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2019. szeptember 7-én, szombaton került megrendezésre a mezőcsáti Városnap. Idén is rengeteg kiállító
és kirakodó jelentkezett be, így a Kölcsey-úti
rendezvényteret teljesen betöltötték a sátrak és a
szebbnél szebb kézműves termékek.

felelős államtitkár és térségünk országgyűlési képviselőjének beszédét, majd Siposné Horváth Anita,
városunk polgármester asszonyának megnyitóját
hallhatták.

Délelőtt 9 órától ﬁnomabbnál ﬁnomabb illatok
szállingóztak a téren és a gyerekek önfeledten
szaladgáltak az óriáscsúszda és a különböző kézműves

foglalkozások, arcfestések között. 10 órától kezdetét
vette a Gyermekszépségverseny, melyet az FNI és a
Lila Akác Nyugdíjas Klub énekkara követett. Nem
maradhatott el a színpadi produkciók közül az MMA
bemutatója sem. Déltől jó ebédhez szólt a nóta Bordás
Sándor és cigányzenekara közreműködésével, akik a
nap folyamán többször is mulatatták a közönséget, hisz
muzsikájukkal emelték a hangulatot.
A délután a Budapesti Pódium Színház zenés
előadásával kezdődött, „Álom, mit nem láttál még”
címmel, majd a Mezőcsát Népi Együttes uralta a
színpadot. Ezt követően Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti ügyekért

A fellépők sorát Tabáni István nyitotta meg, őt Jolly és
Suzy fergeteges mulatós egyvelege, majd pedig az
Eldorado szerelmes dalai követték. Az együttesek
között sor került a tombolasorsolásra, valamint ismét
színpadra állt Bordás Zoltán és cigányzenekara.
A nap folyamán sor került a süteménysütő verseny és a
főzőverseny eredményhirdetésére. A legﬁnomabb
sütemény díját Papp Zoltánné érdemelte ki, a
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észül a tereprendezés a mezőcsáti
ásárcsarnoknak!

legízletesebb ételt Szilágyi Lajos készítette el.
A Városnapot a Hősök terén folytattuk Zalatnay
Saroltával és a Reﬂex együttes koncertjével, melyet a
tűzijáték zárt. Levezetésként pedig video discoval
zártuk a napot, Dj. Bordee-val.

A DÉLBORSODI
TÁJEGYSÉG
BEMUTATÁSA
című interaktív
előadás
népmese napja alkalmából a
iskolci sodamalom ábszínház művészei
két színvonalas előadást tartottak az érdeklődő óvodásoknak és
kisiskolásoknak a
űvészetek ázába.
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Önkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2020. évre
.a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
„A” típusú pályázati kiírás a 2019/2020. tanév
második és a 2020/2021. tanév első félévére
vonatkozóan
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a
2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem
kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben
vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.
„B” típusú pályázati kiírás felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ﬁatalok számára
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű ﬁatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot
ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben
vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. Elsősorban azok a hallgatók
részesülhetnek támogatásban, akiknek háztartásában (a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együtt lakó, ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek) az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének tízszeresét, azaz 285.500.- Ft-ot.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot
minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és
pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázati űrlapot személyesen vagy postai úton
Mezőcsát Város Önkormányzatának címezve (3450
Mezőcsát, Hősök tere 1.) a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani. A pályázati felhívás
letölthető a www.mezocsat.hu weboldalról.
További információ a 20/371-20-39-es telefonszámon kérhető. A pályázat benyújtásának ideje:
2019. október 4.- 2019. november 5.
A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
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. . . . . egyesületi információk
A mezőcsáti sportegyesület nagy hangsúlyt fektet az
utánpótlás nevelésbe, ezt mi sem bizonyítja jobban,
hogy az ifjú futballisták számára Mezőcsát város
polgármestere, Siposné Horváth Anita és Kápolnai
László, alpolgármester adta át azt a felszerelést,
amelyet az M.V.T.S.E U-16-os labdarúgói fognak
viselni és képviselni Mezőcsátot a soron következő
mérkőzéseken.

A sportolók XXI. századi körülmények között
edzhetnek és készülhetnek a megmérettetésekre, hiszen
egy a közelmúltban átadott műfüves focipályán és a
nagy sportpályán is megmutathatják képességeiket. Az
öltözők épülete pedig nemrégiben került felújításra, így
növelve annak energetikai hatását és komfort érzetét,
amely szintén megteremti a modern körülményeket és
alapokat egy sikeres klub létéhez.
Az előbb felsorolt fejlesztések persze csak akkor
nyernek igazi értelmet, ha sikeres és elszánt sportolók
használják őket. Az M.V.T.S.E. labdarúgó szakosztálya
várja a 2004 után született ﬁúk és lányok jelentkezését,
ahol rendszeres edzési és versenyzési lehetőséggel
válhatnak igazi labdarúgókká.
Jelenﬁ Máté

szköszöntő

nnepség

Idén is egy csodálatos és felemelő ünnepen vehettek
részt, akik ellátogattak a mezőcsáti Művészetek
Házába szeptember 25-én. Ezen a napon az ősz
beköszöntét ünnepelhettük együtt, a Mozgássérültek
Mezőkövesdi Egyesületének rendezésében. A teltházas
rendezvényt városunk polgármester asszonya,
Siposné Horváth Anita nyitotta meg.
„Milyen szép elnevezést adtak a szervezők ennek az
alkalomnak, Őszköszöntő, mert bizony mi emberek
hajlamosak vagyunk szaladni-rohanni a mindennapjainkban, nem állva meg egy percre sem élvezni az adott
pillanatot. (...) A nyári rendezvényeket már úgy
látogattam, hogy lehet, hogy utoljára köszönthetem a

lakosságot városvezetőként. Nem gondoltam, hogy
ilyen súlyú érzelmek fognak bennem feltörni, sokszor
elérzékenyülök, ha erre gondolok. Az elmúlt öt évben
nagyon sok álmunk valósult meg mindazokkal, akiket
érdekel Mezőcsát sorsa. Épületeink újultak meg, utak,
járdák készültek el. Megépítettük Borsod megye egyik
legszebb Ravatalozóját, a belváros ékszerdobozának
hívják a kívül-belül megújult Polgármesteri Hivatalt.
Tanuszoda épült az úszás szerelmeseinek. Október 11én átadjuk a közel 1500 m2 nagyságú Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár épületét, nagyszabású ünnepség keretében fogjuk felavatni. Különböző szociális programok indultak - sok embernek
megélhetést biztosítva- és még több rászoruló csáti

lakosnak segítve mindennapjait. Rengeteg rendezvényt
szerveztünk, sok szép élménnyel lettünk gazdagabbak.”- hangzott el polgármester asszony beszédében.
Ezt követően Bukta László, a Mozgássérültek
Mezőkövesdi Egyesületének elnöke vette át a szót és
beszámolt az egyesület működéséről és munkájáról. A

A színvonalas ünnepséget Ducsai Juditnak és munkatársainak köszönhetjük.
Jelenﬁ Máté
délután hátralévő részében több fellépő csoport is
szórakoztatta a közönséget, többek között a Matyó Népi
Együttes Mezőkövesdről, a Tiszakeszi Nyugdíjas Klub

és a mezőcsáti Lila Akác Nyugdíjas Klub. Mindegyik
produkció nagyon színvonalas volt, amelyet a végén
hangos tapsvihar jelzett. A csoportok után a rendezvény
zárásaként egy igazán felemelő koncertet adott a
sztárvendég, Koós Réka színész és énekesnő. Dalaival
elkápráztatta a nézőket, ezt jelzi az is, hogy a koncert
végén a közönség együtt énekelt a művésznővel.

sátról az

ceánig!

"10 millió lépés - 10 millió forint"
Támogassa Ön is a Mezőcsáti Színtársulat
Japánba utazását
1 000 Ft, 2 000 Ft, és 5 000 Ft értékű
„LÉPÉS-JEGY" vásárlásával!
A Mezőcsáti Színtársulat 2 500 000 lépést már
megtett és Moszkva alatt jár: http://mszt.eu/ !
Már csak 7 500 000 Ft hiányzik!
Segítsen Ön is, hogy a mezőcsáti gyerekek
Japánig lépdelhessenek!
Amennyiben támogatni szeretné a mezőcsáti
színjátszók Japánba utazást,
adományát az alábbi számlára utalhatja át:
Mezőcsáti Színjátszó Egyesület
54200180-15113830
(Korona Takarék)
Vállalkozások, gazdasági társaságok, cégek,
intézmények 10 000 Ft-nál nagyobb összegű,
"adomány" jogcímen nyújtott
támogatásuk teljes összegét
a jogszabályok értelmében elszámolhatják
költségként (leírhatják adóalapjukból),
és ezen felül az adomány összegének 20% - 40%-át
automatikusan vissza is kapják a beﬁzetett
adójukból,
amennyiben KÖZHASZNÚ EGYESÜLET számára
utalják át a japán út támogatására szánt összeget:
Adomány a mezőcsáti Légy jó mindhalálig
japán utazására:
Debreceni Színjátszó Stúdió Közhasznú Egyesület
Bankszámlaszám: 10918001-00000100-12660006

2019. október

10 éves
a Dél-Borsodi Idősügyi Tanács
Idén is megrendezésre került a Dél-Borsodi Idősügyi
Tanács rendezvénye, mely az Idősek Világnapjához
kapcsolódik. Térségünkből több szépkorú is
ellátogatott a mezőcsáti Művészetek Házába. abból a
célból, hogy együtt ünnepeljenek.
Ezt követően Spisák András vette át a szót és
ismertette az Idősügyi Tanács 10 éves múltját, majd
Vida László, a Dél-Borsodi Idősügyi Tanács elnöke
köszönte meg a szépkorúaknak azt a rengeteg energiát,
törődést és munkát, amivel a térség fényét növelik
minden egyes rendezvényen, összejövetelen. Az ünnepi
műsor elején Vida Lászlóné egy kis ajándékkal
kedveskedett a rendezvényen résztvevő polgármestereknek, vezetőknek, ezzel hálálva meg a sok törődést,
melyet idősebb embertársaink felé mutatnak.

Siposné Horváth Anita Ágnes, Mezőcsát város
polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.
„Beköszöntött az ősz, hűvösre fordult az időjárás és a
természet is leveszi nyári ruháját. Elbúcsúztak a
fecskék, a gólyák, készül a bor, a dió is pereg már. És mi
itt vagyunk, hogy a sok őszt megélt kedves embereket,
megköszöntsük az idősek világnapja alkalmából.
Tudniuk kell, hogy mi vezetők mindig szívesen
jövünk azokra az alkalmakra, ahol Önökkel találkozhatunk.
Hogy miért? - mert az Önök ölelésében, szavaiban
benne van annyi szeretet, ami erőt ad, feltölt és elkísér
bennünket a mindennapjainkban. Fontosnak tartjuk az
ilyen alkalmakat!
Fontosnak tartjuk, hogy beszélgessünk Önökkel,
meghallgassuk, hogyan telnek napjaik, milyen
gondjaik és milyen örömeik vannak. Legtöbb
településen már megemlékeztek Önökről és ott voltam
a Megyeházán is, ahol emlékezetes délelőttöt
tölthettünk együtt. És itt van ez a mai alkalom is, ami
Önökért van és Önöknek szól, élvezzék hát a
pillanatokat, töltődjenek fel. – hangzott el polgármester
asszony gondolatait.

A délutáni ünnepség emelkedett hangulatát a
Mezőcsáti Amatőr Színtársulat adta, hisz a Légy jó
mindhalálig c. musicalből adtak egy kis ízelítőt a
közönségnek. Zárásként a Lila Akác Nyugdíjas Klub
dalcsokrát hallgathatták a vendégek. A napot az
Élelmezési Központban zárták egy ﬁnom vacsorával és
egy kis zenés mulatsággal, Sashalmi Krisztián
közreműködésével.
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edves

icsik és

agyok, zülők és

agyszülők,

ezőcsátiak!

2019. október 26-án szombaton 12 órától Mezőcsáton a Pozsonyi u. 7. szám alatt (ÖRÖKSÉGEINK HÁZA)
a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány „TöK Jó DéLuTáN”-t rendez.
Erre az alkalomra várunk maximum 5 főből álló csapatokat, akik szívesen megmérettetnék magukat töklámpás
készítésében. A gyerek csapatokban (óvodás korú gyermektől az általános iskola 4. osztályig) legalább egy felnőtt
csapattagnak kell lennie. A diák csapatokban 5. osztálytól a 12. osztályig már nem feltétel, hogy felnőtt is legyen a
csapatban. A legszebb lámpást faragó csapat díja csapattagonként egy – egy mozijegy.
Várjuk és hívjuk a felnőtt csapatokat is (18 éves kortól 100 éves korig), valamint cégek, közintézmények, egyéb
munkahelyek dolgozóit, mérjék össze a versenyben kreativitásukat, ügyességüket, és nem utolsó sorban azt, hogy a
munkahelyen kívül is hogyan tudnak csapatként együttműködni. A legszebb töklámpást készítő felnőtt csapat
jutalma egy vacsora utalvány.
A sütőtökből készült sütemények versenyére várjuk a legﬁnomabb (tökös) sütit, melynek díja egy ajándékcsomag.
Valamint keressük Mezőcsát legnagyobbra nőtt sütőtökét, amelynek gazdáját szintén meglepetés ajándék várja.
A versenyekre a jelentkezéseket 2019. október 21-ig várjuk:
- Répásiné Balogh Máriánál a 06-70-339-2984 telefonszámon,
- a Református Parókián Kovácsné Arankánál.
A lámpás készítéséhez sátrat, asztalt, sütőtököt, valamint mécsest biztosítunk.
A délután programja:
12:00 Megnyitó
12:30 Tökfaragás kezdete
13:00 Sütőtökből készült ételek látványfőzése és sütése
13:00 és 14:00 óra között várjuk a (tökös) sütiket és a nagyobbnál nagyobb sütőtököket
16:00 Négylábú Segítők Egyesületének segítőkutyás bemutatója
16:45 Eredményhirdetés
17:00 Tombola
A délután folyamán: sült tök és sütőtökből készült ételek, italok, kovászos kenyérsütés kemencében, palacsinta,
krumplilángos kóstolása kóstolójeggyel.
A „TöK Jó DéLuTáN”-ra a belépés díjtalan, kóstolójegy a kapuban vásárolható.
A nap záró programjaként este 19 órától egy „TöK Jó ReTrO partit szervezünk, melynek belépőjegye 1.000,- Ft,
amely a helyszínen korlátozott számban megvásárolható.
A jegy ára tartalmaz lilahagymás zsíros kenyeret és teát.
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ordos ászló
(1909–1992)
Kordos László pedagógus,
könyvtáros 1909. október 21én született Putnokon. Apja,
Kordos Gusztáv vasúti tisztként dolgozott, édesanyja
Zombory Margit volt. Az
apát 1910 körül Sátoraljaújhelyre, 1915-ben pedig
Miskolcra helyezték. Az elemi iskolát és a gimnáziumot
Miskolcon végezte.
A Hunfalvy János reáliskolában 1927-ben érettségizett, s beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–francia szakára. Ösztöndíjjal 1929-ben Dijonban
négy hónapot töltött. Szülei
jóvoltából saját költségen 1931-ben Párizsban írhatta
szakdolgozatát, s közben dolgozott a Bibliotheque
Nationale-ban és a Bibliotheque de l`Arsenal-ban.
Középiskolai tanári oklevelét 1932-ben kapta kézhez,
de évekig (1932–1937) nem kapott állást. 1937-ben
Mezőcsátra szegődött a magán polgári iskolába. Az
1938–1939-es tanévben az iskola igazgatója, ill
fenntartója lett 1948-ig, az iskola államosításáig. 1939.
szeptember 23-án a mezőcsáti községileg segélyezett
magán polgári iskola fenntartói jogát, az iskolaépület
használati jogát ingóságaival együtt 4000 pengőért
megvásárolta Kelemen Jánosné Franck Ilonától, s ettől
kezdve az államosításig tulajdonosa volt.
Időközben, 1940. július 9-én házasságot kötött
Blénessy Évával. 1941. április 24-én megszületett
lánya, Kordos Éva. 1944. január 11-én elváltak a
szülők.
A második világháborúban 1942-ben tartalékos
tizedesként négyhetes irodai kiképzésen vett részt,
majd mint írnok képzettségű póttartalékos őrvezetőt
1942-ben kivitték a keleti frontra a Szovjetunióba, majd
1943 júniusában leszerelt. Ezután ismét tanított, de
1944 őszén Mezőcsáton az iskolát a közeli front miatt
egyedül vezette október 18-ig. November 7-én
kerékpárral Miskolcra ment szüleihez és lányához, ahol
felmentése ellenére tábori csendőrök katonának
elhurcolták. Lévára, majd Ausztriába, később Németországba vitték tolmácsnak. 1945 telét Augsburgban
töltötte, majd amerikai fogságba került.
Hazatérése után ismét elfoglalta mezőcsáti tanári
állását. 1946 áprilisában a Pedagógus Szakszervezet

mezőcsáti járási csoportja titkárrá választotta, és ezt a
funkciót 1952-ig töltötte be. 1946–1952 között a mezőcsáti népkönyvtár vezetője volt. 1947 márciusában
belépett a Szociáldemokrata Pártba, majd a fúzió után a
Magyar Dolgozók Pártjának lett tagja 1956 októberéig.
1948-ban az iskolát államosították, amelybe állami
kinevezést kapott. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium megbízta a Mezőcsáti Állami Népfőiskola megszervezésével, amelynek igazgatója lett. 1948–1949-es
tanévben a német és a francia nyelv tanulmányi
felügyelőjévé nevezték ki.
Mezőcsáton kötött házasságot 1946. december 3-án L.
Nagy Magdolna (1922) tanítónővel. 1950. május 23-án
megszületett ﬁuk László.
1952 szeptemberétől a Népművelési Minisztérium öt
hónapos könyvtárosi tanfolyamát végezte Budapesten.
1953. március 1-től kinevezték a szerencsi járási
könyvtár vezetőjévé. Október 15-től a miskolci Megyei
Könyvtárban először módszertanos volt. 1955-től a
módszertani csoport vezetője, majd igazgatóhelyettese
lett 1960-ig. Az év februárjától a miskolci Herman Ottó
leánygimnáziumba került tanárnak és iskolai könyvtárosnak, később ugyanott igazgatóhelyettes lett. 1964.
február 1-től a miskolci Városi Könyvtár igazgatója,
1964–1970 között az Országos Könyvtárügyi és
Dokumentációs Tanács tagja s a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete miskolci csoportjának elnöke volt.
1964–1969 között megszervezte a miskolci Felolvasó
Színpadot. 1965-ben francia állami ösztöndíjjal egy
hónapig Besançonban járt. 1966–1970-ben a BorsodMiskolci Füzetek Irodalomtörténet szerkesztőbizottsági elnöke (7 füzet) volt, 1967–1968-ban vezette
a miskolci Ifjú Színházbarátok Körét.
1970-ben nyugdíjba vonult a miskolci Városi
Könyvtár igazgatójaként. Ebben az évben lemondott az
Országos Széchényi Könyvtár Országos Könyvtárügyi
és Dokumentációs Tanácsa tagságáról. 1970–1976
között a miskolci Herman Ottó Múzeum könyvtárát
rendezte nyugdíjasként.
Kitüntetései: Szocialista Kultúráért (1955), Magyar
Szabadság Érdemrend bronzfokozata (1957), Kiváló
Népművelő (1967), Felszabadulási Jubileumi
Emlékérem (1970).
Kordos László 1992-ben hunyt el. A miskolci
Mindszenti temetőben szüleivel egy sírban nyugszik.
Születésének századik évfordulója alkalmából, 2009.
október 21-én a Miskolci Városi Könyvtár, a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Borsod Megyei Szervezete és a Herman
Ottó Múzeum Kordos László-emléknapot rendezett.
Tiszteletére a Miskolci Városi Könyvtár udvarán
emléktáblát avattak.
Szecskó Károly
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ermészetbulvár:
„színesbe öltözött fák” titkai
Az őszi hangulat szürkeségében, hűvös szellők ölelésében a városban sétálva, vagy a kertben fáradozva
felkelti ﬁgyelmünket a vidám színekbe öltözött fák őszi
ruhája. Az ősz színpalettáján fellelhető megannyi
festői árnyalat megjelenése a lombhullató fás szárú
növények leveleinek „haláltusáját” jelenti.
A felnőttek, a gyermekek egyaránt rácsodálkoznak az
élénkebbnél élénkebb színekben pompázó őszi
növényzetre. Sőt, a kicsi gyermekek gyakran kérdőre is
vonják a szüleiket, nagyszüleiket, hiszen a kíváncsiságtól hajtva, a tudás iránti vágy ösztöne töretlenül
igyekszik úrrá lenni az ismeretlenen.
Ahogy be-betörnek az egyre hűvösebb időszakok, a
fás szárúak is alkalmazkodnak az alacsonyabb hőmérséklethez, a nappalok rövidüléséhez. Az ajtónkon
kopogtató zord időjárást megérezve a téli hideg átvészelésére ezeknek a növényeknek speciális védekező mechanizmusuk van, így kezdenek felkészülni egy
téli, ún. nyugalmi időszakra. A levelek színeződése és a
lehullatása a nappalok rövidülése miatt indul be, hiszen
a fakó téli napokhoz közeledvén egyre rövidebb ideig
éri fény a növényeket.
A levelek színének a megváltozását a bennük lévő
színtestek „cserélődése” idézi elő. A levelek zöld színét
a kloroﬁll adja. A növényekben van még két sárgás
színű vegyület is: a karotin (narancs) és a xantoﬁll
(sárga). Nyáron a zöld kloroﬁll mindkettőt elnyomja, de
ahogy betör az ősz és egyre rövidülnek a nappalok,
kevesebb lesz a napsütés és a kloroﬁll lassan elkezd
lebomlani. Ekkor a zöld színanyagok helyét a karotin és
a xantoﬁll veszi át a levelekben, így azok a sárga szín
legkülönfélébb árnyalataiban pompáznak. Az egyre
zordabb éjszakák hatására viszont egy harmadik
vegyület is aktivizálódik: a vörös, piros színárnyalatok
megjelenéséért felelős antocián. Ha sokat süt az őszi
nap, az éjszakák pedig hűvösen telnek, egyre szebbek és
élénkebbek lesznek a színek.

A legtöbb lombhullató növény levelei ősszel lehullnak. (Jelzem, hogy az örökzöldeknél is létezik levélhullás: ők folyamatos jelleggel hullatják leveleiket). Az
őszi lombhullás célja a víz növényi szervezetben való
megtartása. Télen a megfagyott talajból a növény a
vizet és a benne lévő ásványi anyagokat csak
minimálisan tudja felvenni, ezért tartalékolnia kell. Ha
a fák megtartanák a lombozatukat, akkor a téli
hónapokban a kiszáradás veszélye fenyegetné őket a
levelek intenzív párologtató tevékenységének köszönhetően. Mielőtt a fák megválnának koronájuktól, a
levelekből az idősebb fás részekbe és a gyökerekbe
juttatják az összes tápanyagot. A lombkoronától való
megválás védelmi mechanizmus is egyben: egyrészt a
fagyos hótakarót nem bírnák el a levelek és letörnék az
ágak. Másrészt bizonyára észrevettük már, hogy egyes
rovarok szeretik az élénk, sárgás színeket. Tehát ha
sárgába öltözünk, számíthatunk öltözékünkre rárepülő
rovarvendégekre. Ugyan ez a magyarázata annak is,
hogy a sárga színekben pompázó leveleket is hamar
megkörnyékeznék. Az őszi lombkorona megszabadulásával együtt a fák a kártevőktől is megmenekülnek. A sérülésmentes lehullásáról egy növényi hormon,
az abszcizinsav a felelős, amely a rügyek téli nyugalmi
állapotának alakulását is segíti. Amikor a hormon
áramlása a levél felől csökken, egy leválasztó szövet
alakul ki a levél nyele és a hajtás találkozásánál. Ennek
mentén olyan természetes módon válik el a levél, hogy
nem hagy maga utána gazdanövényen sérülést.
Bár a nyári hőség emléke még élénken él emlékezetünkben, az ősz beköszöntével megkezdődött a
természetben a télre való felkészülés időszaka. Mire a
fagyos évszak küszöbére lépünk, szép lassan minden
elcsendesedik. Elbúcsúztunk a nyártól és „Őszapó”
ránk borítja szürke ködfátyolát. A bágyadt tücsökciripelés és a sárga, vörös színben pompázó a lombkoronák egyértelműen hirdetik az új évszak beköszöntét:
megérkezett az ősz!
Vitéz Gábor Miklós
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eceptek az őszi napokra...
lmás-hagymás töltött csirke

Hozzávalók 4 személyre:
1,5 kg körüli tanyasi csirke májjal együtt
50 dkg vöröshagyma
80 dkg alma
1,5 szikkadt zsemle
só, frissen őrölt bors
1 ek. szárított kakukkfű
olívaolaj
A megtisztított csirkét kívül-belül alaposan sózzuk be.
A vékonyra szelt hagymát egy nagy serpenyőben
olívaolajon nagyon lassan dinszteljük puhára, édesre.
Amikor kész, adjunk hozzá 30 dkg lereszelt almát és a
késsel elkapart májat. Pároljuk a tölteléket 10 percen át.
Sózzuk, borsozzuk, kakukkfűvel ízesítsük, keverjünk el
benne aprított, szikkadt zsemlét. Óvatosan válasszuk el
a csirke bőrét a húsától a mellrészen. Töltsük meg
töltelékkel, a maradékot tegyük a hasüregbe.
Helyezzük a csirkét tűzálló tálba, fedjük le fóliával, és
süssük 230 ºC-on 1,5 órán át. Vegyük le a fóliát,
helyezzük köré a maradék almákat, és süssük ropogósra
a csirke bőrét.

ütőtökös-szójaszószos tésztasaláta

Hozzávalók:
2 gerezd fokhagyma
60 dkg sütőtök
1 ek. csilikrém
5 ek. mogyoróolaj
1 ek. méz
1 tk. római kömény
0,5 dl szójaszósz
1 kis csokor koriander
15 dkg lencse
25 dkg ázsiai tészta búzalisztből
Az apróra kockázott tököt több részletben, kevés
mogyoróolajon, forró serpenyőben grillezzük meg. Ne
keverjük, csak rázogassuk, hogy a tök ne menjen szét.
Adjuk a tökhöz az aprított fokhagymát, a szójaszószt, a
csilikrémet és a mézet, óvatosan keverjük el. Keverjük
hozzá az átmosott, lecsöpögtetett lencsét is. A tésztának
forraljunk fel egy kisebb fazékban vizet, sózzuk, majd
ha felforrt, zárjuk le, adjuk hozzá a tésztát, és hagyjuk a
vízben 4 percet. Szűrjük le, keverjük a tökhöz. Frissen
aprított korianderzölddel tálaljuk.

Sudoku a következő oldalon...
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mlékezés
„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
S olyan is, aki bánatot szomorú szívében.
Tíz éve már, hogy ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán te is látod,
Körülötted van szerető családod.
Még fáj, s talán örökre így marad,
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor a szeretett férj,
édesapa és nagyapa

id. Csetko István
10 évvel ezelőtt örökre távozott közülünk.
Szerető családja

ejtvény a hosszú őszi estékre...
Sudoku
A játéknál adott egy kilenc oszlopból és kilenc
sorból álló táblázat, amelyben néhány megadott
egyszámjegyű szám szerepel.
A játékban a cél az, hogy Ön a lehető legrövidebb
időn belül
kitöltse a sudoku táblázatot a hiányzó, 1-től 9-ig
terjedő számokkal, oly módon, hogy semelyik sorban,
oszlopban és vastag vonallal bekeretezett 3 x 3 – as
négyzetben semelyik szám se ismétlődhessen.
Ez azt jelenti, hogy minden sorban, oszlopban és
mind a kilenc 3 x 3 – as négyzetben csak az 1-től 9-ig
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) terjedő számjegyek lehetnek.

ezőcsáti

ásár ( iss ózsef utca)
időpontjai:

- október 9. szerda
- november 13. szerda
- december 11. szerda
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gyházi hírek

zületések

Katolikus Egyház

Dr. Pallay Gergely
és Alexa Eszter

Szentmisék kezdete:

Blanka

Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00
Hétfő, péntek: 18.00

Karanyicz Dávid és Szabó Renáta

Vasárnap: 11.00

Lilla
Sarkadi Tímea és Csele Tibor József

Református Egyház

Dávid Gábor

Hétfőn-Kedden
7 óra 40 perctől diákistentisztelet az Enyedys
diákoknak.

Bartha Annamária és Kurali Bálint

Anna

Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.
Október 23-án de. 10
órakor ünnepi
istentisztelet.
Október 27-én vasárnap
de. 10 órakor
úrvacsoravétel újbor
alkalmára.
Október 31-én csütörtök
de. 10 órakor
Reformáció ünnepére
istentisztelet.
November 1-jén péntek du. 16 órakor a
Református Temető Kriptadombján emlékező
istentisztelet, az Énekkar szolgálatával.

ázasságkötés

Farkas Mária és Csontos Sándor
Lakatos Mária és Soltész-Nagy Kálmán
Zámbó Bernadett és Seres Péter
Polgári Katinka és Pelyhe László
Nagy Angéla és Nagy Márk

lhalálozás
özv. Gályász Istvánné szül.: Vincze Margit 85 évet élt
Ujvári Jánosné szül.: Tóth Erzsébet Lídia 60 évet élt
Dósa Izidor 69 évet élt
özv. Pinczés Lajosné szül.: Kovács Magdolna 85 évet élt
Besenyeiné Micheller Terézia 69 évet élt
Csobán Lászlóné szül.: Hegedűs Irén 89 évet élt
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dősek

apja

Szeptember utolsó vasárnapján megtelt szépkorúakkal a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Sportcsarnoka.
Szeptember 29-én az időseket ünnepeltük, mely
alkalomra a város vezetősége minden évben nagy
ﬁgyelmet fordít. A rendezvényt városunk polgármestere, Siposné Horváth Anita nyitotta meg és köszöntötte
a résztvevőket:

Ezt követően a színművészek léptek színpadra.
Cselepák Balázs, Szécsi Viktória és Varga Andrea
kápráztatta el a műsorával a szépkorúakat, melyben
különböző slágerek és musicalek csendültek fel. A

„Városvezetőként sokat gondolkodom azon, hogy
hogyan tudnánk időseink életét szebbé, könnyebbé
tenni? Önök azok az emberek akik, megmutatják
nekünk az életet. Példával járnak előttünk, felépítették
ezt a várost a benne lévő közösségeket. Munkájukkal
létrehoztak épületeket, utakat, és egyéb infrastruktúrát.
Ránk hagyták a hagyományaink őrzését, helyi
kultúránk ápolását, családjaink összetartását, ezért mi
hálával tartozunk Önöknek. Október első vasárnapja az
idősek világnapja, ezt az alkalmat önkormányzatunk is
örömmel emelte ünnepei sorába. Az ősz beköszöntött,
az elmúlt napokban megmutatta, hogy hamarosan
elővehetjük az átmeneti kabátunkat. Zoknit, harisnyát
húzhatunk a lábbelinkbe és bizony este már a lakás is
kellemesebb, ha egy kis időre bekapcsoljuk a fűtést.
Mind ettől függetlenül szeretem az évszakok változását. Minden évszak csodát hordoz magában. Szeretem, hogy napközben keresni kell a napos helyeket,
ahol jól esik a napsugaraiban megfürödni. Szeretem,
ahogy hullanak a fák levelei vagy a szerencsésebb
fákon színesednek a levelek. Ez az ősz pedig egészen
különleges számomra, hiszen közeledik az önkormányzati választás. Ami nekem igazi vizsga lesz, méghozzá
az elmúlt 5 évből fogok vizsgát tenni a lakosság előtt.”

színvonalas produkció után egy ﬁnom vacsora következett, melyhez Sashalmi Krisztián szolgáltatta a
hangulatos zenét, majd elkezdődött a délutáni táncos
mulatság.
Köszönjük a Humánszolgáltató Központ, az Élelmezési Központ és Városgondnokság munkatársainak
közreműködését.

