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Felnőttek lettek

November 25-én tartotta szalagavató ünnepségét a Mezőcsáti Gimnázium, idén immár 56.
alkalommal. Az eseményen megjelent Tállai
András államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselőnk és Siposné Horváth Anita
polgármester asszony. Itt volt az anyaintézmény, a tiszaújvárosi gimnázium igazgatója,
Erdélyi Lajos és eljöttek az önkormányzat képviselői is, hogy együtt örüljünk a 43 végzős
diákkal, tanáraikkal és szüleikkel.
A szalagavató ünnepség hagyománya a régi
időkbe nyúlik vissza, alighanem Selmecbányáról indult, de máig is megható és sokszínű eseménye a középiskoláknak. Idén is érdeklődéssel vártuk, milyen produkciókkal, főként pedig milyen mondanivalót hordozva állnak
színpadra a 12. évfolyam tanulói. Hagyományosan nyitótánccal indult a program, és megint csak összeszorította szívünket az az évente megismétlődő érzés, hogy íme, a gyerekek,
akiknek fejlődését, haladását oly sok éven át
figyelemmel kísérhettük itt, Mezőcsáton, viszszavonhatatlanul felnőttek: a lányokból hölgyek, a fiúkból férfiak lettek, amit igazán csak
az estélyi öltözékükben veszünk észre.
És, amint a bevezetőben is hallhattuk, a tizenkettedikesek is érzik, hogy meghatározó
időszak kezdődött el az életükben, és innen már
tényleg felgyorsulnak az események, hiszen
hamarosan jön a félév, aztán pedig a készülés
az érettségire.
A műsor produkcióit nézni mindig nagyon

érdekes: amatőrök ezek a fiatalok a színpadon,
de összeszedetten, az alkalom súlyát is érezve,
ezenközben pedig magukból minél többet
megmutatva szerepelnek a hozzátartozók előtt.
Ezekben a dalokban, versekben, jelenetekben,
táncokban megmutatkozik tehetségük mellett
a kötődésük az iskolához, a bejárt út összefoglalása, a közös műsorszámok egységbe foglaló
ereje. Most ismét nevethettünk, elérzékenyülhettünk, megcsodálhattuk az egyéni teljesítményeket a színpadon, de már elkezdődött a
nosztalgia-hangulat is: bizony, elmúltak a
gyermekévek (amit azért senki sem bán).
Diákok és pedagógusok együtt készültek a
feladatra, hogy ezt a sokfajta érzelmet megjelenítsék, azoknak hangot adjanak a műsorban.
A tanári kar tagjai pedig úgy nézték őket, mintha nem minden nap találkoztak volna velük
eddig is - hiszen ezen a napon és mostantól kicsit minden más, és bár a pedagógusok számára lehetne ez éves rutin is, de nem az, sohasem
az, hanem örömöket és meghatottságot adó alkalom.
A műsorszámok után Erdélyi Lajos köszöntötte a végzősöket és hozzátartozóikat, majd
Pásztor Éva intézményegység-vezető (a helyieknek azonban továbbra is igazgatónő) mondta
el gondolatait, érzéseit. Köszönetet mondott
azoknak, akiknek a segítségével megmaradhatott az iskola: Tállai András miniszterhelyettesnek és Gábor Áronnak, a Mezőcsáti Járási Kormányhivatal vezetőjének. A feltűzésre kerülő

szalagról a következőket mondta: „A szalag
jelenti az iskolát, az elsajátított ismereteket.
Emlékeztet benneteket tanáraitokra, akiktől a
tudomány mellett emberséget, hitet is tanulhattatok.” Az ünnepség utolsó perceiben pedig az
osztályfőnökök feltűzték a szalagokat kedves
diákjaik ruhájára.
Ennek a délutánnak nagyon sok szép perce
marad meg a résztvevőkben. Számomra azonban mégiscsak az volt a legjelentősebb, hogy a
diákok - lányok és fiúk - milyen érettek voltak,
milyen udvariasak, jólneveltek, mennyire természetes volt ez a viselkedés számukra. Ez is
azok közé az értékek közé tartozik, melyeket az
iskolájuktól kaptak és visznek tovább.

Önkormányzati hírek - Adventi renezvények - Gondolatok
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Kedves Mezőcsátiak!
Kezdetét vette az advent, megjelentek utcáinkon az ünnepi fények, és idén a főtéren köszönthetjük a betlehemi jelenet szereplőit.
Mindjárt vége az évnek. Mezőcsát számára a 2016-os esztendő ünnepi volt, hiszen egész évben arra emlékeztünk, hogy huszonöt évvel
ezelőtt kaptuk meg a városi rangot. Arra törekedtünk, hogy az egész év tükrözze mindazt, amit az ünnep sugall: hogy tisztelettel emlékezünk elődeinkre, hogy őrizzük városunk szellemi és tárgyi kultúrájának értékeit, és hogy igyekszünk folyamatossá tenni a további
fejlődést, Mezőcsát gyarapítását.
Mint minden év, ez is sok jót és sok rosszat is hozott. Számos
beruházást fejeztünk be, közöttük például elkészült a Házasságkötő Terem, miénk lett fürdő, felépült legutóbb a műfüves
futballpálya. Megújult több utunk, eredményesen dolgoztak
intézményeink, és úgy érzem, a visszajelzésekből azt tapasztalom,
hogy minden, amit elértünk, segíti a városlakókat abban, hogy
büszkeséget és szeretetet érezhessenek Mezőcsát iránt. Ez jó, ez
nagyon fontos. Mert a mi városunk hatezer külön-külön személyiségből tevődik össze, és a legfontosabb az, hogy ők - Önök - ne
csak lakóhelyként, hanem igazi otthonként szeressék, gondozzák,
óvják annak minden négyzetméterét.
A mi városunkban remek emberek élnek. Tehetségesek és nyílt
szívűek a gyerekeink: az óvodások, iskolások, középiskolások, és
elhivatottak a velük foglalkozó pedagógusok. Büszkék vagyunk
azokra a fiataljainkra, akik felsőfokú tanulmányokat végeznek (sokukat támogatni is tudjuk), és reménykedünk, hogy egy részük visszatér majd ide a diplomájával, hogy átvegye a stafétát a mostaniaktól: szüleiktől. És nagyon-nagyon fontosak a nyugdíjasok, akik teljes
szívvel szeretik a fiatalabb generációkat és segítik boldogulásukat.
Úgy gondolom, nehézségeinkről nem most, az ünnepre várakozva kell beszélnünk. Én most itt arra kérek minden mezőcsátit: tegyünk
együtt és külön-külön is legalább annyit ezért a szép kis városért, mint eddig; legfőképpen pedig szeressük, becsüljük, támogassuk
egymást, mert összetartozunk, és mert minden további eredménynek, közös örömnek ez a forrása.
Kívánok minden mezőcsátinak csendes, meghitt, fenyőillatú karácsonyt;
kívánok Mezőcsátnak boldog új évet együtt, szeretetben és elégedettségben.
Siposné Horváth Anita polgármester
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Önkormányzati hírek

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 7-én tartotta
idei közmeghallgatását a Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtárban. A megjelent érdeklődő lakosok számára Siposné Horváth Anita polgármester foglalta
össze az egy év alatt történteket.
A város fejlődésének jelentős időszaka
volt ez az év, a legfontosabb momentumok a következők voltak:
Kormányzati támogatást kapott Mezőcsát, melyből visszavásárolta a fürdőt
(150 M Ft) és elindította az új művelődési központ építésének előkészületi munkáit (300 M Ft).
Közművelődési és könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásokból rendezvénysátrakat, sörpadokat, technikai eszközöket vásároltak 1,336 M Ft érrtékben.
A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos költségekre 6.2 M Ft
támogatást nyert el az önkormányzat.
Rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült Mezőcsát 33,6 M Ft értékben, és elbírálás alatt van mégegy pályázata.
A tanuszoda alapkő letétele május 26-án
történt meg.
A gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetést tudott biztosítani az önkormányzat 251 rászoruló
gyermek számára 6,2 M Ft értékben.
Az adósságkonszolidációban részt nem

Szent István út 19. szám alatti ingatlan
megvásárlása; Szent István út 14. szám
alatti ingatlan megvásárlása; Hősök tere
17. szám alatti ingatlan megásárlása
(bölcsőde céljára), klímaberendezés a
fogorvosi rendelőbe; hangos bemondó
beszerzése; figyelő kamerák a műfüves
pályához; a Városháza díszkivilágítása.
A lakosság részére nyújtott támogatások:
A Csáti Újság ingyenessé tétele; rendkívett települési önkormányzatok fejleszvüli
települési támogatás; lakásfenntartési támogatásából a város 181 M Ft-ot
kapott, ebből újult meg az Édes-kúria, az tási támogatás; köztemetés; iskolakezÉlelmezési Központ (eszközök beszerzé- dési támogatás; Bursa Hungarica Felsősével együtt), valamint a Kölcsey, Gyóni oktatási ösztöndíjrendszer; időskorúak
egyszeri támogatása.
és Kolozsvári utcák.
A polgármesteri beszámolót lakossági
A közfoglalkoztatás keretében 7 db
START, valamint több hosszú időtartamú hozzászólások követték a következő témunkaprogram indulhatott 450 fő makörökben:
a bérházak felújításának kérdése; a volt
bevonásával. A mezőgazdaságban
55, előadása
Riz Gábor
belvízelvezetésben 51, illegális hulladék- levéltár épületének állagmegőrzése; a rélerakók felszámolásában 51, a turisztikai gi piac területének hasznosítása és a szőértéknövelő programban 65, a belterületi lőskertek elhanyagolt állapota; a közközútkarbantartásban 25, az útőr prog- munka programban való részvétel leheramban 5, a megújuló energia felhasz- tőségének kérdése; a Berzsenyi utca járnálás nevű programban 20 fő számára dájának állapota; a zártkertek hasznosítása; a ravatalozó építése; az elhanyagolt
tudtak munkát biztosítani.
A közfoglalkoztatás keretében beszer- ingatlanok helyzete és még több, közérzésre került egy Belarus típusú traktor és dekű téma.
Végezetül a képviselő-testület döntött
egy Ford Tranzit kisteherautó.
arról,
hogy az év végén egy kisebb értékSaját forrásból a következőket valósíben
(10
E ft/fő) megajándékozza az
totta meg az önkormányzat:
önkormányzati dolgozókat.

Részlet Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X.25.) Önkormányzati rendeletéből
a vásárokról és a piacokról
5. §
(1) Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész,
iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint magánszemély árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.
(2) Mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag:
- a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,
- a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt, savanyított terméket,
- mézet (lépes mézet), saját tenyésztésű és nevelésű állattól származó tejet, tejterméket, tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett
baromfit, továbbá sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt árusíthat, az élelmiszerek előállítására és
forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.
(3) Kirakodóvásáron és használtcikk piacon az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő - az Európai
Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező - egyéb magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat
alkalomszerűen értékesítheti.

Rendkívüli ülés

November 29-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület, ahol számos napirendi pontot vitattak meg.
Döntöttek a képviselők arról, hogy a majdani bölcsőde építéséhez elvégeztetik a szükséges módosításokat a Településrendezési Tervben.
Támogatták a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című pályázaton való részvételt.
Módosították a 2016. évi költségvetés előirányzatának egyes pontjait.
Döntöttek arról, hogy önálló intézményként működtetik tovább az Élelmezési Központot, amely eddig szakfeladaton volt az önkormányzatnál.Aváltoztatás oka, hogy 2017-től a gyermekétkeztetés feladatellátásának új szabályozása lesz.
Döntöttek a középfokú közoktatási feladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon visszavételéről a korábbi fenntartótól.
Kezességet vállaltak a KEK Nonprofit Zrt. folyószámla hitel meghosszabbításához.
A képviselő-testület döntése értelmében ebben az évben az időskorúak számára egyszeri juttatást nyújtanak az ünnepek előtt, melynek összege
15 E Ft/fő.
ATermálfürdő-Mezőcsát Kft. kérelmének helyt adva, meghosszabbították a Termálfürdő-Mezőcsát Kft. tagi kölcsön visszafizetési határidejét
2017. december 31-ig.
Elfogadták az ÁMKAlapító Okiratának módosítását, és helyt adtak két, önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérésnek.
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Hírek az Egressy-ből

Barlangtúra
A Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjai október végén ismét a
Bükkben jártak. A kicsit mord reggel
után mire felértünk Szentlélekre, már
egész kellemes lett az idő. Először a
Pálos kolostor romját néztük meg,
majd a Látó – kőhöz mentünk,
ahonnan gyönyörű kilátás tárult
elénk. Majd Kovács Lajos túravezetővel elindultunk az első barlanghoz, sajnos a sok esőzés miatt
nagy volt a sár. Ezt követően hosszú
sétát tettünk a szép őszi erdőben,
majd egy nyitott barlanghoz értünk,
ahová kötélen ereszkedhettünk le. A
következő helyszín, amit utunk során
érintettünk a Szeleta-barlang, amely
közel 100 méterrel a Szinva völgye
felett nyílik triász mészkőben. A
barlang bejáratától látható a lillafüredi Palotaszálló épülete.Asétánk Felsőhámorban ért véget, élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Egészség-Nap
Sűrű programokkal, eseményekkel teli időszak volt iskolánkban a november. Az egészség hónapja is egyben a tél első
hava, így ilyenkor kiemelten foglalkozunk minden olyan témával, ami testi-lelki egészségünket érinti, legyen szó
megelőzésről, környezetünk védelméről, vagy a mindennapi higiéniáról.
Előzetes feladatként az alsó évfolyamok osztályai plakátot készítettek a tanító nénik segítségével a fent említett
témában, melyet az aulában állítottunk ki. Vendégelőadó: Molnárné Csirmaz Erzsébet, a Mezőkövesdi
Népegészségügyi osztály egészségfejlesztő munkatársa tartott előadást a gyerekeknek. A felső tagozatos tanulók egy
drogprevenciós filmet láthattak, megbeszélték a látottakat, választ kaphattak kérdéseikre és számos új információt
szerezhettek a délután során. Az alsó tagozatos tanulóink a tudatos, egészséges táplálkozás terén gazdagodtak
ismeretetekkel egy interaktív előadás során.
Óvodások látogatása
Nagy szeretettel és kíváncsian várjuk minden évben leendő 1. osztályos tanulóinkat, a most még nagycsoportos ovisokat
különböző programjainkra. Így volt ez november 23-án, amikor is ellátogattak hozzánk
a két óvoda apróságai. A negyedikes tanító
nénik fogadták őket: Bódiné Bertók Magdolna, Holló Tamásné, Mezeiné Papp Judit és
Terpákné Varga Anikó. Mindkét elsős osztályban, ahol sok régi ovis társ, ismerős,
nagyobb testvér fogadta őket, bepillanthattak
az iskolás élet örömeibe. Közös játékkal,
énekkel szórakoztatták tanulóink az óvodás
gyerekeket és méltán büszkélkedtek szeptember óta megszerzett ismereteikkel. Búcsúzóul kedves ajándékot vehettek át a csoportok a negyedikes osztályok tanítóitól és
együtt idézték meg a várva várt havat, az igazi
telet hóemberes táncukkal.
Bartókné Hímer Krisztina
Veresné Nagy Zsuzsa
Diákönkormányzatot segítő tanárok
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Jótékonysági bál az Enyedy-ben

Intézményünk hagyományát követve 2016. november 19-én rendezte meg Szülői Szervezetünk Jótékonysági bálját.
A bölcsőde, az óvoda és az általános iskola Szülői Szervezeteinek példás összefogásával valósult meg a rendezvény. A
sok munka meghozta gyümölcsét, mert szombat estére igazi bálteremmé változott tornatermünk.
Az estét az igazgatói köszöntő nyitotta meg, majd az óvodások vidám műsorát láthatták a vendégek. Első osztályos
tanulóink népi játékokat mutattak be, végül ötödikes diákjaink tánca szórakoztatta a megjelenteket.
Aműsor után a jelen lévő Erzsébetek köszöntésére került sor.Apohárköszöntőt Nagytiszteletű Gazda István lelkipásztor
Úr mondta el. A közös koccintás után finom vacsorát fogyasztott el a vendégsereg, melyet iskolánk konyhájának
dolgozói készítettek.
Ajó hangulatról Kovács Sándor és fia gondoskodott, így a hajnalig tartó mulatságot csak a tombolahúzás szakította meg.
Hálás szívvel köszönöm mindenki munkáját, aki részt vállalt a bál sikeres megszervezésében, lebonyolításában!
Köszönöm támogatóink nagylelkű adományait, melyekkel intézményeinket segítették!

Meghívó
A Dr. Enyedy Andor Református
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
szeretettel hívja és várja
a nagycsoportos óvodás gyermekeket és
szüleiket
„ISKOLANYITOGATÓ”
rendezvénysorozatának harmadik
foglalkozására,
melyet
2016. december 15-én 17 órától
tartunk
a Kisudvaron az első osztályosok
tantermében.
Enyedy-s diákok a futballpálya átadó ünnepségén
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Adventi gondolatok

ADVENTI GYERTYÁK FÉNYÉNÉL

Mikor van advent?

Hamarosan eljövök (Jel 3,11)
Azt hiszem, advent lényegét ez a Jelenések könyvéből kiemelt
két szó fejezi ki leginkább; az ígéret, amit Jézus a filadelfiai
gyülekezetnek adott: Hamarosan eljövök.
Az eredeti görög szöveg hamarosan kifejezése számunkra is
ismerős, így hangzik: taxu. Ki ne ismerné fel benne, a kissé
elmagyarosított taxi szavunkat? Taxu = hamarosan, gyorsan,
villámgyorsan. De ebben a görög szóban is benne van, hogy
szüntelenül jön, soha meg nem áll.
Jézus Krisztusban az Isten szeretete közeledik az ember feléez az advent; az ember közeledik az Isten felé, meg akarja
ragadni- ez az advent. Mert mind a kettő igaz. Valami különös
módon- elnézést a hasonlatért- valahogy úgy van ezzel is, mint a
taxival, hogy hol az keresi az utast, hol az utas őt.
„Hamarosan eljövök.” Jézus szüntelen jön, szüntelen
közeledik, és advent akkor van, ha mi is keressük a gyorsan,
villámgyorsan közeledő Istent, és amikor jelentkezik, mi is
jelentkezünk.
Mikor van advent? Amikor a közelgő Isten Szentlelke megragad téged, és te megragadott emberré leszel.
Azt kérdezed, mire jó ez? A megragadott ember megragadó
emberré válik. Nem erre van szüksége a világnak, hogy
legyenek megragadó emberek ezen a földön? A nádszál-életek
mellett, akibe bele lehet kapaszkodni, aki nyújtja a kezét a
másik felé, aki meg tudja törni a kenyerét, akármilyen vékony
szelet. A megragadottak tudnak igazán elragadó, magukkal
sodró emberek lenni, a rezignált, a levert, cinikus, életunt,
keserű, panaszkodó, nyafogó - és hány ilyen jelzőt mondhatnék
még! - emberek között. Azért van advent, azért ragadja meg az
embereket Isten Szentlelke, hogy megragadó, elragadó
emberek legyenek. Röviden: EMBEREK! Akik méltók erre a
névre.
Csak ők lesznek egyszer átragadott emberek - akik így
érkeznek meg odaát. Mint Illés úgy tűnnek majd el - de mégis
köztünk maradnak, mert ilyen elragadó emberek egy-egy
mondatából, egy- egy tanításából élünk.
Jézus Krisztus ma is elragad, és elragadott emberré tud tenni
bennünket! Ő szüntelenül vár ránk, mi meg szüntelenül Őt
várjuk. Ő szüntelenül közeleg, és szüntelenül bele lehet
kapaszkodni ma is, most is. Mert vagy szüntelenül történik az
advent, vagy csak éppen megünnepeljük az adventet négy
vasárnap, mert így írja elő az egyházi kalendárium. De ez még
nem elragadottság. Ez még nem tanítványság.
Ezért kérjük - szüntelenül! -, hogy Isten Szentlelke ragadjon
meg, ragadjon fel, ragadjon el bennünket, közelebb Hozzá,
egyre közelebb!

Van e kiút a hétköznapok taposómalmából?
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg
vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok
nektek.
Vegyétek magatokra az én igámat és
tanuljátok meg tőlem,
hogy szelíd vagyok, és

alázatos szívű, és
megnyugvást találtok
lelketeknek.
Mert az én igám boldogító. és az én
terhem könnyű
Egyszer vártam valakit. Majd' egyórai késéssel taxi állt meg a
ház előtt. Kinéztem az ablakon, az illető ugrott ki belőle.
Gyorsan becsöngetett, bejött, bocsánatot kért, lerogyott az
egyik karosszékbe, és Algopyrint kért, egy pohár vizet,
nyugtatót, egy feketét. És öt perc kíméleti időt. Amikor
mindezeket megkapta, két tenyerébe támasztotta az állát, rám
nézett - ritkán láttam olyan meggyötört arcot -, és azt mondta:
- Ne haragudj, eljutottam a teljesítő képességem végső
határáig. Állandó restanciaérzésben élek. Mindig úgy érzem,
csak a negyedrészét tudom megtenni annak, amit tennem
kellene, és megőrülök, mert nem tudok eleget tenni az
elvárásoknak. Már félek felbontani a postám, felvenni a
telefont, a főnököm, a beosztottam keres, vagy éppenséggel
koncertre, kiállításra hívnak, azután egy tanulmányi előadásra.
Feleségem cédulája az íróasztalomon: szeretne egyszer
beszélni velem. Mikor viszem már a kislányomat az állatkertbe,
mert fél éve ígérem…
Majd egy döbbenetes mondatot mondott, és akkor értettem
meg az Igét. Így fogalmazta meg:
- Tudod, bárhol vagyok, már sehol sem vagyok. Akárhol ülök,
mindig arra gondolok, hogy rég máshol kellene lennem, aznap
még hová kell mennem; és akárhol vagyok, én nem vagyok ott,
csak a testem. Máshol jár az eszem, és ebbe lassan beleőrülök.
Jól tudom, én fabrikáltam magamnak ezt a mókuskereket, amit
magam hajtok: én hajtom ezt a pörgő masinát, ami egyre
gyorsabb tempóban forog, és egyre nagyobb ívben pörgök
magam körül, az életem körül. Érzem, ebből csak kirepülni
lehet, kilépni már nem tudok. Ha pedig nem folytatom ezt a
taposómalmot, akkor félresodor az élet. Hogy felszínen tudjak
maradni, hogy lássanak és tudomásul vegyék: vagyok, élek,
ezért kell ezt csinálnom. - Végül így szólt: - Most leültem nálad,
mondj valamit, ha tudsz.
Ahogy ezt mondta: Tudod, bárhol vagyok, a „seholban”
vagyok - akaratlanul eszembe jutott: vajon ismeri-e a héber
szót, a Seolt, ami azt jelenti: pokol. Tehát így is mondhatta
volna: bárhol vagyok, a Seolban, a pokolban vagyok.
Nos, az ilyen sorsú emberek felé hangzik a nagyon régi, kétezer
éves hívás: Jöjjetek énhozzám, akik bárhol is vagytok,
gondolatban már rég máshol jártok! Akik megfáradtatok már a
pörgésben, és el vagytok gyötörve. Talán, ha ma fogalmazná
meg Jézus - Ő mindig modern -, lehet, hogy így mondaná:
„Jöjjetek, akik taposómalomban éltek, akik csődélményben
vagytok, akik saját magatok által faragott igák alatt nyögtök:
jöjjetek énhozzám mindnyájan!”- Senki sem marad ki
hívásából.
És Ő nyugalmat ígér. –Jól értsük: nem pillanatnyi megnyugvást, hanem nyugalmat. Nem hajnali feketét és esti altatót!
Nyugalmat! Az eredeti szövegben itt az anapauszisz szó
szerepel. Ebből származik a pauza, amely egyúttal klasszikus
sportkifejezés is; a bokszolók, birkózók szüneteire használták.
Szóról szóra azt jelenti: erőgyűjtésre szolgáló szünet.
Gazda István
református lelkész
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Adventi gondolatok

Veres József plébános atyától arra kértem választ: milyen örök és milyen
egyedi vonásokat tartalmaz az idei, 2016-os advent.

elmondhatjuk, hogy nem záródik le, hanem bennünk folytatódik a szentév
áldása.

- Amikor eljön az adventi időszak, az egyház mindig felhívja a figyelmet

- Vannak fogalmak, melyeket másképp használ a hétköznapi ember és

Krisztusra, akire várt az ószövetségi nép, akit megígértek Isten emberei, a

másképp egy katolikus. Elhangzott az irgalom és a kegyelem fogalma -

próféták. Ez az egyik része az adventnek. A másik pedig: mi már tudjuk, hogy

ezeknek a mélységeiről szeretnék hallani

eljött, ismerjük a személyét, ismerjük az életét, tanítását, feltámadását és

- A szentségekről tervezett sorozatom első fejezetében a kegyelemről fogok

tudjuk, hogy ő az a megváltó, aki örök életet ad – ünnepeljük tehát annak a

beszélni, hiszen ezt minden nap használjuk: üdvöz légy, Mária, kegyelemmel

születését, aki életünk kiteljesedését ígéri. Az ünneplés lényege, hogy

teljes. Régen így mondtuk: malaszttal teljes. Ha valaki nem gyakorló hívő,

hiszünk abban, hogy jelen van az oltáriszentségben. Hiszünk abban, hogy

vagy idegen a kereszténységtől, a megkegyelmezésre gondolhat, jóllehet

eljövetele a kegyelem formájában jön – nemcsak karácsonykor, de

nem erről van szó. A kegyelemmel teljes kifejezés azt jelenti: mindent

karácsonykor az ünnep misztériumához kapcsolódva is megéljük ezt. A

megkap az Istentől. Úgy is fordíthatom: a kegyelem természetfölötti ajándék.

harmadik pedig, amire gondolnunk kell, Krisztus második eljövetele, amit

Végső soron minden szentségben kapjuk a szívünkbe adott ajándékot, amit

tudunk isteni szavából – hiteles szó ez. Karácsony kimondottan a

nem foghatunk, nem láthatunk, de érezhetünk. Az isteni kegyelem azáltal

kegyelemben való találkozás, amikor a születésére emlékezünk és várjuk is

gazdagít, hogy kapcsolatba kerülhetünk vele. Jézus így mondta: maradjatok

ezt a születésnapot. És miért lett a szeretet ünnepe a karácsony? Azért, mert a

bennem, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővessző, ha nem maradtok

legnagyobb szeretet, maga Jézus Krisztus jött el hozzánk, aki a szeretet

bennem, nem hoztok gyümölcsöt. A kegyelem igazában, teljességgel ott

forrása.

indul el, mikor megkeresztelnek valakit. A keresztség révén az ember az isten

Az ünnep egyedi volta mindenkinek a saját személyében rejlik: ahogyan az

természetének részesévé lesz. Annyira szeret minket, hogy belevon abba a

személyessé válik. Tartalma annyiban újul meg, hogy ki mennyire kerül

szentháromsági életbe, ami a teljes boldogságot jelenti. Ide emel fel Jézus

közelebb Jézus Krisztushoz. A fő kérdés: hogyan készülünk rá, hogyan

Krisztus, mikor az üdvösségbe jutunk¸- ahogyan búcsúbeszédében megígéri,

nyitjuk ki a szívünket arra az igazságra, amit ünneplünk.

hogy helyet készít számunkra Isten országában.

A mai embernek, a mai világban talán nehezebb ez a lelki felkészülés. Az

A Szentatya az irgalmasságra fókuszált, hiszen a Szentírás számtalan

igazi ünnepben a közösségen átárad a kegyelem, szinte érezhetővé válik. Az

helyén fellelhető ez a kifejezés. Isten nem tud haragudni, ő csak szeretni tud.

egyház nagy ünnepei erre különös alkalmat adnak. Napjainkban a

És mivel ez így van, azért is megtesz mindent, hogy mindenki üdvözüljön. De

tekintélyválság, a szabadelvűség terjedése, az individuum túlhangsúlyozása

az emberi méltóságot, amelynek lényege, hogy értelmünk és akaratunk van,

megnehezíti a lelki élet mélyülését. De ha az emberek személyesen akarnak

még akkor sem teszi tönkre és változtatja meg, ha nem az valósul meg, amit ő

továbblépni a hit útján, az növelheti a gyülekezetek erejét is.

szeretett volna.

Lelkészként annakidején elkezdtem egy sorozatot: beszéltem a hitünk
igazságairól és a tízparancsolatról. Most azt tervezem, hogy 2017-ben a

- Tehát az irgalmasság éve egyszerre szólt az isteni irgalmasságról és az
ember irgalmasságáról.

szentségekről fogok beszélni. Hitünk igazságai a Hiszekegyben ott vannak

- Igen: arról, hogy tanuljuk meg azt a magatartást, amit a tékozló fiú

egy csokorban: mindaz, amit vall az egyház. Az alaptörvények benne vannak

esetében az apa mutat, mikor megbocsájt a fiának.Az Isten nem az, aki majd a

a Tízparancsolatban. A szentségek pedig azok az Isten által adott eszközök,

szemünkre veti a hibáinkat. Jézus azt mondta: szentek legyetek, ahogy az

amelyek az üdvözüléshez vezetnek. A szentségekben sajátosan, abszolút

atyátok is szent. Az irgalmasság lényege: megtanulni megbocsájtani, és úgy

biztosan jelen van az Isten, és működik, akár érezzük, akár nem.

adni, hogy az ne megalázó legyen. Az emberi irgalmasság cselekedetekben

Azt mondta Jézus: ha nem eszitek az emberfia testét és nem isszátok az ő

nyilvánul meg.Az isteni irgalom mély.

vérét, nem lesz élet bennetek. Most azt mondhatjuk, élet van az ifjúságban, de

- A témákat, melyekről beszéltünk, egy dolog köti össze, és az a szeretet. A

kegyelmi élet nincsen, mert ezekkel a szentségekkel nem kerülnek

katolikus egyházban úgy látom, hogy minden fő parancsot ez hat át. Ha

összeköttetésbe. Alapvető jóságot hordoznak, attól függően, hogy mit

szeretettel csinálsz valamit, akkor nagyon nagyot nem hibázhatsz. Ez

örököltek és mit vettek át a családtól, de ez nem tud hit nélkül megerősödni.

vonatkozik a hit megélésére, az irgalmasságra, mindenre.

Sajnos ezt érezzük a világon. Tudjuk, hogy kevés a pap is, de leginkább a

- Minden ezen múlik. Az utolsó ítéleten is ez lesz: éheztem és enni adtatok,

szülői példamutatás hiányzik – már a középgeneráció sem jár templomba.

amit egynek tettetek, azt nekem tettétek. Ha én annyira szeretem az Istent,

Már nem tudom, ki mondta, de igaznak tartom: nem az anyák dolga volna a

akkor ezt mutassam meg az emberek iránt is. Mert a kettő elválaszthatatlan.

hitre nevelés, hanem az apáké. Az anya érzelemmel nevel, de az apa

Nincs olyan, hogy valaki nagyon szereti az Istent, de az embereket nem.

személyes példamutatással, tekintéllyel, szigorral.

Amikor az írástudó kérdezte Jézust, hogy melyik a legfontosabb a parancsok

- Ez az advent mégiscsak különbözik az előzőektől, hiszen éppen csak véget
ért a Szentév.
- A kérdés az, hogy ki hogyan használta fel az Irgalmasság Szentévét. Ha
fölhasználták, akkor igen, más az idei advent. De ha nem használták föl
eddig, akkor is lehetséges, hogy a Szentév lelki hatása tovább árad – így lehet

közül, Jézus azt mondta: szeresd uradat, istenedet teljes szívedből, teljes
elmédből és minden erődből. És hozzáteszi: szeresd felebarátodat, mint
önmagadat. Minden ezen múlik.
- És ezen fog múlni feltehetőleg a karácsonyunk is: hogy tudunk-e
szeretetteli szívvel közeledni hozzá.

az ünnep mélyebb, tartalmasabb, ha tisztult az istenfogalom. Tudnunk kell,

- Igen, erre mondta Szent Ágoston: szeress, és tégy, amit akarsz. De a

hogy Isten nem csak ítél, hanem elsősorban atya, és szeret bennünket,

szeretet himnusza is így végződik: végül pedig megmarad e három: a hit,

megbocsájt, mert irgalmas. Ez a gondolat- és érzéssor arra indíthatja a

remény és szeretet. Ezek közül pedig legfontosabb a szeretet. A

híveket, hogy keressék az örök igazságokat. A szentévnek reményeink

mennyországban egyedül a szeretet marad.

szerint van későbbi kihatása, amennyiben nagyobb bizalom alakul ki az Isten
felé, és ha ez arra indítja az embert, hogy az életén változtasson, akkor

Mert az maga az Isten.
pk
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Kulturális hírek

„Várom a havat, hófehéret,
a száncsengőt, a nevetésed,
piros sapkának fehér bojtját...
Kandallótűz meleget ont ránk.
Várom a téli nagy csodákat,
feldíszített karácsonyfákat,
narancs-fahéj illatú estet...
Békességet, nyugalmat, csendet!”

(Szabadi Lívia:Avárakozás ideje-részlet)
A téli ünnepkör első időszaka az Advent. A városunkban már hagyománnyá váló rendezvénysorozat helyszíne immár második alkalommal a
Művészetek Háza. Az azt megelőző években a Kiss József Közösségi Ház udvara adott helyet az adventi koszorúnak. A kívül-belül karácsonyi
díszbe öltözött épületben meghitt beszélgetéssel, a vásári portékák megtekintésével várakoztak az emberek. Az Advent első vasárnapja
úgymond megnyitója a karácsonyig tartó várakozásnak. Az ünnepi műsort a Smura házaspár megható előadása nyitotta, majd a Mezőcsát Népi
Együttes Kamaracsoportjának szemet gyönyörködtető táncát láthattuk. Koczka Ferenc verses, majd Molnár Papp Ilona prózai előadásával
folytatódott a rendezvény. Ünnepi programunkat a Mezőcsát Népi Együttes előadása zárta. A jelenlévők és a közreműködők kivonultak a
Művészetek Háza előtt feldíszített adventi koszorúhoz és meggyújtottuk az első gyertyát. A program végén forró teával és süteménnyel kínáltuk
a jelenlévőket. Reméljük jól érezték magukat, és szeretettel várunk mindenkit azAdventi Vasárnapok további rendezvényeire:

III. Advent Vasárnap: december 11.
Fellépők:
A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének ellátottjai
Egressy Béni Női Kar
Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
A Művészetek Háza előtt: gyertyagyújtás
IV. Advent Vasárnap: december 18.
Fellépők:
Lila Akác Nyugdíjas Klub
Kovács Ádám Máté - Juhász Tamás
Mezőcsáti ÁMK Óvoda
Mezőcsáti Gimnázium
Aranka és a csemeték - Juhász Tamás
A Művészetek Háza előtt: gyertyagyújtás
Venczel Lászlóné
művelődésszervező

A Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár „Őszi
kézműves foglalkozás”-ára közel 30 gyerek jelentkezett. A jó
hangulatú családi, baráti összejövetelen szebbnél szebb asztali díszek,
ajtódíszek, adventi koszorúk készültek. Leginkább természetes
anyaggal dolgoztak a gyerekek, szülők, tanító nénik. A foglalkozás
végeztével mindenki boldogan indult haza a saját maga készített
dekorációval, amelyek azóta bizonyosan az otthonaikat díszítik.
Reményeink szerint az elkövetkező foglalkozás is ilyen sikeres lesz.

2016. december
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A Város jólétén munkálkodó előljáró emlékezetére

Kiss László nyugalmazott könyvtárigazgató Ároktőn született, 1936.
május 11-én. Édesapja nemes nádudvari Kiss Albert református
néptanító volt, édesanyja Dózsa Erzsébet.
Az édesapa 1938-tól Mezőcsáton folytatta tanítói hivatását, így a
Református Elemi Népiskola növendéke lett, itt végezte az elemi
osztályokat. Középiskolai tanulmányait a Sárospataki Református
Kollégiumunkban kezdte el 1950-ben, majd az 1952-es államosítás után
Miskolcra jött haza, és a Földes Gimnáziumban tanult és tett érettségi
vizsgát 1954-ben.
1954-1959 között folytatott egyetemi tanulmányokat Budapesten, az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem történelem tanári- könyvtár szakán.
1959-től a mezőcsáti Járási Könyvtár közösségében dolgozik. 1961-től,
25 éves korában kinevezik a könyvtár igazgatójának. Az épületet 1964ben felújítják, és Kiss József, Mezőcsáton született költő nevét veszi fel
az intézmény.
Pásztor Károly kedves barátjával nevezetes író és olvasó találkozókat
szervez, országosan ismert személyiségekkel sikerül kapcsolatot találni
és fenntartani.
Az 1970-es '80-as években útjára indul a Helytörténeti Füzetek
könyvsorozat, Mezőcsát történelmének megírásával sokat foglalkoznak.
1980-84 között nemcsak a Könyvtár igazgatását végzi, hanem a
Művelődési Ház vezetője is lesz.
1982-ben az Egressy Béni Vegyeskar megalapítása, megszervezése
fűződik a nevéhez, melynek mindvégig alkotó tagja is volt. A kórus
kapcsolatrendszerének kiépülése hozta meg későbbiekben a
németországi Worbis városával a testvérvárosi kapcsolat megszületését
és mind a mai napig való meglétét.
Miskolcról, látva a megye vezetői eredményes mezőcsáti munkásságát,
Miskolcon kínálnak állást a számára. Megköszönve a lehetőséget, Ő
hűségesen itthon maradt Mezőcsáton.
1984-től 1990-ig Mezőcsát tanácselnökeként vezeti és szervezi az akkori
nagyközség életét.
Nagyapja és nagybátyja 1920 és 1947 között mezőcsáti főjegyzőkként
dolgoztak, szolgálva a mezőváros közösségét. Édesapja 1920-tól 1965ig tanítóként szolgált a Mezőcsáti Járás területén. Mindhárman
elismeréseket kaptak munkájukért. Az örökség, a látott tapasztalat, a
minta beépült az Ő életébe is, és vezetőként nyilvánvalóan segítette Őt
ezt a tisztséget méltósággal hordozni és betölteni.
Vezetése idején jelentősen bővült a város ivóvíz hálózata, új víztorony
épült. Új postai épülettel gyarapodott a település, nagyteljesítményű
telefonközpont átadására is sor került. Az új Egészségügyi Központ is
ekkor épült. Az általános iskolai tornacsarnok is ebben az időben került
átadásra. A szerencsétlen menzai gázrobbanást követően került
kialakításra a ma is feladatát ellátó Élelmezési Központ. A Strandfürdőt
övező területet üdülőövezetté nyilvánították ezekben az esztendőkben és
elkezdődhettek a telekkialakítások és értékesítések, látványos építkezéseknek lehettünk szemtanúi.
Mezőcsát várossá nyilvánításának kérelmét még ő terjesztette be 1990ben a Megyére, a városavatás meg is történt 1991. március 15-én a
református templomunkban tartott ünnepségen.
1991-től a Városi Könyvtárban folytatta munkáját, és újra alapítja a Csáti
Újságot, közéleti havi lapunkat, ami azóta is havi rendszerességgel
megjelenik.
Mezőcsát Város Önkormányzatának 10 évig, két egész ciklusban és egy
fél ciklusban volt tagja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésnek volt képviselője Miskolcon, egy négy éves ciklusban.
A könyvtár közösségéből jött rendes öregségi nyugdíjba, azonban a
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nyugdíjas évek számára egyrészt a közéleti aktivitást és felelős jelenlétet
jelentették, pld. a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány Alapító
Kuratóriumának tagja; másrészt azt az igen igényes minőségi idő
megélést, amelynek eredményeként olyan áldásos nyomokat hagyott,
amelyek könyvekben testesültek meg és születnek meg még ezután is.
Munkái igen-igen értékes, magas szakmai színvonalat képviselnek,
amelyek egyetemi tanulmányok igényességének is megfelelnek, vagy túl
is haladják azokat. Olyan dolgokat írt le az utókor számára, amelyeket
csak Ő tudott leírni szülői, családi örökségénél, több évtizedes szakmai
tapasztalatainál fogva.
Személyiségére emlékezve elmondhatjuk hálaadással, hogy egy
egészséges, munkabíró, kedves, szimpatikus megjelenésű, számos
pozitívummal megáldott közösségi ember volt; született, hozott és
jelentős tanult, megszerzett műveltséggel rendelkezett. Személyében
nemzedékek öröksége adódott össze, ebből adódott tartás, méltóság,
tisztesség mindezeknek a hivataloknak, választott tisztségeknek belső
erővel és természetes tekintéllyel történő megéléséhez. Hivatásbeli és
szakmai alázata, hozzáértése tapasztalható valóság volt mindnyájunk
számára, s ezt őrzik és hordozzák írásai, örökül hagyott könyvei. Mert
tudjuk: ”a Könyv volt a hivatása, és a Betű a világa”. Széleskörű
ismertséggel és megbecsültséggel rendelkezett, amit ő maga épített fel
évtizedek alatt. Mezőcsát Város Képviselő Testülete Díszpolgári
kitüntetéssel igyekezett elismerni és méltón megbecsülni őt.
Családjára emlékezve tudjuk róla, hogy felmenőire büszke volt, hálás
volt értük.
Első rövid ideig tartó házasságát 1966-ban kötötte, Emese leánya
született e házasságból.
Második házasságát 1973-ban kötötte Fekete Judit gimnáziumi kémiafizika szakos tanárnővel. 1975-ben született Lacika kisfiuk. Az ígéretes
fiút megbetegedése következtében 10 évesen elveszítették. Ez egy
rendkívül megrendítő vesztesége volt mind az apai, mind az anyai
szívnek, évekre volt szükség a gyász korbácsolta hullámok megnyugvásának. Egymásra figyelve, egymást segítve adatott a megerősítés, az
élet és a betöltött hivatások felé való fordulás.
Élete lezáródásának előzménye váratlan és radikális történés volt
szeptember 21-én Bajcsy-Zsilinszky utcai otthonában. Felesége és
sógora van mellette, percek alatt történik, hogy eluralja szervezete
működését egy rendkívüli mértékű agytörzsi infarktus, agyi érrendszere
végzetes károsodást szenved percek alatt. Feleségének még jutott egy
simogató mozdulat, sógorának, Sándornak egy tekintet. Hatheti mély
kómás állapot következik, műteni sajnos nem lehetett. Egy dolgot
lehetett, amit meg is tettek a családtagok, hogy vele legyenek és
megéreztessék, hogy nincs egyedül. Számos fohász és könyörgés
fogalmazódik meg a szívekben, miközben tudtuk, hogy életideje
beteljesedéséhez közeledik.
Nagy részvét mellett emlékeztünk meg róla 2016. november 4-én és
kísértük utolsó földi útjára, elhelyezve koporsóját a családi kriptába.
Az Igehirdetésem egyik alapigéje Jeremiás Próféta könyvéből szólt:
„Igyekezzetek a Város jólétén, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.” (Jer
29,4)
Másikat Jósiás király történetéből választottam: „Aki úgy rendelkezik,
hogy az Emlékezetíróknak nagy tisztesség és megbecsülés adassék:”
(2Kir 34,8-9)
A harmadik Ige pedig az idős Pál apostolról szólt, aki ifjú munkatársára,
Timótheusra bízza leírt apostoli leveleit, hogy azokat őrizzék, és azoknak
szellemében folytassák további életüket. (2Tim 4,13-18)
Gazda István lelkipásztor
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Tűzoltó mulatság

Vendéglátók és vendégek a 6. tűzoltó bál éjszakáján - őket
látjuk a képen. A rendezvény hangulatát azonban
képtelenség lenne visszaadni - aki ott volt (250 fő), az tudja,
hogy az eddigi legnagyobb és leghangulatosabb buli volt.
Mitől függ, min múlik egy rendezvény sikere? Ezt bizony
nem mindig könnyű bemérni. Talán a mezőcsáti önkéntes
tűzoltókat kellene megkérdezni, mert ők évről évre, fokozatos építkezéssel, olyan eseménnyé tették a báljukat, ahová
öröm elmenni, ahol telt és minden évben teltebb ház mellett
játszik a zenekar, folyik a mulatság.
Az első ilyen rendezvényükön még feleennyien sem
voltak, de a lelkes, fáradságot nem ismerő munka, a sok
barát, meg az ő barátaik, meg az övék... és így tovább, felépítették a civil bált, megtalálták támogatóikat, közönségüket, nem mellesleg: a megfelelő időpontot. És hát valójában
ennyi az egész, ami oda vezetett, hogy 2017-ben már új
helyszín után kell nézniük, ha így folytatódik.
Ebben az évben minden eddiginél több volt a látogatók mellett a támogatók száma is. Azt mondják: lehetetlen vállalkozás lenne mindenkit
felsorolni, nem is próbálkoznak vele - azzal együtt, hogy minden segítségért nagyon hálásak. Külön köszönetet mondanak Tállai András
államtitkár, miniszterhelyettes úrnak, országgyűlési képviselőnknek, aki eljönni nem tudott, de ajándékát elküldte az egyesületnek.
A hivatalos megnyitón Németi Gergő, a Katasztrófavédelmi Őrs parancsnoka mondott köszöntőt (képünkön középen látható). Őt az egyesület
parancsnokhelyettese követte, kettőjüket pedig a vacsora és a mulatság. A mezőcsátiak mellett számos más településről is jöttek vendégek,
Budapesttől Erdélyig. És hogy nem hiába jött el a 250 vendég, azt jól mutatja, hogy az utolsó táncosok hajnali 5 órakor hagyták el a parkettet.

Vendégek Lázárfalváról

Gáll Tibor és felesége, Ildikó már nem először jártak a
tűzoltóbálon. Lázárfalváról érkeztek, az ottani önkéntes
tűzoltó egyesület képviseletében, de – mint mondták magánemberként. 2011-ben alakult ki jó kapcsolatuk a
mezőcsátiakkal azt követően, hogy egy közösségi portálon
segítséget kértek a frissen alakult egyesületük működtetéséhez.
Mezőcsáti, akkor még személyesen nem is ismert kollégáik
elsőként védőruhákat küldtek nekik, majd a kapcsolat
ismeretséggé, a folytatásban pedig barátsággá vált. A
mezőcsáti képviselő-testület döntése nyomán egy járművet is
átadtak a székely tűzoltóknak.
-Voltaképpen úgy épül ez fel, hogy minden önkormányzatnak
van egy önkéntes tűzoltó alakulata, de egyesületi formában
nem sok közösség működik - mondta Tibor. - 2011-ben, amikor
alakultunk, Székelyföldön összesen három önkéntes tűzoltó
egyesület működött csak. Mi azonban úgy gondoltuk: kell a segítség az embereknek, hiszen hivatásos tűzoltóság legközelebb 25
kilométerre, Csíkszeredában van.
A mi községünk két faluból tevődik össze. Az önkormányzati tűzoltóság csapatát a két falu lakói alkotják, az egyesület pedig csak
lázárfalvai. Mostanra elmondhatjuk, hogy a két magyarországi és egy németországi kapcsolatunk révén annyi felszerelést kaptunk,
hogy a mi eszközeink, védőruháink mennyisége és minősége jóval meghaladja a másik csapatét. Így ha riasztást kapunk, a mi
felszerelésünkkel megyünk.
Kicsi falu a miénk, ötszáz lakossal, 225 házszámmal. Magyarlakta település vagyunk a hegyek között. A tűzoltó egyesületnek 14
tagja van, 19 és 44 év közötti férfiak és nők. Valamennyien elhivatottak – úgy gondoljuk, hogy ha gond van, elsősorban magunknak
kell tudni megoldani. Főként helyi riasztásokhoz vonulunk, de ha baj van és hívnak, akkor a szomszédba is, természetesen. A
vonulási időnk általában 7-8 perc, ez sokkal gyorsabb, mintha a hivatásosokra kellene várnunk. A hívások száma nagyon változó;
tavalyelőtt kiemelkedő eset volt, amikor egy éjszaka három épület égett; tavaly tarlótüzek, villámcsapások miatt kellett mennünk,
idén viszont nem adódott káreset, ahol szükség lett volna ránk. Ez a lakosságnak jó, viszont a tűzoltóknak szükségük van
gyakorlatra, de hát inkább ne legyen. Szoktunk az iskolásokkal is foglalkozni, amikor megmutatjuk a felszereléseinket nekik.
Gáll Tibor szívvel-lélekkel dolgozik az egyesület gyarapításán. Sikerült a felszerelések mellett dísz egyenruhát is készíttetniük, ezt
főként akkor öltik fel, ha tűzoltó versenyekre mennek. Az öt év alatt kb. 70-80 versenyen vettek részt, és mindig az első három
helyezett között voltak. Fő támogatási forrásuk az adók felajánlott 2 %-a, de emellett Tibor is az első számú támogatók közé
tartozik, hiszen saját pénzéből, benzinjéből, szabadidejéből áldoz folyamatosan arra, hogy céljaikat elérjék. Megkérdeztem:
miért? Azt válaszolta: nem tudom.
Azt azonban tudja, hogy most miért jött: a barátság okán. Hiszen a két egyesület tagjai egyébként is látogatják egymást, de ez a bál,
ez most más. A Gáll-házaspár családi vállalkozásából hozott tombola ajándékot a bálba: igazi székelyföldi pityókát (burgonyát),
amit maguk termeltek.
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Események, gondolatok

Kiss Józsefre emlékeztek

Városunk szülöttére, első díszpolgárára, a Közösségi Ház és
Könyvtár névadójára,, Kiss Józsefre emlékeztek születésének
173. évfordulóján. Az intézmény dolgozói és a Mezőcsát
Kultúrájáért Alapítvány vezetői megkoszorúzták a hajdani
szülőház helyét és a költő mellszobrát november 30-án. A költő,
lapszerkesztő halálának 95. évfordulója december 31-én lesz.
Kiss József hagyatékának számos tárgyi emlékét a Művészetek
Házában tekinthetik meg az érdeklődők. Itt láthatóak egyes
bútorai, személyes használati tárgyai, valamint a díszkötésbe
foglalt okirat Mezőcsát díszpolgárává választásáról.
Könyvtárának értékes darabjait a róla elnevezett intézmény
őrzi.
A Művészetek Háza és benne a költő hagyatéka külön
bejelentéssel látogatható.
Érdeklődni, időpontot egyeztetni a következő telefonszámon
lehet: 49-552095.

Siposné Horváth Anita polgármester köszöntötte
Boróczky Andrásnè Olgika nénit 90. születésnapja
alkalmából. Átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr
jókívánságait kifejező emléklapot ès az önkormányzat
ajándékait.
A jókívánságokhoz mi is csatlakozunk: kívánunk jó
egészséget, sok örömet és boldogságot Olgika néninek.

„Íme eljön az Úr és vele összes szentjei. Bizony nagy fényesség lesz ama napon.”
(Misekezdő zsoltár.)
A fény útját szimbolizálja az adventi koszorú négy gyertyája; felragyog egy-egy fény és minden vasárnap közelebb jutunk a világossághoz.
„Én vagyok a világ világossága” – mondja maga Jézus a Szentírásban. A hajnali misék derengő fényében is közeledik a világosság, a végső
beteljesedés.
Emlékszem, gyermekként milyen boldogan mentem hajnalonta nagyanyámmal a roratéra, a világért el nem mulasztottam volna. Az ő
segítségével kis jászolt készítettem a kisded Jézusnak. Jócsekedetekkel – egy-egy szalmaszállal béleltem ki. „Lelkünkben kis jászolocskát
készítettünk néked, puha meleg takaróba gyöngyölgettünk téged” (karácsonyi ének).
Izgalommal telve, kíváncsian vártam, hogy mit hoz a Jézuska, elhozza-e, amit esti imáimban kértem tőle. Fogadkoztam, hogy karácsony után
is jó leszek – ez nem mindig sikerült.
Édesapám haláláig szinte minden karácsonyt szüleimnél ünnepeltünk két testvéremmel és családjaikkal együtt. Szeretettel gondolok vissza a
meghitt együttlétekre, a közös örömökre, a négy unoka csillogó szemére, amikor megszólalt az angyal csengettyűje, kitárult az ajtó, ott
ragyogott a karácsonyfa. A Mennyből az angyal szárnyaló dallama betöltötte az egész házat. Izgatottan bontogattuk a karácsonyfa alatt
rejtőzködő ajándékokat. A fenyőfa illata, az éjféli misék hangulata mind-mind felejthetetlen emlék. Jézus első eljövetelekor kisdedként jött
közénk, elrejtette isteni mivoltát, ezért is oly varázslatos a karácsony misztériuma. Az emberiség története és az egyes emberek sorsa arról
szól, hogy eljussunk az örök boldogságba. A végső állomás Jézus, aki ura az időnek és az örökkévalóságnak. Életem tőle indul és őhozzá kell
eljutnom.
Gyermeki hittel, imádságos lelkülettel, egymás iránti szeretettel, jócselekedetekkel várjuk karácsony eljöttét, s amikor megérkezik, Mécs
László papköltő szavaival köszöntsük:
„Mesével nagy gyermekszemedben megjöttél újra szent karácsony,
jöttél szívekbe sekrestyésnek: gyertyásan gyúljon az öröm…
…Jézuska, Isten báránykája! csinálj csodát nekünk:
az égből dobd le a kicifrált sok csalfa fényű csillagot!
Csillag legyen kéklő szemecskéd, szíved szórjon ránk illatot
s az angyalajkról ellesett dal legyen testvéri énekünk!”
További információk a mezőcsáti rendőrőrsön
G.R.
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Ünnepi gondolatok....
December van, közeleg a Karácsony…
Számomra a Karácsony – Örömünnep. Annak az
örömnek az ünnepe, ami megadja, hogy együtt lehessek
azokkal, akik betöltik a szívemet.
Sokan azt mondják, hogy a szeretet ünnepe, de ez nekem
furcsán hangzik. Ünnepelni kell a szeretetet? Milyen
szeretetet? Létezik ez a fogalom önmagában? Ha nincs
tárgya ennek az érzésnek, akkor értelmezhetetlen.
Szeretni csak Valakit, vagy Valamit lehet, és ha szeretek,
akkor nem várom ki vele a Karácsonyt, nem öltöztetem
díszbe a szívemet évente egyetlen napra, csak azért,
hogy drága ajándékaimmal mutassam a világnak: lám,
én mekkora „szeretetre” vagyok képes!
Ha szeretek, az nem ünnepfüggő. Januártóldecemberig, reggeltől-estig és estétől-reggelig szeretem
azt, akit szeretek. Akkor is gondolok rá, ha szürke hétfő
reggel vesz körül, és akkor is, ha fenyőillat lengi be a
nappalit, és gyertyák fénye kergeti az árnyakat a
falakon. Nem kell ahhoz ünnep, hogy szeressünk –
Valakit, Valakiket…
Az ünnep arra jó, hogy egy rövid időre kiléphessek a
mindennapok valóságából, és együtt lehessek azokkal,
akik a legkedvesebbek számomra, akiket szeretek.
Együtt azokkal, akik körülöttem ülnek-állnak a
csillagszórók vibrálásában, és együtt azokkal ha még
csak gondolatban is, akik távol vannak tőlem , azokkal
akiket már csak így gondolatban tudok odaképzelni
magam mellé, a Fa alá, s csendben azt hinni, ők is
köztünk vannak. Hiszem, sőt tudom, ilyenkor ők is
együtt örülnek velem és szeretteimmel, akik iránt egész
évben egyformán érzek. Ez az, aminek szívből örülök
karácsonyról karácsonyra, és ezért gondolom inkább
azt: a Karácsony = Örömünnep.
Itt szeretném megragadni a lehetőséget , hogy
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és
SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNJAK
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK !
Zarándiné Keresztúri Ilona

Olvasnivaló
Nem tudom, miért, de megint Remarque. Ezúttal A fekete obeliszk című
könyvére bukkantam rá, és azt kell mondanom: érdemes volt
végigküzdeni a nagyon sűrűn tördelt, közel háromszázlapos könyvön
magamat. A küzdelem ezúttal nem a regénynek szólt, hanem a rendkívül
rossz szedésnek, a hibákkal teli szövegnek. Hol volt a korrektor? - ezt már
ne is firtassuk, hiszen a fordítás, kiadás az 1990-es években történt. De
azért sokat mondó, hogy én, aki nem tudom elviselni a helyesírási
hibákat, elírások tömkelegét, még ezek dacára is az utolsó oldalig mély
érdeklődéssel tudtam olvasniAfekete obeliszk-et.
A könyv előszavában az író azt mondja: „...nem árt, ha egyszer
visszamegyek azokba a csodálatos évekbe, amikor a remény zászlóként
lobogott felettünk, és olyan gyanús dolgokban hittünk, mint emberség,
igazságosság, tolerancia - és abban is, hogy egyetlen világháborúnak
elegendő tanulságul kell szolgálnia egy emberöltő számára”.
A regény az 1920-as években játszódik tehát, az első világháborút
követő lelki gyötrelmek csendesedésének idejében, az egyre gyorsuló
tempójú infláció kellős közepén. Hősei gazdag intellektusú, játszi kedvű,
a nihilizmus és a humanizmus között egyensúlyozó emberek, akik saját
bölcsességüket teszik hozzá a világhoz, ügyességüket a megélhetésükhöz, humorukat az élet mindenkori elviseléséhez. Férfiregény ez, egy
fiatalember története az őt környező világról. És ez a világ nem túl szép.
Vannak benne ügyeskedők és lecsúszók, említést kapnak a háború
halottai, de ott sorakoznak a kocsmák, a rossz lányok, a bánatos özvegyek
és a hedonista senkik is. Összességében azonban az ember elálmélkodik,
mint mindig, ha túlságosan naív képe volt valamely időszakról, s most
szembesül a valósággal. Mert a gazdasági összeomlás közepette ezek az
emberek voltaképpen boldogok. Nem lehet ugyanis minden nap, a nap
minden órájában aggódni, szenvedni, kétségbeesni - különösen nem, ha
valaki fiatal, mint a regény főszereplője. (Egy zsidó nő jutott róla
eszembe, aki azt mondta: ő a koncentrációs táborban igenis boldog volt.
Az kellett, hogy legyen, mert éppen kamasz volt, és muszáj volt megélnie
az élet szeretetét. Ha ott, hát ott. Szerencséjére az élet is szerette őt, mert
mindezt el tudta mesélni hatvan évvel később.)
Egyszóval a 20-as években is megy minden és mindenki a maga útján,
mint bármely más korban - már ha hihetünk az írónak; és miért ne
hinnénk, hiszen valóban meg akarta örökíteni ezt a fura, sokszínű, de
főként ellentmondásos korszakot.
De, persze, a fő ellentmondások nem a világ és az egyes emberek között
vannak, hanem az indivíduumokban, mélyen belül, és ezek folyamatos
értelmezése, lehetőség szerinti feloldása a személyiségfejlesztés egyik fő
feladata. A cél megfelelősége pedig gyakorta legalábbis kétséges - amint
azt a női főszereplő sorsában láthatjuk.
Aki el tudja viselni a számtalan nyomdahibát, nyúljon a kötetért a
könyvtár polcára.
pk
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Tájékoztató
A Mezőcsáti ÁMK
Kiss József
Közösségi Ház és
Könyvtár
2016. december 27től 2017. január 2-ig
zárva tart.
Nyitás : 2017.
január 3.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag
Új Esztendőt Kívánok Mezőcsát Város Lakosságának.
Ne Feledjék: Minél több lesz a jóság és a szeretet
életünkben, annál erősebbek leszünk.
Üdvözlettel: Vaskó Ferenc Önkormányzati Képviselő
(A Pénzügyi Bizottság Elnöke)

„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.”
Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy

KISS LÁSZLÓ
1936-2016

a Művelődési Ház és Könyvtár nyugalmazott
igazgatója
Mezőcsát város díszpolgára
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett
gyógyíthatatlan betegség következtében,
szeretetteljes életén át Rá jellemző csendes
méltósággal viselt hosszú szenvedés után örökre
megpihent.
Végső nyughelyére 2016. november 4-én
helyeztük a mezőcsáti református
temetőben a családi sírboltban.
Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik betegsége alatt
aggódtak érte, bizakodva érdeklődtek iránta és
akik búcsút vettek Tőle, utolsó útjára elkísérték,
őszinte együttérzésükkel és
az emlékezés virágaival fájdalmunkat enyhítették.
Fájdalommal:
felesége és szerettei

3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Telefonszám: 06-49-553018 vagy
a 06-30-3465503

Kedves Olvasók!
Elérhetőségünk minél teljesebbé tétele érdekében
megnyitottuk Facebook-oldalunkat, melynek neve
természetesen: Csáti Újság. Az internet lehetőségeit
kihasználva, két lapszámunk között is szeretnénk tartani a
kapcsolatot az olvasókkal - Önökkel. Keressenek a
közösségi oldalon, írjanak, érdeklődjenek! Mi pedig
közzétesszük az eseményeket, fényképeket, híreket.
A szerkesztőt emellett elérhetik a 70/5857557-es telefonon,
valamint e-mail-ben a pataki@mezocsat.hu címen is.
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Hirdetések

A Belvárosi Autósiskola minden jelenlegi és jövőbeni ügyfelének
Kellemes Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Boldog Újévet kíván!

Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácsban, ne
díszített fákon, hanem a szívekben legyen Karácsony!
Áldott, békés, boldog ünnepeket kíván

Várunk Téged is következő tanfolyamunkra
2017. január 10-én, kedden 17.00 órától
Mezőcsáton, a Közösségi Házban
(Szent István u 21.)!

Kormos Anna képviselő és a mezőcsáti MSZP

Amit kínálunk:
gyors, korrekt, eredményes képzés
részletfizetési lehetőség
mezőcsáti indulás-érkezés
autópályás vezetés
online KRESZ-oktatás
Tandíj:
150.000 Ft (plusz vizsgadíjak)

Bővebb információ a 06-30/235-1317-es
telefonszámon,
Birta Gábor iskolavezetőnél kérhető!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
BATYUTA ISTVÁN TIBOR
temetésén megjelentek,
a család fájdalmában osztoztak.
Szerető testvére és családja

„Két éve már, hogy a lelked messze jár.
De a mi szívünk még mindig nagyon fáj.
Csak a fájó könnyek hullanak érted.
Örökké szeretünk és nem feledünk Téged.”
Mély fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
amikor

BALOG JÓZSEF
2014. december 29-én örökre itt hagyott bennünket.
Szerető felesége,
gyermekei családjaikkal, unokái,
testvérei családjaikkal együtt.

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de lélekben örökre velünk
maradtál”.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak,
megtisztelőknek, akik felejthetetlen szerettünk,
Pásztor Gyuláné
sz. B. Szabó Anna Mária
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
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Egyházi hírek

Született:

Református Egyház
Istentiszteleti rend:
Minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet.
7 óra 40 perctől
diákistentisztelet az Enyedy-s diákoknak.
Énekkari próbák minden hétfőn este
5 órakor a Perókia udvarán lévő
Pinceklubban
Karácsonyi ünnepkör:
december 22-23. (csütörtök, péntek) 17 órától
Bűnbánati istentisztelet
december 24. (szombat) Karácsony 16 órától
Karácsonyi istentisztelet, gyermekeink szolgálatával
december 25. (vasárnap) I. nap
10 órakor Főistentisztelet, úrvacsoravétel, énekkarunk szolgálata
15 órakor Istentisztelet, legátus szolgálatával, keresztelések
december 26. (hétfő) II. nap
10 órakor Ünnepzáró istentisztelet, legátus szolgálatával
Legátus: Ésik Ádám János III. éves teológiai hallgató
december 31. (szombat)
17 órakor Óévi hálaadó istentisztelet, éjfélkor harangszók
2017. január 1. (vasárnap)
10 órakor Újévi istentisztelet, újévi beszámolóval

Molnár Mária
Emili
Farkas Csaba és Horváth Anita
Anita Kármen
Dósa András Levente és Balogh Edina
Natasa Zseraldin
Simon Richárd és Illés Éva Csilla
Dalma
Radics Ádám és Mátyás Heléna
Ádám Zoltán
Bertók Lajos és Nemes Erzsébet
Lajos
Győrki József és Nagy Ildikó
Levente József
nevű gyermeke

Elhunyt
Barna Gyuláné sz. Farkas Judit élt 60 évet
Szalontai Jánosné sz. Kapczár Mária élt 82 évet

Római Katolikus Egyház
Miserend:
A szentmisék kezdete:
kedd-szerda-csütörtök-szombat 7.00
hétfő-péntek 18.00
vasárnap 11.00

Sebe Istvánné sz. Lőrincz Anna élt 67 évet
Szilasi Józsefné sz. Kocsis Erzsébet élt 94 évet
Nemes Józsefné sz. Tóth Zsuzsánna élt 63 évet
Kiss László Albert élt 80 évet
Sepsi Bertalan élt 83 évet

december 24-én, szombaton
24 órakor éjféli mise
december 25-én, vasárnap
11 órakor szentmise
december 26-án, hétfőn
11 órakor szentmise
december 31-én, szombaton
17 órakor évvégi hálaadás

Házasságkötés

Lukács Györgyné élt 88 évet
Lakatos Tibor élt 48 évet
Horváth László élt 61 évet
Gyurkó Tamás élt 35 évet
Tóth János élt 64 évet
Dr. Máthé Zsolt Gézáné sz. Répászki Ilona Irén élt 82 évet
id. Bor Gyula élt 83 évet
Czaga Erzsébet élt 43 évet
Pásztor Gyuláné sz. Bocskai Szabó Anna Mária élt 66 évet
özv. Vincze Józsefné sz. Bódi Magdolna élt 79 évet
Batyuta István Tibor
élt 55 évet

Nagy Zoltán és Farkas Boglárka
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