„Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek a teteje az égig ér.
Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!”
(Teremtés könyve 11,4)

Kedves Olvasók!
Amint a Szentírásból megtudhatjuk, már az
elsõ emberi közösségek természetes igénye
volt, hogy állandó helyet létesítsenek maguk
és utódaik számára. Belsõ indíttatást éreztek
arra, hogy a helynek rangot adjanak, megkülönböztetvén azt mások hasonló törekvéseinek tereitõl. Korán megjelent a versengés,
arra sarkallva az embereket, hogy minél hatalmasabb alkotásokat hozzanak létre. A
történetbõl kiderül, ha az igyekezet alázat
nélkül való elbizakodottságot szül, a méltó
büntetés éppen az, ami elkerülendõ; a szétszórattatás! A tanulság pedig, hogy az emberi történelmet mindenkor Isten irányítja.
Mezõcsát Polgárai, Városlakók!
Nem tudjuk, nem tudhatjuk, mik voltak
eleink bûnei, amik miatt oly sokszor és oly
könyörtelenül szórta szét õket a Teremtõ, de
tudjuk, hogy volt megbocsátás, volt hit, remény és szeretet az újrakezdéshez, a visszatéréshez, sõt még a városi címet is mindig
eggyel többször sikerült elnyerni, mint
ahányszor elveszett!
Legutóbb 1990. december 10-én született

határozat Göncz Árpád köztársasági elnök
úr aláírásával, figyelemmel Dr. Horváth
Balázs belügyminiszter úr felterjesztésére,

Imre László tiszaújvárosi országgyûlési
képviselõ urat.
Arnóth János polgármester úr vehette át a

hogy 1991. január 1-tõl Mezõcsát a Magyar
Köztársaság városa.
Az ünnepélyes városavatón Gazda István református lelkipásztor, önkormányzati képviselõ köszöntötte Dr. Kupa Mihály pénzügyminiszter urat, az elsõ szabad Kormány
képviselõjét és a kíséretében lévõ Rajkai
Zsolt közlekedési államtitkár urat, valamint
Gyulai Gábor címzetes államtitkár urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köztársasági megbízottat, továbbá a néhai Tóth

városkulcsot, melyet egészen 2006-ban történt nyugdíjba vonulásáig becsülettel megõrzött. Munkásságának egyik nagy elismerése is volt az, amikor 2000. augusztus 12én tíz év városvezetõi munkára tekinthetett
vissza, Roszkosné Dr. Török Mária jegyzõ
asszony társaságában, átvéve Dr. Ligetvári
Ferenc környezetvédelmi miniszter úrtól a
millenniumi zászlót.
A zászlónak és a kulcsnak az Önök bizalmából immáron ötödik éve viselhetem

A 2002-es képviselõ testület tagjai:
Álló sor balról jobbra: Csernaburczky Ferenc, Boros Gábor, Kiss László, Csorba Sándor, Szopkó Tibor, Mester Attiláné (jegyzõ),
Tóth László, Hajdu István, Friedrich Zsolt, Dósa András.
Elõtérben balról jobbra: Bánfalvi Béláné, Pallayné Dr. Puskás Ilona, Dr. Domján László,
Arnóth János (polgármester), Nyikes Józsefné, Simonné Szûcs Andrea.
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gondját annak a szolgálatnak a jelképeként,
amely sohasem volt könnyû, de mindig különös tisztességet jelentett. Az elmúlt húsz
év negyede nem olyan nagy idõ, de ez alatt
is számtalan olyan esemény történt, melyek
megõrzésre méltóak, vagy jelentõsen befolyásolják városunk és vonzáskörzete életét.
Nem teszünk, nem tehetünk kísérletet arra,
hogy számba vegyük a városi lét elsõ két évtizedét, de kötelességünk visszatekinteni és
tisztelegni azok elõtt, akiknek munkássága
kitörölhetetlen nyomot hagyott Mezõcsát
fejlõdésében. Az elvégzett feladatokról sem
adhatunk számvetést, de azok közül jó néhányat megmutatva teszünk tanúbizonyságot arról, hogy lakosságunk munkabírása,
akarata, elszántsága miként nyitott új lehetõségeket.
Kedves Barátaim!
Két évtized elteltével pillanatfelvételbe sûrítve a múlt mellé a jelent, mint egy légi
felvételen, az is illõ, hogy a jövõt fürkészve
tekintetünket a látóhatár fölé emeljük. Nem
tudhatjuk biztosan, hogy a hat és félezer városlakó és a környezõ települések további
mintegy tízezernyi lakosa számára mit hoz a
XXI. század. Az biztos, hogy napjainkban a
világban még az 1990-es éveket is meghaladó horderejû változások zajlanak. Mondhatjuk: történelmi idõket élünk. Magyaror-

szág életében is jelentõs változás kezdõdött,
melynek nem a megpróbáltatásain kell keseregnünk, hanem az új lehetõségeit kell
felismernünk. Büszkén állíthatom, hogy
Önkormányzatunk ezen a téren nemcsak,
hogy jól vizsgázott, de élen járt és megelõzte
korát. Már az új alkotmány elõkészítésének
igénye elõtt beláttuk, még 2006-ban, hogy
az emberek jogos elvárása a közügyekkel
foglakozók számának csökkentése, és az
addig hét fõs bizottságok taglétszámát öt
fõre csökkentettük. Majd, miután 2010-ben
az országos és a helyi választások megerõsítették ezen intézkedések helyességét, a csökkent számú képviselõ-testület a korábbi hat
bizottságát négyre csökkentette. Nem tudhatjuk, hogy mit hoz városunknak az új választókerületi rendszer kialakítása és azt
sem, van-e reális esélye a járásszékhely cím
visszaszerzésének, vagy be kell-e érnünk
egy nagyobb járás alközponti szerepével,
csak azt tudom, hogy mindent meg fogunk
tenni Mezõcsát történelmi jussának visszaszerzéséért.
Látható, hogy az oktatás területe sem maradhat változatlanul, ezért nyugodtan nevezhetjük példaértékûnek azt az összefogást, amit a képviselõ-testület tanúsított a
középiskola átszervezése ügyében annak érdekében, hogy a mezõcsáti gyerekek sorsá-

ról évtizedek múltán is a mezõcsáti emberek
dönthessenek.
További bátor lépéseket kell tennünk az
egészségügy területén is, lényeges az a kulturális megújulás, hogy ne a betegségbõl induljunk ki, hanem az egészségbõl. Az új
járóbeteg ellátó intézetet a szûrések és megelõzõ kezelések otthonává tesszük.
Van azonban, ami nem változik, Dél-Borsod természetes központja továbbra is Mezõcsát, nagysága és hozzá szívébõl ragaszkodó, sokrétûen képzett lakossága alkalmassá teszi arra, hogy megtartva a térség
kulturális és kiskereskedelmi központjának
szerepét, erõsítse szolgáltatási szektorát és a
gazdasági fejlõdés motorjává váljék.
„Törekvéseink sikerét jelzi majd, ha polgáraink rendezett körülmények között élhetnek, javulnak gazdasági életünk mutatói,
gyarapszik lakosságunk, a város vendégeinek száma szaporodik, s valamennyien tenni
akarunk Mezõcsátért.” - fogalmazott 2001.
március 15-én Arnóth János polgármester
úr. Kívánom mindnyájunknak, hogy mihamarább így legyen!
Mezõcsát, 2011. március 15.
Dr. Domján László
polgármester

A 2010-es képviselõ testület tagjai:
Álló sor balról jobbra: Kápolnai László ifj., Csorba Sándor, Dr. Siska András, Halász Károly, Szopkó Tibor, Gazda István, Vályi Lajos.
Elõtérben balról jobbra: Siposné Horváth Anita, Dr. Domján László (polgármester), Rákosi Ildikó (jegyzõ).
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A Polgármesteri Hivatal mûködésérõl
Az elsõ önkormányzati választást követõen a
megválasztott Képviselõ-testület 1990.
október 12-én tartotta alakuló ülését. A
jogszabályoknak megfelelõen Polgármesteri
Hivatal elnevezéssel létrehozta munkaszervezetét . A Polgármesteri Hivatal ellátja az
önkormányzati testületi szervekhez (képviselõ-testület, bizottság) kapcsolódó ügyviteli
feladatokat; elõkészíti és végrehajtja az önkormányzati döntéseket, a polgármester irányítása és a jegyzõ vezetése mellett. Ellátja
az államigazgatási feladatokat, vagyis elõkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket
és gondoskodik e döntések végrehajtásának
megszervezésérõl. Feladataink Mezõcsát
várossá nyilvánítását követõen megnövekedtek, 1997. november 1. napjától gyám-

hivatal, 1998. január 1-jétõl kiemelt építéshatóság, 2000. november 1-jétõl okmányiroda mûködik a Polgármesteri Hivatal szervezetében, mely feladatokat több
településre kiterjedõen látjuk el. A Polgármesteri Hivatal vezetését az eltelt idõszakban ellátó jegyzõk: Roszkosné dr.Török
Mária jegyzõ asszony, dr. Busai György és
Nagy István jegyzõ urak, jelenleg Rákosi
Ildikó jegyzõ asszony. Az önkormányzati
törvény változását követõen 1995-tõl aljegyzõ kinevezésére került sor, mely feladatot 2005-ben történt jegyzõi megbízatásáig
Rákosi Ildikó, jelenleg Hajlik Tünde aljegyzõ asszony látja el.
A Képviselõ – testület 1993-ban átformálta
a hivatal szervezetét, osztályszerkezet kiala-

kításáról határozott. Ettõl az idõponttól
Igazgatási Osztály, Pénzügyi Osztály,
Mûszaki Osztály és Titkárság mûködik a
hivatalon belül. Az Igazgatási Osztály vezetõje Kertészné Nagy Magdolna, a Pénzügyi
Osztályt nyugdíjba vonulásáig Bádonyi
Mária vezette, jelenlegi vezetõje Danyikó
Józsefné. A Mûszaki Osztály vezetõje a létrehozásától néhai Domján László volt, aki
nyugdíjba vonulásáig látta el feladatát, azt
követõen néhai Borbély Zoltán irányította e
tevékenységet, aki szintén nyugdíjba vonulásáig vezette az osztályt, jelenlegi feladatellátó Mészáros János Zsolt.
Dr. Gulyás Mihály
titkársági jogász

Bencsik Mária
 Bánfalvi Béla (1993-ig)
Gazda István
Gyuricskó András
Hajdú István
Horváth Sándorné
Juhász Sándor
Kántor János
Kápolnai László
Dr. Siska András
Dr. Takács Emerencia
Tóth Zoltán
Tringelné Kapocska Zsuzsanna
(1993-tól)
 Wachter József
1994-1998.
Bencsik Mária
Fekete Sándor
Friedrich Zsolt
Gazda István
Gyuricskó András
Joó Mária
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Juhász Sándor
Kápolnai László
Kiss László
Kriston Kálmán
Nyikes Józsefné
 Wachter József
Vincze Gyula
1998-2002.
Boros Gábor
Csernaburczky Ferenc
Friedrich Zsolt
Gazda István
Hajdú István
Halász Károly
Horváth Sándorné
Kiss László
Kondrák Mihály
Nyikes Józsefné
Tolvajné Tóth Klára
Tóth László
Vincze Gyula

2002-2006.
Bánfalvi Béláné
Boros Gábor
Csernaburczky Ferenc
Csorba Sándor
Dósa András
Dr. Domján László
Friedrich Zsolt
Hajdú István
Halász Károly (2005-tõl)
Kiss László (2005-ig)
Nyikes Józsefné
Pallayné dr. Puskás Ilona
Simonné Szûcs Andrea
Szopkó Tibor
Tóth László
2006-2010.
Arnóth János (2007-ig)
Dr. Siska András
Tóth László

2000. év
„Mezõcsát Városért”:  Werner Tibor
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Wachter Józsefné
„Mezõcsát Sportjáért”:  Szkurka Endre

„Mezõcsát Közmûvelõdéséért”:  Halmágyi Zoltánné
„Humanitás Szolgálatában Mezõcsátért”:
Kürthy Mihályné
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Köveskúti Gábor

2001. év
„Mezõcsát Városért”: Gazda István
„Mezõcsát Sportjáért”: Terhes Mihály
„Humanitás Szolgálatában Mezõcsátért”:
Dr. Ginál Rózsa
„Mezõcsátért a Közszolgálatban”:  Domján László

2005. év
„Mezõcsát Város Díszpolgára”:
Dr. Woynárovich Elek
„Mezõcsát Városért”: Mezõcsát Citerazenekar
„Mezõcsát Város Közoktatásáért”: Kiss Lászlóné
„Mezõcsát Közmûvelõdéséért”: Gulyás Terézia
„Mezõcsát Sportjáért”: Kápolnai László
„Közösség Szolgálatában Mezõcsátért”:
Polgárõr Egyesület

2002. év
„Mezõcsát Város Díszpolgára”: Szigethy László
„Mezõcsát Városért”: Juhász Sándor
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Sári Edit
„Humanitás Szolgálatában”: Szikora Albertné
2003. év
„Mezõcsát Közmûvelõdéséért”:  Pásztor Károly
„Humanitás Szolgálatában Mezõcsátért”:
 Nyilas Dániel
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Dr. Táboros Sándor
„Mezõcsátért a Közszolgálatban”: Vetési Gyula

A képviselõ-testület tagjai
1990-1994.

Az Önkormányzat Rendelete alapján
kitüntetésben részesültek

Boros Gábor
Csernaburczky Ferenc
Csorba Sándor
Dósa András
Gazda István
Halász Károly
ifj. Kápolnai László (2007-tõl)
Pallayné dr. Puskás Ilona
Siposné Horváth Anita
Szopkó Tibor
Vida Lászlóné
2010-2014.
Dr. Siska András
Csorba Sándor
Gazda István
Halász Károly
ifj. Kápolnai László
Siposné Horváth Anita
Szopkó Tibor
Vályi Lajos

Egyszerû a válaszom: MINDENT!
A szülõföld szeretetét, a hely szeretetét, s ebben a
tájhoz, az elõdök örökségéhez, a - településhez hûséges itt élõ, vagy visszavágyó - hozzátartozókhoz, barátokhoz, a volt tanáraimhoz, osztálytársaimhoz, munkatársaimhoz, vadásztársaimhoz,
a régi és a mai közösséghez való ragaszkodást
jelenti a számomra.
Sokan és sokféleképpen fogalmazták meg a szülõföld jelentõségét, bár miden gondolat egy tõrõl
fakad, s mindben ugyanaz az igazság rejtõzik.
Egyik kedvenc íróm, Fekete István valahol így
írt errõl:
„A szülõföld szálai örök összekötõk, a tájjal és a
földdel, amibõl az ember lett, és amivé lesz, és
nem szakadhatnak el soha.”
E gondolatokkal köszöntöm az évfordulóra
emlékezõket, a város valamennyi dolgos lakóját,
Isten áldását kérve rájuk!
Nagy tisztelettel és szeretettel
Dr. Harsági István
Mezõcsát díszpolgára

2010. év
„Közösség Szolgálatában Mezõcsátért”:
Smura Miklós és Smura Miklósné
2011. év
„Mezõcsát Város Díszpolgára”
Kálloy Molnár Péter
„Közösség Szolgálatában Mezõcsátért”:
Kék Lagúna mazsorett csoport
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Lopócsi Éva
„Mezõcsát Közmûvelõdéséért”:
Vass Jánosné „Vass J. Zsóka”
„Mezõcsát Sportjáért:” Kántor János
„Mezõcsátért a Közszolgálatban”: Bádonyi Mária

„Messze ringó
gyerekkorom világa”

2004. év
„Mezõcsát Városért”: Horst Wekwert

Mit jelent nekem
a szülõföld?

2009. év
„Mezõcsát Városért”: Dr. Tóth Imre
„Közösség Szolgálatban Mezõcsátért”:
Mezõcsát Népi Együttes
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Roszkos Lajosné

2006. év
„Mezõcsát Városért”: Kiss László
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Juhász László
„Mezõcsát Közmûvelõdéséért”:
Tolvajné Tóth Klára
„Humanitás Szolgálatában Mezõcsátért”:
Szabó Erzsébet
„Mezõcsát Sportjáért”: Kuli Sándor
„Mezõcsátért a Közszolgálatban”: Bakondi Jánosné
„Közösség Szolgálatában Mezõcsátért”:
„Kristály” Mazsorett csoport
2007. év
„Mezõcsát Város Díszpolgára”: Dr. Harsági István
„Mezõcsát Városért”: Papp László
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Roszkos Lajos
„Mezõcsát Közmûvelõdéséért”: Balogh Sándor
„Humanitás Szolgálatában Mezõcsátért”:
Petráné Kiss Erzsébet
„Mezõcsát Sportjáért”: Mészáros István
„Közösség Szolgálatában Mezõcsátért”:
Egressy Béni Vegyeskar
2008. év
„Mezõcsát Város Díszpolgára”: Arnóth János
„Mezõcsát Közoktatásáért”: Hegedûs Zoltán
„Mezõcsát Közmûvelõdéséért”: Bánfalvi Béláné
„Humanitás Szolgálatában Mezõcsátért”:
Kondrák Mihályné
„Mezõcsát Sportjáért”: Friedrich Zsolt

Ahogy szaporodnak az ember életének hosszát
számláló évszámok, úgy értékelõdik fel a gyerekkor messze ringó világa. Nekem szülõfalum, Gelej
után Mezõcsát jelenti az otthont mind a mai napig – jóllehet szüleim halála után már csak emléküket ápolni járok haza. Ami viszont kitörölhetetlenül ott ivódott belém: a gyermek és a kamaszfiú
eszmélkedése, ismerkedése a tudományokkal, a zenével és a színházzal. Általános iskolás tanítóim
szelleme, a tanulmányi versenyek, az elsõ énekkari sikerek, szavalóversenyeken nyert díjaim, a
zeneiskolai koncertek, iskolai színjátszó próbálkozásaim meghatározó erejûek voltak késõbbi életpályám alakulásában.
Gelej kisfalusi atmoszférája után Mezõcsát akkori járásközpontként más léptékûnek, szinte
nagyvárosnak mutatta magát elõttem: a geleji
busznak két megállója is volt (!), és sosem felejtem
el elsõ õszinte rácsodálkozásomat az akkori
emeletes házakra. Az emberek is „városiasabbak” voltak, nagyobb volt a forgalom a piacon, az
utcákon, a boltokban. Itt láttam életem elsõ
filmjét moziban édesapámmal (a Légy jó mindhaláligot, melynek színházi változatát – talán e
meghatározó gyerekkori élmény hatására – azóta
Finnországtól Japánig 4 ország 17 színházában
megrendeztem).
Keresve sem találnék emlékeim között ennél
konkrétabb példát annak érzékeltetésére: mit jelent nekem Mezõcsát városa, melynek megtisztelõ
díszpolgári címét büszkén viselem.
Pinczés István
Mezõcsát díszpolgára
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
tizenhét éve a polgári demokrácia közegében
Mezõcsát Városában 1994-tõl mûködik a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, bár a kezdeti lépések nem voltak zökkenõmentesek,
ezért a testület 1996. szeptemberében feloszlatta önmagát. Minden kezdet nehéz, de mára
már kialakultak azok az elvek, amelyek révén
összefogással tudunk segíteni a városban élõk
helyzetén. A második kisebbségi önkormányzat mûködésében is mutatkoztak nehézségek, de akárcsak a további választások alkalmával létrehozott testületek, folyamatosan
mûködött. A kisebbségi önkormányzat feladata és célja kezdettõl fogva a közös munka, a
közösség segítése a települési önkormányzattal
karöltve.
Önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak tekinti a Mezõcsáton évszázadok óta kialakult
békés egymás mellett élés és kölcsönös segítés
légkörének fenntartását, továbbfejlesztését.
Nem csak a kisebbséghez tartozók érdekében
végzi az elesett, társadalmi hátrányban érintett
lakosok erkölcsi és adminisztratív támogatását,
a felvilágosítás adástól a kérelmek fogalmazásán keresztül számtalan módon.
A közel húszévnyi képviseleti tevékenységet
nagyon nehéz röviden taglalni, az általam leírtak csak kis szeletét képezik munkánknak, de
példálózó jelleggel rávilágítanak közösségi
szolgálatunk lényegére.
Közéleti és kulturális tevékenység:
Ügyfélfogadást szinte naponta tartunk.
Testületi ülésre évente átlagosan 6 alkalommal
kerül sor.
Kisebbségi közmeghallgatást évente egy alkalommal szervezünk a közügyek iránt érdeklõdõ állampolgárok részére.
A települési Önkormányzattal együtt minden
évben megünnepeljük nemzeti ünnepeinket.
Minden évben tevékenyen segítjük a Majális
és a Csáti Nyár rendezvényének megtartását.
Hagyományteremtõ célzattal 2009. évben rendeztük meg elõször „A Szabadság és Városi
Közösségi Napok” rendezvényünket, ahol
nemcsak a kistérségi, hanem a megyei, sõt az
ország különbözõ helyeirõl érkeztek fellépõk
amatõr és profi együttesek egyaránt.
Oktatás, sport tevékenység:
Minden évben elkészítettük a jól tanuló gyermekek részére a pályázatot az általános, középiskolai és a fõiskolai egyetemi tanulás támogatása érdekében.
Ösztöndíjpályázat benyújtására került sor
120-150 tanuló esetében. Ez a lehetõség 2010.
évben sajnos csökkent, csak 7. osztályos kortól
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készíthetõ el a pályázat, ezért ebben az évben 65
fõ pályázatát készítettük és küldtük el a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány címére.
Az érettségizett cigány származású fiatalok részére segítettük a rendõr szakközépiskolába
jutás lehetõségét.

A sport területén évente részt vettünk a téli
kispályás labdarúgó bajnokságban, valamint a
szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokságban.
2010. évben a Polgár alapítvánnyal vettük fel a
kapcsolatot, amelynek köszönhetõen 4 fiatal

A Mezõcsáti
Cigány Kissebségi
Önkormányzat tagjai:
1994-1996. szept. 2-ig
Dósa András elnöklete alatt
Ardainé Farkas Aranka
Barna Gyula
Dósa Valéria
Dósa Zoltán
1998-2002-ig
Barna Gyula elnöklete alatt
Barna György
Barna Péter
Csapóné Kiss Mária
Kiss Gyula

A települési önkormányzattal és a kistérségi
társulással közös pályázatok elkészítésére került sor az elmúlt években, mintegy 200 munkanélküli esetében segítette a kisebbségi önkormányzat a munkához való jutást.
A kisebbségi önkormányzat 2007. évben támogatta a települési önkormányzat útfelújítási
pályázatát utcáink felújítására. Ezáltal sikerült
2008-ban az Alkotmány, Táncsics, Rét, Tisza,
Korona utak teljes felújítása a rendelkezésre
álló 33.000.000.- Ft támogatásból.
Kapcsolatot tartunk munkánk során Mezõcsát
város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán
túl az ÁMK oktatási tagegység intézményeivel, a Munkaügyi Központtal, a Kistérségi
Irodával, a Humánszolgáltató Központtal és a
Városüzemeltetési és Intézményi Ellátó Szervezettel, valamint a Rendõrséggel és Polgárõrséggel.
Amennyiben kisvárosunk adottságait vesszük

2002-2006-ig
Dósa András elnöklete alatt
Barna György
Barna Gyula
Kiss Béla
Radicsné Dósa Erzsébet
2006-2010-ig
Dósa András elnöklete alatt
Barna György
Barna Gyula
Kiss Béla
Kozma Zoltán Andrásné
2010-tõl
Dósa András elnöklete alatt
Barna György
Radicsné Dósa Erzsébet
Trankusz Ferenc

labdarúgó, nevezetten Paczók Tamás, Farkas
Balázs, Horváth Gábor, Barna Tamás egy
felejthetetlen hetet töltött el a Szarvaskõn rendezett sporttáborban.
Idõsek megbecsülése, segítségnyújtás:
Minden évben megrendeztük a nyugdíjas találkozót, ahol nyugdíjasainkat megvendégeltük, tapasztalataikból, hosszú életúton keresztül tanúsított helytállásukból erõt merítettünk
és példaképül állítottuk azt az ifjabb nemzedékek elé.
A munkába állás segítése érdekében adminisztratív támogatás adunk az ügyintézéshez.

A Mezõcsáti Cigány
Kissebségi Önkormányzat
kitüntettejei:
2009.
Kiss Béla a „Közösséget
képviselõ sport”.
Kiss Gyula a „Példamutató
Együttélésért”.
Barna Gyula a „Közösség
szolgálatában a kisebbségi
kultúráért”.
2010.
Barna György a „Közösséget
képviselõ sport”.

alapul, megállapíthatjuk, hogy évszázadok óta
elfogadhatók, az együttélés, a megértés vonatkozásában helyesen alakultak ki a közösségek
részérõl a hagyományok, a tradíciók.
A Mezõcsáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat korábban is az együttes, megvalósítandó
célok elérésében volt érdekelt, és ezen munkálkodik a jövõben is.

A Mezõcsáti Református Egyházközség 20 éve
„...emlékezetnek okáért...”
Tényszerûen igyekszem leírni emlékezésemet
a megtett két évtizednyi útról.
• 1990 októberében felszenteltük az új parókiánkat, három évi önkéntes építõmunka után mai fogalmakat használva
0 %-os támogatással 100 % önerõvel.
• 1991-ben az 1990. évi IV. Törvény és az
1991. évi XXXII. Törvény alapján
visszaigényeltük és visszakaptuk az
1948-ban beállamosított iskolaépületeinket.
• 1991. október 23-án az 1956-os forradalom emlékére emlékoszlopot állítottunk
a templom kertjében, ahol 10 éven keresztül a város ünnepeit is megtartottuk.
56-os mártírunknak, Ács Sándor tanító
úrnak emléktáblát készítettünk a Nagyudvaron, annak a tanteremnek a falára,
ahol tanított.
• 1992. szeptember 1. A Református
Iskola újra alapítása 44 évi kényszerszünet után 1 osztállyal, fokozatosan felépülõ rendszerben. Segítséget kaptunk
az Iskoláktól, az Önkormányzattól a
tornatermek használatában, a menzai
ellátásban, e helyrõl is köszönjük.
• 1996-tól 1998-ig Templomunk belsõkülsõ felújításának ideje.
• 1996 Református, római katolikus testvérek együtt egymás templomát használjuk egymást kisegítve. Új toronyóra készül (Z. Nagy János adománya volt),
majd késõbben díszkivilágítást kap a
templom, vele együtt részben a fõtér is.
(Dr. Dudás Illésné és testvére, néhai
Domján László adománya volt)
• 1999-2000 Kazettás mennyezet születik
újjá. Minisztériumi támogatás 3 millió,
Önkormányzati 2 millió, 3 millió gyülekezet önereje. Mezõcsát visszakapja

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Dósa András elnök,
kisebbségi szószóló
•

egyik nevezetességét, turisztikai látványosságát.
2000-ben Református Iskolánk, mint
intézmény belülrõl felépül 8 évfolyamra,
az elsõ ballagás ideje.
1999-2001 Tornaterem építés ideje, pályázati támogatásból, saját erõbõl.
Miniszterelnöki felavatása történik
2001. október 21-én.
2004 Óvoda építés ideje, saját erõbõl és
hitelbõl. Küzdelmes idõ, 60 gyermek
kezdett. A hitelt 2009-re visszafizettük.
Az ó épületet megõriztük, újjal bõvítettük ki.
2006 Templomfûtés elkészül.
2007 Orgonarestaurálás, országosan
védett - mûemlékké lett! 1 milliós támogatást kaptunk.
1994-2008-ig Önkormányzati segítséggel temetõi utak készülnek el, vele párhuzamosan a temetõk elõtti parkolók.
2008 Bölcsõdei csoport indul az óvoda
épületében.
2010-ben Kálvin szobor felállítása május
22-én, a Református Egység napján.
2010-ben EU-s Pályázati forrásból Bölcsõdénk épülete elkészül. A használható
ó épületrészt megõriztük, és újjal bõvítettük. Felszentelésére 2011. március 4én került sor.
Kossuth rádiós élõ istentiszteletek közvetítése történt 3 alkalommal:

1996 Pünkösd után, 2004 karácsonya,
2008 Konfirmáció
Ez a rövid emlékeztetõ bemutatja, hogy mennyi minden történt velünk, ez már maga a
történelem, és választ ad arra is, hogy mi mindent éltünk meg!

Jelenünkben mi látható, mi
tudható rólunk?
Ma 2011. március 15-én mindennapi gyülekezeti közösségünket mi jellemzi, képeket
hívjunk segítségül.
1.) Ha a templom képére gondolunk,
tudhatjuk azt, hogy
gyülekezetünk számon tartott közösség
az Egyházmegyében, esperesi székhelye
a Borsod-Gömöri Egyházmegyének.
Konferenciák, közgyûlések helyszíne,
sõt országos Zsinati alkalom is volt itt
2005. szeptemberében Országos Tanévnyitó Ünnep! Tiszáninneni Református
Egyházkerületünk egyik legnagyobb lélekszámú gyülekezete a mezõcsáti.
2.) Ha a Parókiára gondolunk, tudhatjuk, hogy
adminisztrációnk szolgálja a bejövõket, a
híveinket hétfõtõl péntekig 8 órától 16
óráig. Vasárnap 9-10 óráig.
Elérhetõek, megtalálhatóak vagyunk.
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A Mezõcsáti Református Egyházközség 20 éve
„...emlékezetnek okáért...”

Lelkipásztorok négyen szolgálunk. Keresztelések, esküvõk, temetések, temetõi
ügyintézés, idõpontok egyeztetése itt történik személyesen, telefonon vagy email-en. Nagyon sok lelkigondozói beszélgetés, segítségnyújtás helyszíne a
parókia.
3.) Ha az oktatási intézményeinkre
gondolunk, tudhatjuk, hogy
iskolánkban: 236 diák 8 évfolyamon
(egyházi középiskolákban 35 diákunk
tanul), 75 gyermek az óvodában, 12
gyermek a bölcsõdében.
A menzánkon egészséges, jó ízû ételeket
fõznek, jó alapanyagból és imádkozunk a
kenyér felett.
53 alkalmazottunk munkálkodik az
intézményeinkben.
4.) Ha a kegyelet gyakorlására gondolunk,
magunk elõtt láthatjuk a temetõt, ahol

több mint 2500 sír megközelíthetõségérõl gondoskodunk. Tisztítjuk, takarítjuk
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a temetõt. Segítünk a helybelieknek és az
elszármazottaknak és azoknak, akik már
csak ide tudnak haza jönni, látogatni
Mezõcsátra. A temetõnk egyházi fenntartású, a ravatalozó önkormányzati tulajdonú és fenntartású.
Gyászjelentések hirdetõtáblája a parókia
bejáratánál használatos mindenki számára.

Jelenünkben milyen szolgálatok
valósulnak meg egyházi
közösségünkben,- errõl szeretnék írni a
következõ bekezdésben, amelyeket
találkozási pontoknak neveznék.
• Kismamakör mûködik 10 éve, a parókiáról indult, most az óvodában tartjuk
az összejöveteleket 3-4 hetenként.
• Óvodában a szülõk szakszerû segítséget
tudnak kapni óvónõktõl, szakemberek
elõadásaiból, foglalkozásokból.
• Hitoktatást végezzük: óvodában, iskolában, gyermek-istentiszteleteken, konfirmációkra készülünk, ifjúsági csoportjaink mûködnek, iskolás szülõk részére
készítettünk alkalmakat.
• Énekkari közösségünk 1991. januárjától
folyamatosan mûködik, zászlónkat hazahoztam a Sárospataki Múzeumból
1992-ben.

• Presbiteri konferenciákat tartunk Berekfürdõn, foglalkozunk a felnõtt emberrel.
• Nõszövetségben, nyári táborok, idõsek
napja meghívott vendégekkel (Nemesbikki Szeretetotthon), karácsonyi csomag kézbesítése, annak megszervezése
történik.
• Vasárnapról – vasárnapra templomi
istentiszteleteket tartunk.
• Hétrõl-hétre van alkalom elcsendesedésre, megújulásra, erõgyûjtésre. Ünnepeink kiemelten fontos alkalmak. Templomunk évente több alkalommal is szép lélekszámú gyülekezeteket fogad magába.
• Januárban ökumenikus istentiszteleteket
tartunk a római katolikus testvéreinkkel.
• Saját folyóiratunk van Fénysugár címmel, évente 3-4 alkalommal jelenik meg,
saját szerkesztésben, nyomdai nyomtatásban, szép kivitelben.
• Internetes élõ honlappal rendelkezünk
www.fenysugar.com címmel.
• Brosúrákat nyomtattunk látogatóknak.
Több egyházi kiadványban jelen vagyunk. Sárospataki Református Lapok,
www.tirek.hu honlapon, Templommesék könyvsorozatban.
• 12 éve Bibliai történetmondó versenyeket rendezünk, 120-150 fõvel.
• 15 éve „Törd a fejed” matematika versenyt rendezünk, 150-200 résztvevõvel,
utóbbi években óvodásoknak is nagy sikerrel.
• Testvérgyülekezeti kapcsolataink vannak. Évenként rendszeresen találkozunk
az Erdélyi Marosvásárhely-Cserealjai
Gyülekezettel, Felvidéki Gömöri Hanvai Gyülekezettel 2010-ben találkoztunk
egymást meglátogatva, Németországi
kapcsolat Worbisi Evangélikus Gyülekezettel.
• Karitatív szolgálatunk 1999, 2001. Kárpátalja árvíz segély – komoly összefogással, élelmiszer gyûjtéssel, ruházattal,
gyógyszerekkel, ajándék kamion fuvarokkal.
• 2010 árvíz Sajó és Hernádmenti árvizek.
Róla szóló tudósítás honlapunkon elérhetõ.

A Mezõcsáti Református Egyházközség 20 éve
„...emlékezetnek okáért...”
• Nemesbikki Szeretetotthont látogatjuk
rendszeresen gyermekeinkkel megjelenünk karácsony elõtt, Anyák napja elõtt.
• Szeretethíd akciókat szerveztünk: használt lefutott autógumi, és elektronikai
hulladékgyûjtõ napokat.
• Évek folyamán számos orgonahangversenyt tartottunk nyári idõben, és adventi
idõben, énekkarok szolgáltak hangszeres
zenei kísérettel.
Közösséget építünk a gyülekezetben minden
nemzedék számára és ez a gyülekezet benne
van a város közösségében, nem csupán 20 éve,
hanem 1576 óta.

ja közösségével együtt lát, az óvónõ és a csecsemõgondozó, aki tudja, hogy az Úr ajándéka a gyermek és tudja, milyen nagy tisztesség
a szülõk megtisztelõ bizalma.
A Presbiter, aki a közösség vezetõtestületének tagja, a munkatárs, a számontartó, a segítség, a felelõsséget hordozó.
A Diakónus, aki lehajol Krisztus szeretetével
az elesetthez, a szegényhez, aki az idõsebb embert gondozza, segíti. Ispotálya volt a mezõcsáti gyülekezetnek az 1890-es évektõl.
Az intézményes diakónia hiányzik gyülekezeti
életünkbõl. Évek, évtizedek vágya válna valóra
az Idõsek Otthonának felépülésével.
Az Idõsek Otthona:

Az emlékezésbõl jövõkép adatik elénk.
Kálvin azt tanítja, hogy egy élõ, egészséges
gyülekezetnek legalább 4 tartóoszlopa van:
A Lelkipásztor, aki Igét hirdet a szószékrõl, az
úrasztalától, a ravatali kisasztaltól, aki a hétköznapokban hívei között él és velük együtt
jár, velük érezve és gondolkozva az úton, aki
név szerint és egyen-egyenként ismeri gyülekezetének tagjait, aki életével, szolgálatával
övéiért és Isten Országa ügyéért él.
A Tanító, aki hisz, tanít, oktat, nevel, példát
mutat, jó szakember, hivatásának elhivatott
mûvelõje, aki szereti a gyermeket, akit család-

• Az óvoda kertjében, csendes, zajmentes,
pormentes helyen.
• Többcélú intézmény, több épületszárnya
van.
• Idõsek nappali ellátása 40-50 fõre.
• Idõsek bentlakásos otthona 60 fõre.

• Konferencia központ 80-100 fõt befogadó, 3 szekció teremmel.

• 24 fõ elszállásolásával, vendégszobákkal.
• 500 adagos külön konyhai szárnnyal.
• Diák étteremmel, bõséges parkolással.
Középiskolai oktatás:
• Az emlékezés készítésének idején 2011.
február 28-án döntött arról Mezõcsát
Város Önkormányzata, hogy mint nem
kötelezõ feladatát a Mezõcsáti Református Egyházközség közösségére, mint iskolafenntartó közösségre ruházza át a
Kiss József Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola további fenntartását.
Befejezésül fogalmazzuk meg a 20 év
üzenetét, a nagyobb történelmi távlat szem
elõtt tartásával együtt, mirõl szól, mit üzen,
mire inspirál, mire predestinál bennünket?
Bibliai igék vannak segítségünkre:
• Mûveljed, õrizzed (1Móz 2,15) –
építsed, élj benne.
• Igyekezz a város jólétén (Jeremiás 29, 123), imádkozz érte – légy benne só és
világosság, lélek legyen benned. Éljetek
egymásért!
1991. március 15-én Mezõcsát városavatási ünnepe a templomunkban volt.
Az igehirdetésem alapigéje ez volt. Ma
sem változott a véleményem, az érzés ma
is minden istentiszteleten ott van: a könyörgés a városért, a hazáért, a nemzetért. Ami fontos, azért imádkozunk!!
• Csendes életet folytassatok (I Thess 4,11
9/b), dolgozzatok. Egymást szeressétek!
Dolgaitoknak utána lássatok. A rátok
bízottaknak gondját viseljétek.
• Adjátok tovább a jót, legyetek tanítványok. Tegyetek tanítványokká minden
népeket. (Máté 28, 18-20)

Áldás, békesség!
Gazda István
esperes

9

A mezõcsáti római katolikus
egyházközség utóbbi 20 évében történt
jelentõsebb események
Mónika és Körtvélyesiné Sepsi Erzsébet
hitoktatók látják el.
Az egyházközségben egy imacsoport, a Szûzanya tiszteletét õrzõ és elõmozdító Rózsafûzér
Társulat és egy lelkiségi mozgalom, a Cursillo
mûködik. A Cursillo közösség tagjai, a mindennapi, sajátos élethivatásukban az Úr Jézus
tanításának egyre tökéletesebb követését
tûzték ki célul.
A 2010-ben nyugállományba került plébános
utóda Veres József plébános lett, aki a hitélet
mélyítésére a plébánián és a plébániához tartozó filiákban (egyházközségekben) mindenki
számára nyitott, felekezettõl független „Bibliakör”-t indított. A kéthetenként sorra kerülõ
„Biblia-kör”-ben a Szentírás mélyebb ismeretébe hatolnak be a résztvevõk és érdeklõdõk.
A vasárnapi szentmisén résztvevõk számának
némi növekedése reménnyel tölti el az egyházközség tagjait, akik számára Jézus Krisztus
az út, igazság és élet.

1993-ban Juhász János plébános került a római katolikus egyházközség élére. Az õ lelkipásztori mûködése idején 1995-ben történt a
templombelsõ festése. A plébános 1996-ban
kárpátaljai lelkipásztori szolgálatra jelentkezett. Utóda Pap József plébános lett.
Az új plébános hûséges szolgálata alatt (19962010) a hívek adományaiból és a Városi Önkormányzat támogatásával megvalósult a
templomtetõ teljes felújítása, fedése; a templomi padok fûtése; az összes ablaknyílásokba
hõszigetelt ablakok kerültek; és készült egy
Szent István királyt, az egyházközség védõszentjét ábrázoló színes ablak is. Nagy áldozatok révén ugyancsak ezekben az években valósult meg a plébánia épületében az új fürdõszoba kialakítása, a gázbekötés és központi fûtés
beszerelése, valamint a plébánia épület külsõ
tatarozása.
Az egyházközség életében kiemelkedõ év volt
a 2003-as év. Ebben az évben szentelték pappá az Erdélybõl Mezõcsátra áttelepült Szabó
László és a mezõcsáti plébániához tartozó
Tiszakeszi filiából származó Mondel József
teológusokat. A két fiatal pap – akik Isten né-
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pének szolgálatára szentelték életüket – primiciája, ünnepélyes elsõ szentmiséje felejthetetlen élményt nyújtott a helyi és a környékbeli híveknek egyaránt.
1996-ban megható esemény volt a mezõcsáti
illetékességû Stefány Károly nyugalmazott
plébános aranymiséje, ami pappá szentelése
50. évfordulóján számos pap jelenlétében a
hívekkel zsúfolásig megtelt templomban adott
hálát a jó Istennek 50 év minden kegyelméért.
Az egyházközség életét ugyancsak felemelõvé
teszi a már évek óta hagyománnyá váló,
augusztus 20-án Szent István király tiszteletére a város fõutcáján megrendezett búcsúi
körmenet.
A mindenkori plébános legfõbb munkatársai
az egyházközség képviselõ testülete, amely az
egri érsek kinevezése alapján a következõ tagokból áll: Balogh Béla, Horváth Lajos,
Hupczik Ferencné, Jávorszki István, Juhász
István, Kormos János, Kovács József, Lõrincz
András, Sepsi Istvánné, Smura Miklós, Vígh
Jánosné.
A plébánia területén a hitoktatást Fazekas

A Mezõcsáti Általános Ipartestület újkori történelme
A rendszerváltás után 1990. július 20-ától már
önálló társadalmi szervezetként jegyzik Mezõcsáti Közös Ipartestület néven. A
kötelezõ tagság
megszûnése után
az önkéntes tagság intézménye
jön létre. A testület is önként lett
tagja egy valódi
érdekképviseleti szervezetnek, az Ipartestületek Országos Szövetségének.
Az ipartestület tevékenységét jelenleg 7 tagú
apparátus irányítja, ellenõrzi folyamatosan.
Elnöke: Erõss Lajos építési vállalkozó
(Mezõcsát). Alelnöke: Papp László kõfaragó
(Mezõcsát). Tagjai: Vida Lászlóné építési vállalkozó (Mezõcsát), Varga Lajos fuvarozó

(Mezõcsát), Jurák László szobafestõ (Tiszakeszi), Németh László ingatlanközvetítõ
(Mezõcsát), Ügyvezetõ: Gyöngyösi Klára
(Mezõcsát).
A tagértekezlet által elfogadott alapszabály szerint negyedévente tart elnökségi üléseket, s évente egy alkalommal tagértekezletet hív össze.
Az ipartestület valamennyi tagja büszke a saját
tulajdonú székházára, amit társadalmi munkában készítettek az iparosok 1986-ban. Ebben
a székházban végzi munkáját – az elnökség
közvetlen irányításával, ellenõrzésével – az
apparátus, intézve a napi ügyeket, s mindazon
feladatokat, melyek a tagság érdekében ráhárulnak. Az apparátus négy tagú, s jól felszerelt
technikai körülmények között dolgozhat.
Az ipartestület méltán lehet büszke, hogy a
volt mezõcsáti járás 20 községének, 2 városának iparossága igényli érdekvédelmi, érdek-

képviseleti munkáját, könyvelési szolgáltatását, mely utóbbit mintegy 100 tagjának nyújt.
Az elnökség tagjai közé várja azokat a vállalkozókat, szervezeteket, cégeket, akik és
amelyek elfogadják az alapszabályt, s rendes
vagy pártoló tagságot létesítenek.
Meggyõzõdésünk, hogy az egység, az összefogás nagy eredményekre képes, s a közösen
elért siker, legyen bár egyéni, a társadalom
egészének elõrelépését is jelenti.

Borsodi Mezõség Gazdakör Egyesület
Tagjai kivétel nélkül helyi gazdacsaládok képviselõi.
2011 januárjában regisztrált tagsága 108 fõ, hatásterülete mintegy 10 ezer hektár termõföld.
A Gazdakör hitvallása szerint a falu nem a
napjainkban jellemzõ lakó-, nyaraló- vagy szegénytelep, hanem egy helyi társadalomnak és
természeti környezetének szerves egysége, a
nemzet biológiai fenntartásának alapja. A
Gazdakör nyilvános álláspontja, hogy elsorvadásra van ítélve az a falu, amely földjeinek
jövedelme nem marad a helyi családoknál
munkajövedelemként „szétterítve”, hanem
idegenek profitjaként elhagyja a területet. Az
egész társadalommal szembeni elvárása, hogy
sem profitorientált tõkés, sem más szervezet
ne legyen megélhetési konkurense a helyi parasztcsaládoknak! A rehabilitált természeti
környezet minden haszonvételi lehetõsége elsõsorban a helyi társadalmat illeti meg.
Az elmúlt évtizedben e gondolatok jegyében, a
közösen kimunkált vidékfejlesztési stratégia
elvei mentén mûködött a Gazdakör Egyesület,
folyamatos szakmapolitikai figyelemmel és elismeréssel kísérve.
2002-ben a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Program kísérleti zonális (túzokvédelmi) programjának bevezetése eredményeként napjainkig

cca. 2,5 Mrd Ft kifizetése a Borsodi Mezõség
Érzékeny Természeti Területen (ÉTT)
gazdálkodóknak, köztük - sajnos nem csak
kizárólagosan - a helyi gazdatársadalomnak is.

2006. évi befejezéssel az “Integrált (többfokozatú elárasztásos) vízgazdálkodási rendszer
árvízvédelmi, természetvédelmi és vidéki foglakoztatási problémák egyidejû kezelésére” c.
projektben a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága mellett a helyi gazdatársadalom volt az
együttmûködõ partner. Finanszírozó: European Commission Enviroment DG. LIFE
03/H/000 291, összköltség cca. 200 mFt.
2007 tavaszán nagysikerû tanulmányi kirándulást szerveztünk Ausztriába, a miénkhez
hasonló természeti adottságú területre. Betekintést kaptunk abba, hogy milyen lehetne a
magyar vidék is, ha az EU-nak nem „hátsó
udvara”, hanem egyenrangú tagja lennénk...

2005-2008 években az UNDP-GEF
finanszírozású, hét Tisza-menti kistérséget
érintõ „Tisza Biodiverzitás Projekt”-ben a
Borsodi Mezõség volt az egyik mintatérség,
együttmûködõ partner pedig a Borsodi
Mezõség Gazdakör Egyesület.
E program keretében készültek el az alábbi,
ma is aktuális alapozó kisprojektek:
1. Borsodi Mezõség - Fejlesztési erõforrás
és kapacitás leltár - tervezés.
2. Farmszintû többcélú olajüzem létrehozása.
3. Borsodi Mezõség – Farmigazgatási
rendszer megtervezése.
4. Borsodi Mezõség – Helyi irányítású
víztársulat(ok) megtervezése.
5. Földhasználati elemzés az ökológiai
hálózat bõvítése céljából - tervezés.
6. Borsodi Mezõség – Külterületi földingatlan-adatbázis tervezése.
7. Borsodi Mezõség – Közösségi terménytároló – tervezés.
8. Borsodi Mezõség – Kényszervágóhíd
reaktiválása – tervezés.
2010. évben a Jövõ Nemzedékek Országgyûlési Biztosa Hivatala az általa kezdeményezett „Fenntartható vidékfejlesztési modellek” akciókutatás mintaterületének választotta
a Mezõcsáti Kistérséget.
Sárvári Attila
titkár
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A város nevelési-oktatási intézményei
az elmúlt 20 évben
Óvodai nevelés
1992-ben a három telephelyen mûködõ óvodából három független egységet hozott lére a
fenntartó önkormányzat, élükön függetlenített

vezetõvel és közös gazdasági irányítással. A
szétválás segítette az óvodák egyéni arculatának kialakítását, majd a 137/1996-os Kormányrendelet további szakmai fejlõdést idézett
elõ az óvodák nevelési munkájában. Megfogalmazódtak a saját, egyéni nevelési szemléletek és tovább fejlõdtek a módszertani elképzelések a helyi sajátosságokhoz igazítva.
Így jött létre az Árpád úti óvodában az „Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel” címû
program, a Bacsó Béla úti óvodában a
„Lépésrõl-lépésre” kisgyermek fejlesztõ program és a Hõsök terei óvodában a „Komplexprevenciós” óvodai nevelési program.
2001-ben a fenntartó döntése alapján a három
óvodát szervezetileg egybe integrálták. Tizenkét gyermekcsoport három óvodai egységben
egy függetlenített vezetõ irányítása mellett
mûködött. Az összevonás azonban nem érintette az óvodák módszertani munkáját, az
egyéni profilok továbbra is megmaradhattak.
Ebben az évben valósult meg a Hõsök terei
egységben egy jelentõsebb felújítás a fenntartó
ötmillió forintos támogatásával. 2002-ben a
Minõségirányítási Program bevezetésével további minõségi fejlõdés ment végbe az óvoda
mûködésében, amellyel azóta is folyamatosan
biztosítják a partnerek elvárásainak való megfelelést.
2005-ben további összevonással az Általános
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Mûvelõdési Központ része lett a Napközi
Otthonos Óvoda is. A nevelõtestület igyekezett alkalmazkodni a változásokhoz, törekedve
arra, hogy a gyermekek óvodai nevelése sértetlen maradjon és minden lehetõséget kihasznál-

va tovább fejlõdjön. Mottójuk: „Játszva tanuld az életet!”

2010 novemberétõl az Árpád úti tagóvodában
bölcsõdei csoporttal bõvült az ellátás. Így a
2010/2011-es nevelési évben 7 óvodai és 1
bölcsõdei csoportban 159 gyermeket nevelt 16
pedagógus. Az intézményegység továbbra is
nyitott a családok és az új lehetõségek felé.

Általános iskolai oktatás-nevelés
Az általános iskola a város egyik legrégebbi
nevelési-oktatási intézménye, 1948 óta mûködik Állami Általános Iskolaként.
1992 és1996 között termek és épületrészek
visszaadására került sor az egyház számára.
Ezért szükségmegoldásként az 1993/1994-es
tanévtõl a korábbi bölcsõde épületében is helyeztek el tanulócsoportokat.
Az 1996/1997-es tanévtõl szükségessé vált a
tanári szoba felszámolása, illetve a pincehelyiség technika teremmé történõ átalakítása.
2000-ben a tornacsarnok és a régi épületrészt
összekötõ nyaktag emeleti ráépítésével készült
el az új tanári szoba.
1996-tól kezdte meg mûködését a mazsorett
csoport, akik azóta töretlenül haladnak elõre,
öregbítve Mezõcsát, az iskola hírnevét.
Az 1998/1999-es tanévtõl az intézményben
mûvészeti oktatás is folyik: elõször zene- és
képzõmûvészeti, majd a 2006/2007-es tanévtõl néptánc tagozaton is. A zeneiskolás növendékek iskolai és városi rendezvényeket
tesznek még színesebbé, körzeti hangversenyeken vesznek részt. A képzõmûvészeti tago-

zatra járó tanulók szinte valamennyi pályázaton jelentõs sikereket érnek el. A színvonalas
munkákból kiállításokat szerveznek tanáraik.
A Galiba, Táncoló virágok és Kistücsök nép-

A város nevelési-oktatási intézményei
az elmúlt 20 évben
tánccsoport különbözõ életkorú tanulókat
tömörít és biztosítja a Mezõcsát Népi Együttes néptáncosainak utánpótlását, ami szép
színfolt kisvárosunkban.
2001-tõl az intézmény neve: Egressy Béni
Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola. Névadója: Egressy Béni költõ, tanító, mûfordító,
színész, énekes, zeneszerzõ, honvédtiszt, de
mindenekelõtt lelkes híve a magyar mûvelõdésnek, szellemi fölemelkedésnek.
2005-ben az iskolát több intézménnyel összevonva létrejött az Általános Mûvelõdési Központ, aminek egyik intézményegysége lett.
Az intézményegység a 2005/2006-os tanév végén egy új épülettel bõvült, amelyben 10 tanterem, könyvtár és irodahelyiségek kerültek kialakításra, valamint megvalósult az integrált oktatás. Ezzel az épületrésszel egy modern, XXI.
századi iskola használóivá vált a város lakossága.
A 2010/2011-es tanévben az iskola 21 osztályában 450 tanulót oktatott 44 nevelõ, és 194
növendék vett részt mûvészeti képzésben 5
pedagógus irányításával.

Középfokú oktatás
Az 1990/1991-es tanévben a Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola 8 osztályban
265 tanuló középfokú oktatásáról gondoskodott. Ezekben az években a tantestületi létszám 20 fõ körül alakult nyolc iskolai és két kollégiumi csoportra számítva, ami tanulócsoportonként két pedagógust jelentett. Ez a létszám
maradt a hatosztályos gimnázium bevezetéséig.
A szakközépiskola továbbfejlesztése a meglévõ
egy osztálynyi keret megtartása mellett 1991ben történt, amikor a számviteli-gazdálkodási
ágazat kerete fél osztályra csökkent, és mellé a
másik fél osztályban idegen nyelvi gyors- és
gépíró ágazatot létesítettek.
1992 õszétõl, miután elkészült a rendõrségi
épület felújítása, az önkormányzat létrehozta a
városi Élelmezési Központot, vagyis a település egységes diák-, illetve gyermekétkeztetését.
Ezzel a középiskolában megszüntette a diákétkeztetést, a dolgozókat és a felszereléseket
pedig átvette az Élelmezési Központ.
1993 júniusában emlékeztek meg az iskola
harmincéves fennállásáról, majd november
30-án (Kiss József költõ és lapszerkesztõ szü-

letésének 150. évfordulóján) megtörtént a mezõcsáti középiskola új névadója, Kiss József
nevének felvétele.

tett, hogy a középiskola megkapta használatra
a szomszédos épületet (régi bölcsõde), az
eltérõ tantervû általános iskolai osztályok elhelyezése után.
2008 szeptemberétõl a szakképzés lehetõségei
bõvültek, mert az intézményegység csatlakozott a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társuláshoz.
A 2010/2011-es tanévben az intézményegység
17 tanulócsoportban (10 gimnáziumi, 4 szakközépiskolai, 2 szakképzõs, 1 esti) 384 tanulói
jogviszonnyal rendelkezõ személy középfokú
oktatásáról gondoskodott 28 pedagógus segítségével.
2011 nyarán egy sikeres ÉMOP pályázatnak
köszönhetõen közel 250 millió forintból javulhatnak az oktatás körülményei az épület átalakításával, bõvítésével.

Az Általános Mûvelõdési Központ
Az elsõ hatosztályos gimnáziumi osztályt
1994-ben indították. A tanulók hat év utáni
érettségi eredményei és egyetemi, fõiskolai felvételük bizonyította, hogy a hatosztályos gimnázium Mezõcsáton szükséges, ugyanis a 20
fõ végzõs diák közül 18-at felvettek felsõoktatási intézménybe. Mivel a hatosztályos gimnáziumi képzés nem mûködhetett a négyosztályos képzés nélkül, 1998 szeptemberétõl
beiskolázták a négyosztályos gimnáziumot is.
Ezzel elkezdõdött az intézmény közel 50 %-os
növekedése: a 10 osztályos középiskolából az
ezt követõ négy év alatt 14-16 osztályos lett. A
növekedés hozta magával a tanteremszükségletet és a tantestület bõvítését.
A Volán-buszok elterjedése miatt a közlekedés
feltételei nagymértékben javultak, így aztán a
kollégiumban folyamatosan csökkent a létszám és 2004-ben a diákotthon mûködése
meg is szûnt.
2004 szeptemberétõl a szakközépiskola a módosított NAT-nak megfelelõen végzi a szakmai orientációt.
2005. augusztus 1-tõl a Kiss József Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskolát a város
Általános Mûvelõdési Központba integrálta.
2005 szeptemberétõl a felnõttek esti gimnáziumi képzésben szerezhetnek érettségi bizonyítványt egy felmenõ osztályban.
2006-ban a tanteremhiányon némileg enyhí-

2005. augusztus 1-jén Mezõcsát Város Önkormányzat Képviselõ-testülete létrehozta az
Általános Mûvelõdési Központot (ÁMK-t) a
város középiskolájának, általános iskolájának,
óvodájának és mûvelõdési otthonának egy
intézménybe történõ integrálásával.

Az ÁMK intézményén belül a feladatellátás
Pedagógiai Szakszolgálattal bõvült 2006-ban.
Az intézményegység tevékenysége elsõsorban
a szolgáltatásokat önként igénybe vevõ gyermekeket, családokat segíti. Támogatja az óvoda, iskola nevelõ munkájának eredményességét. Szolgáltatásai a város határain túllépve, a kistérség településein is igénybe
vehetõk.
Az Általános Mûvelõdési Központ tovább
erõsítette Mezõcsát kistérségi vezetõ szerepét,
mert 2007. július 1-én csatlakozott hozzá
Tiszatarján Édes Gergely Általános Iskolája,
majd 2008. szeptember 1-tõl Tiszakeszi
Széchenyi István Általános Iskolája és Hétszínvirág Óvodája is tagintézményévé vált.
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Közmûvelõdés
Mezõcsáton
A mezõcsáti emberekben mindig erõs volt a
közösségi lét iránti igény, így egyletekbe, egyesületekbe tömörültek. Ezek a szervezetek biztosították a helyi társadalmi, kulturális élet
alapjait is.
Az 60 éves múltra visszatekintõ intézmény
többszöri átszervezésen ment keresztül, volt
önálló intézmény, járási módszertani központ,
sokrétû feladatellátással. 2005 óta az Általános
Mûvelõdési Központ intézményegységeként
próbál megfelelni a kor kihívásainak.
A nyilvános könyvtár mûködése a lakosság tájékoztatási, mûvelõdési és szórakozási igényeit
elégíti ki, segíti a nevelõ-oktató munkát, az olvasóvá nevelés területén biztosít pótolhatatlan
feladatot, jelentõsen részt vállal az élethosszig
tartó tanulás folyamatában.
A könyvtár megalakulása óta több alkalommal
jelentetett meg szakmai kiadványokat, módszertani segédleteket. Mezõcsát és környékének helyismereti-helytörténeti kutatásait a
Mezõcsáti Helytörténeti Füzetek megjelenésével támogatta.

A Mezõcsáti Könyvtári Társulás módszertani
központja volt 1981-tõl 1990-ig, melyhez 22
községi könyvtár tartozott. A könyvtár rendezvényei között szerepeltek a népszerû író-olvasó
találkozók, elõadások, könyvbemutatók.
Az intézmény szerkesztésében jelent meg a
Csáti Újság címû közéleti havilap 1992-tõl
2003. februárjáig. (Ezt megelõzõen 1990
októbertõl-1992 januárig Mezõcsát címmel.)
A könyvtári szolgáltatások mellett a 90-es évek
második felében megkezdõdött a könyvtár dokumentumállományának számítógépes nyilvántartásba vétele. Elõtérbe került az informatikai tájékoztatás, a legfrissebb adatokhoz való
hozzájutás, ami az interneten keresztül pillanatokon belül megoldható. Az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium pályázatának támogatásával 2004-ben elérhetõvé vált a lakosság
számára is az internet használata, melyre két
számítógép állt rendelkezésre, valamint egy
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multifunkcionális készülék. 2010-ben további
5 számítógéppel gyarapodott az infrastruktúra, melyet a TIOP pályázata tett lehetõvé. Az
intézményegység belsõ környezetében is megújult, felhasználóbaráttá vált. 2009-tõl a
kistérség mozgókönyvtári tevékenységének
szolgáltató könyvtára, melyhez 7 település
csatlakozott.
A lakosság közösségi életének szervezése és a
közösségi élet színtereinek biztosítása a közmûvelõdés intézményegységének alapvetõ feladata. Az intézmény helyet adott a mûkedvelõ
együtteseknek, színházi elõadásoknak, ismeretterjesztõ elõadásoknak, a társasági élet, közös szórakozás, ismeretszerzés bázisaként mûködött, színes és sokrétû kisközösségi foglalkozások színtere volt szakképzett csoportvezetõk irányításával. A kilencvenes évek változásai a kulturális területen is éreztették hatásukat. A megváltozott körülmények között a
közmûvelõdési tevékenység is megváltozott.
Egyrészt új formájú és tartalmú rendezvények
születtek, másrészt a hagyományos programok
újra elõtérbe kerültek. Újra megrendezésre
került a Majális, a Csáti napokat felváltotta a
Csáti Nyár rendezvénysorozat, elõtérbe kerültek a nyári szabadtéri programok. Évente került megrendezésre a Dél-Borsodi Dalostalálkozó, melynek házigazdája az 1982-ben alakult Egressy Béni Vegyeskar. A németországi Worbis kórusával kialakított kapcsolat késõbb testvérvárosi kapcsolattá szélesedett. A
testvérvárosi szerzõdés megerõsítésére 2010ben Mezõcsáton került sor. Az Énekkar jelenleg a közösségi ház mûvészeti csoportja, karnagyuk: Szûcs Sándor.

1991-tõl közel 3 évig mûködött a mûvelõdési
központ amatõr csoportjaként a Kále Lulugya
(Fekete Virágok) elnevezésû cigány folklóregyüttes, dalaik kazettán is megjelentek.
A Mezõcsát Népiegyüttes 2003-ig mûködött
a mûvelõdési ház fenntartásában. 2010-tõl a

Egészségügyi ellátás

„A mûveltségre nevelésnek az a feladata,
hogy az ember létét szép és hasznos
szereppé segítse formálni.”

Mezõcsát Népmûvészeti Egyesület fenntartásában mûködnek, mûvészeti vezetõjük:
Zelei Ferenc.
1982-ben alakult a Gyöngyvirág citerazenekar,
mely a közösségi ház mûvészeti csoportjaként
mûködik ma is Mezõcsát Citerazenekar néven,
mûvészeti vezetõjük: Boncsér Gábor.
1997-tõl mûködik a közösségi házban nyugdíjas
klub, mely 2010-ben vette fel a Lila Akác nevet.
A kezdetben 3-4 fõ alapító tagból álló közösség
létszáma az évek során közel 30 fõre bõvült és
tevékenységüket a tenni akarás, új ismeretek
elsajátítása, aktivitás és segítõkészség jellemzi.
1995-ben felelevenítésre került a korábban évtizedeken keresztül megrendezett szüreti felvonulás. Ebben az évben merült fel a Csáti
Borverseny megrendezésének gondolata.
2000-ben a millenniumi ünnepség keretében
került sor a felújított Márk kastélyban a Városi
Kiállítóterem átadására. A rendezvénysorozat
része volt a Csátról elszármazottak találkozója.
A Kiss József emlékszoba 2003-ban jött létre a
költõ unokája, Halmágyi Zoltánné felajánlásának köszönhetõen.
Az elsõ Csáti Expo 1999-ben került megrendezésre, melynek célja a helyi és környékbeli
kiállítók bemutatása volt. A kísérõ rendezvényeken helyi és környékbeli csoportok léptek
fel, népszerû elõadómûvészek szerepeltek.
2002-tõl az önkormányzat a Közösségi Házat
és a Mezõcsát Kultúrájáért Alapítványt bízta
meg a vásár szervezésével és lebonyolításával.
A rendezvény ma Mezõcsát Város Napja néven szerepel.
2009-ben került elõször megrendezésre a Szabadság Napja június 18-án, június 19-én a
Szabadság és Városi Közösségi Napok a
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közös
szervezésben.
2008-tól Államalapítási Ünnepünk alkalmával
Mezõcsát Város Fõterén szabadtéri színházi
elõadást tekinthetnek meg az érdeklõdõk. A
városi rendezvények megszervezésén kívül az
intézmény saját rendezvényeinek kínálata is
bõvült az újévi hangverseny, valamint az adventi rendezvénysorozat megszervezésével.
A rendezvényeken kívül egyre korszerûbb
technikai infrastruktúrával biztosítunk feltételeket képzések, tanfolyamok szervezéséhez,
lebonyolításához.

A Mezõcsát Város Önkormányzata által
1989-ben alapított és fenntartott Egészségügyi Központ a város lakosságának, szakellátás tekintetében a térség 18000 lakosának,
tüdõgondozás tekintetében 40000 lakosnak
nyújt helyben vagy lakóhelyéhez közel
egészségügyi ellátást.
Tevékenységi köre:
- egészségügyi alapellátás
- járóbeteg szakellátás és gondozás

Egészségügyi alapellátás:
- 3 háziorvosi szolgálat
- 2 házi-gyermekorvosi szolgálat
- 2 fogorvosi szolgálat
- 3 védõnõi, anya-, gyermek- és
csecsemõvédelmi szolgálat
- 1 iskolavédõnõi szolgálat

- 1 háziorvosi központi ügyelet
- 1 laboratóriumi vérvételi hely
Az alapellátáshoz tartozó háziorvosi, házigyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatást Mezõcsát Város Önkormányzata biztosítja vállalko-

zásban mûködõ szolgáltatókkal.
Járóbeteg szakellátás és gondozás:
- belgyógyászati szakellátás
- nõgyógyászati szakellátás
- tüdõgyógyászati szakellátás
- tüdõgyógyászati gondozás
- gyermekgyógyászati Mozgó Szakorvosi
Szolgálat
- nõgyógyászati Mozgó Szakorvosi
Szolgálat
Szociális alapellátás:
A Gondozási Központ által 2001-ig nyújtott
szolgáltatás:
- idõsek klubja
- átmeneti ellátást nyújtó bentlakás
- házi gondozás
- szociális étkeztetés
2002. január 1-tõl csak házigondozást és a
szociális étkeztetést biztosítottak.
2009. január 1-tõl integrálódott a Humán
Szolgáltató Központ rendszerébe.
A Gondozási Központ vezetõje Tudja Sándorné
volt, aki korán bekövetkezett haláláig szívvellélekkel végezte ezt a szép, de nehéz feladatot.
A Családsegítõ Szolgálat által 2006. december
31-ig nyújtott szolgáltatás:
- családsegítés

- gyermekjóléti szolgáltatás
2007. január 1-tõl a Kistérségi Humánszolgáltató Központ végzi ezen feladatokat.
Az Egészségügyi Központ élén több vezetõ tevékenykedett.
Egészségügyi Központ kinevezett, illetve
megbízott vezetõi:
- Dr. Takács Emerencia
(1989. 04. 01. - 1991. 12. 31.)

- Dr. Siska András
(1992. 01. 01 - 1993. 06. 30.)
- Dr. Ginál Rózsa
(1993. 07. 01 - 2001. 09. 30.)
- Dr. Rucskó Viktor
(2001. 10. 01. - 2002. 09. 01.)
- Dr. Juhász Barnabás
(2003. 07. 01. - 2007. 05. 30.)
- Dr. Siska András
(2007. 06. 01. - jelenleg is)

Dr. Ginál Rózsa 8 évig látta el megbízásos
jogviszonyban az Egészségügyi Központ vezetését. 1965-tõl 2006-ig a Tüdõgondozó Intézet tüdõgyógyász orvosa és szakmai vezetõje
volt. Munkája elismeréseként 2006-ban a
több, mint 40 év alatt kifejtett kiemelkedõ
szakmai és közösségi munkájának elismeréseként megkapta az „Egészségügyi Miniszter
Díszoklevele” életmûdíjat.

2003-tõl az Egészségügyi Központban megünneplésre kerül az ágazati ünnep, a „Semmelweis
nap”. Az egészségügyben tevékenykedõ aktív
és nyugdíjas dolgozók köszöntése mindig nagy
öröm a résztvevõknek. Ezen ünnepen kerülnek köszöntésre az idõs kerek születésnapos
nyugdíjasok, illetve a jubiláló aktív dolgozók.
2007-tõl a Mezõcsát város polgármestere által
bevezetett „legjobb kolléga” is választásra, illetve köszöntésre kerül. Az ünnepnapot a vezetõ és vezetõ asszisztens szervezi és bonyolítja le. Ezen ágazati jeles nap megrendezése a
Mezõcsát Város Önkormányzat és a helyi vállalkozók segítségével, adakozásával valósulhatott meg minden évben.
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Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ
fejlesztése a Mezõcsáti kistérségben
Mezõcsát Város Önkormányzata 2008. februárban nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül
meghirdetett TIOP-2.1.2-07/1. Kistérségi
járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és
fejlesztése tárgyú felhívására.
2008 augusztusában a projekt
907.260.277 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
A projekt megvalósítására és a
felépülõ szakrendelõ üzemeltetésére a mezõcsáti kistérség
hét települése (Ároktõ, Gelej,
Igrici, Mezõcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján) és
két kistérségen kívüli település
(Hejõpapi és Mezõnagymihály) önkormányzatai megalapították a Mezõcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztõ
Központ
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságot.
A kistérségi járóbeteg szakellátó központ nettó 1389 m2
hasznos alapterületû épülete a
betegek szempontjából optimális, jól megközelíthetõ helyen,
közvetlenül az alapellátást biztosító épület szomszédságában,
a Mezõcsát, Hõsök tere 33.
száma alatt készült el.
Az új egészségügyi Központ 2011-ben kezdi
meg mûködését heti 200 szakorvosi és 120
nem szakorvosi órában, amely a mezõcsáti kistérség és 2 kistérségen kívüli település több
mint 17.000 lakosának egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését hivatott biztosítani.
A projekt megvalósulásával jelentõsen javul az
egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés, megszûnik az igénybevételi adatokból kikövetkeztethetõ ellátási hiány.
A pályázatban tervezett szakmai feladatok:
Az alapszakmák mellett (belgyógyászat, sebészet, nõgyógyászat, gyermekgyógyászat) tüdõgyógyászati, kardiológiai, fül-orr-gégészeti,
bõrgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai, szemészeti, reumatológiai, valamint fizioterápiás
kezelések nyújtása és gyógytorna kerül megvalósításra. A diagnosztika terén a tüdõgondozói és egyéb diagnosztikai igényeket is kielégítõ röntgen berendezés és ultrahang készülék
üzemeltetése valósul meg. Mindezeken kívül
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egy J0-ás labor, azaz vérvételi hely is
kialakításra került.
A fentieket szakmailag kiegészíti a házi szakápolás, amelynek a kistérségi lefedettsége országos átlag alatti. A tervezett épületben a betegek teljesebb kiszolgálása érdekében helyet
kap egy gyógyszertár, egy optikai szaküzlet,
valamint egy büfé is.

Szoros együttmûködés kialakítása a cél a területen dolgozó háziorvosokkal, valamint a védõnõi, iskolaorvosi szolgálatokkal. Saját infrastruktúra (oktatóterem, informatika) biztosított az ellátási minõség javítását elõsegítõ szakmai konzultációkhoz, esetmegbeszélésekhez a
területen dolgozó háziorvosok, az intézményben dolgozó szakorvosok, együttmûködõ
intézmények számára.
Az intézmény lehetõséget nyújt betegségmegelõzõ, egészségfejlesztõ programok, szûrõvizsgálatok megszervezésére.
A beruházás megvalósítóinak célja, hogy
2011. évtõl egy XXI. századi, modern egészségügyi környezet nyújtson segítséget a kistérség lakosainak egészségmegõrzésében.
A szakrendelõ építésének ünnepélyes alapkõletételére és a nyilvános projektindító rendezvényre 2009. november 25-én került sor. Az
épület mûszaki átadásának ideje 2010.

augusztus 25. A kivitelezés megvalósítását követõen 2010. november 30-ig megtörtént.
A nagy értékû röntgen és ultrahang berendezés, az épület bútorzata, az informatikai eszközök és az egyes szakrendelések orvostechnológiai berendezései, valamint orvosi mûszerei 2010. július – 2010. november 30. közötti
idõszakban kerültek elhelyezésre, leszállításra.

A projekt fizikai megvalósulása befejeztével, a
szükséges hatósági engedélyek beszerzését és a
mûködési finanszírozási szerzõdés megkötését
követõen kezdhetõ meg a járóbeteg szakrendelés az épületben.
„Örömömre szolgál, hogy a közös kistérségi összefogás eredményeként 2011-ben egy korszerû, modern eszközökkel felszerelt Egészségfejlesztõ
Központ kezdheti meg mûködését. Ezzel 9 település
és 17 ezer lakója színvonalas, modern egészségügyi
ellátásban részesülhet. Mintegy 20 szakellátás,
korszerû feltételek mellett, gyorsabb ellátást biztosítva közelebb kerül az érintett települések
lakosságához, így olcsóbbá is válik az egészségügyi
ellátás mindannyiunk számára. Ezzel javuknak
gyógyulási esélyeink. Mert a legfõbb érték az ember
és az õ egészsége.” – mondta el Dr. Domján László
Mezõcsát Város Polgármestere.

Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása
2004. június 28-án 9 település megállapodása
alapján létrejött Mezõcsát Kistérség Többcélú
Társulása, mely 2004. január végétõl a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
(TKtv) szerint mûködik. A Többcélú Társulás a Társulási Megállapodásban foglaltak
alapján ellátja egyben a területfejlesztésrõl és a
területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. Törvény (TFtv) szerint létrehozandó Kistérségi
Fejlesztési Tanács feladatait is.
A többcélú kistérségi társulások (TKT) kialakításának célja a kistérségi szinten ellátható
önkormányzati közszolgáltatási feladatok (pl.
oktatás és nevelés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás…stb.), szakmailag magasabb színvonalú, hatékonyabb megszervezése, illetve
azon településekre való kiterjesztése, ahol eddig ezek a szolgáltatások nem voltak elérhetõek. Az így létrejött társulások kötelezõ, illetve önként vállalható feladatait a TKtv és a
TFtv határozza meg. Mezõcsát Kistérség
Többcélú Társulása az alábbi feladatok ellátásában vállalt együttmûködést:
• közoktatás (szakszolgálati feladatok,
szakmai szolgáltatás megszervezése)
• egészségügy (a központi ügyelet)
• szociális/gyermekjóléti
alapellátás
(családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat)
• belsõ ellenõrzés
• területfejlesztés
Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása a
Társulási Megállapodásában rögzített feladatok ellátására 2005. április 1-tõl vállalkozott. A
többcélú kistérségi társulások döntéshozó
szerve a települések polgármestereibõl álló
Társulási Tanács.
A Társulási Tanács a döntései elõkészítésére
és a feladatai végrehajtására munkaszervezetet
hozott létre, amely feladatokat kezdetben
Mezõcsát Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán belül kialakított önálló osztály, a
Kistérségi Iroda látta el. A Társulási Tanács
2009. január 1-tõl hozta létre önálló munkaszervezetét, a Mezõcsát Kistérség Többcélú
Társulása Kistérségi Iroda költségvetési szervet, amely a Mezõcsát, Hõsök tere 24. szám
alatt látja el a feladatait. A Társulási Tanács a
munkaszervezet kialakítását követõen folya-

matosan alkalmaz területfejlesztési menedzsert
és vidékfejlesztési menedzsert a Mezõcsáti
Kistérség fejlõdésének elõsegítése érdekében.
A Közoktatási – szakszolgálati feladatok
ellátása Mezõcsát Város Önkormányzata
intézménye útján külön megállapodás alapján
történik. A kistérségi feladatellátásnak köszönhetõen az Általános Mûvelõdési Központ
intézményen belül 2006. szeptemberétõl létrejött a Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység. 2009. januárjától új szolgáltatás biztosítását kezdte meg a Társulás, bevezetve a
mozgókönyvtári feladatellátást.
Az egészségügyi (sürgõsségi betegellátás)
feladat a Mezõcsát város gesztorságával
mûködõ Társulás útján teljesül.
A Belsõ Ellenõrzést a Társulás munkaszervezetében foglalkoztatott belsõ ellenõr végezte, aki a munkaszervezet átalakítását követõen továbbra is a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselõjeként látja el a feladatot.
A szociális feladatellátás kistérségi szintû
megszervezése a Mezõcsát Város Önkormányzat által ellátott családsegítés és gyermekjóléti alapellátás kistérségi szintû kiterjesztésével kezdõdött. Mezõcsát Kistérség Többcélú

A Kistérségi együttmûködés, a kistérségi kohézió megteremtése érdekében Mezõcsát
Kistérség Többcélú Társulása kezdeményezésére, illetve támogatásával több kistérségi szintû kezdeményezés indult el.
• 2008. évtõl minden februárban megszervezésre kerül a Kistérségi Focifarsang
elnevezésû sportnap, amelyen rendszeresen minden település képviselteti magát.
• 2007. évtõl minden szeptemberben megszervezésre kerül a Mezõcsáti Kistérség
Közösségi Munkásainak Egyesülete által a
Helyi Termék Fesztivál elnevezésû rendezvény, ahol egy egésznapos esemény keretében megmutatják a települések a helyi
jellegzetességeiket és kulturális értékeiket.
Az eddigi rendezvényeknek Mezõcsát, Tiszatarján, Tiszadorogma, valamint Tiszakeszi adott otthont.
• 2008 és 2009 években a Társulás „születésnapját” Kistérségi Zenés Est keretében ünnepelték a települések képviselõi,
amely a települések közötti kapcsolat
erõsítését is szolgálta.
A Mezõcsáton hagyományosan megrendezett
fogathajtó verseny 2008. évtõl átalakult „Kis-

Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa eddigi tagjai:
Település
Ároktõ
Gelej
Igrici
Mezõcsát
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Tiszavalk

2004-2006
Varga István
Demeterné Nyeste Erzsébet
Dr. Berkó Gyula
Arnóth János (Elnök)
Hencz Zsolt
Széki Gézáné
Kiss Lajos
Bögre Lajosné
Mikola István

2006-2010
Vargán Kerékgyártó Ildikó
Demeterné Nyeste Erzsébet
Kislászló Csaba
Dr. Domján László (Elnök)
Hencz Zsolt
Széki Gézáné
Kiss Lajos
Bögre Lajosné
Mikola István

Társulása 2007. január 1-tõl létrehozta elsõ
intézményét, a Mezõcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központot, amely intézmény változatlan formában látta el a feladatait.
2007. júliusától két új feladattal bõvült az Intézmény tevékenysége, elindításra került a támogató szolgáltatás és a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás.
2009. január 1-tõl megszervezésre kerül a házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás.
2011. januártól a fogyatékosok nappali ellátásával bõvül az intézmény feladatköre. Jelenleg
a Mezõcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ hat alapszolgáltatást lát el mintegy 44
alkalmazottal kistérségi szinten.

2010Vargán Kerékgyártó Ildikó
Demeterné Nyeste Erzsébet
Kislászló Csaba
Dr. Domján László (Elnök)
Hencz Zsolt
Tóth Zoltán
Sipos Imre
Bögre Lajosné
Domonkos Józsefné

térségi Lovasnap” rendezvénnyé, így õrizve a
lovassport hagyományát és szélesítve a kistérségi együttmûködést.
2010. évben a Társulás támogatásával létrejött
a Mezõcsáti Kistérségi Idõsügyi Tanács,
amely a kistérség településein élõ szépkorúak
részére biztosít aktív nyugdíjas éveket.
A Mezõcsáti Kistérségnek, mint a 33 leghátrányosabb helyzetû kistérség egyikének fontos
szereplõje Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása, amely feladatellátásának struktúrájával
nemcsak terheket vesz le az Önkormányzatok
válláról, hanem a feladatellátások szakmai
színvonalát és hatékonyságát is javítani tudja.
Kovács Mihály
irodavezetõ
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A Dél-borsodi LEADER Egyesület
tevékenysége térségünkben
A Dél-borsodi LEADER Akciócsoport
2007-ben kezdte meg mûködését, tervezési területe 4 kistérséget érint (Mezõcsáti, Mezõkövesdi, Miskolci, Tiszaújvárosi) és 37 települést foglal magában. A megalakult közösség
elsõdleges feladata 2008 elsõ félévében a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megalkotása
volt, ami kiindulási alapot jelentett az Új Magyarország
Vidékfejlesztési
Program
(ÚMVP) III. és IV. (LEADER) tengelyes
forrásainak térségi felhasználásához. A Tervezést Koordináló Csoport (TKCS) munkájában
az önkormányzati szféra mellett – az Európai
Unió erre vonatkozó irányelveinek megfelelõen – civil szervezetek és vállalkozók is részt
vettek.
A stratégia elkészítését követõen az Irányító
Hatóság döntése alapján az akciócsoport elnyerte a jogosultságot az Új Magyarország

Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyes
forrásainak felhasználására. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Irányító Hatóságként eljárva) a 2007-2013 közötti
uniós tervezési periódusra közel 1,8 milliárd
Ft fejlesztési forrást allokált a Dél-borsodi
Akciócsoport számára. Az elkövetkezõ
idõszak vidékfejlesztési szakmai feladatainak
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ellátása egyesületi formában való további
mûködést tett szükségessé. A Dél-borsodi
LEADER Egyesület (DBLE) 2008 nyarán
jött létre, melynek közgyûlése önálló munkaszervezet létrehozásáról döntött. Az egyesület

székhelye, központi irodája Mezõcsáton, a
Kistérségi Irodában (3450 Mezõcsát, Hõsök
tere 24.) található. Az irodában az ügyfélszolgálat a hét minden munkanapján elérhetõ.
A Mezõcsáti Kistérség szervezetei aktívan
részt vesznek az egyesületi munkában. A Délborsodi LEADER Egyesület elnöke Vargáné
Kerékgyártó Ildikó, Ároktõ község polgármestere, elnökségi tagok a kistérségünkbõl
dr. Domján László, Mezõcsát város polgármestere, Tóth László, a Nyírfa-Ker. Kft.
vezetõje, Gazda István, a Mezõcsáti
Református Templomért Alapítvány elnöke
valamint Barna Róbert, a Tiszatarjáni Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
A Mezõcsáti Kistérség településein mûködõ

önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek a pályázati idõszak elsõ körében összesen
mintegy 360 millió Ft vidékfejlesztési támogatást nyertek el. A térségben legnépszerûbb a
„Falumegújítás és fejlesztés” és a „Turisztikai

tevékenységek ösztönzése” jogcímek voltak. A
LEADER jogcímben a települési rendezvények szervezésére, valamint polgárõrség
eszközbeszerzésére pályáztak a legtöbben.
Jelenleg az egyesületnél a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, az újabb
pályázati kör elõkészítési munkálatai folynak.
Hamarosan elindul a vidékfejlesztési pályázatok újabb köre, melyet várhatóan a nyár
folyamán hirdet meg a Vidékfejlesztési
Minisztérium.
Balázs János
munkaszervezet vezetõ
Dél-borsodi LEADER Egyesület

Mezõcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ
A Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Mezõcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ biztosítja a térség 15 ezer
fõs lakossága részére a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást.
A kilenc települést szolgáló Humánszolgáltató
Központ irányítása alatt jelenleg már hat szolgáltatás vehetõ igénybe. Több szociális szolgáltatás elérhetõ egy helyen, a gyermekjóléti
szolgáltatás, a családsegítés, a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a
házi segítségnyújtás és a fogyatékos személyek
nappali ellátása csaknem egy idõben, egymás
mellett párhuzamosan mûködik. A szakmák
„belelátnak egymásba”, kiegészítik egymást, a
szakmai konzultációk egy-egy szociális ügyhöz kapcsolódva, egymást kiegészítve gyors és
hatékony segítségnyújtást eredményeznek.

A szociális alapszolgáltatás rendszere integrált.
Az integrált szolgáltatások elõsegítik a választási és döntési lehetõséget, mind az ellátást
igénylõknek, mind pedig a professzionális
szakembereknek. A különbözõ gondozási formák egymásra épülése, a szervezeti struktúrák
összehangolása az erõforrások optimális kihasználását és a hiányok pótlását teszi lehetõvé. A szociális intézmény nem csupán az egyes
problémákat kezeli, hanem komplex segítséget
nyújt a szociális munka egyes célcsoportjai
számára életkörülményeik javításához.
Választott alapértékei: az egyenjogúság, a társadalmi szolidaritás, az igazságosság a társadalmi javak elosztásában, az embereknek az

önrendelkezéshez való joga, az együttmûködés minden kapcsolatban, az emberi méltóság,
a titoktartás és a problémával küzdõk pozitív
megkülönböztetése.
A Mezõcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ
megalakulásának és fejlõdésének története:
A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat beindítása 1998. július 1-jén Mezõcsát Város Önkormányzat hivatali épületében történt. A
szolgáltatást 1 fõ családgondozó biztosította
Mezõcsát közigazgatási területén, majd rövid
idõn belül újabb egy fõvel bõvült a szakmai
létszám.
1999. július 1-tõl a szolgálat fenntartója az
Egressy Béni Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola lett, a mûködés helyszíne a Tûz-

oltóság épülete. A szakmai létszám ekkorra 3
fõre növekedett, ezáltal eleget téve a jogszabályi elõírásoknak.
2000. január 1-tõl újabb változás következett
az intézmény életében. Ekkortól a szolgálat
fenntartója Mezõcsát Város Önkormányzat
Egészségügyi Központja, a szolgáltatás helyszíne továbbra is a Tûzoltóság épülete.
2003. december hónapban a szolgáltatás ismét
költözött a Gondozási Központ (volt Idõsek
Otthona) épületébe.
A 2004-es év a Mezõcsát Kistérség Többcélú
Társulása megalakulásának éve volt. Mezõcsát és a környezõ nyolc település – Ároktõ,
Gelej, Igrici, Tiszabábolna, Tiszadorogma,
Tiszakeszi, Tiszatarján és Tiszavalk – többek
között a szociális és gyermekjóléti feladatokat
kistérségi szinten kívánta tovább mûködtetni.

2005. július 1-tõl a kistérségi szintû feladatellátás megszervezése és beindítása megtörtént,
továbbra is a Gondozási Központ épületében
és az Egészségügy Központ irányítása alatt, de
már 8 fõ családgondozóval.
2006. január hónapban a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat ismét új épületbe költözhetett Mezõcsáton. Az épület történetéhez
hozzátartozik, hogy valaha a járási tanács szolgálatában állt, majd azt követõen leánykollégiumként mûködött. Jelenleg Mezõcsát
Kistérség Többcélú Társulás tulajdonát képezi, és helyet biztosít a kistérségi irodának és a
szociális intézménynek.
2007. január 1-tõl létrejön a Mezõcsát Kistérség Humánszolgáltató Központ. Fenntartója a Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása, melynek elsõ és eddig egyetlen intézménye.
A szolgáltatások helyszíne változatlan, a feladatellátás szintén, egészen 2007. július 1-ig,
ekkor két szociális alapszolgáltatással bõvül a
feladatellátás: a támogató szolgáltatással és a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtással. A két
szolgáltatás hatására a szakmai létszám 8 fõrõl
28 fõre emelkedik.
2009. január 1-tõl a házi segítségnyújtás lesz
az intézmény ötödik szolgáltatási eleme, a
szakmai létszám 40 fõre növekszik.
2011. január 5-én átadásra került Mezõcsát és
a kistérség legújabb intézménye, mely a fogyatékosok nappali ellátását szolgálja a jövõben. A
hatodik szolgáltatás elemmel a szakmai létszám 44 fõre emelkedett.
Az intézmény megalakulása óta folyamatos
fejlõdésen megy keresztül. A szolgáltatások
körének bõvítése köszönhetõ annak, hogy
Mezõcsát Város Önkormányzata és a Társulási Tanács kiemelt figyelmet fordít a szociálisan
hátrányos helyzetû egyénekre, családokra és
azok igényeire. A jövõbeli feladat a „szépkorúakról” való gondoskodás, az idõsek nappali
ellátásának megszervezése és mûködtetése a
szociális intézmény keretein belül.
Volt és jelenlegi intézményvezetõk:
Arnóth János
dr. Ginál Rózsa
dr. Rucskó Viktor
dr. Juhász Barnabás
Simonné Szûcs Andrea
Pocsai Judit
Pap Tiborné
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A labdarúgás két évtizede
A mezõcsáti labdarúgás utóbbi 20 évének rövid bemutatása rendkívül nehéz, sõt lehetetlen
feladat. A korszak eseményeinek feldolgozását a közeljövõben megjelenõ „Mezõcsát
sportkrónikája” címû kiadvány teszi meg. E
cikkben csak a legkiemelkedõbb eredményekre, eseményekre emlékezünk.
A labdarúgást szeretõ szurkolóinkat, sportbarátainkat, a város lakosságát a Csáti Újság
sportrovatában havi rendszerességgel tájékoztatjuk és beszámolunk az éves munkánkról is.
Az Észak-Magyarország a megye, a Nemzeti
Sport az egész ország sporttársadalmát tájékoztatja heti rendszerességgel eredményeinkrõl. A borsodfoci.hu honlapon hozzáférhetõek
statisztikai adataink.
Labdarúgásunk történetében voltak kiemelkedõ, sikeres évek, melyeket hullámvölgyek, nehéz idõszakok követtek, azonban a folyamatos
fennmaradás biztosított volt. Ez az elmúlt 20 év
jellemzõje is. Legnagyobb sikerünket az
1987/88-as megyei I. osztályú bajnokság meg-

nyerésével értük el. A bajnoki cím a Nemzeti
Bajnokság III. osztályában való indulás jogát
jelentette. Mezõcsát soha nem szerepelt az NB
III-ban. Igaz, a következõ évben kiestünk, de
még évekig a megyei elit meghatározó szereplõi
maradtunk. A lendület 1996-ban tört meg,
ekkor következett be egy 3 éves hullámvölgy,
melynek az 1998/99. évi megyei III-as bajnokság megnyerésével vetettünk véget. Meg kell
említenünk az ifi csapatunk 1990-95. közötti
rendkívül eredményes és sikeres idõszakát,
amikor is négy alkalommal nyerték meg a
megyei I. osztály korosztályos bajnokságát.

2000-tõl ismét felszálló ágba kerültek csapataink. A folyamatos csapatépítés a 2004/05.
évi megyei II-es bajnokság megnyerését
eredményezte és ismét elfoglalta egyesületünk méltó helyét a megyei I. osztályban.
A 2005/06-os megyei I. osztályú bajnokságban csapatunk bronzérmes lett. Meglepõen
szép visszatérés volt.
A mai napig is a megyei elit tagjai vagyunk.
Jelenlegi csapatunk elõtt eredményes, szebb
jövõ látszik kibontakozni.
Megragadva az alkalmat, szeretném megköszönni fenntartóink, szponzoraink, segítõink erkölcsi
és anyagi támogatását, a sportvezetõk, a szakemberek, a sportolók áldozatos, kitartó munkáját.
Az elmúlt évtizedek sportsikereinek megismétlése érdekében társadalmi összefogásban bízom,
mert meggyõzõdésem, hogy városunk hírnevének megõrzése, öregbítése közös érdekünk.
Szombati Csaba
edzõ

Önvédelmi szakosztály
A JU JITSU szakosztály 1996-ban alakult
meg Mezõcsáton. Már megalakulásakor feltûnõen magas létszámmal – 36 fõvel – kezdte
meg munkáját. Tagjai az iskolás gyerekektõl
kezdve az 50 éves kor felett lévõ férfiakig terjed. Az elmúlt 15 évben kb. 400 fõ ismerkedett meg az önvédelem sokszínûségével, és ennek eredményeként jelenleg 7 fõ mestervizsgákkal is rendelkezik.
A mezõcsáti klub számos hazai és külföldi bemutatón vett részt. Tagjai között magyar bajnokok, Európa-bajnokok és világbajnokok
szerepelnek.
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Mesterek:
Sepsi Gyula 1. Dan
Oláh István 1. Dan
Fekete Sándor 1. Dan
Tóth János 2. Dan
Tóth Zoltán 3. Dan
Halász Barnabás 4. Dan

• Mészáros István 7. Dan
A klub tagja az IFAK, valamint az IMAF
harcmûvészeti szervezeteknek.
Hanshi Mészáros István 7. Dan
szakosztályvezetõ

Jelentõsebb fellépései és eredményei:
Budapest sportsziget bemutatók
Miskolc karate világkupa bemutató
Kecskemét Budo gála
Budapest Budo gála
Miskolc Budo gála
Nagyvárad Karate VB
Tokió IMAF központ bemutató
München olimpiai stadion bemutató
Magyar bajnokság
Olaszország EB
Európa Kupa
Németország VB
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