mezőcsát Város közterületein a szeszes
ital fogyasztás szabálysértésnek minősül. Szabálysértés
esetén az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti
rendőrkapitányság járhat el, a rendőrség az ügyben
helyszíni bírságot szabhat ki, vagy feljelentés alapján
tárgyalhatja az ügyet.
Megalkotásra került a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet is.
Döntés született a Mezőcsáti Napocska Óvoda intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása során.
A döntés alapján Bubenkóné Hudák Erika jelenleg
megbízott intézményvezető kapott 5 évre szóló óvodavezetői kinevezést.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00044 azonosítószámú,
„Esély Otthon Mezőcsáton” című pályázat keretében
„Helyi ösztönző rendszer” megvalósítására való felhatalmazást megszavazta a Testület.

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata véleményét kikérve, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre,

közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire,
alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.
E rendelet célja, hogy Mezőcsát Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek ﬁgyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok
ellátási formáját, módját és mértékét.
Az önkormányzat közművelődési
alapszolgáltatásai
2.§
(1) Az önkormányzat adottságainak ﬁgyelembe vételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeinek biztosítása,
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység
feltételeinek biztosítása
(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű
művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének
helyszínét,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási
lehetőségeket teremt.
(3) Mezőcsát Város Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat
támogatja:
– A város hagyományainak, természeti, művészeti,
vallási értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális
közösségeinek, új kezdeményezéseiknek bemutatása,
értékelése. A lokálpatriotizmus növelése.
– A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések, melyek a ﬁzikai erőnlét fejlesztésére, a
mentális egészség kondicionálásra, a sport és a kultúra
kapcsolatának gondozására irányulnak.
– Az amatőr művészeti alkotókedvet, tehetséget gondozó tevékenységi formák, művészeti közösségek működtetése.
– Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.
Az önkormányzat közművelődési feladatainak
ellátási formája, módja
3.§
Az önkormányzat a meghatározott alapszolgáltatások
megvalósítása érdekében
a)
közművelődési intézményt működtet, továbbá

2020. július
b) közösségi színtereket biztosít
4. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított, költségvetési
szervként működő Mezőcsáti Művelődési Központ és
Könyvtár integrált kulturális intézmény (székhelye:
3450 Mezőcsát, Szent István u. 17-19.) szervezeti
egységével látja el.
(2) A Képviselő-testület 2018. évben a közművelődési
és könyvtári feladatok magasabb szintű ellátása
érdekében Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
elnevezéssel önkormányzati intézményt hozott létre.
(3) Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak
végrehajtására minden évben intézményi munkatervet
és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet készít.
Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kér az intézményben működő, vezetést
segítő testületektől, szervektől, közösségektől. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismerteti, valamint
megküldi az intézményben működő, vezetést segítő
testületek, szervek, közösségek képviselőinek, az
ellenőrzést végző és irányító szerveknek.
(4) Az önkormányzat a közművelődési intézmény által
készített munkatervet és annak mellékletét képező
szolgáltatási tervet legkésőbb a március 1-je utáni első,
soron következő testületi ülésen fogadja el.
A közművelődési tevékenység ﬁnanszírozása
5. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatait,
alapszolgáltatásait és a kapcsolódó intézményi működést költségvetéséből ﬁnanszírozza, az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-, valamint a feladatﬁnanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályokba foglaltakat.
(2) Az önkormányzat a kiemelt városi ünnepségeinek
és közművelődési rendezvényeinek támogatását éves
rendezvénytervben hagyja jóvá, és a költségvetési lehetőségek függvényében a rendezvényeket megvalósító
intézmények, civil szervezetek számára támogatást
biztosít.
(3) Az önkormányzat az éves költségvetésében, az
alapellátás veszélyeztetése nélkül egyedi támogatásban
részesítheti azokat a Mezőcsát városában működő,
illetve országos, regionális, megyei kulturális célú
tevékenységet végző civil szervezeteket, amelyek a
közművelődési alapszolgáltatások megvalósításában
részt vesznek.
6. §
(1) Az intézmény önálló gazdasági szervezettel nem
rendelkezik, így az ezzel összefüggő feladatok ellátását
megállapodás alapján a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges ön-

rész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
(3) A munkatervet és a szakmai beszámolót önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja, ellátja az intézmény szakmai ellenőrzését. Az intézmény vezetője a
munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és
értékeli. Az önkormányzat a munkatervben szereplő
rendezvényekre, továbbá a város közművelődési feladatait ellátó civil szervezetek támogatására éves költségvetésében keretet különít el, ütemezésükre éves
programtervet készít.
(4) A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet
által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az önkormányzat a közművelődési intézményének
ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak
alapján látja el.
A közművelődésben együttműködő partnerek
7. §
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak
ellátása során együttműködik:
a) A Mezőcsáton működő, közművelődési feladatokat
is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,
b) Egyházakkal,
c) Oktatási, nevelési intézményekkel,
d) Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal,
e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal,
f) Mezőcsáti Települési Értéktár Bizottsággal.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2001.
(III. 29.) évi 3. számú önkormányzati rendelete hatályát
veszti.
Siposné Horváth Anita
Dr. Jerebák József
polgármester
jegyző
A rendelet 2020. június 30–án kihirdetésre került.

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszes ital
fogyasztás szabályairól
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-
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testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
5. és 17. pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltak ﬁgyelembevételével a következőket rendeli el:
1.§
A rendet célja
A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok
megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási
szokások befolyásolásával a közterület használat
rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek
tisztántartását és hozzájárul a közterületi rendbontások,
garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.
2.§
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában
a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29.
§ (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott terület,
mely a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra
szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás
nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető,
ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét
is.
b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 2. § 23a) pontja szerinti minden alkohol
tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati
jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával
készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítőitalokat.
c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet. 28.§ a) pontja szerinti rendezvény,
amely nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy
más alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve
a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi
vásárokat –, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként
kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó
termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által
meghatározott helyen eseti alkalommal végzett
étkeztetést, illetve italszolgáltatást.
3.§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya Mezőcsát Város köz-

igazgatási területén lévő belterületi közterületekre
terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya minden, Mezőcsát
Város közigazgatási területén, bármilyen jogcímen
tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
4.§
Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai,
és kivételei
(1) A (2) bekezdéseiben foglalt kivételekkel Mezőcsát
Város belterületének közterületein
- különösen a közterület-foglalási engedéllyel nem
rendelkező vendéglátó-ipari egységek,
- kereskedelmi üzlethelyiségek és más árusító helyek továbbiakban: üzletek előtt és környékén,
- játszótéren,
- önkormányzati intézmények előtti közterületeken
tilos a szeszesital fogyasztása.
(2) E rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szeszes ital
fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel,
közterület – foglalási engedéllyel rendelkező szeszes
ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egységekre, és
annak érvényes engedéllyel rendelkező előkertjére,
teraszára, kitelepülés területére azok hivatalos nyitvatartási idejében,
b) az engedéllyel szervezett és az engedéllyel rendelkező, illetve a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelentett alkalmi rendezvények területére, a
rendezvény idején, illetve a bejelentett családi, községiés sporteseményekkel kapcsolatos rendezvényekre,
illetve bejelentett civil szervezetek, intézmények
hivatalos rendezvényeire pl.: lakodalmas menet vagy
szüreti menet, a rendezvény területére, útvonalára és
idejére,
c) A rendelet időbeli hatálya nem terjed ki minden év
december 31. napján 18:00 órától a következő év január
1-jén 6:00 óráig terjedő időszakra.
5. §
A rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.
Siposné Horváth Anita
Dr. Jerebák József
polgármester
jegyző
A kihirdetés napja: 2020. június 30.

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ
Család-és gyermekjóléti központ
szociális diagnózist készítő esetmenedzser
munkakör betöltésére.
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450. Mezőcsát,
Hősök tere 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény család-és gyermekjóléti központ
szakmai egységében a szociális diagnózist készítő
esetmenedzser munkakörébe tartozó feladatok, különös
tekintettel az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról, továbbá a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltakra
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú
melléklet II. rész szerinti a szociális diagnózist készítő
esetmenedzser részére előírt képesítés,
Felhasználói szintű MS Oﬃce (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A jogszabályban előírt képesítés hiányában is fogadjuk a pályázatokat, amennyiben a pályázó a felmentés
feltételeinek megfelel, és vállalja a képesítés megszerzését, továbbá szociális- gyermekjóléti területen szeretne tartósan elhelyezkedni.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,
gyermekjóléti vagy szociális területen szerzett - 1 év
alatti szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használata,
helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt
személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék, nyilatkozat arról,
hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§. (8) bekezdésben
található kizáró okok nem állnak fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július
12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-

ciót Kallóné Szilvási Zita nyújt, a 06/49-552-005 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével
(3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 91307-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser.
Elektronikus úton Kallóné Szilvási Zita részére a
human@mezocsat.hu e-mail címen keresztül.
Személyesen: Kallóné Szilvási Zita, Borsod-AbaújZemplén megye, 3450. Mezőcsát, Hősök tere 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 14.

egítünk…
Mezőcsát Város Önkormányzatának vezetősége
fontosnak tartja a családok segítését, a ﬁatalok
marasztalását. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat
városunkban, kell egy biztos háttér, s jövőkép.
A TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012 azonosítószámú,
„Szociális célú városrehabilitáció Mezőcsáton” című
projekt keretében kerül sor városunkban 11 olyan lakás
kialakítására, amely a jelenleg szegregátumban élők
felzárkóztatását szolgálják.
A Jókai, Rét, Gárdonyi és Bajcsy – Zsilinszky
utcákban található ingatlanok felújítása jelenleg is
zajlik, az átadásukra legkésőbb 2021. februárjában
kerülhet sor. Minden lakás komfortos lesz, fürdőszobával, vezetékes gázzal, vízzel és csatornázással,
elektromos árammal. Ezeken kívül a beköltözők
rendelkezésére bocsájtunk a mindennapi élethez
szükséges eszközöket is. A lakások mérete különböző, a
legkisebbek 3 - 3 fő befogadására alkalmasak, a
legnagyobbat 8 főre tervezték. Ezeken kívül vannak 4,
5, és 7 fős lakások is.
A beruházást több, mint 120.000.000.- Ft-ból valósítjuk meg, mely a mezőcsáti lakosok érdekeit szolgálja
majd a közeljövőben.

iadó
Kiadóvá vált Mezőcsát Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő
buszpályaudvar büféje.
Bővebb indormáció kérhető Pelyhe Enikőnél,

a +36 20 371 18 76-os telefonszámon,
illetve az önkormányzaton.
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yári diákmunka
2020. nyarán is szükség van a ﬁatalok munkájára,
hisz évről évre segítik az intézmények dolgozóit.
Ebben az évben 3 héten át, 50 fő lelkes és tettre kész
tanuló vág neki a szünidei munkának. Ez idő alatt nyitva
tart a Művészetek Háza (Zsinagóga) és az Édes Antal
kúria (házasságkötő terem), ahová nyugodt szívvel
betérhetnek és szétnézhetnek az érdeklődők.
Arra kérjük Önöket, hogy segítsék munkájukat és
legyenek türelemmel a lelkes ﬁatalok iránt.

a

grárkonferencia
űvészetek ázában

Édes Antal kúria - házasságkötő terem

2020. július 13. - július 31.
Hétfő: 09.00 - 15.00
Kedd: 09.00 - 15.00
Szerda: 09.00 - 15.00
Csütörtök: 09.00 - 15.00
Péntek: 09.00 - 15.00

Művészetek Háza - Zsinagóga

2020. július 13. - július 31.
Hétfő: 09.00 - 15.00
Kedd: 09.00 - 15.00
Szerda: 09.00 - 15.00
Csütörtök: 09.00 - 15.00
Péntek: 09.00 - 15.00

2020. július 4-én, a Művészetek Házában került
megrendezésre az agrárkonferencia, melynek házigazdája Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere volt.
Első blokkban a „Tíz – tiszta víz” zenés, verses műsort
láthattak az érdeklődők a vízről, a Mezőcsáti
Színtársulat és a Debreceni Színjátszó Stúdió tagjainak
előadásában. Zongorán közreműködött Juhász Tamás
zongoraművész, zenei vezetőjük. Szerkesztette és
rendezte Pinczés István, Jászai- és Uchimura-díjas
rendező, Mezőcsát város díszpolgára.
A szimpózium előadás sorozat első előadójaként
Siposné Horváth Anita Ágnes lépett a színpadra, az
öntözés és a vízgazdálkodás fontossága Mezőcsát város agrárkultúrájában a múltban és most címmel. Ezt követően Gazda István,
református lelkipásztor tanait
hallgathatta a nagyérdemű, az élet
vizének áldása kategóriában. A
konferencia zárásként a Tojamából érkezett a magas víz és alacsony víz Japánban tanulmányt
Dr. Pinczés István (DLA), a
Tojama-Debrecen/Hajdú-Bihar
Csereprogram, a társaság kreatív
igazgatója, Mezőcsát díszpolgára
ismertette. A moderátori és a szakmai beszélgetés
vezetőjeként Tóth Tamás munkálkodott a nap folyamán.
A rendezvény ideje alatt a „A
víz a japán tájban” – Tojama
megyei fotóművészek és Máthé
András munkáit csodálhatták
meg, valamint szusi és szaké japán étel-italbemutatóval és
kóstolóval kedveskedtek a
résztvevők számára Vlajk Mária és Wesser László közreműködésével. Ezt követte a Tiszabábolnai folytatás...
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Miért válassza a mezőcsáti
középiskolát, aki felsőoktatásban
szeretne továbbtanulni?
Iskolánk, a Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és
Szakképző Iskolája egyik fontos feladatának az
érettségire való felkészítést tartja, amely amellett, hogy
lezárása a tanulmányoknak, egyben útlevél a
felsőoktatásba, amivel diákjaink élnek is, hiszen
érettségizőink közül évről évre sokan folytatják
tanulmányaikat valamilyen főiskolán vagy egyetemen.

A középszintű érettségi mellett az idei tanévtől a
továbbtanulás egyik feltétele, hogy a tanulni vágyó
rendelkezzen sikeres emelt szintű érettségi vizsgával
valamilyen tantárgyból.
A kétszintű érettségi bevezetése óta eltelt másfél
évtizedben egyébként is sok tanulónk tett sikeres emelt
szintű érettségi vizsgát valamilyen tantárgyból, mivel a
45 százalék feletti eredmény 50 többletpontot számít a
felvételin.
Az újabb követelménnyel való szembesülés óta
azonban már nem csupán a többletpontért, hanem
egyáltalán a felvételi eljárásba való bekerülésért minden
diplomát célként kitűző készült erre a megmérettetésre.
Többen évek óta tudatosan készültek a minél jobb emelt
szintű eredményre.
Nehéz idegen környezetben ismeretlen vizsgáztatók
előtt magas szinten teljesíteni. A kialakult rendkívüli
járványhelyzet nem kedvezett a felkészülésnek sem,
hiszen nagyobb önállóságra volt szükség a vizsgák
előtti hajrában. Diákjaink ezt az akadályt is vették, ami
arra tanúbizonyság, hogy sikerült az évek alatt kellő
jártasságot szerezni az önálló problémamegoldásban is.
Az emelt szinten érettségizők közül a legjobb
eredményt elérők megérdemlik, hogy névvel is említsük
őket. Jelesre érettségizett társadalomismeretből Arnóth
Ágota, történelemből Hornyák Réka (91%). Hornyák
Réka középszintű érettségi eredményei is kimagaslóak,
magyar nyelv és irodalom tantárgyból 100%-os
eredményt ért el.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk és minden sikeres

vizsgázóra, vezessen bármerre az utuk.
Példa lehet mindenki számára minden sikertörténet arra,
hogy érdemes tanulni, kitartani, időnként a könnyebbnek tűnő út helyett a nehezebbnek tűnőt választani.
Azok a diákok, akik a tanulást választották valószínűleg
megértették azt, hogy éppen ezek az esztendők azok,
melyekkel a saját jövőjüket építhetik, belátták, hogy
kellenek a célok, s a jobb jövőért saját maguknak is
tenniük kell.
Az iskolánk pedig ott állt mindvégig mögöttük azzal,
hogy segítettünk elsajátítani az ismereteket a tanórákon
és azon kívül is, arra ösztönöztük őket, hogy önállóan
gondolkodjanak, nyitottak legyenek és a világra
érzékenyek. Egy kis város arányos középiskolája
vagyunk, ami lehetővé teszi, hogy ne személytelenedjünk el, ﬁgyeljünk a tanítványainkra, ne létszámokban
és átlagokba gondolkodjunk, hanem egyénekben, mert
mi, a tanárok ismerjük tanítványaink erősségeit és
gyengeségeit, így lehetőségünk van a tanítás mellett
személyre szabott felzárkóztatásra és tehetséggondozásra.
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a diákok
védett környezetben vannak, sőt a mindennapos,
sokszor viszontagságos bejárás idejét is megspórolhatják, s az így nyert időt saját maguk fejlesztésével
vagy pihenéssel tölthetik.

Mellettünk szólnak az idei érettségi eredmények
mellett az előző évek eredményei, valamint az a
számtalan diploma, amit összességében azok a diákok
szereztek, akik a mi iskolánkból indultak. Orvosok,
ügyvédek, gyógyszerészek, tanárok, tanítók, mérnökök,
közgazdászok sokasága mondhatja el magáról, hogy a
Mezőcsáton járt középiskolába. S itt vannak a falaink
között a jövő diplomásai is. Számítunk a kitartásukra,
számíthatnak a segítségünkre. Azokért vagyunk, akik
tanulni akarnak.
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KEREK IS
MEG
GÖMBÖLYŰ,
OVISNAK
LENNI
GYÖNYÖRŰ…
(gyermeknek és
felnőtteknek
egyaránt)

Felemelő érzés nap, mint nap tiszta szívből megölelni a
gyermekeket. Mindig mutatni valami újat, amit együtt
megtapasztalunk, és ami a kicsik tudásvágyát támogatja.
Millió érdekes kérdéssel találkozni, amit a gyerekek
feltesznek számunkra, felelni, időt szentelni a válaszra.
A kis buksikat megtölteni értelemmel, a lelkecskéket
érzelemmel. Szeretettel, jó szóval, bizalommal terelgetni az ezernyi apró, más és más személyiséget.
Jó látni a fejlődést, hogy az óvodás évek alatt a sírós,
félős kicsikből magabiztos nagyﬁú, nagylány lesz, aki
bátran lép az iskolába.
Ez mindenért kárpótol! Akkor is, ha fáradtak vagyunk,
ha valami fáj, ha magánéleti problémánk van, ha a
kisszékről, a szőnyegről felállni nehéz!

Miért is jó óvónéninek lenni?

Az óvodapedagógusi szakma vonzó lehet azok
számára, akik igazán szeretik a gyermekeket. Azonban
ez a pálya sokkal többről szól ennél. Összetett, sokoldalú
tudást, rátermettséget, elhivatottságot követel. Mégis azt
mondjuk, hogy a legszebb hivatás, amit csak választhat
magának az ember.

Jó szívvel ajánljuk hivatásunkat, ha
Szeretsz játszani?
A nap lehető legtöbb idejében új, izgalmas, vagy régi
kedvenc játékötletekkel előállni, és megvalósítani azt
öröm!
Beszéled a gyermekek nyelvét?
Minden óvodás önálló személyiség, mindegyikük felé
sok energiával kutatjuk az utat, aminek jutalma a
bizalom, a szeretet!
Empatikus vagy?
A kicsik, és a családok felé is értő odaﬁgyeléssel
fordulni!
Szereted a folyamatos tanulást?
A nap minden percében tanulni valamit, a helyzetből,
egymástól, a hibáinkból, a gyerekektől. Tapasztalatokat
gyűjtögetni!
Osztott ﬁgyelemmel rendelkezel?
Száz szemmel mindent látni, sok kézzel sokfélét
csinálni, gyermekfelügyelettől az értő odaﬁgyelésig!
Befektetett energiánk jutalma:
„Törődésért végtelen szeretetet, sok-sok csillogó
gyermekszemet!”
Mezőcsáti Napocska Óvoda

írek az

Tyúkanyónak születni kell!

gressyből – véget ért a
tanév

Iskolánk fennállása óta nem volt még ilyen tanév, év
vége és rendhagyó ballagás. Megküzdöttünk a járvány
okozta nehézségekkel, mint ahogy ország- és világszerte mások is, átéltük a digitális oktatás nehézségeit
és megszenvedtük a személyes kapcsolattartás hiányát
munkánk során.
Mindenki eldöntheti, hogy milyen hozadéka van ennek
az időszaknak akár szülőként, tanulóként, akár
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pedagógusként élte át, de az egészen biztos, hogy nem a
pluszos oldalon landol majd a nyolcadik évfolyamos
diákjaink számvetése. Úgy kellett lezárniuk életük egy
meghatározó szakaszát, hogy nem élhették meg a
búcsúzás, elválás nehéz folyamatát. Nem voltak közös
nagy beszélgetések, mély hallgatások. Elmaradt a
szerenád, a bankett, nem volt egymás nyakába boruló,
síró-nevető elköszönés, az osztályfőnök útravalója is az
online téren keresztül érkezett hozzájuk és a nyolc év
nagy történetei, élményei is valahogy a levegőben
maradtak. Az utolsó júniusi hetekben nem nézegettek
együtt fotókat kirándulásokról, farsangokról, bulikról,
versenyekről, vagy az Egressy-hét eseményeiről…..
Márciusban hirtelen kicsengettek, a nyolc együtt
töltött évnek vége szakadt a ﬁnálé előtt. Mégis remélem,
hogy születtek maradandó barátságok, szerezhettek
tanulóink mély és alapos tudást az Egressyben és kaptak
elegendő útravalót a középiskolás évek megkezdéséhez.
Bízom abban, hogy szeretettel és tisztelettel gondolnak
majd kedves tanáraikra, és elraktározták ennek a nyolc
évnek minden jó emlékét.
Két osztály búcsúzott, Szabóné Terhes Zsuzsanna
tanárnő és Nagy Zoltán tanár úr 35 diákja köszönt el
iskolánktól.
Az Év tanulója kitüntetést Balázs Vid, 8.a osztályos
tanuló vehette át, Nevelőtestületi dicséretben részesült
kiváló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért
Nagy Nándor, 8.b osztályos tanuló.
Legjobb sportoló díjjal jutalmazta iskolánk a
következő tanulókat: Rőthi Margaréta, Balázs Vid,
Kovács Noé 8.a, valamint Nagy Dorina, Galyas Adrián
és Lévai Martin 8.b osztály.
A néptánc tanszak növendékei hagyományápolásukért
és a tanszakon mutatott eredményes munkájukért
jutalomkönyvben részesültek: Rőthi Margaréta, Kunkli
Gitta, Szűcs Milda, Kovács Noé, Balázs Vid és Farkas
Dávid Gyula, 8.a osztályos tanulók.
A képző- és iparművészeti tagozaton nyújtott
munkájáért Lakatos Brigitta Zsóﬁa, 8.a osztályos tanuló
vehetett át jutalomkönyvet.
Sikeres kémia versenyeredményükért az alábbi
tanulók vehettek át díjat: Balázs Vid, Kovács Noé, Rőthi
Margaréta, Szabó Boglárka, Rostás-Somodi Mercédesz
8.a, Nagy Nándor 8.b.
A ballagáson elhangzott Kalkuttai Teréz Anya idézettel
köszönünk el Tőletek, végzős diákjaink:
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!

Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!

A nevelő-oktató munka elismeréseként az
Egressy három kiváló pedagógusa vehetett
át kitüntetést a tanév végén.
Mezeiné Papp Judit tanítónő Miniszteri Elismerő
Oklevél, Pallay Géza tanár úr Miniszteri Dicsérő
Oklevél, Szendreiné Kerékgyártó Eszter tanítónő
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésekben
részesültek.
Mezeiné Papp Judit 1994. június 18-án szerezte meg
kitűnő minősítésű tanítói diplomáját a debreceni
Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán, mellyel egy
időben jeles eredménnyel református hitoktató
képesítést is szerzett. 1997. augusztus 19-től napjainkig
a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanítója. 2018. szeptemberétől az
intézmény alsó tagozatának munkaközösség vezetője.
2017-ben és 2019-ben a nevelőtestület és az intézményvezetés megítélésének köszönhetően az „Év tanítója”
elismerést szerezte meg. Mezeiné Papp Judit mindennapi pedagógiai munkásságát példaértékű módszertani
gazdagság és varázslatos gyermekszeretet jellemzi.
Oktató, nevelő munkájának megvalósítása során
kihasználja azokat a személyiségében rejlő lehetőségeket, melyek pedagógiai tevékenységét hatékonyabbá teszik. Eredményeinek, emberségének,
segítőkészségének köszönhetően kollégák, szülők és
gyermekek előtt közkedvelt és maximálisan elismert
pedagógus. Lelkiismeretes, következetes, a pedagógiai
pályát élethivatásaként szerető, elismert szakember.
Remek közösségi ember, az intézmény vezetése és
munkatársi mindig számíthatnak tanácsaira, támogató
gondolataira. A mezőcsáti intézmény óvoda - iskola
átmenetre kidolgozott szakmai programjának koordinátora, egyben a program kidolgozója. A „Hívogat az
iskola” program célja között szerepel az iskolai
életmódra való előkészítés, az iskolára való alkalmassá
tétel, az iskolával és a leendő tanítókkal való megismerkedés és az iskolakezdés megkönnyítése a gyerek és
a szülő számára.
Az intézmény módszertani megújításában, a Komplex
Alapprogram bevezetésével és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan intézményi szinten kulcsfontosságú
szerepet tölt be.
Pallay Géza 1958. július 31. született Munkácson.
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Zenei tanulmányait kora gyermekkorában kezdte, majd
1975-ben az ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola
oboa szakos növendéke. Zenei pályáját, a Lenbergi
Zeneakadémián folytatta, ahol az utolsó évében az Ungvári Filharmónia Kamara és Szimfonikus zenekarában
volt szólista. 1986-ban végezte el az Akadémiát, ahol
zenekari szólista, és zenetanári diplomát szerzett, melyet
1986-ban egyetemi végzettséget adó diplomaként
honosítottak.
Tanári pályafutását Magyarországon, Tiszaújvárosban
kezdte, ahol növendékei már az első évben sikert arattak
országos, és megyei versenyeken. 1987-tól a Mezőcsáti
Egressy Béni általános iskola tanára. Kezdetben szakkör, majd művészeti Iskola keretekben tanította növendékeit a zenélés örömére. Mezőcsát városának meghatározó zenei egyénisége. Nincs ünnep, rendezvény növendékei bemutatkozása nélkül. Iskolánk zeneművészeti
tevékenységének ikonikus alakja. Sok sikeres verseny,
és sok sikeres növendék felkészítőjeként, tanaraként
szerzett számos elismerést iskolájának, és Mezőcsát
városának.
A több mint 30 éves tanári pályafutása alatt, példamutató, elhivatott, és szorgalmas művészeti, pedagógiai
munkájával elismerést, és megbecsülést szerzett munkatársai körében. Kiérdemelte növendékei tiszteletét,
szeretetét, sokan lettek közülük művészek, művésztanárok.
Szendreiné Kerékgyártó Eszter a sárospataki
Comenius Tanítóképző Főiskolán végezte felsőfokú
tanulmányait, 1980-ban vehette kézbe tanítói
diplomáját, valamint könyvtár, technika szakkollégiumi
képesítését. 1980. augusztus 01-től a Mezőcsáti Egressy
Béni Általános Iskola tanítója. 39 éve végzi oktató,
nevelő munkáját a mezőcsáti iskolában.
Az intézményünkben eltöltött évek alatt végig
becsülettel, lelkiismeretesen végzi el azokat a
feladatokat, amelyek tanítói munkája során rá hárulnak.
Folyamatosan fejleszti szakmai- módszertani ismereteit.
Pedagógusi munkáját áthatja a gyerekek szeretete és
tisztelete. Szakmai tapasztalatát segítőkészen adja át
ﬁatalabb, pályakezdő kollégáinak. Szakmai tudásával,
tapasztalatával segíti kollégái munkáját.
Tanítási óráin derűs, nyugodt légkör uralkodik.
Tanítványai élményszerű, alkotó tanítási-tanulási
folyamatban szerzik ismereteiket. Rendkívül széles
motivációs eszköztárat és változatos tanulásszervezési
eljárásokat alkalmaz a sikeres tanulási folyamat
érdekében. Magatartása és kommunikációja empatikus,
hiteles és érthető, felelősségtudat, hozzáértés és
együttműködés jellemzi munkáját. Generációk
gyermekeinek osztályfőnökeként tevékenykedett,
koordinálva tanulóinak iskolai mindennapjait. Diákjai
szülei tisztelik szakmai tudását és tapasztalatát,
elfogadják tanácsait.”
Szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk

munkájukhoz, zendreiné erékgyártó szter
tanítónőnek pedig jó egészséget és boldog nyugdíjas
éveket!

allagás az

nyedyben

árom hónap kényszerű távollét után június 14-én
újra találkozhattak 8. osztályos tanulóink. lérkezett a
ballagás napja. okáig csak arra gondolhattunk, hogy
ez is online történik majd, de hála stennek kicsit
másképpen, a járványügyi szabályok betartásával
búcsúzhattunk végzőseinktől.
Nyolc év emlékeivel gyűltek össze osztálytermükben,
ahol Palotás Gábor Ferencné, osztályfőnök és nevelőtestületünk búcsúzott a ballagóktól. Hálatelt szívvel
érkeztünk meg templomunkba. Hagyományainknak
megfelelően egy – egy személyre szóló igeverssel
bocsátottuk el diákjainkat, akik szívhez szóló, szeretetet
sugárzó irodalmi összeállítással búcsúztak.
Az ünnepi istentiszteleten jutalmaztuk kiemelkedő
teljesítményű végzőseinket. Nevelőtestületi dicséretben részesült Balázsi Amarilla példamutató magatartása és szorgalma, hitéleti tevékenysége tanulmányi
eredménye és versenyeken elért helyezései elismeréseként.

Balról jobbra: Németh Dávid László, Balázsi Amarilla, Horváth
László (igazgató) Orosz Szonja, Németh Máté László

Első alkalommal került átadásra a Dr. Nagy János díj.
Kiemelkedő irodalmi tevékenysége elismeréséül Orosz
Szonja vehette át első ízben a díjat Dr. Nagy Tamás Úrtól
a díj névadójának ﬁától.
Enyedy díjban részesült 8 év kitűnő tanulmányi
eredménye, példamutató magatartása és szorgalma,
hitéleti tevékenysége és kiemelkedő versenyeredményei elismeréseként Németh Dávid László és Németh
Máté László.
zeretettel kívánok végzett diákjainknak jó pihenést a
szünidőre, és sikeres szeptemberi tanévkezdést!
orváth ászló
igazgató
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50 éves papi jubileum
2020. június 14-én, az Úrnapján, amikor a Katolikus
Egyház Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét
tartotta, 50 éves jubileumra gyűltek össze a Plébániához tartozó hívek, a Szent István Katolikus Templomban. Ezen a napon tekintettel a jubileumra a papi hűséget és elhivatottságot is ünnepelték.
Főtisztelendő Veres József plébános prédikációjában a
gyermekkorától meglevő Isten iránti hűségét hangsúlyozta, amely jelenleg is kíséri életének minden napján.
A papi jelmondatán keresztül -hűséges az Isten- az Isteni
és emberi hűség fogalmát fejtette ki, amely életünk
minden területére és életszakaszára követendő és
meghatározó lehet. Mindezek teljesítéséhez továbbra is
kérte a hívek imáit.
A szent mise befejezését megelőző jubileumi áldás
előtt, a Plébániai Képviselő-testület és a hívek nevében
Kovács József István világi elnök, Kormos János gondnok és Lengyel Levente iskolás gyermek köszöntötte a
jubiláns plébánost.
Kovács József István köszöntőjében többek között az
alábbiak hangoztak el:
„(…)Az 50 éves papi jubileum többszörösen jeles
napként fog számítani az Egyházközségünk életében,
mert vannak olyan események, amikor nem csak az

ünnepeltnek, hanem a híveknek is hálát kell adni azért,
mert a jó Isten küldte Veres József plébános Atyát a
nyája élére. Bizonyára a papi hivatás felé fordulás jóval
a papszentelés előtt kezdődött, de a hívásra való igent
mondás, a történelmi korszakot ismerve, igen bátor elkötelezettség volt. Napra pontosan 50 éve, hogy vállalva
a szent hivatást, a felszentelés által teljesen átadta magát a jó Isten szolgálatára és Krisztus papja lett. Jézus
Krisztusé, aki a minden ember üdvösségéért megtestesült emberi alakot öltött, érettünk szenvedett és meghalt,
föltámadt, hogy megváltsa és üdvözítse a világot. Az Úr
Jézus mondta önmagáról: Én vagyok az Út, az Igazság,
és az Élet. Ezt a jézusi kijelentést felidézve örvendünk,
hogy a plébános atya számára az Út, maga Jézus
Krisztus. Így egyértelmű, hogy az Út, amelyet több, mint
fél évszázadnyi idővel ezelőtt választott, biztos irányba
halad, amelynek végén a cél teljesen egyértelmű, s
elérésére mi is vágyakozunk. (…)”
A szentmise végén Kakuk Ferenc érseki titkár szeretettel tolmácsolta az 50 éves papi jubileumra szóló
Ferenc pápától érkezett Apostoli Áldást. A Szentháromságos Isten áldását és a Boldogságos Szűzanya közben
járó segítségét kérjük, a Plébános Atya további életére
és munkálkodására.
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elyesbítés
Májusi újságunkban megjelent Mezőcsát város
önkénteseinek névsora, melyből
Nagyné Dargai Ilona
és Bognárné Nagy Krisztina
a felgyülemlett névsorból sajnálatos módon kimaradt.
Külön köszönjük az áldozatos munkájukat,
melyet a többi önkéntéssel együtt végeztek
nap, mint nap.

ezőcsáti ásár
időpontjai
(Kiss József utca):
2020. 07. 08. - szerda
2020. 08. 12. - szerda
2020. 09. 09. - szerda
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gyházi hírek

zületések
Bóta Gábor és Hajdu Barbara

Katolikus
Egyház

Dominik
Váradi Ferenc és Hankó Ivett Klára

Szentmisék
kezdete:

Armand

Kedd-szerdacsütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek:
18.00
Vasárnap: 11.00

Tegzes Tamás és Bódi Noémi

Titanilla
Szilvási József és Rontó Hajnalka

Linett
Szilágyi Sándor és Kovács Réka

Zora
Dósa Jenő és Bogdán Szilvia

Lara
Református
Egyház

ázasságkötés

Vasárnaponként
rendes templomban
tartott istentisztelet,
amit online is
közvetítünk.

Farkas Gabriella és Lakatos István
Mózes Petra és Csillik Tamás
Miskolczi Bettina és Veres Lajos István
Tóth Erika és Leyszek Arnold

lhalálozás

Bánfalvi László 65 évet élt

2020. július

a

emmelweis-nap
űvészetek ázában

2020. július 3-án került megrendezésre városunkban
a Semmelweis-napi ünnepség, az Egészségfejlesztő
Központ munkatársai számára.
Július elseje 1992-től a magyar egészségügy napja
Magyarországon. 1818-ban ezen a napon született
Semmelweis Ignác magyar orvos, az anyák megmentője,
aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz
leküzdésében. Napjainkban is fontos szerepe volt, van és
lesz is az orvostudománynak, az egészségügyben
dolgozóknak, hisz a COVID megjelenése megkavarta a
nyugodt, álló vizet hazánkban is. Napról napra hallgattuk
a híreket, s az egészségügyben dolgozók harcát a
veszélyhelyzetben. Köszönetünket, hálánkat fejeztük ki
ezen a napon a lakosság és a vezetőség nevében a járvány
kezeléséért és a hétköznapi hőstettekért.
A Himnusz hangjai után, Siposné Horváth Anita
Ágnes, Mezőcsát város polgármestere ünnepi beszédében kitért a történelmünk főbb eseményeire, s megköszönte az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját,
majd átadta a szót Dr. Német Tamás Gergely főorvosnak,
a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
intézetvezetőjének, ügyvezetőjének. Ünnepség folytatásaként Jancsó Dóra színművész, előadóművész és
Cselepák Balázs énekművész, a Győri Nemzeti Színház
tagja zenés összeállítását hallgathatták a jelenlévők.
A Semmelweis-napi megemlékezésünket követően a
jelenlévők együtt fogyasztották el az alkalomra készített
ünnepi ebédet.

„Az ember hivatása, hogy
megismerje az igazságot,
szeresse a szépet, kívánja a
jót, és cselekedje a legjobbat.”
/Ludwig van Beethoven/
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