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edves

ezőcsátiak!

Eljött az új esztendő, melyben új célokat tűzünk ki magunk elé, ha már
teljesítettük a korábbit. Kell, hogy legyen célunk, hiszen a mindennapokban csak akkor vannak örömeink, ha aprócska vagy nagy dédelgetett
álmokat valósítunk meg. Ahányan vagyunk annyi féle vágyakat kergetünk,
de jól van ez így. Hiszen milyen unalmas is lenne a világ, ha egyformán
gondolkodnánk és mindent egyformán látnánk.
Kívánom az újévre, hogy tudjunk örülni egymás sikereinek, hogy
egészítsük ki egymás hiányosságait, adjunk értelmet és örömet egymás
életének, így lesz Mezőcsátnak erős, fejlődő közössége, amely a legfontosabb alapja városunk jövőjének.
Köszönöm minden munkatársamnak, a városunk egyházainak, civil
szervezeteinek, vállalkozóknak, magánembereknek és Tállai András
országgyűlési képviselőnknek azt a munkát, amellyel hozzájárultak
városunk fejlődéséhez.
Szeretetteljes, békés, sikerekben és egészségben gazdag új évet kívánok!
Siposné Horváth Anita
polgármester

egnyílt a
ezőcsát
anuszoda!

árosi

2018. december 14-én a járás gyermekeinek és lakosságának nagy örömére megnyílt a Mezőcsát Városi
Tanuszoda.
Külön megtiszteltetésként és az ünnepi hangulatot
teljessé téve, a megnyitón részt vett Siposné Horváth
Anita polgármester asszony, Tállai András miniszterhelyettes úr, Sárfalvi Péter úr, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, valamint a
Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Vári Attila úr is.

A településképi környezetbe illeszkedő tanuszoda
hiánypótló feladatot lát el: a térségbeli gyermekek
mindennapos testnevelés körülményeit hivatott javítani,
biztosítva az úszásoktatás infrastrukturális feltételeit.
Az uszodában megkezdődött a terheléses próbaüzem,
mely során a helyi és járási iskolák tanulói hétfőtől

csütörtökig 8:00-16:00, péntekenként pedig 8:00-14:00
óráig vehetik igénybe az úszó-, és tanmedencét. Amint
az uszodában lezárul a próbaüzem és megfelel a normál
üzemeléshez szükséges hatósági elvárásoknak,
kedvezményes hétvége keretében 8:00-18:00 óráig
megnyílnak az ajtók a lakosság, valamint a sport-, és
szabadidősport képviselői előtt. Ezen a két napon
minden érdeklődő kedvezményes áron úszhat, és a
szervezők várhatóan vízi játékokra, vetélkedőkre
invitálják majd a vállalkozó szellemű résztvevőket.

A Tanuszoda megtelik majd élettel és gyermekzsivajjal. A komplexum hétfőtől péntekig az oktatást
szolgálja 8:00 és 16:00 óra között, tanítási időn kívül
(16:00-20:00 óráig) azonban szélesebb közönség kiszolgálására, így a mindennapi sportélet lehetőségének
megteremtésére is alkalmas lesz az uszoda. A jövőben,
szombaton és vasárnap 8:00-18.00 óráig mindenki
használhatja az uszodát amellett, hogy ilyenkor is zajlik
majd oktatás a medencékben.
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 2018. december 17-én tartotta munkaterv
szerinti rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület döntött a TOP-1.4.1-15-BO12016-00077 kódjelű „Óvoda felújítás Mezőcsáton”
elnevezésű pályázat vonatkozásában kiírt közbeszerzési
pályázat eredményéről és felhatalmazást adott a polgármesternek a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Szilvási
Építőipari Kft-vel történő szerződés megkötéséhez.
Elfogadásra került a 2019. évre vonatkozó Képviselőtestületi munkaterv valamint a 2019. évi ellenőrzési terv.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítása mellett született döntés.
A Testület megismerte és elfogadta az Élelmezési
Központ II. félévi működéséről készült beszámolót.
Mezőcsát Város Önkormányzatának a 2019-2023. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a
Testület megtárgyalta és annak tartalmát elfogadta.
Jóváhagyásra került a Humán Erőforrás Bizottság által
előkészített 2018. évi szociális bérlakást igénylők
névjegyzéke.
A Képviselő-testület a Mezőcsát 475/4 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú 359 m2 térmértékű DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft. távközlési szolgáltatás
létesítésével kapcsolatos használatához hozzájárult.
Mezőcsát Város Önkormányzatának 2018. évi
közbeszerzési tervének módosítása, az EFOP-1.5.3-162017-00094 azonosító számú „Humán szolgáltatások
fejlesztése Bogácson és térségében” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárások megindításához szükséges felelősségi rendek, valamint az EFOP-3.9.2-162017-00054 azonosító számú „Humán kapacitások
fejlesztése Mezőcsáton és térségében” elnevezésű
pályázat közbeszerzési eljárások megindításához
szükséges felelősségi rendek szintén elfogadásra
kerültek.
A VP6-7-2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
azonosítószámú pályázat keretében a régi művelődési
ház és a 2017. évi önkormányzati feladatok ellátás támogatására nyújtott forrás keretében a Polgármesteri Hivatal belső felújításához szükséges műszaki ellenőri
feladatok elvégzése című projektek megvalósításához
szükséges műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént.
A VP6-7.2.1-7.4.13-17 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című pályázat felújítási
munkáihoz szükséges kivitelező kiválasztása kapcsán a
Testület a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb
ajánlattevő BA-ER Mini Plaza Kft. ajánlatát fogadta el
és támogatta a szerződés megkötését.

MEZŐCSÁT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
16/2018. (XII.18.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.)
rendelet
módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a 2018. évi költségvetéséről alkotott 1/2018. (II.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
A költségvetési rendelet 2. §. (1) bekezdése az alábbiakra változik:
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
módosított költségvetési bevételét
1.282.405.000.- Ft-ban
módosított költségvetési kiadását
2.521.313.112.- Ft-ban
finanszírozási bevételét
1.270.815.350.- Ft-ban
finanszírozási kiadását
31.907.238.- Ft-ban
-----------------------------------------------------------------bevételi fő összegét
2.553.220.350- Ft-ban
kiadási fő összegét
2.553.220.350.- Ft-ban
állapítja meg.
2.§.
A költségvetési rendelet részletes módosításait a
Képviselő-Testület az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
2.1., 2.2.,
3., 4. 5.1., 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3.,
5.3., 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.4., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.5.,
5.5.1., 5.5.2., 5.5.3. mellékletekben foglaltak szerint
állapítja meg.
3.§.
(1)
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2)
A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Siposné Horváth Anita
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetés napja: 2018. december 18.
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özös ünneplés

nagy mikulásváró

ezőcsáton

Idén is megrendezésre került a közalkalmazottak és
köztisztviselők karácsonya, melyen az önkormányzat
vezetősége köszönetet mondott az intézmények dolgozóinak.
Siposné Horváth Anita, városunk polgármester asszonya összegezte az elmúlt egy évet és megköszönte a
dolgozók áldozatos munkáját, melyet a város lakosságáért tesznek minden egyes nap.

A Művészetek Házában megtekinthettük a „PANKA
ÉS A MIKULÁS” c. zenés mesejátékot a budapesti
Pódium Színház előadásában.
2018. december 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás és
kedves segédje: Panka, aki fontos küldetést kapott a
fehérszakállú öregúrtól. A fenyőfa, a mézeskalács és a
hóember szívét kellett megtöltenie boldogsággal és
szeretettel, melyet sikerült is a gyermekek segítségével.

Dr. Jerebák József, jegyző úr pohárköszöntője után a
finom vacsora következett, melyet kellemes beszélgetés
kíséretében fogyasztottak el a meghívottak.
Közreműködött a Mezőcsáti Napocska Óvoda és a Lila
Akác Nyugdíjas Klub. Köszönjük a megható, ünnepi
előadást.

A feladat végén pedig mindenki átvehette ajándékait a
Mikulás bácsitól, mely után gyorsan útnak is indult, hisz
rengeteg gyermek várta még ezen az éjszakán.

Mezőcsáti Színtársulat
Tiszakeszin a református általános iskola aulájában
csendültek fel a Légy jó mindhalálig c. musical
betétdalai.

ezőcsáti apocska voda
IX. arácsonyi álaműsora
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dventi vasárnapok
Idén is megrendezésre került az Adventi vasárnapok
című rendezvénysorozat, mely már hagyománynak tekinthető kis városunk életében.

Az adventi időszak egyben a karácsonyi előkészület
ideje. Ilyenkor előkerülnek az adventi lakásdíszek az
adventi naptár, kicsi és nagy együtt számolja a napokat,
mennyit kell még karácsony estig aludni. Ennek az

időszaknak talán a legszebb dísze az adventi koszorú,
melynek gyertyáját Mezőcsát lakossága hétről hétre
együtt gyújtotta meg a vasárnapi délutánokon. Így a
készülődés még bensőségesebb lett az együtt töltött
esték, énekek és a nagyszerű előadások kíséretében.
A műsor minden vasárnap 16.00 órától volt megtekinthető. Köszönjük a felkészülést és a nagyszerű előadásokat a helyi gyermekeknek és felnőtteknek.

A programokat színesítette tehetségével:
Kovács Ábel, a Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziumának Szintaktus Diákszínpada, Koczka Ferenc Csaba,
Juhász Tamás zongoraművész, Balázs Zea, az Egressy
Béni Általános Iskola zenetagozatos növendékei, az
Egressy Béni Női Kar, a Mezőcsáti Művelődési Központ
és Könyvtár Balett csoportja, Kovács Noé, a Mezőcsát
Népi Együttes, Balázs Vid, a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a
Mezőcsáti Napocska Óvoda, a Settlement-Ház
művészeti csoportja, a Lila Akác Nyugdíjas Klub,
Kovács Árpádné, Kovács Ádám Máté és a Református
Énekkar.
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Ebben az évben az utolsó adventi vasárnap egy kicsit
másképp telt. A város főterén színpad állt, fények
cikáztak és kicsiny faházikók álltak. Városunk polgármester asszonya, Siposné Horváth Anita Miskolcon átvette a betlehemi lángot a Miskolci Gráciák Egyesületé-

Mindemellett nem maradhatott el a karácsonyi vásár, a
forralt bor, tea és a finomabbnál finomabb sütemények.
Köszönjük az ebben nyújtott segítséget és a felajánlásokat.

dventi

nek elnökétől, Pelczné dr. Gál Ildikó asszonytól, mely
estére Mezőcsátra érkezett. 16.00 órától Barsi Csaba és
az Agyagbanda zenélt, majd polgármester asszony

meggyújtotta a 4. adventi gyertyát. Ezt követően Wolf
Kati karácsonyi koncertjét hallhattuk. Az este befejezéseként pedig mindenki otthonában eljuthatott a
betlehemi láng a kicsi mécsesek segítségével.

arangoló

Fontos állomása volt az adventi készülődésnek az elkészült és az éjjel-nappal látogatható mezőcsáti Adventi MeseBarangoló.
A manók erdején keresztül vezet a három király
(Gáspár, Menyhért és Boldizsár) útja, miközben követik
az égen megjelent fényes csillagot, amely Betlehem
városa felé vezeti őket. Így találnak rá a jászolra, a
megszületett kis Jézusra.
Rengeteg család látogatott ki, hogy a gyermekeiknek
elmeséljék Jézus születésének történetét és együtt
átéljék a csodát; a Művészetek Házával szemben, a
Gimnázium oldalában.
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üstjelző készülékekkel a
ezőcsátiak biztonságáért
A szomorú statisztika szerint évente tucatnyian halnak meg Magyarországon a fűtési rendszer hibája miatt bekövetkező balesetekben. Ennek okán az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság figyelemfelhívó kampányt indított a hasonló balesetek megelőzése érdekében.

Városunkban is megszervezésre került az „Angyalbatyu” a Katolikus Karitász ajándék gyűjtő akciója,
amelyet sikeresen zártunk 2018. december 14-én.
18 család, 30 gyermekkel örülhetett a karácsonyi ajándéknak.
Köszönetet szeretnénk mondani az alábbi személyeknek és cégeknek:
Wachter Józsefné, Seregné Bereczki Krisztina, Kuli
Mária, Tolvajné Tóth Klára, ifj. Taskó József, Tokaji
Györgyné, Szabó Károlyné, Kovács Bálint, Dallos
Mária, Berecz Mihály, Kápolnai László, Fábiánné
Riczkó Petronella, TANG LIANG KFT.

önyvsarok...
Martina Cole - Aranyélet

A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
jóvoltából a Mezőcsáton élők számára is biztosítottak
füstjelző berendezéseket, amelyek átadására 2018. december 14-én került sor. Az illetékesek azokat a családokat keresték meg ezzel a lehetőséggel, akik nem
engedhetik meg maguknak, hogy egy ilyen készüléket
megvásároljanak: a szociális ellátórendszerrel kapcsolatban álló, rászoruló emberek.
Az akció során városunkban 6 darab érzékelő került
átadásra, így hat családot az ünnepek alatt már biztonságban tudhattunk, s ha egyetlen tragédiát is sikerül
ezzel a kezdeményezéssel megakadályozni, már nagy
dolgot tettek az itt lakó emberekért és gyermekekért.
Köszönjük.

öszönetnyilvánítás

Cain Moran jobban akarta Jenny Riley-t, mint bárkit
vagy bármit addig az életben. Még Jenny Riley-t szeretni
könnyű volt, az
már komoly fejfájást okozott neki, hogyan mondja el a feleségének, hogy válni
akar...
Jenny nem egyszerűen csak egy
lány. Nem érdekli, hogy Cain kemény pasi hírében áll - együtt
akar vele lenni, és
kész. Cain azonban nem független férfi, és rá kell
jönnie, hogy amikor a felesége,
Caroline kimondta, hogy míg a
halál el nem választ, azt komolyan is gondolta.
Amikor Caint életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik,
úgy tűnik, Caroline megkapta, amire vágyott. Cain és
Jenny abban reménykednek, hogy ha a szerelmük túléli
ezt a távolságot, akkor egy nap majd újra együtt
lehetnek, és aranyéletük lesz.
Ám nagyobb megpróbáltatásokkal kell szembenézniük, mint amire számítottak. A legnehezebb leckét kell
megtanulniuk az életben:
HA ARANYÉLETET AKARSZ, FIZESD MEG AZ
ÁRÁT!
Forrás:
https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&type
=22&id=308868
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arácsony hava – december az
gressyben
Minden emberi közösség közös tapasztalata, hogy a
nagy eseményekre készülni kell. Így az ókorban az
uralkodó érkezését már hetekkel az esemény előtt
hírmondó adta tudtul, hogy a helyiek rendbe tehessék
az utakat, a házakat. Ilyen esemény az advent is:
amikor a Királyok Királyának érkezésére emlékezünk
és nemcsak környezetünket, házainkat, hanem
szívünket is rendbe szeretnénk tenni…
A készülődés nem volt csendes, sem befelé forduló itt
náluk, az iskolában, de idegenül is hatott volna ebben az
egyébként is mindig zsivajgó közösségben.
Minden az Ünnepről szólt decemberben, számtalan
program és esemény fűszerezte a hangulatot karácsonyivá. Az alsó tagozatos évfolyamok tanítói kedves,
ráhangoló percekkel tették meghitté az adventi
gyertyagyújtás alkalmait. December elején a 3. b osztály
tanulói kaptak meghívást a Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ munkatársaitól egy
kézműves, Mikulás-váró délutánra. A Csodamalom
bábszínház is ellátogatott hozzánk egy karácsonyi
előadással a „Kulturális nevelés Mezőcsáton és
térségében” című pályázat keretében, mely kapcsán
vendégül láthattuk a fergeteges hangulatot teremtő
Agyagbandát, akik egy órás műsort adtak az alsó
tagozatos diákoknak megismertetve jó néhány népi
hangszert és dallamot a gyerekkel. Sütöttünk tanulóinkkal mézes kalácsot is, legalább 28 tepsivel, csak hogy
biztosan mindenkinek jusson a kedvenc formájából.
Nagy öröm érte a 2.b osztály tagjait, részt vehettek az
„Álmok karácsony” c. rendezvényen december 14-én,
melyet a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete és a Jabil Tiszaújváros dolgozói szerveztek. Szép ajándékokkal és nagyon jó élményekkel
gazdagodtak.
A felső tagozat diákjai az EFOP 3.1.5 kiemelt projekt
keretén belül Családi napot tartottak a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódóan: a szülőkkel és pedagógusokkal együtt kézműveskedtek, mézest sütöttek,
sorversenyen vettek részt és filmet is néztek az ünnepekre hangolódva.
A szünet előtti héten hagyományos karácsonyi
hangverseny és ünnepi műsor, valamint a DSE sportos
évzárója várta a vendégeinket. Szép és méltó befejezése
volt ez a hét 2018-nak. Az ünnepi műsor emelkedett
hangulatát még emlékezetesebbé tette a következő
köszöntőjével Vitéz Gábor Miklós, iskolánk igazgatója:
„Még a tanév elején ezt az ünnepi pillanatot választottam
ki arra, hogy átadjak én is egy ajándékot egy
kollégámnak. Az érintett kollégám pedig Czeglédi
Terézia, aki 22 év után letette a lantot és nyugállományba
vonult. Az iskolában folyó magas szintű nevelő, oktató
munkájára és intézményvezetői tevékenységére való

tekintettel iskolánk fenntartója Intézményvezető Asszzony számára megkérte a Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerés pozitív elbírálását. A gyermekekért végzett magas színvonalú munkájának és vezetői
tevékenységének elismeréseként sok szeretettel és
tisztelettel nyújtom át az elismerést”
Szívből gratulálunk az elismeréshez! Az újság minden
olvasójának kívánom, iskolánk valamennyi dolgozója
és diákja nevében:
„Itt az Újév, új jót hozzon,
Régi jónktól meg ne fosszon.
Hogyha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!”
Nagy Zsuzsa
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

éli idill
Az elhúzódó reggeli sötétség, a rövid nappal, a kopár
táj, no meg a hideg szinte teljesen elfojt bennünk
minden vágyat arra, hogy télen is élvezzük a szívetlelket élénkítő természetjáró sétákat. Tél van: a hűvös
szellő nem játszik a réti virágokkal; rég elhervadt, elhullott valamennyi. Szállingózó kristályos pelyhekkel
játszik a szél.

Ámde a természet nem szűnt meg működni. Csak körül
kell néznünk és láthatjuk, hogy miként dacolnak az
állatok a tél megpróbáltatásaival.
Bár a mező csendes, az erdő még csendesebb. Különös
madárvilága most nincs ott, csupán a napfényben
csillogó egy-egy hópehely és zúzmara üldögél lengén az
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ágakon. Ahogy a szemünk a rideg vidékbe réved, most
nem láthatjuk a táj folyamatos változásainak, fordulatainak a meglepetését. A madarak beköltöztek az ember
közelébe, ahogy városunk kertjeibe, parkjaiba is.
A békésen csipegető, vagy a harciasan viaskodó csöppségek egyaránt kedves látványt nyújtanak tél idején.
Számukra nélkülözhetetlen segítséget jelent a kirakott
elemózsia. Nagyon fontos, hogy ha etetjük a madarakat,
akkor tavaszig kell gondoskodnunk arról, hogy etetőjük
mindig fel legyen töltve. Kis vendégeink hamar
odaszoknak, s ha üresen találják az etetőt, abba bele is
pusztulhatnak. Ahogy beköszöntött a tél fagyos ruhájával, az állatok egy része téli álomba merült, mások délre
vándoroltak. A téli álom egyes állatfajoknak - mint
például a rovaroknak, a kétéltűeknek, a hüllőknek és
egyes emlősöknek - a mérsékelt és a hideg égövön a téli
hónapokban kialakuló nyugalmi állapota, ez azonban
eltér a normális alvástól. A téli álomba szenderedett
állatok mintegy letargikus állapotba kerülnek, hónapokig nem táplálkoznak, és az őszi időszak alatt szervezetük által felhalmozott tartalék energia (zsír) lebontásából biztosítják túlélésüket, fennmaradásukat. A téli
álom alatt a szerveik működése szinte a minimálisra
csökken.
Béke és csend honol ott, ahol máskor megelevenedik a
táj. Fagyos napjainkban gyakran szürkén gomolygó
semmiben úszik a határ, a mező. Eltűnt a rét, az erdő, a
liget. És hiába próbálkozik a bágyadt téli nap, sugarai
elvesznek a köd mindent beborító, egész várost magába
ölelő párás, megfoghatatlan tömegében. Mintha minden
várna… Hiszen vár is! Vár az első tavaszi szellőre, a Nap
igazi sugarainak éltető melegére, melyektől felolvadva a
boldogság igaz könnyeiként folynak majd le a faágakról
a téli fagy jégkristályai.
Vitéz Gábor Miklós

„

lmaim karácsonyfája” rajzpályázat

A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Óvodai Intézményegysége rajzpályázatot hirdetett a kistérség óvodásai számára "Álmaim
karácsonyfája" címmel 2018. november 12-én. A
pályázattal szerettünk volna lehetőséget biztosítani a
gyermekek számára tehetségük kibontakoztatására.
A pályázatra két korcsoportban, kis és középső,
valamint nagycsoportosok köréből vártuk az óvodások
rajzait A4-es méretben, tetszőleges színes technikával
készült alkotások formájában.
Rajzpályázati felhívásunkra szeretettel vártuk az
óvodások rajzait városunk és a környező települések
óvodásaitól, hiszen minden érintett település óvodájába
eljuttattuk felhívásunkat.
Intézményünk Tornacsarnokában ünnepélyes keretek

között december 21-én hirdettünk eredményt és a
beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztünk, melyre
személyes meghívást kaptak az alkotók és szüleik.
Örömünkre szolgált, hogy a Mezőcsáti Református
Óvoda óvodásain kívül a térség két településéről, Ároktő
és Tiszakeszi óvodás gyermekek is szép és különleges
rajzokkal, alkotásokkal készültek, neveztek erre a
rajzpályázatra és jöttek el a kiállítást megtekinteni.
Az ünnepélyes eredményhirdetés alkalmán külön
díjaztuk a térségből érkezett alkotásokat és a pályázatot
hirdető óvoda gyermekeit.
Köszönjük mindazoknak, akik elfogadták felkérésünket a pályázati felhívásra és ezzel lehetővé tették, hogy
még karácsony előtt gyönyörködhessünk a gyermekeink
alkotásaiban. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat a kiállításra és az eredményhirdetésre, így
személyesen adhattuk át minden pályázaton részt vevő
gyermeknek az emléklapot és a kis ajándékot.
A beérkezett alkotásokat külön kategóriákban díjazta a
pedagógus szakemberekből álló független zsűri is,
mellyel a tehetséggondozás volt a célunk.
Térségi különdíjban részesült Balogh Amália Mária
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda és Sólyom Zsolt
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda óvodása. Térségi I.
helyezést ért el Rácz Amina Brigitta Tiszakeszi
Hétszínvirág Óvoda óvodása, II. helyezést ért el Varga
Bianka Ároktői Óvoda óvodása és III. helyezést ért el
Salap Beáta Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda Óvodása a
nagycsoportos kategóriában.
Nagycsoportos mezőcsáti református óvodásaink
közül különdíjban részesült Hajdu Balázs Martin, I.
helyezést ért el Bóta Noémi, II. helyezést ért el Arnóth
Jázmin, III. helyezést ért el Szalkó Levente Álmos
óvodásunk.
Kis-középső korcsoportban I. helyezést ért el Vankucz
Vanda Ároktői Óvoda kiscsoportos óvodása, II.
helyezést ért el Gályász Gerda Janka Mezőcsáti
Református Óvoda középső csoportos óvodása és III.
helyezést ért el Gombos Kristóf Ferenc Mezőcsáti
Református Óvoda középső csoportos óvodása.
Innen, e helyről is gratulálunk minden pályázaton részt
vevő gyermeknek és a tehetségeket, alkotó kedvet,
kreativitást támogató szülőknek, óvodapedagógusoknak, óvodáknak. Az eredményhirdetésen készült
fényképek az intézmény honlapján megtekinthetők
lesznek. Köszönjük a Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda és
az Ároktői Óvoda vezetésének és óvodapedagógusainak
támogató attitűdjét.
Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új
esztendőt kívánunk. Kívánjuk, hogy ne lankadjon alkotó
kedvük és a tehetségek kibontakoztatásához segítséget,
megmutatkozásának lehetőséget és teret adva a
következő évben is gyönyörködhessünk gyermekeink
alkotásaiban, rajzaiban.
Horváthné Hajdú Éva
óvodavezető
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jévi humor...

udoku

Forrás: http://www.moricka.net/tag/ujevi-viccesrajzok/

ecept...
esztenyemousse torta
Hozzávalók / 4 adag
A 2 db piskóta roládhoz: 12 db tojás, 12 ek porcukor, 2 ek
cukrozatlan kakaópor, 4 ek rum, 2 kávéskanál
mézeskalács fűszerkeverék, 2 dl napraforgó olaj, 10
evőkanál finomliszt
A gesztenyemousse-hoz: 75 dkg gesztenyemassza, 40
dkg mascarpone, 3 ek rum, 6 dl habtejszín, 3 ek porcukor,
3 csomag habfixáló, 15 dkg meggy (rumba áztatott)
A díszítéshez: 50 db roletti (rudak)

Elkészítés
A piskótatekercshez a tojások fehérjét kemény habbá
verjük. A sárgákat a cukorral habosra keverjük, majd
hozzáadjuk a rumot, a mézes sütemény fűszerkeveréket,
a kakaót és az olajt. Felváltva belevegyítjük a tojáshabot
és a lisztet. A tésztát megfelezzük, egyik felét sütőpapírral bélelt tepsibe egyengetjük. Előmelegített, forró
sütőben (hagyományos) kb. 30 perc alatt kisütjük.
Még melegen a sütőpapírral együtt szorosan feltekerjük
és hűlni hagyjuk.
Ugyanígy kisütjük a másik lapot is.
Addig elkészítjük a krémet. Lereszeljük a gesztenyemasszát és összekeverjük a mascarpone krémsajttal,
3 evőkanálnyi rummal. A habtejszínbe teszünk 3
evőkanálnyi porcukrot, majd kissé felverjük. Majd 3
csomag habfixálóval kemény habbá verjük. Óvatosan
összevegyítjük a tejszínhabot a gesztenyekrémmel.
A piskótát kigöngyöljük és lehúzzuk róla a sütőpapírt.
Megkenjük krémmel és visszatekerjük. Ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk. (Minden szelet után papírtörlővel
letöröljük a krémet a késről, hogy ne maszatoljon!)
Tortatányérra helyezzük a csatos tortaforma gyűrűjét (28
cm). Szorosan kirakjuk piskótatekercsekkel. A közökbe,
rumba áztatott meggyet teszünk. A gesztenyekrémből
félreteszünk egy kisebb mennyiséget a torta oldalára, a
többit rákenjük a piskótára. Kicsit rányomjuk, hogy
szépen kitöltse a hézagokat is, elsimítjuk. Szorosan,
szimmetrikusan kirakjuk a tetejét is piskótatekercsekkel,
a közökbe rumos meggyet teszünk. Egy éjszakára hűtőbe
tesszük.
Lecsatoljuk a tortáról a gyűrűt. Oldalát a félretett
krémmel megkenjük, ostyarudakkal kirakjuk. A
maradék krémet nyomózsákba töltjük és a torta tetejét
díszítjük.
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MEZŐCSÁTRÓL INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes 2018. december 09-től
ÁROKTŐ: M05.15 M05.50 Z07.30 08.20 M10.35 O11.15 X12.30 M14.00 Z15.20 M15.25 i16.10
+16.20 X17.25 +17.30 23.15
BORSODIVÁNKA: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
BUDAPEST: M06.32 V16.17
EGER: M07.40 17.15
EGERLÖVŐ: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
GELEJ: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.00 O11.15 M11.20 M12.55 i14.15 M15.12
Z15.20 V16.17 17.15 M18.50 23.15
HEJŐKÜRT: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.25 08.44 M09.50 X10.25 +11.40
X12.10 M12.25 Z12.38 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30 M18.50 20.36
HEJŐKERESZTÚR: 03.50 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55
M12.45 Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 M+16.30
M18.08 18.30 20.00 V22.18
HEJŐPAPI: 03.50 M05.00 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z13.45 M13.55 M14.50
+15.00 M15.40 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
IGRICI: 03.50 M05.00 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00
M15.40 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
MEZŐKÖVESD: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.00 O11.15 M11.20 M12.55 M15.12
(GELEJEN ÁT)
Z15.20 V16.17 17.15
MEZŐKÖVESD: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
(TISZAVIDÉKEN ÁT)
MEZŐNAGYMIHÁLY: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.00 O11.15 M11.20 M12.55
i14.15 M15.12 Z15.20 V16.17 17.15 M18.50 23.15
MISKOLC: 03.50 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 M12.45
Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 M+16.30 18.30 M18.50 20.00
MISKOLC: M18.50
(GELEJEN ÁT)
NÉGYES: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
NYÉKLÁDHÁZA: 03.50 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 M12.45
Z13.45 M13.55 M14.50 +15.00 M15.40 +16.00 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
NYÉKLÁDHÁZA: M18.50
(GELEJEN ÁT)
NYÍREGYHÁZA: X06.20 08.44
TISZABÁBOLNA: M05.15 Z08.20 M10.30 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
TISZADOROGMA: M05.15 Z08.20 M10.35 X12.30 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
TISZAKESZI: Z05.00 M05.10 Oi06.55 □07.05 +07.15 i07.30 08.20 VS10.10 X11.20 +12.00
X14.05 i14.50 15.35 17.30 19.50 23.40
TISZAPALKONYA: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.25 08.44 M09.50 X10.25
+11.40 X12.10 M12.25 Z12.38 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30 M18.50
20.36
TISZATARJÁN: Z04.35 M05.50 X06.20 M+08.00 O08.25 X10.25 +11.40 X12.10 M12.25 Z12.38
i13.40 M14.50 M15.30 16.30 20.36
TISZAÚJVÁROS: 04.35 M04.41 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.25 08.44 M09.50 X10.25 +11.40
(AUT.ÁLL.)
X12.10 Z12.38 M12.45 i13.40 M14.50 M15.30 16.30 M18.08 M18.50 20.36
V22.18
TISZAÚJVÁROS MOL: 04.35 M04.41 M05.50 M12.25 Z12.38 M12.45 20.36
TISZAVALK: M05.15 Z08.20 M10.35 M14.00 i16.10 +16.20 M17.25
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MEZŐCSÁTRA INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes: 2018. december 09-től
ÁROKTŐRŐL: Z04.10 M04.20 M06.05 M07.14 Z07.29 O08.10 M09.29 X11.14 +11.25 X12.10
i13.14 15.54 M16.59 +17.00 19.40
BUDAPESTRŐL: M15.35 V19.50
EGERBŐL: 07.30 M17.30
HEJŐPAPI KH-TÓL: M07.00 07.45 08.50 10.45 12.45 Z14.15 M15.00 15.45 M16.25 17.01
M18.16 19.26 21.01 00.03
MEZŐKÖVESDRŐL: M06.15 Z06.30 M08.30 X10.15 i12.15 14.55 M16.00
(TISZAVIDÉKEN ÁT)
MEZŐKÖVESDRŐL: M06.20 08.00 M09.00 Z11.45 M11.55 M13.00 i13.25 M14.00 M17.25 M18.01
(GELEJEN ÁT)
19.45 V21.35
MISKOLCRÓL: M05.10 M06.15 07.00 08.05 10.00 M11.15 12.00 M13.30 Z13.30 M14.15 15.00
M15.40 16.15 M17.30 +18.00 18.40 20.15 22.55
NYÍREGYHÁZÁRÓL: X11.00 15.30
TISZAKESZIBŐL: 04.25 Z05.15 M05.35 Oi07.15 □07.20 i07.42 +07.50 X09.40 VS10.40 +11.25
X11.35 14.20 i15.05 O15.55 M+16.00 19.30 23.00
TISZAÚJVÁROS: M05.45 M06.00 06.25 M06.40 M07.00 09.00 O10.25 M10.40 X12.15 +12.45
(AUT.ÁLL-RÓL)
M13.50 14.25 V15.30 O15.35 M15.40 M16.35 16.45 M18.00 Z18.30 M19.00
22.25
TISZAÚJVÁROS: 06.31 M06.35 Z14.31 M14.40 M15.35 22.20
(MOL AUT.ÁLL-RÓL)
TISZATARJÁNBÓL: Z07.04 M07.14 M07.25 09.32 O10.56 X12.57 +13.17 M14.22 Z15.04 O16.07
M16.14 M17.07 M18.35 Z19.05 M19.32 22.59
GELEJRŐL: Z04.21 M04.26 M06.58 08.31 M08.43 O09.01 M09.35 Z12.23 M12.30 M13.27 i14.00
M14.30 M17.56 M18.33 20.21 V22.06
IGRICIBŐL: 0.11 M07.11 07.56 09.01 10.56 i12.30 12.56 Z14.26 M15.11 15.56 M16.36 17.12
M18.27 19.36 21.11
TISZADOROGMÁRÓL: M07.02 Z07.17 M09.17 X11.02 i13.02 15.42 M16.47
TISZABÁBOLNÁRÓL: M06.56 Z07.11 M09.11 X10.56 i12.56 15.36 M16.41
TISZAVALKRÓL: M06.50 Z07.05 M09.05 X10.50 i12.50 15.30 M16.35
JELMAGYARÁZAT
M = Munkanap
X = Munkaszüneti napok kivételével naponta
+ = Munkaszüneti napok
O = Szabadnap
Z = Szabad és munkaszüneti nap
M+= Szabadnap kivételével naponta
V = A hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap
VS = Iskolai előadási napokon a hónap második szerdai napja
i = Iskolai előadási napokon
□ = Tanszünetben munkanapokon
ALÁHÚZOTT = Gyorsjárat
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étköznapi gondolatok
Van egy feltétele annak, hogy boldogok legyünk: a
boldog gondolatokra kell koncentrálnunk.

Mégis milyen gyakran tesszük az ellenkezőjét! És
milyen gyakran előfordul, hogy fel sem figyelünk arra,
ha megdicsérnek minket, viszont még hetek múlva is egy
barátságtalan megjegyzésen rágódunk! Ha megengeded,
hogy egy rossz élmény vagy egy kellemetlen megjegyzés kösse le gondolataidat, akkor ennek viselni fogod a
következményeit. Emlékezz rá: te kontrollálod a gondolataidat.
A legtöbb ember csak pár percig emlékszik a dicséretekre és évekig a sértésekre. Gyűjtik a szemetet, olyan
hulladékot hordanak magukkal, amivel pl. húsz évvel
ezelőtt dobálták meg őket. Itt van az év eleje! Próbáljunk
megszabadulni ezektől a „hulladékoktól” és próbáljunk
minél több örömöt találni az elkövetkezendő évben!
Tudom nem könnyű a mai rohanó világban. Csak abban
tudok reménykedni, hogy az elmúlt ünnep alkalmával
mindenkinek sikerült a rohanás, sütés - főzés után leülni
és megvárni, hogy a lelke utolérje a testét. Így teljes
valónkkal az évek alatt felgyülemlett sérelmek elengedése után békességben, nyugodtan és reménnyel tele
kezdhetünk neki a 2019- es új évnek!
Mindenkinek sok szeretettel kívánom, hogy valóra
váljanak az újévi céljai és az újévi fogadalmakat sikerüljön betartani!
Még egyszer egészségben, boldogságban és örömökben gazdag új esztendőt kívánok!
Zarándiné Keresztúri Ilona

sztálytalálkozó
2018. november 02-án a mezőcsáti Unicum csárdában került megrendezésre a 30 éves általános iskolai
osztálytalálkozónk.

Sajnos ezen az eseményen már 6 fő nem tudott
megjelenni, de egy személy közülük online bejelentkezett Svájcból. 3-an még fiatalon elhunytak. Sajnos
egyik kedves osztálytársunknak másnap volt a temetése/Hadik Péter/. Osztályfőnökünk alsóban Hizsnyik
Lászlóné, felsőben Kocsis Istvánné volt. Sajnos nem
lehettek már köztünk. Megemlékeztünk róluk, s közösen
kimentünk a temetőbe. Ezt követően egy közös vacsora
mellett beszélgettünk, s vidám, nagy nevetésekkel teli
estében volt részünk. Órákig társalogtunk és rájöttünk,
hogy mindenkiben megmaradt az a jellem, amire
mindannyian emlékeztünk. 30 évvel öregebbek lettünk,
de boldogan emlékeztünk vissza egymásra.

Névsor: Szolga László, Forrai Erika, Szeghő Márta,
Szép Erika, Dienes Terézia, Dajka József, Lobkovitz
Valéria, Papp Sándor, Rőthi Anita, Kiss József, Kurucz
Tünde, Kocsis Péter, Papp Csilla, Mondel Klára,
Bakondi János.
Papp Csilla

elyesbítés
2018. decemberi újságunkban a 7. oldalon
megjelent, „Mesés délután a Könyvtárban!” c.
cikkünkben elírás történt.
A 2018. november 15-én tartott mesemondó
versenyen a harmadik osztályosok kategóriában
a 3. helyezett Molnár Bence lett.
Ezúton is szívből gratulálunk, Bence!
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Tisztelt Mezőcsátiak!
Engedjék meg, hogy a magam, valamint a Fidesz
Mezőcsáti Alapszervezetének nevében is szeretettel
és tisztelettel köszöntsem Önöket az új esztendőben,
melyhez szeretetet, egészséget, boldogságot és
nagyon sok szerencsét kívánok!
Kápolnai László
alpolgármester

ezőcsáti

ásár (Kiss József utca)
időpontjai:

- 2019. január 9. szerda
- február 13. szerda
- március 13. szerda

2019. január
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Egyházi hírek

Születések

Református Egyház
Hétfőn-kedden 7 óra 40
perctől diák
istentisztelet.
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.

Sepsi Mária Szabina
Dávid Krisztián nevű gyereke
Balogh Borbála és Balogh György

Viktor Tibor
Tóth László és Szabó Judit

Kornél
Lakatos Ernő Szabolcs és Babróczki Anita

Anita Anna
Lakatos Krisztián és Baranyi Krisztina

Noel
Kiss Viktória
Linett nevű gyereke

Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 18.00
Vasárnap: 11.00

Filipkó Veronika Kitti
Noel nevű gyermek

Házasságkötések

Barna Ilona és Nagy János
Gyurkovics Krisztina és Mák Gyula

Elhalálozás

Dobai Ferenc 96 évet élt
Balázs Andrásné szül.: Barna Erzsébet Magdolna 60 évet élt
Szabó Mihály 86 évet élt
Hrivnyák Józsefné szül.: Katona Erzsébet 87 évet élt
Berecz Károly tiszteletbeli presbiter 73 évet élt
Nyitrai Jánosné szül.: Mándoki Olga 82 évet élt
özv. Szilágyi Józsefné szül.: Tóth Irén 82 évet élt
id. H.Nagy János 75 évet élt
Rezes Józsefné szül.: Sirokai Ilona 49 évet élt
Sepsi István 54 évet élt
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