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Édes, szomorú dal - A Magyar Kultúra Napján
Idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg
A Magyar Kultúra
Napját a Mezőcsát Népi Együttes új műsorának bemutatójával.
Az eddigi bemutatókat
a Közösségi Ház bejáratánál elhelyezett fotókkal idéztük meg, és az eseményt kiállítás kísérte
könyvtárunk népzenei, néprajzi, néptáncos szakkönyveiből.
Az együttes szokásaihoz híven most is ingyenes
előadáson mutatta be összeállítását, de újdonságként helyre szóló jegyeket bocsájtottunk ki,
ezzel biztosítva, hogy minden érdeklődő az
eseményhez méltóan nézhesse végig a műsort. A
kezdeményezés találkozott a látogatók egyetértésével, s mivel a januári előadásra minden hely
elfogyott egy nap alatt, így ismétlésre február 6-án
kerül sor, szintén ingyenes belépőjegyek használatával.
Január 24-én délután elsőként A Magyar Kultúra
Napjáról emlékeztünk meg. Siposné Horváth
Anita polgármester ünnepköszöntő beszédében
három dátumról tett említést: elsőként természetesen a Himnusz születéséről (január 22.), majd
a Szózat keletkezéséről annak okán, hogy 165
évvel ezelőtt, 1851-ben hunyt el Egressy Béni, aki
1833. január 23-án hagyta el Mezőcsátot, ahol
korábban tanítóskodott. Végül
már az est
műsorához kapcsolódva szó esett 1943. januárjáról, amikor a Don-kanyarban elpusztult a 2.
magyar hadsereg.
A Mezőcsát Népi Együttes műsora, amely az
Édes, szomorú dal címet viselte, a katonáskodásról, a háborúról, a férfi virtusról és az otthon
maradt nők szívfájdító aggodalmairól beszé
lt táncban és zenében. Zelei Ferenc együttesvezető
immár nyolcadszor állította a táncosok tudását, a

koreográfiákat, az értékőrző és értékteremtő
munkásságuk eredményeit egy gondolat- és
érzésvilág kifejezésének szolgálatába. A magyar
néptánchagyományok, a különböző táncdialektusok érdekes és értékes összeállításban
keltek új életre, elsősorban az ézelmekre hatva.
Érdekes volt a zenei anyag válogatása is: nemcsak
népzenét, hanem világháborús dalokat (mondjuk
így: slágereket) is hallottunk, amelyek remekül
érzékeltették, hogy a katonáskodás és egyáltalán a
huszadik század hogyan lazította fel az addig zárt
faluközösségek önkifejezési kultúrkicsét.
A táncok.. a táncok csodálatosak voltak.
Robbanás-erejű csángó férfitánc, magyarbődi női
karikázó, rábaközi verbunk, Duna-Tisza közi és
mezőségi páros tánc és még sok más dialektus
jelent meg a színpadon, egymást kiegészítve, és
mind szívszorongatóbbá téve a hangulatot. Az
ember csak ült a nézőtéren, és maga sem értette:
miközben vidám táncosok népesítették be a teret,
miért is van mégis sírásközeli élménye, de persze
tudta is: a háború, a katonaság mindig fájdalmakkal terhes. Különösen a mezőségi jelenet
váltott ki elemi szomorúságot, amelyben azt
érezhettük: itt álmokat táncolnak a lányok és fiúk,
valójában a férfiak és nők egymástól sok-sok
kilométerre megélt vágyódását. Végül aztán, az
elkerülhetetlenül bekövetkező szomorú véget
feloldotta a táncosok újbóli „civillé” válása, és a
záró koreográfiában elementáris erejű vidámsággal zárult az est.
A Mezőcsát Népi Együttes új műsoráról két
fontos szóban lehet összegzést adni: állóképesség
és stílusismeret. Érett, összhangban dolgozó
táncosokat láttunk, remek koreográfiákat, szép és
kifejező állóképeket
és a produkció méltó
elismeréseként folyamatosan nagy tapsok kísérték
az előadást.
Ismétlés tehát lapzártánk után, február 6-án.
PK

Kedves Olvasók!
Szeretettel köszöntjük Önöket a
megújulóban lévő Csáti Újság új
felületén. Mezőcsát város képviselői
úgy döntöttek, hogy 2016-ban a város
újságja ingyenessé válik, és ezzel egy
időben formailag is megújul. Így tehát márciustól minden mezőcsáti
ingatlanra eljuttatjuk a lapot, amely
a jövőben négy oldalán színes nyomást kap.
Mindezekkel egyidejűleg szeretnénk
tartalmi változtatásokat is végrehajtani. A szerkesztőség célja, hogy
minél érdekesebb, sokrétűbb, gazdagabb legyen a város lapja, a lehető
legtöbb információt tartalmazza,
szóljon a hétköznapokról és ünnepekről, gondolatokról és érzésekről,
és mindenről, ami történik Mezőcsáton.
Persze, mindezek a célkitűzések nem
újkeletűek - mindig is erről szólt a lap
szerkesztése. Most azonban, mikor
ilyen jelentős módon megváltozik a
küllem és a terjesztés, ez egyúttal alkalmat ad arra, hogy mi is frissítsünk
kicsit - már, persze, amennyire a készítők, újságírók leterheltsége és az
időhatárok ezt megengedik.
A lapzárta mostantól minden hónap
utolsó napja. Kérjük, ha szeretnének
az újságban közzé tenni valamit, vagy
hirdetést feladni, mindenképpen
tegyék meg időben, mert az új hónap
első napjától már nyomdában lesz az
újság. Itt is felhívjuk a figyelmet arra,
hogy az Önök által beküldött írások,
reflexiók megjelenését nem tudjuk
garantálni, és a kéziratokat sem őrizzük, szolgáltatjuk vissza.
Mint azt sokan tapasztalhatták, az
idei előfizetési díjakat már csak
töredék évre vettük át - a túlfizetéseket természetesen visszatérítjük. A
nem mezőcsáti olvasóinktól előfizetői díjat nem, de a postaköltség fedezését elfogadjuk.
Kérünk tehát kicsi türelmet: a február
az átállásról szól majd, márciustól
pedig egy új újságot kézbesítünk minden hónap elején.
Pataki Katalin
szerkesztő
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Önkormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő-testülete 2016. január 25-én tartotta
ülését. Az ülésen megtárgyalásra
és elfogadásra került a Mezőcsáti
Polgárőr Egyesület beszámolója
2015.évi tevékenységéről, valamint a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft szakmai
tevékenységéről szóló tájékoztató.
A Képviselő testület elfogadta az
önkormányzat 2016.évi karbantartási tervét. Elfogadásra került az
önkormányzat 2016. évi városi rendezvényterve. A Képviselő-testület 2016.évben az alábbi önkormányzati rendezvényeket tervezi:
Január 24.
A Magyar Kultúra Napja
A Mezőcsát Népi Együttes „Édes,
szomorú dal” című előadása
Március 15.
Nemzeti ünnep az 1848-49-es

forradalom és szabadságharc
emlékére
Május 1.
Majális 2016.
Május 15.
Pünkösdi Néptánc Fesztivál
Július 15.
Hazaváró-elszármazottak
találkozója
Augusztus 6.
Kuli Sándor emlékverseny-Lovas
nap
Augusztus 19.
Államalapításunk ünnepe
Október 1.
Mezőcsát Város Napja,
Városévforduló
Október 9.
Idősek Napja
Október 23.
Nemzeti ünnep az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tiszteletére
Döntést hozott a Képviselő

testület a Csáti Újság nyomdai
kivitelezésének ellátásáról, valamint döntött arról, hogy a helyi
újságot a mezőcsáti lakosok részére
ingyenesen biztosítja.
A Képviselő testület megtárgyalta az Önkormányzat 2016.évi
költségvetésével összefüggő előterjesztéseket, a költségvetési
rendelet elfogadására a 2016.
február 29-én tartandó ülésen kerül
sor. Elfogadásra került a bizottságok munkaterve az ülésen.
Jogszabályi kötelezettség alapján
felülvizsgálatra és módosításra
került a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött
megállapodás. A 2013. decemberében elfogadásra került Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgált dokumentációja is megtárgyalásra került. Az elfogadásra
került dokumentum a város honlapján megtekinthető. Elbírálta a

Képviselő
testület az önkormányzati tulajdont érintő kérelmeket. Határozatot hozott a testület
arról, hogy a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában az
iskola egészségügyi feladat
ellátásával a SANACEA Bt-t bízta
meg. Az ülés utolsó napirendjének
tárgyalása során a Képviselő
testület döntést hozott arról, hogy
elutasítja a kötelező betelepítési
kvótát. Kérte a kormányt, hogy
minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező
betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar
embereket!
A Képviselő testület a nyílt ülést
követően zárt ülésen bírálta el a
beterjesztett kitüntetési javaslatokat.

Www.mezocsat.hu

B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal
Mezőcsáti Járási Hivatal
Székhely: 3450 Mezőcsát, Szent István u. 26.
Foglalkoztatási Osztály
Székhelye: Mezőcsát, Hősök tere 24. sz.
Hétfő: 8-12-ig 13-15-ig
Kedd: 8-12-ig
Szerda: 8-12-ig 13-16-ig
Csütörtök: 8-12-ig
Péntek: 8-11-ig
Telefonos elérhetőségek
Járási Hivatalvezető: 06-49/795-024
Járási Hivatalvezető helyettes: 06-49/795-025
Hatósági és Gyámügyi Osztály: 06-49/795-022
Szabálysértési Hatóság: 06-49/795-017
e-fax.: 06-49/795-079

Ügyfélfogadási rend
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Szabálysértési Hatóság
Hétfő: 8-16-ig
Szerda: 8-16-ig
Péntek: 8-16-ig
Kormányablak Osztály
Hétfő: 7-17-ig
Kedd: 8-18-ig
Szerda: 8-18-ig
Csütörtök: 8-18-ig
Péntek: 8-18-ig

Ügyintézés szerint a Hatósági osztályhoz tartozó települések:
Mezőcsát 06-49/795-020
Ároktő, Tiszakeszi, Tiszatarján, Gelej 06-49/795-018
Hejőpapi, Igrici, Tiszadorogma 06-49/795-019
Kormányablak Osztály
Osztályvezető: 06-49/795-023
Közlekedési-igazgatás,
Vezetői engedély ügyintézés 06-49/795-246, 06-49/795-248
Személyazonosító igazolvány,
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállítása 06-49/795-247
Népesség-nyilvántartás,
Mozgáskorlátozott személyek parkolási igazolványa,
Útlevél, egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés,
Ügyfélkapu regisztráció, hadigondozottak 06-49/795-211
Foglalkozási Osztály Tel./Fax.: 06-49/352-725

Csáti Újság

2016.február

3

A vidék - mi vagyunk
2016. január 28-án került sor a
„Vidékfejlesztés a 2014-2020 programozási
időszakban” című fórumra, melynek célja a
pályázatok széleskörű megismertetése volt. A
program keretein belül köszöntőt mondott
Siposné Horváth Anita, városunk polgármester asszonya, majd tájékoztatót tartott
Koleszár Gábor, az MVH Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltségének vezetője,
Erdős Tamás a Magyar Nemzeti Vidé
ki Hálózat, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
felelőse és nem utolsó sorban Riz Gábor, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztési
miniszteri biztos, aki a fórum befejeztével
összefoglalta az esemény és az ott
elhangzottak jelentőségét.
- A magyar gazdaság fejlődésének egyik
nagyon fontos záloga az, hogy a vidék
Magyarországa mennyire tud erős maradni a
jövőben is. Az erősségnek pedig van egy
nagyon fontos kritériuma, hogy forrás is
legyen hozzá. A mai nap a pénzről szólt, arról
hogy milyen lehetőségek vannak a következő
napokban, hónapokban, években arra, hogy
2020-ig az itteni gazdák is meg tudják
valósítani az elképzeléseiket az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel közösen. A
közös szót szeretném hangsúlyozni, hisz az
összefogásnak most van az ideje. Mindenki a
maga területén fogalmazza meg javaslatait,
igényeit a jövőjét illetően, melyeket konkrét
projektekké kell formálni. Ezt követően már
csak forrást kell hozzá nyerni a megfelelő
operatív programból. Minden fórumra
meghívást kapnak az önkormányzati vezetők,
képviselők, polgármesterek, civil szervezetek vezetői, illetve azok az őstermelő
gazdák, akik a térség meghatározói.
Összességében mintegy 1300milliárd forintról beszélünk a vidékfejlesztés operatív
programjában és nagyságrendileg nem
jelentősen tér az önkormányzatok szá

Riz Gábor előadása

mára biztosított forrás sem - hiszen az
önkormányzatok a vállalkozókkal, civilekkel
együttműködve tudják élhetővé tenni a
magyar falut és annak környékét. zárta a
beszélgetést Riz Gábor miniszteri biztos.
Az eseményen részt vett Siposné Horváth
Anita, városunk polgármestere. Őt arról
kérdeztük: milyen fontossággal bír a vidékfejlesztés térségünkben.
- Minden hivatalos és tudományos
megállapítást mellőzve, azokat meghagyva a
szakembereknek, azt szeretném leszögezni: a
vidék mi magunk vagyunk. Ez a kisváros,
Mezőcsát és térsége önmagában megtestesíti
a magyar vidék számos jellemzőjét, annak
előnyeivel és nehézségeivel egyaránt. Hogy
ez a vidék, amely mi vagyunk, folyamatos
fejlesztésre szorul, az nem kétséges sem az
ország, sem a város vezetése, sem pedig az itt

lakók számára. Rendkívül szerteágazó
gondolkodásmódot és tevékenységi körök
egymásba kapcsolódását jelenti mindanynyiunk számára, és egyben a jövőnk építését
is, hiszen nagyon jól tudjuk: minden ma
elmulasztott lépés megtétele holnap kétszeres, holnapután háromszoros erőfeszítést
jelent. Munkánk igényel egyrészt stratégiai
előregondolkodást, amelyben jelentős szerep
jut a maihoz hasonló tanácskozásoknak;
másrészt pedig állandó problémamegoldást,
annak tükrében, hogy milyen gondok és
feladatok csomósodnak ki időről időre,
illetve, hogy milyen anyagi és humán
forrásokat sikerül találnunk a soron
következő lépések megtételéhez. Mindez
feszített tempójú feladatellátást jelent a
számunkra, de ugyanakkor nagyon sok szép
feladatot és jó eredményt is.

A Közösségi Ház információi
Színházbarátok, figyelem!
November 7-én harminc fővel néztük
meg Tiszaújvárosban a nagyváradi
színház előadásában „A szabin nők
elrablása” című zenés darabot. Február
9-én Tiszaújvárosba egy nagy operett
gálára, 13-án a Miskolci Nemzeti
Színházba az „Egy csók és más
semmi” című darab előadására utazik
30-30 színházkedvelő.
A programok sora folytatódik.
Szívesen látunk újabb érdeklődőket is
– ezért kérjük, ha szeretnének tájékoztatást kapni a hasonló alkalmakról,
adják meg elérhetőségeiket a Közösségi Ház művelődésszervezőinek
személyesen, vagy a 352-016-os
telefonon.

Kedves Mezőcsátról Elszármazottak!
Mezőcsát ebben az évben ünnepli ismételt várossá nyilvánításának 25.
évfordulóját. Szeretnénk ebből az alkalomból nemcsak az itt élőkkel,
hanem az elszármazottakkal is kapcsolatba kerülni, meghívni őket
eseményeinkre, rendezvényeinkre.
Kérjük mindazokat, akik elszármaztak innen, vagy ismernek ilyen
személyeket: vegyék fel a kapcsolatot a Közösségi Házzal, hogy a
későbbi eseményekről tájékoztathassuk őket.
Kérjük tehát mindazokat, akik mezőcsáti származásúak, vagy
tudomásuk van elszármazottakról, hogy adják meg elérhetőségeiket a
következő címeken.
Kapcsolattartó: Pataki Katalin intézményegység-vezető
Elérhetőségei: pataki@mezocsat.hu; 70-585-7557
Köszönjük!
Közösségi Ház és Könyvtár
3450 Mezőcsát, Szent István út 21.
Telefon: 49-552-096

BOR- ÉS PÁLINKAVERSENY
Ezúton is tájékoztatjuk az érdeklődőket és az érintetteket, hogy az ide pálinka- és borversenyt a borosgazdák kérésére későbbi időpontra
helyeztük át. A rendezvény időpontja terveink szerint április közepe lesz.
Kérjük, figyeljék az újságban megjelenő információkat és a plakátokat!
Közösségi Ház
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ÚJ KÖNYVEK - AJÁNLÓ A VÁROSI KÖNYVTÁR KÍNÁLATÁBÓL
A Berlitz Zsebkönyvek Bécset és Londont
bemutató kötetei kisméretű útikönyvek. A
térképekkel és sok színes fényképpel illusztrált
könyvek az európai nagyvárosok rövid történeti
összefoglalóit követően bemutatják a nevezetes
épületeket, múzeumokat. Hasznos tudnivalókat
közölnek szálláshelyekről a szállodáktól a
kempingekig, éttermekről, helyi közlekedésről,
autókölcsönzésről, szórakozási lehetőségekről.
Vétek Gábor - Nagy Géza: Kártevők és
kórokozók a kertben
A szerzőpáros a növényvédelem alapjaiba
vezeti be az olvasókat. A termőhely
adottságaihoz igazodva segít a növények
megválasztásában. Ismerteti és segít azonosítani
a gyümölcs- és zöldségfélék, díszcserjék,
szobanövények kerti károsítóit, gombás, vírusos
fertőzéseit és az ezekre alkalmazható
hagyományos védekezési módszereket, illetve a
különböző növényvédő
szerek hatóanyagait és alkalmazásuk módját.
Gárdonyi Géza Földre néző szem, Égre néző
lélek címmel írta meg füveskönyvét. Fiainak
címzett előszavában azt írja, reméli:
gondolatai, jegyzetei erősíteni fogják őket
ítéletben, okosságban. Bölcs gondolatait
udvariasság, alázatosság, zene, bor, család,
házasság, magány témakörökben fogalmazta
meg. A kötet második felében vallásosságáról
és erkölcsi alapelveiről tesz tanúbizonyságot.

Történelmi regények:
Csikász Lajos háromkötetes regénysorozata, az Anjou-lobogók alatt.
Az Ezüst sávok, arany liliomok, Diadalmas liliomok é
s az Éjszín liliomok az Anjou-ház uralkodásának évszázadaiban
játszódnak. Izgalmas, olvasmányos, történelmi hűségre törekvő
regények.
A történelmi regények kedvelői Conn
Iggulden újabb regényfolyamának, A Rózsák
háborújának 1. kötetét , a Viharmadarat
vehetik kézbe. A történet Angliában a XV.
században, VI. Henrik trónra lépésével
kezdődik. Folytatása hamarosan várható.
Karczag György regénye a Zúgó nyilak 1970ben jelent meg először. A könyv ismertetője
szerint „… az elmúlt fél évszázad
legértékesebb magyar történelmi regényeinek
egyike, …Gárdonyi regényével, az Egri
csillagokkal egyenértékű alkotás.” Főszereplője valós személy,
Ernye, az ő életén keresztül ismerhetjük meg a tatárjárás idején
játszódó történetet.
Ajánljuk még:
Bartis Attila: A vége
Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz: novellák
Csukás István: Te mire gondolsz közben: szerelmes versek
Parti Nagy Lajos: Moliére - átiratok
Antoine de Saint- Exupéry: Citadella
Joyce Carol Oate: Pikk Bubi
Murakami Haruki: Férfiak nő nélkül
Kurt Vonnegut: Halálnál is rosszabb

Kézimunkázók figyelmébe ajánljuk a
Horgolt állatkák és más kedves figurák,
valamint Rachel Borello: Mackóművek
című könyvét. A horgolt állatok, masnik,
virágok elkészítését lépésről-lépésre
ismerhetik meg a horgolásminták részletes
leírásából és a sok színes ábrából. A
bűbájos kötött mackók: Bea, Panna, Lackó
és társaik nemcsak teljes ruhatárat
(kardigán, szoknya, nadrág) kaphatnak,
hanem egyéb kiegészítők leírásával
hálózsákot, táskát, is köthetnek a gyakorlottak. Az elkészített
darabok örömet szereznek a kézzel készített, egyedi ajándékok
kedvelőinek, és játéknak is kiválóak.
Bánffy Miklós: Egy erdélyi gróf emlékiratai:
Emlékeimből- Huszonöt év
A kolozsvári születésű Bánffy Miklós sikeres
politikai pályafutása során volt országgyűlési
képviselő, külügyminiszter, Kolozs vármegye
főispánja. Az erdélyi magyar kulturális élet
egyik meghatározó alakja, írt novellákat,
színdarabokat, festett, tervezett díszletet,
szerkesztette az Erdélyi Helikont.
Visszaemlékezése a XX. század első felének
izgalmas kortörténeti dokumentuma.
Charles Cumming: Egy idegen ország
A skót krimi író rövid ideig maga is
dolgozott a brit hírszerzésnek. A fordulatos
kémtörténetben a külföldi kémhálózatok
működésének felügyeletét végző szervezet
női igazgató jelö
ltjének eltűnése miatt nyomoz egy nagy
tapasztalatú, korábban kegyvesztett ügynök,
Thomas Kell.

2016-ban jelentősen változtak a könyvtárhasználat szabályai.
Ezek közül a legfontosabbak:
Beiratkozási díj:
Negyedévre 500,- Ft, félévre 1000,- Ft, egész évre 2000,- Ft.
Továbbra sem kell fizetnie a 16 éven aluliaknak, a 70 éven
felülieknek, valamint a könyvtári, múzeumi és levéltári
dolgozóknak.
A kölcsönzési határidő:
3 hét.
Az egy alkalommal kölcsönözhető könyvek száma:
a felnőtt részlegből 5 db, a gyermek részlegből 3 db.
Késedelmi díj:
Könyvenként és naponként 10,- Ft.
Az internet-használat beiratkozáshoz kötött, térítésköteles.
Az új nyitva tartási idő:
Hétfő: zárva
Kedd: 10:00 - 12:00 és 13:00 - 18:00
Szerda: 9:00 - 12:00 és 13:00 - 17:00
Csütörtök: 9:00 - 12:00 és 13:00 - 17:00
Péntek: 10:00 - 12:00 és 13:00 - 18:00
Szombat: 9:00 - 13:00
Vasárnap: zárva
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Rendezvények a Humánszolgáltató Központban

Mikulás-napi játszóház
A Mezőcsát Kistérségi Humánszolgáltató Központ dolgozói Mikulás-napi játszóházat szerveztek a mezőcsáti gyermekek számára. A helyi
általános iskolák minden osztályából három kisdiák vehetett részt a rendezvényen a pedagógusok javaslata alapján.
A gyerek egy jó hangulatú délutánt tölthettek együtt, s a Humánszolgáltató Központ dolgozóinak segítségével kedves ajándéktárgyakat, apró
emlékeket készíthettek a sokszínű kézműves foglalkozások alatt. Az asztal sorokon előkészített alapanyagok rövid idő alatt karácsonyi
csillaggá, dióhéj-egérré, gyöngyöktől csillogó fává alakultak át. A szorgos gyermek-kezek ténykedése során a kartonpapírból befagyott tó, a
vatta pamacsból hó, a piros filcből Mikulás, a zöldből karácsonyfa lett. Készült még gyurma plakett, száraz termésekből, magvakból karácsonyi
kép.
Közben meleg tea gőzölgött az asztalokon, és kedves karácsonyi zene szólt.
Az ünnep előtti rohanásban időt szakítottak közös együttlétre a gyermekek mellett az
iskolák képviselői is.
A rendezvény végén, ahogyan arra ígéretet kaptak, meglátogatta a gyermekeket a
Humán Szolgáltató Idős Klubjának egyik tagja által megszemélyesített Mikulás, és a
mókás Krampuszok.
Miután közösen
énekeltek felnőttek és
gyermekek, előkerült a
nagy piros zsákból némi
édesség is, s a helyi
karitász szervezet által
adományozott mikulás
csomagok, nagy örömöt
szereztek a közel 70 kisiskolásnak.
A csomagok kiosztása után, dolga végeztével elköszönt a fehér szakállú öregúr,
hiszen még nagyon sokfelé várták az ablakokban hagyott, gondosan
megtisztított kiscsizmák.
A gyerekek pedig tovább folytathatták a játékot, hogy majd otthonaikba haza
térve elvigyék magukkal egy kedves hangulatú, érdekességekkel teli délután
emlékeit.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ELLÁTOTTAKÉRT
Közalkalmazotti nap a Mezőcsáti Humánszolgáltató Központban
2015. december 4-én került sor a Mezőcsát Kistérségi Humánszolgáltató
Központ dolgozói számára megrendezett közalkalmazotti napra.
Az emeleti díszteremben összegyűlt az intézmény minden dolgozója,
hogy együtt tekintsenek vissza az elmúlt év eredményeire, kicsit oldottabb
hangulatban töltsenek el egy délutánt,
s a megszerzett tapasztalatokkal gazdagodva készüljenek fel a következő
évben előttük álló feladatokra.
Kallóné Szilvási Zita, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője
köszöntőjében megköszönte a szociális ellátó rendszerben dolgozók egész
éves munkáját. Elmondta, az a segítségnyújtás, amely kitölti a napjaikat, az
egyik legnemesebb feladat a világon, hiszen a társadalom peremén élő,
rászoruló emberek, nélkülöző gyermekek, időskorúak, és fogyatékkal élők
mindennapjait teszik munkájukkal könnyebbé. Intézményvezető asszony
elmondta, kollégái nagyon sok dologban részt vettek, ez év alatt rengeteg
feladatot elláttak a mindennapi ügyintézés mellett. Adományokat
gyűjtöttek és osztottak szét.
Ott voltak a településeken megrendezett falunapokon, a mezőcsáti
Majálison, a Helyi Termékfesztiválon. Tartottak nyári játszóházat, hogy a
gyerekek a szünidőben is felügyelet
alatt legyenek. Az intézmény otthont adott számos képzésnek.
A fogyatékosok nappali intézményébe járó gondozottak szintén sokfelé szerepeltek,
megmutatva a szolgáltatást, és a bennük rejlő értékeket.
Az elindult idős ellátás kapcsán a szép korúak Miskolcon és több településen
képviselték Mezőcsátot.
A rendezvény vendége volt Síposné Horváth Anita, Mezőcsát Polgármester
Asszonya, a Mezőcsát Kistérségi Társulási Tanács Elnöke.
Polgármester Asszony kedves szavakkal szólt a megjelentekhez. Méltatta a szociális
ágazat dolgozóinak lelkiismeretes munkáját, utalt a közelgő ünnepekre. Elmondta,
hogy nem szabad magunk mögött hagyni a karácsonyi örömöt, és a melegséget, hanem
ezeket magunkkal kell vinni a mindennapokba, és tovább kell adni embertársainknak.
Ebben az évben is megválasztásra került az év dolgozója, valamint idén első
alkalommal kiosztotta az intézmény vezetése mind a hat szolgáltatásban a „Szociális
Munka” díjat.
Az intézmény fenntartója által felajánlott vacsora elfogyasztása után a dolgozók
közösen buszra szálltak, és a Miskolci Nemzeti Színházban folytatták a közös
ünneplést.
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Együtt az imában, együtt a hitben
Mezőcsát két történelmi egyházának vezetői és hívei január 19-én és 20-án vettek részt közös
imadélutánokon az ökumenikus imahét alkalmából.
Az ökumenikus imahetek ideje hagyományosan január harmadik hete, összesen nyolc nap. Ezen
belül helyenként és szokásonként másként, de mindenhol és mindenkor azonos imádságos szívvel
tesznek tanubizonyságot a Krisztusban való egységről a nagy egyházak tagjai.
A 2016-os Imahét vezérmondata ez volt: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt
2,9) E gondolat értelmezését, magyarázását hallgathatták meg egységben a katolikus és református
hívek a két templomban tartott alkalmakon.
Elsőként a katolikus templomban prédikált Gazda István református lelkész. Beszélt a lett
kereszténységről, hiszen az idei imahét fő gondolatát ők választhatták ki. Mint elmondta, a mai
Lettország jellemzője, hogy útkereszteződésben élnek, ahol római katolikus, református és orthodox
hívek találkoznak. Sorsuk azt példázza, hogy a nehéz idők összeforrasztják a keresztényeket: a közös
elnyomás létrehozta a tapasztalást, hogy együtt tudják túlélni a rájuk nehezedő nyomást. A
továbbiakban Gazda István beszélt arről, hogy a 20. század totalitárius rendszereinek hidegsége sok
embert eltántorított a kereszténységről. Most, felismerve a hiányt, ökomenikus istentiszteleteket
tartanak és tartunk, ahol a különböző hitű felekezetek együtt tesznek tanuságot hitükről. A lett keresztények három további igeszakaszt
választottak az imahétre, ezeket ismertette a református lelkész úr és fejtette ki: a feltámadt Krisztus előttünk jár, a kő el van hengerítve a sírjáról.
Most és minden nap megadatik az a lehetőségünk, hogy bizonyságot tegyünk hiszen közös a tapasztalás, közös a hitvallás a többi kereszténnyel.
A református templomban Veres József római katolikus plébános osztotta meg gondolatait az egybegyűlt hívekkel. A Miatyánk azon sorának
magyarázatát tűzte ki célul: Jöjjön el a Te országod. Mint rámutatott, emellett Jézus annakidején azt is mondta: elérkezett Isten országa. Amikor
pedig Pilátus előtt állott, így szólt: az én országom nem e világról való. A magyarázat egyik fontos eleme, hogy a görög és az arámi nyelvben az
ország Isten uralmát jelenti, míg a magyarban egy területet. Az Isten országa valójában tehát az emberi szívekben terjed a kereszténység által mint ahogyan a keresztelési szertartásnál is megfogalmazódik a fogadalom szövegében. Isten országa azonban teljességében majd Jézus
második eljövetelekor fog megvalósulni - vagyis a világ végén. Ezt az országot Jézus nemcsak az apostoloknak, hanem minden jóakaratú
embernek felajánlotta, s mibennünk akkor kezdődhet el, ha Jézus vezeti életünket - összegezte Veres József atya.
A két délután igehirdetését és prédikációit a református és katolikus hívek közös énekei és imádságai övezték.

Írásos emlékek
Talán nem tudja mindenki: az önkormányzat irattára helyhiány
miatt a Szent István úton kapott elhelyezést. Itt tárolják azokat az
írásos anyagokat, amelyek a város és az önkormányzat
szempontjából fontosak, olyan emlékeket, dokumentációt
tartalmaznak, amelyek történelmünk emlékeit őrzik. Jelenleg még
sok doboz vár arra is, hogy a Megyei Irattárba szállítsák további
feldolgozásra, megőrzésre - ezek között nézelődtem, és találtam
meg a Hősi emlékkert és Hősi szobor feliratú dokumentumköteget.
Egyszóval: az első világháborús emlékmű elkészíttetésének
egyes iratai akadtak a kezembe.
A történet egy 1923. november 20-án kelt főszolgabírói levéllel
kezdődött, mely felhívja a figyelmet a 1917. évi törvénycikkre a
hazáért küzdő hősök emléke megörökítésének szükségességéről.
Amint a főszolgabíró írja: a szükséges összeget három év alatt kell
előteremteni “vagy társadalmi úton gyűjtés útján, vagy
képviselőtestület határozata alapján közteher viselés formájában”, és javasolja, hogy “legkésőbb 1927-ben járásom minden
községében a hősök emlékét méltó emlékmű örökítse meg”.
A rendeletre történő intézkedések közül első volt, hogy elkészült
a háborúban elesettek névjegyzéke. A kivitelezésre 1928-ban
került sor. Amint a műleírásban olvashatjuk: az emlékmű
architekturális része budakalászi kemény mészkő, a figurális rész
“első rendű anyagból elsőrendűen öntött bronz világos színre
patinázva. Szobor csoportozat magassága circa 2 méter 20 a turul
szárny kiterjedése circa 1 m 60 cm”. Az emlékmű összmagassága
6 m 50 cm.
A kivitelezők között volt Erőss Dániel mezőcsáti vállalkozó, aki a mellékelt irat tanusága szerint - a park vasráccsal való
körülkerítésére kapott megbízást, melyre ezen a szép saját
nyomtatványán tett árajánlatot.
Magának a szobornak az elkészítésére Vay József műépítész és
Görömbey Imre szobrászművész kapott megbizatást 16000 pengő
munkadíjért. A kitűzött határidő június 17. volt, de a helyi
önkormányzat azt kérte: lehetőleg május utolsó vasárnapjára
legyen készen - lehetőség szerint.
Nos, az avatásra végül is 1928. szeptember 23-án került sor. 88
éve áll tehát Mezőcsát központjában, örök emlékként.
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Gondozók, gondozottak, hozzátartozók ünnepe
Karácsonyi ünnep az FNI-ben
Az ünnep hangulatában jobban figyelünk a másik emberre, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok
jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk.
Karácsony...
A Föld keresztények lakta területein minden ember ugyanarra gondol e szó hallatán: karácsony
az örömhír, a békesség, és a szeretet ünnepe. Így a naptári év végéhez közeledve megérint minket a karácsony
varázsa, ez a titkokkal övezett megható nap.
Meghitt, családias ünnepséget rendeztek a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Fogyatékkal Élők
Nappali Intézményének ellátottjai, az itt dolgozók segítségével 2015. december 15-én. Az előadás helyszíne az
ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár színházterme volt, amely zsúfolásig megtelt a hozzátartozókkal,
barátokkal, ismerősökkel és meghívott vendégekkel.
A rövid ünnepi köszöntő után, a fogyatékkal élők zenés-verses összeállítással készültek a közelgő ünnep
jegyében. Ahogy a korábbi években,
most is nagy izgalommal és még nagyobb lelkesedéssel várták a
műsoruk bemutatását. Megfontoltan egyensúlyoztak a fontos
kellékekkel, szavalták a karácsonyi verseket. Előfordult, hogy nem
lehetett érteni, mit mondanak, néha elakadtak a versmondás során ,
de ilyenkor az őket gondozó kollégák segítettek nekik, ha kellett
súgták szóról- szóra, sorról- sorra az üzenetet. Azt az üzenetet, amit
akkor is meg lehet érteni, ha nem artikulálják jól a szavakat, a szeretet
üzenetét. Várják, érzik, adják a szeretetet a fogyatékkal élők. Nem
véletlen, hogy az előadás után boldogan osztogattak puszit és ölelést.
Aki eljött az ünnepségre és eltöltött velük egy kellemes délutánt, az
nem bánta meg, ugyanis az élményeken kívül mindenki kis ajándékkal
térhetett haza, amit ellátottjaink saját kézzel készítettek a megjelentek
számára. Jó lenne, ha a képzeletbeli naptárunkba minden napra egy
cseppnyi karácsonyt jegyeznénk elő és megőriznénk ezekből az
ünnepi pillanatokból néhány morzsát az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a
hétköznapitól eltérőt varázsoljunk!
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!”
( Szilágyi Domonkos)
Szabóné Csapkó Zsuzsanna
FNI szakmai vezető
Talán megbocsájt nekem a szakmai vezető, ha most és itt kicsit
“ráírok” a cikkére, de nem tudom megállni. Az elmúlt hónapokban
többízben is volt szerencsém találkozni az FNI gondozóival és gondozottjaival, és mint mindenki, aki az általam látogatott (vagy
rendezett) műsorokat megnézte, én is elérzékenyültem, nevettem,
mikor hogy adta a műsoruk. Mert felléptek bizony a Kistérségi Termékfesztiválon, a Városnapon, az adventi programsorozatban és a
Magyarok Kenyere búzaadományozó ünnepségén is. Ott voltak a
maguk lelkével, a bármekkora fáradsággal megtanult
műsoraikkal, a töretlen szeretetükkel, odaadásukkal, valahányszor
csak hívtuk őket. Meghatottak, mikor saját életükről énekeltek,
megnevettettek, ha vidám műsort adtak - és az elmúlt év
legnagyobb emléke, mikor a búzaátadáskor egy emberként sírt
minden néző, mikor ők léptek színpadra.
Félreértés ne essék: nem sajnálom őket. Belső világuk van olyan
boldog, mint sokaké; külső környezetük pedig sokkal törődőbb és
elfogadóbb, mint sok ép emberé. Minden találkozásunkkor megfogadom, hogy átveszek valamit a világhoz való közeledésükből,
naívnak nem, csak felhőtlennek nevezhető, bizalommal teli
viszonyulásukból.. Próbálom. És köszönöm nekik, köszönöm
gondozóiknak a sok-sok élményt, amelyben részeltettek bennünket.
PK

Meghívó
A Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ
Fogyatékkal Élő Személyek Nappali
Ellátása
2016.03.04-én
fennállásának 5. évfordulója
alkalmából jubileumi ünnepséget
szervez
az ÁMK Kiss József Közösségi
Ház és Könyvtár színháztermében
15.00 órai kezdettel, amelyre
minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
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Hírek az oktatási intézményekből
Szánkótúra
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sikeres
pályázatának köszönhetően a Generali Biztosító jóvoltából szánkótúrán vehettek részt
diákjaink. Az időjárás is kedvezett a
túrához, hiszen az elmúlt hetekben
esett annyi friss hó, ami alkalmassá
tette a terepet síeléshez, szánkózáshoz egyaránt. Az úti cél a
mátraszentistváni sícentrum volt.
Reggel 9-kor indult útnak autóbusszal iskolánk 39 diákja és az
őket kísérő pedagógusok, szülők.
A pályázatnak köszönhetően
egészséges útravalóról is tudtunk
gondoskodni: almát, banánt,
narancsot és túró rudit vittünk
magunkkal a szánkófelszerelés
mellett.
Ragyogó napsütés és friss hó
köszöntött minket a kiváló pályán.
Azért is volt nagy élmény
szánkózni, mert a csúcson állva
gyönyörű kilátás nyílt a tájra.
Remek napot töltöttünk együtt,
amelyről vidám fotók is készültek
szép számmal; tekintsék meg
iskolánk facebook-oldalán!
Hornyák Csilla
Tanítónő

A Mezőcsáti Református Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola a színvonalas
oktatás és a református keresztyén értékeket
megtartó gyermekközpontú nevelés
szellemében kíván az iskolahasználók
városunk, szűkebb és tágabb régiónk diákjai és
szüleik szolgálatára állni.
Az érettségiig két különböző osztálytípusban
juthatnak el tanulóink. A 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire
felkészítő kurzusokat szervezünk diákjaink felsőfokú
tanulmányainak segítésére. Az érettségi után kínálunk a diákjainknak
szakképzési lehetőséget is.
Gimnázium:
Gimnáziumi
Felvehető
Osztály

001

4

003

4

Osztályok jellemzői

Kerettanterve épülő általános tantervű
Kerettanterve épülő emelt szintű oktatás
belügyi rendészeti ismeretek tantárgy(ak)ból

Osztály

“A zene túllép a szavakon. A hangjegyek
átadásával megismeritek és megértitek egymást.
Mintha a lelketek össze
lenne kötve és a szívetek
átfedné egymást. Ez a
hangszereken keresztüli
kommunikáció. Egy
csodából született harmónia. Abban a pillanatban a zene túllép a
szavakon.”
Ezzel az érzéssel barátkozhattak az óvodások,
amikor újévi koncertet
kaptak az Egressy Béni
Iskola zenetagozatosaitól.

Szakközépiskola:

Kedves Végzős Diákok! Tisztelt Szülők!

Tagozatkód Évfolyamok
száma

Koncert

Fő

0,5

16

0,5

16

A négyosztályos képzés elsődleges célja az érettségi bizonyítvány
megszerzése. A továbbtanulási igényeknek megfelelően indítunk
emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő csoportokat is. Az
osztályban oktatott idegen nyelvek: angol, német vagy orosz. A
felvétel a tanulmányi eredmények és elbeszélgetés alapján történik.

Szakközépiskolai
Felvehető
Osztály
Tagozatkód Évfolyamok
száma

011

4

012

4

Osztályok jellemzői

Osztály

Fő

Kerettanterve épülő helyi tantervű
(közgazdasági szakmacsoport)

0,5

16

Kerettanterve épülő helyi tantervű
(ügyviteli szakmacsoport)

0,5

16

A tanórák keretében a tanulók megismerkedhetnek a korszerű
számítástechnikai eszközökkel, elsajátíthatják a majdani
munkavégzésükhöz szükséges számítógépes programok kezelését
modern tanirodánkban. A felvétel a tanulmányi eredmények és
elbeszélgetés alapján történik
Szakképzés:
A fenti osztályokban végző tanulók az érettségi vizsga után
intézményünkben az alábbi szakképesítést választhatják:
OKJ szám

Tervezett szakképesítés megnevezése

Képzés Felvehetők
száma
ideje

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
2 év
54 344 01
2 év
Irodai asszisztens
54 346 01
Intézményi adatok:
OM azonosító: 201624
Név: Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola
Cím: Mezőcsát, Kossuth út 12., 3450
Tel./Fax: 06-49-552-065
E-mail: gimnazium@csatigimi.hu
Webhely: www.csatigimi.hu
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Hétköznapi gondolatok…
Hitelesség. Sokáig küzdöttem ezzel a
fogalommal, míg nem kívülről megkaptam
az intést, hogy óriási tévedésben élek. És
valóban. Azt gondoltam, akkor leszek
hiteles mások szemében, ha minden flottul
működik az életemben. Mivel gyermeki
létben tanyáztam sokáig, nem is vélekedhettem másként. A mesebeli világban
mindig jóra fordulnak a dolgok, a gonosz
elnyeri büntetését, a rossz meglakol, a jók
boldogan élnek, míg meg nem halnak.
Viszont ez az ÉLET, ahol történnek
tragédiák, csodás események, vannak
gonosz emberek, és gyönyörű lelkű barátok.
A jó és rossz egyensúlya adja az örök
körforgást, esélyt a haladásra… és igen, a
hitem adja az erőt, a hitem az életben, mely
mára már megrendíthetetlen. Hitem
önmagam cselekedeteiben, hitem a
világban, hitem a törvényszerűségben,
hitem az önfelvállalásban. Mély meggyőződéssel teszem a dolgom, megyek a saját
utamon, miközben kinyitom a szívem az
emberek
felé
.
. Megbocsájtok azoknak, akik rossz szándékkal fordultak felém, vagy kerültek
mögém, mert fontos a megbocsájtás! Ott
tévedünk el a megbocsátással kapcsolatban, hogy azt hisszük szívességet teszünk
a másiknak, ha megtesszük. Elárulom
nektek, hogy nem! Önmagatokat szeretitek,
ha képesek vagytok erre. Mert a bánat, a
fájdalom benned van és nem abban, aki
megbántott. Aki ezt megtette, nem szeret
úgy, ahogy te őt. Persze megbánhatja és
szomorkodhat veled. De az, ami veled
történt, az neked fáj. Az benned mar, épp
ezért csak úgy tudod kitenni magadból, ha
magaddal foglalkozol. Ha látványosan a
másiknak akarsz megbocsátani, akkor
színházat játszol. El akarod játszani, hogy
milyen könyörületes vagy, és ezzel ismét
érzéseket akarsz kicsikarni a másikból. Ha
viszont csendben teszed, akkor magaddal
foglalkozol, önmagad oldod fel a bánat alól
azzal, hogy a szeretett személyt visszahelyezed a szívedben oda, ahonnan kiesett a
cselekedetével.
.
Sokan ilyenkor tiltakoznak, hogy: "oké,
oké, megbocsátok, de engem többet ő
nem érdekel". Ez esetben te nem bocsátottál
meg. Akkor bocsátottál meg teljesen, ha
ugyanolyan bizalommal és szeretettel tudsz
a másik felé fordulni, ahogy azt előtte tetted.
És ehhez nem kell köszönöm, nem kell egy
mondat sem. Egyszerűen visszaállsz. Még
akkor is, ha esetleg ő nem akarja, hogy már
mellé állj. Elfogadod döntését és szépen
csendben, szereted őt tovább.
Ha hiszel a megbocsájtás erejében... és a
hited szerint éled az életet és így cselekszel,
akkor leszel hiteles... Csupán ennyi, s nem
több!
Zarándiné Keresztúri Ilona
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Gondolatok

Olvasósarok
F r e i
T a m á s :
A
M e g m e n t ő
Nagy fába vágtam a fejszémet, mivel erről a könyvről szinte
csak szuperlatívuszokban lehet írni, beszélni, de csak a kötet
figyelmes végigolvasása után. A történet főszereplője André,
a francia idegenlégió mesterlövésze de több mint 10 évvel
korábban még András néven élt Budapesten, boldog
családapaként és étteremtulajdonosként. Az orosz maffia
azonban egyik napról a másikra teszi tönkre a férfi életét:
családja, munkája, álmai mind odavesznek. André nehezen
tud új értelmet adni az életének, ezért csatlakozik az
idegenlégióhoz. Kiküldetéseiben javarészt Afrikában szolgál
és legszívesebben olyan feladatokat vállal el, aminek köze
van az oroszokhoz. A bosszú, az elégtétel vezérli. Aktuális
feladata egy orosz fegyverkereskedő likvidálása, aki
atomfegyverekkel üzletel. André az akcióval azonban belekeveredik egy kontinenseket
áthidaló összeesküvésbe, ahol nemcsak saját magát és egy gyönyörű magyar nőt kell
megmentenie, hanem végül saját hazáját, Magyarországot is. Az egész műben tagadhatatlanul
jelen van a „freidossziés” hatás rengeteg háttérinformáció, részletgazdag és élethű leírások.
Esetenként túl soknak is bizonyulnak a dokumentumfilm pontosságú adatok, mert lelassítják a
cselekményt, de még így is megmaradt eléggé gyors üteműnek ahhoz, hogy az ember csak
nehezen tudja abbahagyni az olvasást. Mindenről szinte sebészi precizitással megfogalmazott
sorokat olvashatunk, legyen az akár egy alvilági figura megérdemelt halála, két üzletember
közös ebédje egy elegáns étteremben, vagy egy csinos nő aktuális öltözéke. Európa, Afrika és
Ázsia több országát bejárva valósághű betekintést kapunk különböző kultúrákba, megismerjük
a legmocskosabb nyomortanyákat és a milliárdosok fényűző, pazarló életét.
Vélemény:
Kezdetben, amíg fel nem veszi az olvasó a Frei-stílust és azt, hogy fejezetenként más és más
országba, más és más történetbe repít minket az író, kissé kuszának, nehezen értelmezhetőnek
gondolhatjuk a történetet. Idővel, az oldalak számának növekedésével ez megszűnik, és szépen
összeáll a fejünkben a kép. Az a kép, amelyet Frei Tamás láttatni akar.
Mindent összevetve izgalmas, érdekes olvasmány. Aki szerette Frei műsorát, az a regényben
sem fog csalódni A Megmentő kikapcsolja, szórakoztatja és megdöbbenti az olvasót.
Baranyi Krisztina

MEGHÍVÓ
A Mezőcsáti Polgárőr Egyesület
meghívja Önt
a 25 éves jubileumát ünneplő báljára
2016. március 12-én 19 órára
a mezőcsáti Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aulájába.
Fővédnökünk:
Tállai András parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettes
Program:
19:00 óra: Megnyitó
19:30 óra: Tiszakeszi Botorka Néptánc Együttes
20:00 óra: Vacsora
22:00 óra: Sztárvendég: A Két Zsivány
24:00 óra: Tombolahúzás
A táncos mulatságra a Hangulat Együttes és Zenekara szolgáltatja a talp alá valót.
Vendégeink szomjukat a büfében, illetve koktélbárban olthatják.
A belépők korlátozott számban 3.000 Ft/fő egységárban kaphatók.
Kérjük, részvételi szándékát 2016. február 29-ig jelezze
a 70 / 649-0160-as telefonszámon.
A Mezőcsáti Polgárőr Egyesület Vezetősége
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EGRESSY-SZILVESZTER 2015.
A 2015-2016-os tanévben ismét megrendezésre került iskolánk hagyományos alapítványi bálja, melyet az idén is december 31re, SZILVESZTER napjára tűztünk ki. A
Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért
Alapítvány kuratóriuma és a Mezőcsáti
Egressy Béni Általános Iskola ás Alapfokú
Művészeti Iskola báli hagyományainak 19.
állomásához érkezett. Ennek a találkozásnak
csakúgy, mint a megelőző 18-nak az volt a
célja, hogy iskolánk jól tanuló diákjait
támogassa és a bál bevételéből szabadidős
programokat, osztálykirándulásokat segítsen.
Rendezvényünket közel 300 fő támogatta
megjelenésével, fölajánlásával. Köszönjük
önzetlenségüket, mellyel lehetővé teszik céljaink elérését.
A 2015-ös szilveszteri jótékonysági bált
Czeglédi Terézia igazgatónő a következő
gondolatok jegyében nyitotta meg:
„Önök valamennyien tudják, megtapasztalták, érzik, hogy jó dolog tenni azokért,
akiket a sors a mi támogatásunkra bízott.
Hisszük és közvetítjük Wass Albert gondolatait:
„JÓRA VÁLTOZTATNI A VILÁGOT
CSUPÁN CSAK AZ EGYES EMBEREK
CSELEKEDETEI KÉPESEK.”
A köszöntő után a báli hangulatot megalapozó

nyitó műsor következett a Mezőcsát Népi
Együttes előadásában. Ezúttal Illyés Gyula A
puszták népe című elbeszélést jelenítették
meg táncjátékukban. Természetesen
lenyűgözték a közönséget és emelték az est
fényét. A remek vacsora, a finom sütemény, a
pompás italok, a talp-alávaló zene
megalapozta a jó hangulatot. Tehát minden
készen állt, hogy megfelelő szórakozást
nyújtsunk tisztelt mulatozni és nem utolsó

sorban adakozni vágyó ven-dégeinknek. Egy
szép, vidám báli este következett tánccal,
kikapcsolódással, baráti beszélgetésekkel.
Emlékezetes marad szá-momra és talán
mások számára is, hogy éjfélkor közösen
énekelhettük el nemzeti imánkat, a Himnuszt.
Még meghatóbbá tette ezt az élő zenei
aláfestés. A koccintás és a jókívánságok után
következett a tom-bolahúzás. Köszönetet
mondunk a tom-bolatárgyak fölajánlásáért és
egyéb formában kifejezett adakozásért.
Köszönjük Önöknek is, akik idén nem
tudtak eljönni rendezvényünkre, adományaikat azonban eljutatták számunkra. Jó volt
látni, hogy aki segíteni akart, megtalálta a
módját. Rengeteg értékes, szép ajándékot
tudtunk így kisorsolni a szerencsés nyerteseknek.
Azt hiszem, nem sokan távoztak csüggedten, ha mégis előfordult, ne búsuljanak,
jövőre is lesz alkalom! Reméljük, legközelebb még többen tudnak majd eljönni az
EGRESSYBE egy közös, jó hangulatú
mulatozásra.
KOVÁCSNÉ GYURICSKÓ ERIKA
tanító néni
kuratóriumi tag

TÁMOGATÓINK

7. b osztály, Antal Józsefné, Aranyosi Zoltán, Aranyosi Zoltánné, Arnóth János ifj. Arnóth János, Bakondiné Molnár
Zsuzsanna, Balogh Attilán, Balogh Marcell, Baloghné Barna Andrea, Barabásné Balogh Ilona, Bári Erika, Bariné
Lakatos Anikó, Barna Andrea, Barna Katalin, Barna László, Barna Mónika, Barna Zoltánné, Bartókné Hímer Krisztina,
Becsei Tamás Zoltán, Bendász Csaba, Bogdán Vince, Borsos Máté, Bóta Zsuzsanna, Botos László, Czeglédi Terézia,
Csotka István, Csótkáné Lengyel Edina, Csörsz László, Danó Mariann, Deákné Szinai Valéria, Dósa Csaba, Dósa
Gergő, Dr Kertész Gábor, Dr Ruszin György, Dr. Domján László, Dr. Rácz Antal, Dr. Siska András, Ducsai István,
Farkas Anett, Farkas Emil, Farkas Erika, Farkas Ernőné, Farkas István, Farkas Mihály, Farkas Róbert, Farkas Zoé,
Fekete Magdolna, Ferge Gábor, Fialka Ernőné, Fónagy-Árva Judit, Fróna László, Gál Andrásné, Gál Mária, Galyas
Diána, Galyas Géza, Galyasné Berki Judit, Gáspár Ágnes, Gazdik Mária Hajnalka, Gellérfiné Papp Katalin, Görömbei
Róbert, Gyöngyösiné Fölnagy Rita, Gyuricskó András, Halász Ferencné, Harsányi Gabriella, Himer László, Holló
Tamásné, Horváth János, Horváth-Pápai Erzsébet, Juhász Istvánné, Kádár Róza, Kántor János, Kiss Beáta, Kiss Ida,
Kolompár Ildikó Rozália, Kondrák Csilla, Kondrák Erzsébet, Kondrák Mihály, Kormos Ágnes, Kormos Anna, Kótai
Marianna, Kovács Ildikó, Kovács Jánosné, Kovács Tamás, Kovácsné Gyuricskó Erika, Kozsnyánszky Gyula,
Kozsnyánszkyné Vinnai Ildikó, Kőműves Marcell, Kőművesné Gere Katalin, Kunkli István, Kunkli Máté, Lakatos
Mária, Lakatos Martin, Loránt Gábor, Marozsán János, Mészáros László, Mezeiné Papp Judit, Mezőcsát Kultúrájáért
Alapítvány, Mezőcsáti Közös Ipartestület, Mezőcsáti Optika, Milák Krisztina, Molnár Csaba, Molnár János, Molnár
József, Nagy Anikó, Nagy István, Nagyné Hímer Szilvia, Nyikes József, Olej Annamária, Olejné Lakatos Katalin,
Pallayné Dr Puskás Ilona, Papp László, Papp Mónika, Pető Istvánné, Petráné Kiss Erzsébet, Poros József, Punmmer
Zsolt, Radicsné Dósa Erzsébet, Répási Gábor, Répásiné Balogh Mária, Rostás Bence, Rostás Valéria, Roszkos Lajos,
Roszkos Lajosné, Rőthi János, Rőthi Jánosné, Scania Hungária Kft., Sepsi Mónika, Simon Nikolett, Simon Zoltán,
Simonné Takács Tünde, Sipos Attila, Sipos Mercédesz, Siposné Horváth Anita, Skaliczki István, Skaliczkiné Sepsi
Melinda, Smura Miklós, Somodi Ágnes, Suháné Lakatos Erzsébet, Szabó Andrásné, Szabó László, Szabó Miklós,
Szabó Miklósné, Szabóné Terhes Zsuzsanna, Szilágyi József, Szopkó Tiborné, Szűcs Erika Ildikó, Tegzes György,
Tegzes Sándor, Terpákné Varga Anikó, Tompa László, Tóth Kálmánné, Törő Mónika, Vadász Richárd, Vanyó István,
Varga Erika, Varga Laura, Vaszil Gáborné, Veres József plébános, Veresné Nagy Zsuzsanna, Vincze Gyuláné, Vincze
Jánosné, Wachter Józsefné, Z.Nagy István, Z.Nagyné Kálvin Magdolna
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Tisztelt Lakosok!
Szeretettel meghívjuk Önöket csontsűrűség mérés
szűrővizsgálatára.
A vizsgálat ideje: 2016.02.20.
9:00-tól 13:00-ig.
A vizsgálat helye: Mezőcsáti
Egészségfejlesztő Központ.
Előjegyzés kérhető személyesen a
Mezőcsáti Egészségfejlesztő
Központ betegirányításnál vagy a
06/49/553-010 - 110-es melléken.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
AZ ÖTE ÉVZÁRÓ-ÉVNYITÓ ÖSSZEGZÉSE
Eltelt egy újabb, eseményben gazdag év, melynek mérlege 75
riasztásból 67 alkalommal indult egyesületünk bevetésre, ebből 46
tűzesethez, 21 műszaki mentéshez. A tagjaink szakmai
felkészültsége megmutatkozik abban, hogy hathatósan és
eredményesen tudtunk beavatkozni, és támogatni a hivatásos
tűzoltók munkáját. Ígéretünkhöz híven a munka nem áll meg a
következő évben sem, hisz a feladatok nem csökkennek, de
igyekszünk fejlődni, fejleszteni, hogy minél hatékonyabban
szolgálhassunk a településünkön és a környezetünkben élőknek.
Reméljük, valódi káresetnél keveset, rendezvényeinken és a
mindennapokban annál többet találkozunk.
Ezúton szeretnénk sikerekben gazdag, tűz- és káresetben szegény új
évet kívánni mindenkinek.
A rendőrség hírei

Rendőrkézen a garázsbetörés elkövetője!
2016. évi január 20-án virradóra ismeretlen tettes lakatlefeszítés
módszerével bement Mezőcsát Bajcsy-Zs úton lévő lakóház
udvarán található melléképületbe, majd onnan különböző
szerszámgépeket tulajdonított el 15 000 Ft értékben.
A cselekmény elkövetésétől számított 48 órán belül a rendőrség
lefoglalta az eltulajdonított tárgyakat, így a lopási kár teljes
mértékben megtérült.
A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható H.T.
helyi lakos, aki gyanúsítotti kihallgatása során a terhére rótt lopás
bűncselekmény vonatkozásában beismerő vallomást tett.
Az esettel összefüggésben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
Mezőcsáti Rendőrőrse lopás vétség bűncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen
tettessel szemben.
Fokozott közúti ellenőrzés !
Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a közeljövően a
Rendőrőrs illetékességi területén, így Mezőcsáton is fokozott közúti
ellenőrzés végrehajtására kerül sor, mely során a közterületen
szolgálatot teljesítő rendőri állomány kiemelt figyelmet fog
fordítani az ittas jármű vezetők kiszűrésére, valamint a vezetés
közben kézben tartott mobiltelefon szabálysértést elkövető
gépjárművezetőkkel szembeni hatékony fellépésre.
A közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök fokozottan fogják
ellenőrizni a passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv)
használatát, illetve a kerékpárral és a segédmotoros kerékpárral
közlekedők vonatkozásában a Kresz rendelkezéseinek betartását,
elsősorban a láthatósággal támasztott előírások teljesülését, és az
alkoholos befolyásoltságot.
Sipos József
őrsparancsnok

Kedves Rejtvénykedvelők!
Ebben az évben is megrendezzük a rejtvényfejtő versenyt, amelynek
időpontja várhatóan március második fele.
A korábbi gyakorlattól eltérően, idén több kategóriában versenyezhetnek a vállalkozó kedvűek - ezzel szeretnénk elérni, hogy a
különböző gyakorlattal rendelkezők egyaránt díjazásban részesülhessenek.
A keresztrejtvényfejtés mellett szívesen indítanánk sudoku-fejtő
versenyt is, amennyiben erre lesz érdeklődés. A sudoku-versenyt
korosztályos kategóriákban hirdetjük majd meg, abban a reményben, hogy gyerekek és fiatalok is versenybe szállnak egymással.
Kérjük, figyeljék hirdetésünket a márciusi Csáti Újságban - de már
most is jelentkezhetnek a Közösségi Házban személyesen vagy a
352-016-os telefonszámon.

KEDVES MEZŐCSÁTI POLGÁRTÁRSAK!
2016 – évben újra lehetőség van, hogy a személyi
jövedelmük 1%-át a Mezőcsáti Polgárőr Egyesület
részére ajánlják.
Adószámunk: 18417205-1-05
Támogatásukat előre is köszönjük.
Polgárőrség vezetősége

December 24-én töltötte be 95.életévét Gondol Károlyné mezőcsáti lakos, akit
Siposné Horváth Anita polgármester köszöntött, átadva Magyarország
miniszterelnökének és Mezőcsát önkormányzatának ajándékait.

Kézimunkázók, figyelem!

2016.02.04.-étől elindítjuk kézimunkázó klubunkat, melyet
csütörtökönként 17:00-tól fogunk tartani.
Helyszíne: Művelődési ház klubterme, Mezőcsát.
Várunk minden érdeklődőt és kézimunkázni szeretőt, valamint aki
szeretné elsajátítani a kézimunka alapjait (kötés, horgolás,
gobelinezés, ékszerkészítés) vagy csak egyszerűen szeretne jó
társaságban hódolni a szenvedélyének.
Részvétel ingyenes, jó kedv kötelező!
Érdeklődni privátban, vagy személyesen a kézimunka üzletben.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Kosárlabda Mezőcsáton
A 2012. évben a Mezőcsáti DSE a
DVTK ÉLKSK keretein belül indította első leány csapatát U11 korosztályban. A lányok sok energiát fektettek a kosárlabda játék szabályainak
elsajátításában, rendszeresen részt
vettek az edzéseken és így a kezdeti
nehézségek után győzelmet győzelemre halmoztak.
2013-ban a nagy lányok mellett újabb
leány csapat indult, Mezőcsát U11 és
U12 csapatával vett részt a kosárlabda
utánpótlás nevelésben, ahol az U12
csapat országos elődöntőn vett részt.
2014. évtől nemcsak a lányok, hanem
a fiúk is részt vesznek a korosztályos
országos bajnoki küzdelmekben.
Ettől az évtől két leány és egy fiú
csapat képviselte Mezőcsátot. A fiúk
első évüket 8 győzelemmel és 6 vere-séggel zárták. A 13 éves lányok 6 fővel képviselték városunkat a DVTK
válogatott csapatában az Országos
Leány Tini Bajnokság „b” döntőjén,
ahol a II. helyezést értek el, olyan
csapatokat maguk mögé utasítva,
mint például Zalaegerszeg, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Székesfehérvár.
Lány kosárlabda diákolimpián rendhagyó módon a megyei döntőben
mindkét mezőcsáti iskola csapata
képviseltette magát, és ebből az egyik
országos elődöntőn Debrecen mögött
ezüstérmet szerzett.
2015 őszétől 60 gyermek pattogtatja

nap, mint nap a kosárlabdát. Három
leány és két fiú csapat vesz részt az országos utánpótlás bajnokságokon. A
bajnokságok fordulóira havi rendszerességgel kerül sor. Valamennyi
korosztály részére minden hétköznap
3 különböző időpontban biztosított az
edzés lehetősége. Napi szinten két
edzés a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolában és egy edzés
az Egressy Béni Általános Iskolában
kerül megtartásra. A kosarasok fejlődését és a bajnokságokon való
részvételt Lőrincz Mihály és Tóth
István edzők felügyelik. Az U11U12-es lányok a bajnokság legfiatalabb csapataiként fordulóról fordulóra veszik fel a harcot a náluk idősebb
csapatokkal néha több-néha kevesebb
eredménnyel. A serdülő lánycsapat
négy győzelemmel és négy vereséggel zárja az Országos Serdülő Leány
Kosárlabda Bajnokság alapszakasz
küzdelmeit. Kiemelkedő eredmény,
hogy az U11-es fiú csapat veretlenül,
6 győzelemmel várja a következő
bajnoki fordulót. Az U12-es fiú csapat
szintén szép eredményeket ért el,
jelenleg 5 győzelemmel és 1 vereséggel rendelkezik. Kisvárosunk
gyermekei maguk mögé szorították
többek között az egri sportiskola, a
salgótarjáni sportiskola diákjainak
csapatait.
A lányok versenyeztetésével kapcsolatos költségeket (terembérleti díj,

utazási költség, étkezés, nevezési
díjak, leigazolási költségek) teljes
egészében a DVTK biztosítja. A fiúk
felkészülését, versenyeztetésének
költségeit a szülők, valamint a
pályázatok adta lehetőségek biztosítják. A sportolók pólóinak elkészítésében jelentős támogatást biztosít az
MH Dekor. A KLIK heti két alkalommal, a Dr. Enyedy Andor Általános Iskola minden alkalommal térítésmentesen biztosítja a gyerekek
részére a tornatermet. Ígéretet kaptam a DVTK kosárlabda szakosztály
vezetőitől, hogy 20-30.000.000 Ft
értékben megállapodás keretein belül
az Egressy iskola tornacsarnokát a
közeljövőben felújítja. 2015 őszén
Mezőcsát Város Önkormányzata 3
alkalommal támogatta a fiúk bajnoki
mérkőzéseire történő utazást. 2015ben Tao támogatás keretein belül
sikerült 2.000.000 Ft-ot nyernünk,
aminek az önrésze 270.000 Ft. Saját
bevételünk nincs, sajnos anyagi
támogatásban egyesületünk nem
részesül. Az önrész biztosítása nehéz
feladat. Kérem, ha bárkinek bármilyen módon van lehetősége támogatni
egyesületünket, kérem, tegye meg.
Továbbá várjuk az 1%-os adófelajánlásokat is a következő adószámra:
18443394-1-05.
Tóth István
a Mezőcsáti DSE
elnöke
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Ismerkedjünk meg az MMA-val és a birkózó szakosztállyal!
vásunk és felkérésünk van. Átlagosan
Az ITF Sportegyesület Mezőcsáti geiteket?
minden
második hétvégén mehetnénk
Harcosok Klubjának vezetőivel: B.J.: Mivel most nincsenek szponzoBodnár Jánossal és Szabó Istvánnal raink és támogatóink, így nagyon versenyezni, ennek azonban az anyagi
beszélgettünk az MMA és a birkózó nehezen, de az elnökségi tagok, mi helyzetünk gátat szab. Február 13-án
magunk fizetünk ki mindent, amire lesz a Global Grappling országos
szakosztály mindennapjairól.
B.J.: A birkózó edzéseket jelenleg 22 szükség van. Ahogy azt már említet- megmérettetése Budapesten, amin
gyermek látogatja aktívan, őket két, a tem, ezt a két évet a DVTK anyagi részt veszünk, bár azon még gondolDVTK színeiben versenyző edző jellegű támogatása nélkül kell túlél- kodnunk kell, hogy hány embert
tanítja, Juhász Balázs és Juhász nünk. Persze így is hálásak vagyunk, nevezünk a versenyre. Terveink,
Bence. Havonta néhány alkalommal mert a klub biztosítja az edzőket, ötleteink között szerepel egy nyári
Repka Attila olimpiai bajnok is kaptunk már két tatamit is, aminek edzőtábor megszervezése, ahol mindlátogatást tesz az edzéseken, ő maga értéke két millió forint, és a Város két sportág versenyzői részt vennének
is nyomon követi a gyerekek fejlő- Önkormányzata biztosított számunk- és ahol az emberek is megismerdését. Fontos elmondanom, hogy ra egy helyiséget, ahol az edzéseink kedhetnének velünk kicsit közeösszevont edzések vannak, 4-14 éves zajlanak. Azonban meg kell mondjam, lebbről. Rangos mestereket szerethogy ez mind kevés ahhoz, hogy nénk meghívni erre az edzőtáborra és
korig bárkit szívesen látunk.
- A szakosztály nemrégiben kezdte fennmaradjuk, ezért szükségünk lenne újabb harcművészeti formákat is
meg a működést. Hogyan értékeled a támogatókra akár a vállalkozói, akár bemutatnánk, mint például a thai box.
Sz.I.: Nem lesz könnyű az előttünk álló
a magánszektorból.
mögöttetek álló időt?
év sem, mert az MMA-hoz szükséges
B.J.: 2014. szeptemberétől folynak az - Milyen évet zártatok az MMA-val?
edzések minden héten két alkalom- B.J.: Az MMA edzéseket 20 fő védőfelszerelések és kesztyűk már
mal, kedden és csütörtökön este 6 látogatja, közülük 10-12 fő alkotja a elhasználódtak, szükséges lenne azok
órától. Bár valóban nincs még nagy versenycsapatot. A nehéz pénzügyi cseréje. Ezért vagy a versenyekre
múltunk, mégis büszke vagyok, mert helyzet természetesen az MMA-ra is visszük a gyerekeket, vagy felszerelést
egy rangos versenyen már sikerült igaz, sajnos sok versenyről lemarad- veszünk nekik. A kettő együtt sajnos
érmeket szereznünk, Hajdúszo- tunk az elmúlt évben, mert vagy éppen nem megy addig, amíg nem találunk
boszlón, a Birkózó Karácsony autó nem volt, amivel eljuthattunk támogatókat.
elnevezésű bajnokságon 4 verseny- volna a verseny színhelyére, vagy a - Mire lenne leginkább szüksége az
zővel indultunk, és 2 ezüst és 2 nevezési díjakat nem tudtuk kifizetni. egyesületnek?
De összességében elmondhatom, Sz.I.: Nagy segítség lenne egy kisbusz
bronzéremmel térhettünk haza.
- Milyen terveitek vannak a 2016-os hogy számtalan versenymeghívásunk mindkét sportághoz, mind a versevolt, a legfontosabbak az országos nyekhez, mind az edzésekhez, mert
évre?
B.J.: Minél több diákolimpián bajnokságok és a világkupa voltak. több településről is jelezték, hogy
szeretnénk részt venni, már folynak a Részt vettünk például a Global engednék a gyerekeket, csak nem
felkészítő edzések az ilyen jellegű Grapplingen, ami a Ju-Jitsuból vált tudják megoldani a bejárást. De ezek
ki, önálló harcművészeti formaként a távlati célok.
megmérettetésekre.
Sz.I.: Ebben az évben az is egy fontos földharcot emeli ki. Ez is egy nagyon B.J.: Én azt mondanám, hogy minden
célunk, hogy növeljük a csapat rangos rendezvény, ahol egy-egy segítség jól jönne. Azt látom azonban,
létszámát, minél több fiatalt szeret- alkalommal 400 viadal zajlik. Kie- hogy a küzdősportnak ezt a fajtáját
melném azonban a Zen Bu Kan világ- nem értékelik az emberek, éppen ezért
nénk becsábítani az edzéseinkre.
- Milyen szervezeti formában működ- kupát, ahol szép eredményeket értünk nem akarják támogatni sem. Pedig
el. A Zen Bu Kan kempo harcmű- csak egy esélyt kérünk…meg lehet
tök?
B.J.: Bejelentett sportegyesület va- vészeti ágat Dr. Hardosi Imre alapí- nézni például egy birkózó edzést,
gyunk. Jelenleg is tárgyalások folynak totta és 1983-ban vált önálló harc- amikor a gyerekek önfeledten, játékoa Diósgyőri Birkózó Club (DBC) művészeti stílussá. Négy versenyzőt san tanulnak és ne feledjük el, hogy
vezetőjével, Deák-Bárdos Mihállyal a indítottunk a világkupán és négy sportolnak, nem otthon a számítógép
jövőre vonatkozólag. Ez azt jelenti, világbajnoki ezüstéremmel tértünk előtt, vagy az okostelefonjaikat nyomhogy bár Mezőcsátot képviselve, de a haza. Ezek a versenyek meghívásosak kodva töltik az idejüket.
DBC égisze alatt szeretnénk majd és az, hogy lehetőséget kaptunk részt A célok nemesek, az eddigi eredméversenyezni. Ennek a megállapo- venni rajta, már az is egy hatalmas nyek imponálóak, a sportolási lehedásnak a részét képezi, hogy a 2018- megtiszteltetés. Körülbelül 500 ver- tőség adott. Az MMA edzések
as évben, ha addig jó eredményeket senyző volt jelen a világ különböző szabadon látogathatók hétfőn, szerhozunk, támogatásra leszünk jogo- pontjairól, mint például Afganisztán, dán és pénteken este 6 órától, a
sultak, ami az egyesület fennmara- Amerika, Portugália, Románia és birkózó edzések pedig kedden és
csütörtökön este 6 órától a Bacsó Béla
dását és fejlődését teszi majd le- Ukrajna színeit képviselve.
úti Szabadidő Központban.
- Mik a terveitek 2016-ra?
hetővé.
Fotók a 16.oldalon.
- Most hogyan fedezitek a költsé- B.J.: Sok lehetőségünk, sok meghí-
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Rácz doktor úr emlékezete

Szomorú évkezdet adatott városunk közösségének, váratlanul szívinfarktus következtében
2016. január 3-án Dr. Rácz Antal házi-, üzem-, sportorvos családterapeuta, a Gereben együttes
alapító tagja, citeraművész 63 éves korában, a Hősök tere 3 szám alatt álló otthonában elhunyt.
Búcsúztatására 2016. január 16-án de. 11 órakor került sor református templomunkban, amit a
gyászoló gyülekezet, mintegy 500 fős közössége csaknem teljesen megtöltött. Az istentiszteleten
szolgált Református Énekkarunk, a Város nevében elbúcsúzott Siposné Horváth Anita
polgármester asszony, a betegek nevében özv. Szopkó Tiborné Pócsi Julianna tanárnő, és nagyon
méltó és megható módon a Gereben és a Muzsikás Együttes tagjai élő zenéjükkel. Az igehirdetést
és a búcsúztatókat követően kegyelettel emlékezve, könnyek között hallgattuk a Gereben
Együttes CD-jéről Doktor úr citerajátékát és gyönyörűen csengő hangján megszólaló énekeit.
Hamvait január 18-án de. 10 órakor szűk családi körben helyeztük el a Debreceni
Köztemetőben. (II. columbárium 4. 31. urnahely)
Méltó, hogy megemlékezzünk életútjáról:
Budapesten született 1952. január 8-án. Édesapja: Dr. Rácz Antal tanár, filozófus volt.
Édesanyja: Gombos Erzsébet ének-zene szakos tanárnő volt, erős népzenei elkötelezettséggel.
Erzsébet húga 1955-ben született. Az 50-es évek kezdeti korszakban a szülőknek korán
dolgozni kell menni a gyermekek születése után, hamar lesz egymásra utalt a két testvér. A szülők
útjai sajnos kettéválnak. Az Édesanya a két kisgyermekkel hazaköltözik a szülőkhöz a Zemplé
n megyei Baskóra, a nagyszülői gondoskodás és támogatás áldásaként kék volt az ég, zöld volt a
fű. A megnyugvás éveit élték a pesti zaklatott évek után.
Mivel az Édesanyja Dédestapolcsányban kapott végzettségének megfelelő tanári állást, így az
általános iskolát a Bükk kies hegyvonulatai között, a Bán-völgyében végezte. Középiskolai
tanulmányait a Földes Gimnáziumban folytatta húgával együtt.
Az 1970-es érettségi vizsgát követően a Debreceni Orvostudományi Egyetem nyitotta meg kapuit számára. Testvére követi őt
Miskolcról,együtt tanulnak tovább és a Kenézy Kollégium lesz az otthonuk.
Az 1977-es esztendő igen szomorú év, mindkét szülő váratlanul elhunyt. Az Édesanya újra fiára bízza szeretett testvérhúgát. A szülők elmúlása
idején ő 25 éves, húga 22 éves.
Az igen eredményes tanulmányok mellett zenei tehetsége csodálatos módon hallhatóvá és láthatóvá lesz egyetemi környezetében. Népzenei
együttest alapítanak, anyai örökségként hordozzák a Gereben együttes nevet, első hivatalos koncertjük 1978. január 4-én volt Budapesten, a
Debreceni Délibáb együttes kísérőzenekaraként léptek fel, tekintélyes siker és eredmény koronázta hiteles és autentikus fellépésüket. A
progresszív népzene első dallamai megszólalnak, a mai világzenének nevezett irányzat mélyebb gyökerei már itt megtalálhatóak.
Rövidesen a népművészet ifjú mesterei lesznek. A Fiatal Népművészek Stúdiójában életre szóló barátságok köttetnek, amelyek mind a mai
napig meg is vannak. Népzenei turnék következnek, először itthon Magyarországon, majd számos Nyugat Európai országban. Zenész baráti
körében elismerve tudását, Isten adta és áldott tehetségét, zsenialitását egyszerűen azonosították hangszerével, „Citerának” hívták maguk
között.
Orvosi praxisát kezdettől fogva itt Mezőcsáton gyakorolta. Az első másfél évtized tapasztalatai alapján benső igényességéből adódóan építi és
gazdagítja 1992-93-ban családterápiás, posztgraduális tanulmányokkal orvosi gyakorlatát. A teljességre törekszik, többet akar. Nemcsak a
beteget, hanem az embert is látja maga előtt. Tagja és rövidesen országosan ismert és elismert oktatója lesz Dr. Tury Ferenc igazgató úrral együtt
ennek a tudományterületnek. Orvosi Egyesületeknek, Tudós Társaságoknak lesz tagja. Megalakítja a Mezőcsáti Pszichoterápiás Műhelyt.
Önálló családot nem alapított. Erzsébet testvérével élte életét, aki szintén orvos volt és szívbetegsége következtében kellett abbahagyni
dunántúli önálló orvosi praxisát. Bátyjának nagy segítségére volt a családi és szakmai háttérmunkák elvégzésében. Rendkívüli fájdalmas,
megrendítő vesztesége volt, amikor 2010. augusztusában váratlanul szívinfarktus következtében elhunyt.
2013. augusztus 20-ára Magyar Arany Érdemkereszt Állami Kitüntetésben részesült, orvosi és zeneművészi munkáját ismerték el ezzel a
kitüntetéssel a legmagasabb szinten.
2014. januárjában a Margitszigeti Nagyszállóban volt egy emlékezetes fellépésük, fergeteges, óriási siker, hatan muzsikáltak együtt.
2014. decemberében volt az utolsó pesti koncert, amiről még akkor nem lehetett tudni, hogy az utolsó együttes zenélé
s lesz.
2015. év elejétől jelentkeznek betegségei. A hozzá legközelebb állók mindent igyekeztünk megtenni érte, ki-ki a maga lehetősége és területe
szerint. Reméltük a jót, a legjobbat, ugyanakkor féltettük.
Ez esztendő első napjaiban pedig megéltük, amiről Ady Endre ír az Illés szekerén című versében: „Mert az Úr Illésként elviszi mind, Kiket
nagyon sújt és szeret: Tüzes, gyors szíveket ad nekik, Ezek a tüzes szekerek.”
Illésként elvitte tőlünk az Úr, és maradunk a Tisza folyó jobb partján, mint annak idején Elizeus a tanítvány a Jordán partján, Illés palástjával az
Ő szellemi, lelki, szakmai örökségével és áldott emlékezetével.
A templomi Igehirdetésben Keresztelő János személyiségén keresztül igyekeztem érzékeltetni Doktor úr elhivatottságát, művészi nagyságát,
aki azt mondta magáról „Én a kiáltó szó vagyok a pusztában.” Nem pusztába kiáltott szó, hanem kiáltó szó a pusztában ami visszhangzik a
hallgatók szívében és lelkében, immár emlékezetében. Kiáltó hang, amely volt mélyről, tiszta forrásból fakadó, bátor és harsány, érzelemmel
teljes, szelíd és csendes, Isten adta őstehetség, dallamívek szabad forrása, citerákat összehangolni tudó, azokat pódiumhangszerré emelő,
közösséget formáló, az igazi prímás, az értéket hordozó.
Orvosi és művészi munkájának megőrzésére és méltatására méltó dolog lehetne az elkövetkezendőkben egy-egy emlékkonferencia,
emlékkoncert megtartása.
Legyen áldott az emlékezete mindnyájunk szívében.
Gazda István
lelkipásztor
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Anyakönyvi hírek
Születések
2016. első babája
Sípos Péter és Rézműves Nikolett
Sípos Benett
Diwana Belal és Schmid Melanie
Schmid Ádám
Lakatos Tamás és Kala Anikó
Lakatos Alíz Katalin
Czakó István és Rontó Alexandra
Czakó Natália

Elhalálozás
İ ÒŒŖ PÑ ÕP I MÔ Ŏ ŒŎ Ô A
S z e r e t e t t e l m e g h ív ju k , e m lő é s n y a k i
m e g b e t e g e d é s e k u lt r a h a n g o s s z ű r ő v iz s g á la t á r a .

Csóka Éva 29 évet élt
Szabó Julianna 77 évet élt
Hornyák Józsefné szül. Tóth Julianna 72 évet élt
Puskás Gyuláné szül. Bartha Ilona 88 évet élt
Dr. Rácz Antal 63 évet élt
Baranyi Józsefné szül: Fehér Zsófia 79 évet élt

Egyházi hírek
A Református Egyház
istentiszteleti rendje:

V iz s g á la t id e je :
2 0 1 6 .0 2 .0 6 . é s 2 0 1 6 .0 2 .2 0 .

7 :0 0 -tó l

V iz s g á la t h e ly e : M e z ő c s á t i E g é s z s é g fe jle s z t ő
K ö z p o n t . E lő je g y z é s k é r h e t ő s z e m é ly e s e n a
M e z ő c s á t i E g é s z s é g fe jle s z t ő K ö z p o n t
b e t e g ir á n y ít á s n á l v a g y a 0 6 / 4 9 / 5 5 3 -0 1 0
e s m e llé k e n .

,

110-

S z e re t e t t e l v á ru n k m in d e n k e d v e s
é rd e k lő d ő t !

Mezőcsát város
országos állat- és kirakodóvásár
időpontjai
Hagyomány szerint a vásártartás
minden hónap második szerdai napján lesz megtartva!
február 10.
március 9.
április 13.
május 11.
június 8.
Július 13.
augusztus 10.
szeptember 14.
október 12.
november 9.
december 14.
Helyszín:
Mezőcsát, Kiss József utcáról megközelíthető Vásártér
(47°49'05.7"N 20°53'14.3"E) 47.818235, 20.887309

Minden héten hétfőn-kedden reggel 7
óra 40 perctől
diákistentisztelet az Enyedys
diákoknak.
Minden szerdán reggel 7 óra 40
perctől diákistentisztelet
a gimnazista diákoknak.
Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet
Február 21-én de. 10 órakor böjt
alkalmára úrvacsorás istentisztelet

A Római Katolikus Egyházközség
miserendje:
A szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtök-szombat 7.00
Hétfő-péntek 17.00
Vasárnap 11.00

Kiadó helyiség a Gránit
Panzió 1. emeletén.
3450 Mezőcsát,
Kossuth út 9.
Érdeklődni: Papp László
30/811-24-08

