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Az advent a latin adventus szóból származik, jelentése eljövetel,
megérkezés. A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A kicsik sok
ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat remélnek tőle. Még ha
nem is világos mindenki számára egyértelműen a karácsony
üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt érzés; a szeretet árad belőle.
Az ünnepre való készülődés időszaka, az advent december 24-ét,
szentestét megelőző négy hét, melynek kezdete András napjához
(nov.30) legközelebb eső vasárnap. Az advent varázsos hangulatát
nemcsak a karácsonyi várakozás keresztény mitológiája alakította
ki, hanem a téli sötétségben a melegre, a fényre, a megújuló életre
vágyódás ősi izgalma is. A téli napfordulóig egyre rövidebbek a
nappalok, egyre több a minket körülvevő sötétség. Ehhez
kapcsolódóan mondják, hogy az adventi-koszorún ilyenkor azért
gyújtanak meg hétről hétre több gyertyát, hogy karácsonyra legyen
világosság ott, ahol Jézust várják.
A szépen díszített utcák és terek kedves, meghitt hangulatot
teremtenek, mintha az otthont az utcára varázsolnák és
embertársainkkal szeretetben való ünneplésre biztatnak. Ehhez
méltóan készül az évnek ezen időszakára Mezőcsát Város
Önkormányzata és intézményei. Utcáink, tereink megtelnek
fényekkel, dekorációkkal, ünnepi hangulatot varázsolva a szürke
hétköznapokba.
Karácsony mindenhol a világon az az ünnep, amikor az emberek
egymás felé fordulnak, megkülönböztetett ﬁgyelemmel bánnak
családtagjaikkal, ismerőseikkel, és lelkiekben felkészülnek egy új
év kezdetére.

„Többnyire alábecsüljük egy mosoly, egy
simogatás, egy kedves szó, egy ﬁgyelő
tekintet, egy őszinte bók vagy csekélyke
törődés erejét, pedig mind képes rá, hogy
új irányt szabjon életünknek.”

isztelt szociális szférában
dolgozó munkatársak!
A társadalom megbecsülésének gesztusa ez
az ünnep világszerte, melyet november 12-én
tartunk.
Hazánkban, az emberek közel egyharmada
küszködik szociális problémával, ami gondozást igényel, melyet e szakterület dolgozói, azaz Önök orvosolnak.
Köszönjük az áldozatos munkájukat, segítségüket, amiért hálával tartozunk a vezetőség
apparátusával és városunk lakóival. Ebben az
évben is bebizonyították, hogy emberfeletti
erővel gondoskodnak a rászorultakon, még
ezekben a vészterhes időkben is.
Hálás köszönettel:
Siposné Horváth Anita
polgármester
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isztelt

ezőcsáti akosok!

Mint az Önök előtt a híradásokból már minden
bizonnyal ismeretes, a korona vírus terjedése miatt
Magyarország Kormánya 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendeletével a mai nappal kezdődően Magyarország
egész területére vonatkozóan ismételten veszélyhelyzetet hirdetett az Alaptörvény 53. cikke szerint.
Ennek fennállása alatt a Kormány rendkívüli intézkedéseket tesz az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapások elhárítása érdekében.
A veszélyhelyzet az Alaptörvényben foglalt különleges jogrend egyik formája, mely az önkormányzatok
működését is közvetlenül érinti. Ezen időtartam alatt az
önkormányzatokra a katasztrófavédelemről szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,
melynek 46. § (4) bekezdése kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladatés hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében
nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszer-

vezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
Előző jogszabályi rendelkezésekkel összhangban,
valamint a fennálló járványügyi helyzetre tekintettel, a
veszélyhelyzet időtartama alatt a Képviselő-testület és a
bizottságok üléseit nem hívom össze, hanem a képviselők tájékoztatása mellett, polgármesteri jogkörömben önállóan hozom meg a településünket érintő
döntéseket.
Önkormányzatunk a tavaszi járvány időszak óta
folyamatosan, és természetesen most is segíti a beteg,
karanténban lévő, és egészségügyi-szociális helyzetükből adódóan rászorult személyeket, családokat. Kérem,
hogy szükség esetén forduljanak hozzám, és kollégáimhoz bizalommal, hogy segítséggel szolgálhassunk
gyógyulásuk és mindennapi teendőik elvégzése
érdekében.
Mezőcsát, 2020. november 4.
Tisztelettel:
Siposné Horváth Anita
polgármester

özmeghallgatás
2020. november 16-án, hetfőn 17.00 órától kerül sor az idei közmeghallgatásra, melyre minden mezőcsáti
lakost szeretettel várunk.
Helyszín: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár színházterme
Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a közmeghallgatáson, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni.

Nyilatkozat
Alulírott ……………………………………… nyilatkozom, hogy nincs a közvetlen környezetben, a
családtagjaim vagy háztartásomban élők között vírusra utaló megbetegedés, vagy annak jele és én sem
rendelkezem ilyen tünetekkel.
Mezőcsát, …… év ….. hónap ….. nap
………………………………………….
aláírás

A nyilatkozatot Mezőcsát Város Önkormányzata portáján át lehet venni. A belépés csak a kitöltött nyilatkozattal
megengedett, így kérjük, hozzák magukkal a közmeghallgatásra.
A közmeghallgatást a koronavírus járvány miatt a következő biztonsági szabályok betartásával kívánjuk
megrendezni: a színházteremben az arcmaszk viselése kötelező, belépéskor érintésmentes testhőmérséklet
mérés (csuklónál vagy homloknál), kihelyezett kézfertőtlenítők használata, fokozott takarítás, felületfertőtlenítés és csak minden 3. széken foglalhatnak helyet, valamint minden második sor lezárásra kerül a kötelező
távolságtartás betartása érdekében. Az ebből adódó helyhiány miatt kérjük, hogy családonként csak 1fő jelenjen
meg az eseményen.
Vigyázzunk egymásra!
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 27-én tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta
és döntéseket hozta.
A Képviselő-testület elbírálta a TOP-1.1.-16-BO12019-00017 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése
Mezőcsáton II. ütem” című pályázat keretén belül a
közbeszerzési szakértői tevékenységhez lefolytatott
beszerzés eredményeit.
Elbírálásra kerültek fenti pályázat kapcsán a szennyvíztisztító kialakításához szükséges engedélyes és
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó, valamint a
műszaki ellenőri szakértői tevékenységhez lefolytatott
beszerzés eredményei.
A Testület támogatta a Belügyminisztérium 2020. évi
illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására
kiírt pályázat benyújtását az alábbi területeken: Ipari
park környéke, KRESZ park területe és a Korona utca
vége.
Jóváhagyásra kerültek a 2019. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert
támogatás keretében nagykonyhai eszközök beszerzésének keretében lefolytatott beszerzés eredményei.
Hozzájárult a Képviselő-testület a KEK Nonproﬁt Kft.
folyószámlahitel meghosszabbításához szükséges
kezesség vállaláshoz.
Döntés született a KEK Nonproﬁt Kft. működési
nehézségeinek kiküszöbölésére tagi kölcsön biztosításáról.
Megtörtént a helyi iparűzési adóról szóló 14/2015. (IX.
25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, mely szerint Mezőcsáton a helyi iparűzési adó mértéke nem változik. Továbbra is a helyi adó mértéke állandó iparűzési
tevékenység esetén 1,8 %, ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén 3.000.- Ft/nap.
Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
ingatlanok bérleti díjai az alábbiak szerint kerültek
megállapításra 2020. november hó 1. napjától:
a) Művészetek Háza épület bérleti díjának meghatározása
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének Mezőcsát, Kossuth u. 17. szám alatti Művészetek Háza terembérleti díjának mértékét az alábbiak
szerint határozza meg a szabad kapacitás terhére.
Épület
Téli Ft/óra+ÁFA
Nyári Ft/óra+Áfa
Bérleti díj
6000
5500
(alapdíj)
Bérleti díj
6400
5900
(szombat)
Bérleti díj
6750
6250
(vasárnap/ünnepnap)
Abban az esetben, ha a tevékenység a Mezőcsát Város
Önkormányzat alapfeladatainak ellátásához kötődik,
illetve ha a cél közhasznú vagy kiemelt közhasznú, a
Képviselő-testület egyetértésével a bérleti díj mértékét
ingyenesen is meghatározhatja.
b)

Szent István u. 17-19 szám alatti épületében található
helyiségek oktatási és képzési célú hasznosítására
Bérleti díj emeleti kisterem 1 800,- Ft/óra;
Öt képzési órát meghaladó bérlés esetén
8 000,-Ft/nap
Bérleti díj emeleti nagyterem 3 500,- Ft/óra;
Öt képzési órát meghaladó bérlés esetén
16 000,-Ft/nap
c)
Mezőcsát, Széchenyi u. 50. szám (volt Városüzemeltetési és Intézményi Ellátó Szervezet) alatti
épületében lévő oktatótermek oktatási és képzési célú
hasznosítására
Bérleti díj helyiségenként 1 600,- Ft/óra +ÁFA;
Öt képzési órát meghaladó bérlés esetén
7 000,-Ft/nap+ÁFA
d)
Élelmezési Központ Mezőcsát, Szent István u. 3
szám alatti épületének földszinti kistermében oktatási és
képzési célú hasznosítására
Bérleti díj helyiségenként 1 600,- Ft/óra +ÁFA;
Öt képzési órát meghaladó bérlés esetén
7 000,-Ft/nap+ÁFA
e)

egyéb bérleti céllal hasznosítható helyiségek
Bérlemény megnevezése, címe
Bérleti díj mértéke Ft/hó
- Üzlet – Bacsó B. u. 17/6.
43.319.- Ft + áfa
- Raktárhelyiség – Bacsó B. u. 17/6.
5.154.- Ft + áfa
- Üzlet – Bacsó B. u. 17/1.
34.036.- Ft + áfa
- Raktárhelyiség – Bacsó B. u. 17/7.
23.708.- Ft + áfa
- Üzlet – Bacsó B. u. 17/4.
27.504.- Ft + áfa
- Buszpályaudvar üzlet – Hősök tere 5.
33.028.- Ft + áfa
- Iroda helyiség - Bacsó Béla u. 10-12.
29.000.- Ft + áfa
- Munkaügyi Központ – Hősök tere 24.
314.000.- Ft + áfa
- Gépkocsi tárolók
5.954.- Ft + áfa

f) Mezőcsát Vásárcsarnok Épületében kialakított
mezőgazdasági kiskereskedelmi célú üzlethelyiségek
bérleti díja 1719,-Ft/m2/hó, amely nem tartalmazza a
helyiség üzemeltetésével kapcsolatos rezsi költségeket.
g) Cukrászda földterülete – Hősök tere 4. - 26.331.- Ft
h) Mezőgazdasági
bérleti díjai
Aranykorona/ha
10 >
10-14
14 <

kül-, és belterületi földterületek
Bérleti díj mértéke Ft/ha/év
11.488.- Ft
17.233.- Ft
27.563.- Ft

A vásárokról és piacokról szóló 11/2016. (X. 25.)
önkormányzati
rendelettel megállapított helypénzek
Művelődési Központ és Könyvtár Mezőcsát,
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felülvizsgálata is megtörtént, a döntés értelmében a
bérleti és szolgáltatási díjak megemelését a Testület nem
látta indokoltnak.
Nem módosult a parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló 7/2015. (V. 31.) önkormányzati
rendelet, valamint a közterületek használatáról szóló
7/2007. (V. 22.) önkormányzati rendelet sem.
Újraszabályozásra került a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi és
egyéb családi események megtartásának helyi szabályairól és ezek szolgáltatási díjairól szóló rendelet.
Módosításra került a Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.
Elfogadásra kerültek a 2021. évre vonatkozó bizottsági munkatervek.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2020.
évi közfoglalkoztatási munkaprogramokról készített
beszámolót.
A Testület tulajdonosi hozzájárulást adott a Mezőcsát
434 hrsz-ú és a 426 hrsz-ú területeken létesülő kiserőmű
középfeszültségű földkábel létesítéséhez és biztonsági
övezet kijelöléséhez.
A Mezőcsát, Mátyás u. 3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú épület bérleti jogviszony létesítésével
kapcsolatos kérelmet a grémium megvitatta, és a
kérelmezőt kijelölte a helyiség bérlőjéül.
Kijelölésre kerültek a Kossuth u. 10. szám alatti
Vásárcsarnokban található üzletek bérlői.
Támogatta a Képviselő-testület a Hősök tere 33., a
Jókai u. 25. és a Jókai u. 35. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanok társasházzá alakulását.
Döntés született a Mezőcsáti Napocska Óvoda (Hősök
tere 15., illetve Árpád u. 6. szám) téli zárva tartásáról,
mely szerint 2020. december 21. – 2020. december 31-ig
mindkét óvodaegység zárva tart. A Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár 2020. december 21. - 2021.
január 3. közötti időtartamban lesz zárva.
A Képviselő-testület megállapította a pénzben és
természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet alapján adható
időskorúak egyszeri juttatásának összegét, mely 2020.
évben 15.000.- Ft/fő.
Mezőcsát város területén a 2021/2022. tanévre
vonatkozóan változatlanul egy iskolai körzet került
megállapításra.

Mezőcsát Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2020. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő anyakönyvi és egyéb családi események
megtartásának helyi szabályairól és ezek szolgáltatási
díjairól
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2. egyéb családi esemény: a névadó és a házassági
évforduló,
3. hivatali munkaidő: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott munkaidő.
II. Fejezet
Az engedélyezés szabályai
2. §
(1) Az anyakönyvvezetőnél kérelmet kell benyújtani a
hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi és egyéb családi események lefolytatása
iránt. A kérelem illetékmentes.
(2) A jegyző, amennyiben az e rendeletben foglalt
feltételek fennállnak, 8 napon belül engedélyezi az
eseményt.
3. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi
esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által
megjelölt külső helyszín alkalmas az esemény méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban előírt
feltételek biztosítására, továbbá e rendelet mellékletében meghatározott díjat a kérelmező megﬁzeti.
(2) Az engedélyező köteles meggyőződni arról, hogy a
kérelemben megjelölt helyszín megfelel az anyakönyvi
vagy családi esemény hivatali helyiségen kívüli
lebonyolítása feltételeinek.
III. Fejezet
Az anyakönyvi és egyéb családi események térítési
díjai
4. §
(1) Az anyakönyvi és egyéb családi események
vonatkozásában
a) az ünnepi beszéd,
b) az önkormányzat által adományozott emléktárgy és
c) anyakönyvi eseménynél az anyakönyvi kivonat
díjmentes.
(2) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül
tartott anyakönyvi esemény, valamint az egyéb családi
események lefolytatása esetén az önkormányzat részére
ﬁzetendő szolgáltatás díját a rendelet melléklete
tartalmazza.
5. §
(1) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli
szolgáltatás meghatározott díjának beﬁzetését az
engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a
feladóvevény, vagy hivatalos számla bemutatásával kell
igazolni. A kérelem elutasítása esetén a beﬁzetett díjat a
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kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell
utalni.
(2) A mellékletben meghatározott díjak megﬁzetése
alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető
egészségi állapota miatt a polgármester előzetes
engedélye alapján adható mentesség.
„Nem mindig lehet
(3) Ha az anyakönyvvezető a rendkívüli munkamegtenni, amit kell,
végzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte,
de mindig meg kell
úgy eseményenként a hivatali munkaidőn kívül történő
közreműködés esetén bruttó 12.000.- Ft díjazás illeti
tenni, amit lehet.”
meg.
/Bethlen Gábor/
6. §
Ez a Rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba,
szociális munka napja –
mellyel egyidejűleg a hivatali helyiségen kívüli és a
ondolatok
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2017. (II. 28.) November 12-én ünnepeljük a szociális munka
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
napját, amely 2016-tól a gondoskodást nyújtó
intézményekben dolgozók számára „piros betűs
ünnep”, munkaszüneti nap.
Siposné Horváth Anita
Dr. Jerebák József
Közel harminc éve dolgozom a szakterületen, de ez a
polgármester
jegyző
hosszú
időtartam kellett ahhoz, hogy megértsem, a
Kihirdetés napja: 2020. október 28.
munkám, egyben emberségem lényege, hogy el tudom-e
ajándékozni a saját életemet, képes vagyok-e a saját
önzőségemen túllépni. A rászorulók minden nap tiszta
tükröt tartanak elénk, melyben láthatjuk, hogy mennyire
sikerült ezt teljesíteni.
agyarok enyere 2020.
A szociális területre sokszor úgy tekintünk, mint a
rászorulók és a szolgálatot vállalók közötti szoros,
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ segítésre épülő kapcsolatra, amit a társadalom
ebben az évben is részt vehetett a 2020. szeptember 25- felelősségvállalása tart fenn. De ennél jóval többről van
én a Karcsán megrendezett Magyarok Kenyere szó. Magyarországon a szociális ellátórendszer
Adományozó Ünnepségen.
szerteágazó területein százezer ember végzi minden nap
embert próbáló munkáját. Hivatásunk a közvetlen
segítség mellett olyan dolgokat is lehetővé tud tenni,
hogy a bölcsődébe járó gyermek édesanyja és édesapja
dolgozni tudjon, hogy a fogyatékkal élő személyek
hozzátartozói egy rövidke időre lélegzethez jussanak,
hogy az egyedül élő idős honﬁtársaink gyermekei,
unokái is nyugodtan, a szülő, nagyszülő irányába érzett
gyötrő aggodalom nélkül hajthassák esténként álomra
fejüket. Feladatunk, hogy a kilátástalannak tűnő
helyzetekben, a legnagyobb nyomorban is ráleljünk arra

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a
magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú
összefogása. Az egész éven átívelő programban
Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence
magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a
gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő
szervezeteknek – határainkon innen és túl. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a támogatásukat!
Ez a kezdeményezés is ékes példája a másokon
segíteni akarásnak, a segélykiáltások meghallásának.
Kallóné Szilvási Zita
Intézményvezető
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a nagyon vékony kapaszkodóra, amit megfogva közösen
felhúzhatjuk magunkat a mélyből.
Ha a szociális munka lényegét szeretnénk megtalálni,
azt a közösségvállalásban, az egymás iránt érzett
felelősségben és a cselekvő szeretetben lelhetjük meg.
Szent Márton katonaként egy zord téli éjszakán
megosztotta köpönyegét egy fagyhalál szélén álló
koldussal, így mindketten életben maradhattak.
Példájából láthatjuk, hogy csak úgy tudunk életben
maradni emberként, ha egy másik embertársunk életét
ugyanolyan fontosnak tudjuk érezni, mint a sajátunkét.
A szociális munka napja alkalmából kívánom a
térségben dolgozó szociális szakembereknek, hogy
mind munkájukban, mind szeretteik körében találják
meg azt a személyes kapcsolatokban rejlő erőt és
örömöt, amely az ünnepeken túli időszakokban is biztos
támaszuk lehet.
Egyben köszönetemet és elismerésemet is szeretném
kifejezni a szociális területen dolgozó munkatársaknak,
akik munkájukat szeretettel, empátiával és magas
színvonalon végzik!
Kallóné Szilvási Zita
Intézményvezető

sikerült elkerülni. Önzetlen segítségüket és folyamatos
támogatásukat hálásan köszönjük!
Kallóné Szilvási Zita
csoportvezető

z ország legjobbjai között
az nyedy diákjai

Az elmúlt esztendők hagyományait folytatva iskolánk
tanulói az előző tanévben is részt vettek a Miskolc
Szirmai Református Általános Iskola által szervezett
országos környezetismereti - környezetvédelmi vetélkedőn.
A járvány miatt rendhagyó módon az országos döntőre
május helyett október 2-án került sor, online formában.
Három csapatunk készült izgatottan a vetélkedésre.
A Bóta Dániel, Keresztesi Krisztián, Simon Dénes
alkotta csapat a tavalyi első helyezés után V. helyen
végzett. Felkészítő pedagógusuk Horváth Lászlóné volt.
Kuli Viktória, Kovács Ágnes Panna, Szabó Anna
alkotta csapat VI. helyezést ért el.
III. helyen végzett a Gyöngyösi Flóra, Hunkó Hanna,
Szolga Noémi csapata.
Utóbbi két csapat felkészítő tanára Sándor Tibor.
Köszönöm a szülők támogatását gyermekeik felkészüdományok a atolikus aritásztól lésében!
Szeretettel gratulálok diákjainknak és az őket segítő
pedagógusoknak
az eredményes szerepléshez!
Az Egri FőegyházHorváth László
megye Karitász Közigazgató
pontja idén nyáron és
ősszel, a koronavírus
járvány első hullámának lassú lecsengése
után is aktívan támoedves
ezőcsátiak!
gatta a Mezőcsáti Boldog Gizella Karitász Éppen egy éve, 2019. októberében került bemutatásra
Csoportot, és rajtunk férjem Mezőcsát története című kötetete, amely két
keresztül a kistérség évtizedet várt a megjelenésre.
rászoruló lakosságát.
A kézirat elkészítése számos nehézségbe ütközött, de
A Fogyatékosok Nap- leginkább a pótolhatatlan dokumentumok hiánya volt az
pali Intézményének akadály, mert a történelem viharai és az emberi butaság
egyik mozgássérült ellátottja egy új elektromos mopedet szinte mindent elpusztított. Budapest, Eger, Mezőcsát,
kapott a szervezettől, amit boldogan vett használatba Miskolc, Sátoraljaújhely levéltáraiban és egyházi
azon-nal, így mindennapi közlekedését lényegesen irattáraiban egyenként kellett összegyűjteni a kevéske
sikerült megkönnyíteni. Továbbá a Mezőcsáti Kistérség megmaradt adatot. Emlékszem, hogy hányszor jött haza
településein szétosztva összesen 8 család részesült elkeseredve, mert egész napi munkája során szinte
kályhaadományban, ezeket a családokat a Katolikus semmit nem talált. De őt ez nem törte le! Mindig
Karitász Központja választotta ki. Itt szeretnénk hihetetlenül szorgalmas, kitartó volt. Erőt adott neki,
megemlíteni, hogy a mopedből országosan csak 5 darab, hogy szülőhelye történetét megírhatja!
míg a kandallókból országon mindösszesen 60 darab Talán a lányai születésekor láttam annyira boldognak,
került adományozásra, így mindenképpen nagy dolog, mint a kötet bemutatóján. Az a nap csodálatos volt! Az
hogy kistérségünk is kaphatott ezekből a fűtési és járást óriási érdeklődés, a felé áradó ﬁgyelem és szeretet
segítő eszközökből.
boldoggá tette. Büszke volt a város fejlődésére, a szépen
Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a felújított épületekre, a Mezőcsáti Színtársulatra,
katolikus karitász az egyszeri krízistámogatásával közel mindarra, ami szülőhelyét országosan ismertté, sőt
20 családnak tudott segíteni főleg közüzemi számláik, elismertté tette. Tele volt ötletekkel, tervekkel, hogyan
tartozásaik rendezésében, ezzel több családot a fogja népszerűsíteni Mezőcsátot, amit oly nagyon
közüzemi szolgáltatások kikapcsolásától mentettek szeretett. Akkor értettem meg, hogy a sok évtized
meg, valamint 2 család esetében a kilakoltatást is távollét ellenére a szíve és lelke csáti maradt!
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Amikor megtudta, hogy díszpolgári címre jelölték
felragyogott! Hihetetlenül sokat jelentett neki pusztán a
jelölés is, ami napokig lelkileg, ﬁzikailag is erőt és hitet
adott a gyógyuláshoz. Még a kórházi betegágyán is
többször megkérdezte: Hogyan fogunk mi elmenni
csátra? Hál'Istennek volt erőm azt mondani, hogy
elhalasztották az ünnepséget, amikor majd meggyógyulsz…
Novemberben szeretteinkre emlékezünk, akik már
nincsenek közöttünk. Kérem, hogy ne felejtkezzenek el
azokról sem, akik még velünk vannak! Ezekben a nehéz
időkben különösen szükségünk van emberi szóra,
szeretetre. „Az ember végül rádöbben, hogy egész
életében csak az volt az igazán értékes, örömteli és jó,
amikor szeretett. És szerették.” – ahogy Müller Péter
gyönyörűen megfogalmazta.
A férjem, dr. Szecskó Károly kivételes, jó ember volt.
Nevét nagyapja után kapta, akire hihetelenül hasonlított,
mind külső, mind belső tulajdonságai alapján.
Mindketten a kitartó munkában hittek, a családban, a
tisztességben, a szeretetben, az emberi jóságban. Kedvesek és szelídek voltak, szívesen anekdotáztak. Engedjék meg, hogy a férjem róla szóló írását közzétegyem.
Valamennyiüknek erőt, egészséget, boldogságot
kívánok!
Tisztelettel és szeretettel:
Szecskóné Emőke

zecskó ároly nagyapám, azaz
hogyan lettünk mezőcsátiak
Nagyapám, Szecskó Károly 1859-ben született – az
akkor még Heves és Külső-Szolnok vármegye területén
lévő – Eger városához közel fekvő Bátor faluban. Apja
a káptalani birtok kertésze volt, anyja korán elhunyt.
Apja újra nősült s mostohaanyja valóban „mostohán”
bánt vele, ezért kb. 13–14 éves korában néhány falubeli
cimborájával elindult munkát keresni.
Édesapámtól ezt a történetet hallottam nagyapám első
gyónásáról, amely 6–7 éves korában lehetett. A gyónás
előtt megkérdezte mostohájától, hogy mit mondjon el a
papnak. „Mondd el – javasolta a mostoha –, hogy rossz,
szófogadatlan gyerek vagy, visszafeleselsz, stb.”
Nagyapám a szájába adott mondatokat szóról szóra
elmondta a papnak, aki erre nagyon dühös lett, s azt
mondta: „A bűneidért – ha nem a templomban lennénk –
úgy elvernélek, mint a kétfenekű dobot.”
Nagyapám munkakeresés közben eljutott Borsod
megyébe, Parasztbikre (jelenleg Dollártanya), ahol
Sturmán György földbirtokos kisbéresként alkalmazta.
Édesapám emlékeiből tudom, hogy a téli időben elázott
a csizmája, s ráfagyott a lábára. A nagyságos úr nagyon
megszerette a hűséges, szorgalmas kisbéresét, aki a
rábízott négy ökröt (Kacír, Bolygó, Szarvas, Fickó)
szeretettel gondozta. A cselédkönyvébe Sturmán
nagyságos úr ezt írta: „Magaviselete kitűnő,
elfelejthetetlen ﬁú.” Édesapám azt hallotta az apjától,
hogy a nagyságos úr nagy vadász volt. Csak agarakat
tartott és azoknak minden évben juhtúrót tetetett el a
hordókba, s azt letapasztották, hogy érjen, s ebből

táplálták a kutyákat.
Sturmán egyik cselédje volt a Varga-család. Ez a
família nagyon veszekedős volt és a cselédlakásokon a
közös konyhán állandóan marakodtak. Ezért a
nagyságos úr gyakran telepítette őket más lakásba.
Amikor megunta az örökös patáliát felmondott nekik.
Nagyapámat kérte meg, hogy Vargáékat és bútorait rakja
fel egy szekérre. Nagyapám megkérdezte, hogy hová
vigye a családot? A mérges úr azt válaszolta: „Vidd ki
őket a birtokom területéről. S azt se bánom, ha ezután az
árokba borítod őket!”
Nagyapám 1880 körül Mezőcsátra költözött, s két
helyen volt cseléd Tóth Sámuel és Tóth István
gazdáknál. 1884-ben feleségül vette Gyökér Borbála
egerszalóki leányt, aki Csáton volt szolgáló.
Házasságukból tíz gyermek született: Julianna, János,
István, Lídia és Károly (ikrek, de torokgyíkban korán
meghaltak), József, Terézia, Borbála, Zsóﬁa. Első
leányát, Juliannát Vincze Mihály, egy ároktői pásztor ﬁa
vette feleségül. János felesége Varga Erzsébet volt.
István nőtlenül halt meg 1915-ben az olasz fronton.
József (1902–1984) az édesapám, Török Máriát
(1910–1991) vette nőül 1930-ban. Terézia férje, Földi
János juhász, Borbáláé Kormos Gábor parasztember,
Zsóﬁa férje Kazay István volt.
Nagyapám nem tudott írni, olvasni és csak a nevét
tanulta meg leírni. Mezőcsátról a bátori rokonainak
küldendő leveleket mindig valamelyik gyermekével
íratta meg, majd felolvastatta annak szövegét. Ezt
követően a gyerek átmásolta a „végleges” szöveget egy
levelezőlapra, s így adták fel a postán.

A mezőcsáti Deák Ferenc utcai (10–14. sz. alatti)
telken egy rozzant ház állt. Helyére a jellegzetes paraszti
lakóházat 1902-ben Szecskó Károly (1859–1936)
nagyapám és nagyanyám Gyökér Borbála (1867–1944)
építette. A vályogból épített, nádtetős, gerendás, döngölt
földes házban szoba, konyha és kamra volt. Az építőanyagok nyáron hűvöset, télen meleget biztosítottak. A
kemencét a konyhából lehetett fűteni. Az udvaron
minden elfért, ami a paraszti gazdálkodáshoz kellett:
istálló, kocsiszín, disznóól, tyúkól, gémeskút, füstölő,
verem, kukorica góré. A telek eredeti területe kb. 1200
öl volt, de jószívű nagyapám a portát elosztotta
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gyermekei között.
Édesanyám halála után 1992-ben a szülőházam el
kellett adni, bár nagyon szerettem volna, mint
jellegzetes mezőcsáti portát megmenteni, múzeumi
célra felajánlani. Helyén már új ház áll, de én sosem
feledem azt és az ott töltött boldog éveket!
Fekete Istvánnal vallom: „A szülőföld szálai örök
összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és
amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.”
Szecskó Károly

madarak vonulásának igaz
története
Ősz idején bizonyára sokan felﬁgyeltünk már a
madarak vonulására. Napjainkban is, mint a mindent
magával sodró árvíznek morajló hullámai, úgy
hömpölyögtek végig az úttalan utakon, a vaksötét
éjszakákon a vonuló madarak tömegei. Tízezrekre,
néha százezrekre rúgott a madarak száma, amint
tömeges vonulásuk idején egyetlen éjszaka folyamán
tovarepültek az útjukba eső, számukra kedvező fekvésű
hegyszorosok, tengerszorosok, valamint sík területek
felett.
A vonuló madaraknak a tél idején való kilétük a régi
időkben megmagyarázhatatlannak, sőt rejtélyesnek
bizonyult, s így a régi ember elméjében számos
hiedelem született. A középkorban úgy hitték, a fecske a

lápterületek iszapjában telel. Sőt volt olyan eset is, hogy
úgy vélték, a vonuló madarak a Holdra repülnek és ott
töltik a telet. A valóság a természet különlegességét
bizonyítva még ezen fantasztikus elképzeléseknél is
izgalmasabb rejtélyeket tartogat számunkra. A vonulás
legfőbb oka egyértelműen a kedvezőtlen időszak
kivédése (tél) egy olyan területre való vándorlással, ahol
számukra megfelelő környezeti feltételek és elegendő
táplálék mellett élhetnek.
Melyek a vonulók pontos útvonalai?
Nálunk a Tiszántúlon látványosabb a madárvonulás,
mint nyugaton. A tömeges madárvonulásairól különösen
a Hortobágy nevezetes. Ez a vidék olyan gyülekezési
tanyája a vadludaknak, amelynek igen kevés párja van a
Földön. Ennek oka abban gyökerezik, hogy az európai
vonuló madarak nagyobb része délnyugat-északkeleti
irányban vonul, délnyugatról az Adria felől vagy a
Balkán belsejéből érkeznek tavasszal, ősszel pedig
északkeletről jönnek, s délnyugat felé vonulnak el a téli
szállásaikra. Az Oroszországból érkezők az északkeleti
Kárpátokat átrepülve egyenesen jutnak le az Alföldre,
vagy pedig a Magas Tátra eltereli őket. Egy részüket
kelet felé, más részüket pedig nyugat felé. Az előbbiek
nagyobb része a Tiszántúlra, az utóbbiak a Maros
völgyébe, majd a Fertőre jut. Ott kedvező mennyiségű
táplálékra, és alkalmas pihenőhelyekre lelnek. Ezért
néha heteken át is ott maradnak, amíg az időjárás és a
táplálék mennyisége és „minősége” megengedi. Ezek az
úgynevezett gyülekező állomások és pihenőhelyek.
Magyarországon ilyen természetvédelmi oltalom alatt
álló terület a Hortobágy, mely a világ egyik legnagyobb
vadlúd gyülekező helye. Továbbá jelentős állomás még a
Balaton, főleg a fecskék és seregélyek számára. Amikor
máshol a fecskék már mind elvonultak, a Balaton mellett
még sok százas és ezres csapatot lehet látni, különösen
alkonyatkor, amint hangos, vidám csicsergéssel
repdesnek a nádas fölött. Nagyszabású madárpihenő
helyek még a megfáradt utazóknak a Fertő vidéke,
valamint a Velencei tó is.
Az európai vonuló madarak általában három csoportra
oszlanak. A délnyugati vonulók, a délkeleti vonulók, s
azok a fajok, amelyek a születési helytől úgymond
„sugarasan” távoznak. A délnyugati vonulókhoz tartozik
a legtöbb éneklő madarunk (vörösbegy, hantmadár,
sárgarigó, énekes rigó stb.) gázlómadaraink javarésze
(bíbic, cankó, goda stb.) a gémfélék, az úszók
(dankasirály, kormos szerkő, szárcsa, vízityúk), s végül a
galambfélék. A délkeletiekhez aránylag igen kevés
madár tartozik (gólya, kakukk, búbos banka). A sugaras
vonulók jellegzetes alakja nálunk a batla.
A legérdekesebb vonulónk egyike a fehér gólya, amely
a Weser folyótól keletre eső területeken délkelet felé
vonul Magyarországon, Bulgárián és Kis-Ázsián
keresztül át Palesztinába, majd onnan Dél-Afrikába,
ellenben a Weser folyótól nyugatra eső vidékekről
délnyugat felé távozik Spanyolország és Marokkó felé.
A seregélyek közül az észak-európai példányok
Angliában telelnek, a közép-európaiak Franciaországban, Spanyolországban s onnan Marokkóba is
ellátogatnak. Még Csehország seregélyei is oda mennek,
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de már a magyar területekről Olaszország felé távoznak,
és Tuniszban érik el utazásaik végpontjait. A seregélyek
tehát látszólag felosztják egymás között a rendelkezésre
álló téli szállásokat.
Az erdei szalonkák Skóciábó Írországba röpülnek a
téli szállásukra, de Spanyolországba is eljutnak. Oroszországból Angliába vonulnak, de Dél-Franciaországba,
sőt Olaszországba is lerepülhetnek. A svédországi erdei
szalonkák szintén Dél-Franciaországban telelnek,
viszont csehországiak Korzika szigetén.
Különleges és egyedi eset a sarki csérek esete, hiszen a
vándormadarak közül a legnagyobb távolságot ők teszik
meg. Észak-európai költőhelyeikről egészen az
Antarktisz peremvidékéig vonulnak, így évente kb. 40
000 km-es utat tesznek meg vonulásuk során.
Valamivel könnyebbnek tűnik a dolga azoknak a nagy
testű madaraknak (pelikánok, gólyák, ragadozó
madarak), amelyek viszonylag nagy szárnyfelületükön
vitorlázva, a felfelé szálló légáramlatokat „lovagolják
meg”, majd ha elég magasra jutottak, szinte szárnycsapás nélkül vitorláznak a cél irányába. Általában ezen
madarak nem szívesen repülnek a nagyobb víztömegek
felett. A Földközi-tengert elsősorban a Boszporusznál és
a Gibraltári-szorosnál szelik át, de egyes fajok Szicílián
keresztül haladnak át.

távolságban. Ha mármost valamelyik madár vonulás
közben vagy lassít, vagy irányt változtat, akkor a
mögötte röpülő madárnak elegendő ideje marad a
kitérésre. Így együtt tudnak maradni, és mégsem
zavarják egymást.
A többi kisebb-nagyobb testű madár a csapatban való
vonulást különböző alakulatok fölvételével teszi
lehetővé. Egyik ilyen rendkívül jellegzetes és közismert
vonulási alakzat a „V”-betűben való repülés, vagy az ék
alakban való vonulás. Az élen haladó vezető elég
gyakran változik. Annak lemaradása után a következő
madár kerül az élre, majd ez is az ék másik szárába vonul
vissza s újból a következő madár kerül sorra. Az éknek
így hol az egyik, hol a másik szára a hosszabb. A
vezetőnek van a legnehezebb dolga a csapatban, hiszen
neki kell legyőznie a levegő ellenállását. Ezért ha
elfárad, átadja a helyét a következőnek.
Az ornitológiai kísérletek és megﬁgyelések azt
bizonyítják, hogy a vonuló madarak is rendelkeznek
valamiféle „iránytűvel”, ez a „segédeszköz” pedig
nappal a Nap, illetve éjszaka a csillagos égbolt. S ez a
képességük biztosabb, mint akármilyen GPS. Ahhoz
tehát, hogy a madár egy bizonyos irányt tartani tudjon,
állandóan módosítania kell a Naphoz viszonyított
szögét, vagyis pontosan mérnie kell az időt is. Máshol áll
ugyanis a Nap reggel, mint délben. Más vándorok pedig
A madarak tájékozódása, a vonulás időszakai
különleges módon a Föld mágnesessége alapján
A vonulás napszakát tekintve háromféle kategória van. tájékozódnak hosszú útjuk során.
A vonulók egy része csak nappal vonul, másik része úgy
nappal, mint éjjel, a túlnyomó részük viszont csak éjjel. Végezetül
Nappali vonulók a gólya, az összes nappali ragadozó A madarak nélkülözhetetlen szemet alkotnak az
madár és a varjúfélék. Nappali és éjjeli vonulók a daru, a élőlények láncolatában. Az állatvilág egyensúlyának
bíbic, a vadludak, a gémek, a sirályok, a fecskék, a rigók, hathatós őrei, mert megakadályozzák más állata pacsirták, a seregélyek, a légykapók stb. A többi csoportok (pl. rovarok) túlkapásait, melyeknek
madárfaj éjjel vonul.
védtelenül kiszolgáltatva a természetes ökológiai
A nappal vonuló gólyák vonulásánál az öreg tapasztalt rendszerek összeomlanának. A haszon, amit az
gólyák vezetik az öregekből és ﬁatalokból álló vegyes embernek szolgáltatnak, persze nem számítható ki
csapatokat a jól ismert utakon keresztül a téli szállásra.
tételesen. Azt azonban meglehetősen biztosra lehet
Viszont ott van a ﬁatal kakukk csodálatraméltó esete. állítani, hogy a hasznuk sokkal nagyobb, mint az a kár,
Szülei attól kezdve, hogy a tojást becsempészték az melyet egy-egy esetben (pl. kertben) okoznak.
idegen madár fészkébe, többet nem törődnek vele, Jó tanács: ha kárt okoznak, jusson inkább eszünkbe
ösztönére bízták ﬁókáikat. A kakukk éjjel vonul az azon felbecsülhetetlen hasznuk, és roppant értékük,
ösztöne által sugallt irányban, s az alatta elterülő vidék feladatuk, amint a természet élő elemeként magukra
felszínalaktani tényezői sem zavarják meg a vonulás vállalnak. Mindenképp nemes és helyes cselekedet,
kezdetén fölvett irány betartásában. Egymaga vág neki mikor őket oltalmunkba, ápolásunkba fogadjuk. Sajnos
az addig soha meg nem tett útnak, hogy pontosan mai mező- és erdőgazdaságunk éppen a legértékesebb
eltaláljon a kakukkok téli szállására.
madarainkat tizedeli meg az által, hogy leszűkíti
A nappal vonulók között talán csak a ragadozók azok, táplálkozási helyeiket, sőt elpusztítja fészkelő tanyáikat,
amelyek magányosan vonulnak, a többség kisebb- élőhelyeiket. Sokszor arra kényszerülnek, hogy
nagyobb csapatokba verődik, amelyek azután igen elvándoroljanak, és máshol keressenek maguknak
különböző alakulatokat vesznek föl.
alkalmas otthont. Ez persze sok esetben nem
Az apróbb madarak sűrűbb csapatokban vonulnak. megoldható, hiszen minden egyes madárfaj speciális
Oly megdöbbentő, s egyben példaértékű fegyel- környezeti feltételeket igényel, így minden faj a számára
mezettség uralkodik közöttük - a seregélyeknél, legoptimálisabb ökológiai életteret hivatott elfoglalni.
fecskéknél -, hogy minden hang nélkül is a sok 100 fős A jövő egyik legfontosabb természetvédelmi feladatát
csapat minden egyes tagja abban a pillanatban ugyanazt madártanilag tehát így tudnám megfogalmazni: a vonuló
a mozdulatot tudja elvégezni.
fajok esetében nem elég a költőhelyeket ismernünk és
A nagy madaraknál a csapatban való vonulás védenünk, hanem a vonulás, illetve telelés során
problémáját a gólya úgy oldja meg, hogy laza csapatokat használt útvonalak, pihenőhelyek is természetvédelmi
alkot. Így az egyes madarak nagyjából egy síkban szempontból prioritást kell, hogy élvezzenek. Az adott
vonulnak, egymástól körülbelül 10–20 méter fajok, illetve azok populációinak túlélése szempontjából

2020. november
a fentiek mind kulcsfontosságú kérdések és termé- keretein belül Tiszaújváros csapatával közösen veszünk
szetesen elengedhetetlennek bizonyulnak a vonuló részt.
madárfajok egyedeinek életben maradása érdekében is.
U16-os leány Regionális Bajnokság, amiben szintén a
DVTK
támogatásával veszünk részt hamarosan kezVitéz Gábor Miklós
detét veszi.
A Mezőcsáti Kosárlabda várja a kosárlabda sport iránt
érdeklődő gyerekeket 7 éves kortól.
ezőcsáti kosárlabda
Tóth István
Napi rendszerességgel 40 gyermek kosárlabdázik
Mezőcsáton. 7 éves kortól egészen 16 éves korig. Az
edzéseket Lőrincz Mihály és Tóth István tartják. Az
elmúlt években számtalan sikerben lehetett részünk.

A legkissebeknek rendezett „dobd a kosárba” elnevezésű kosárlabda bajnokságban az elmúlt 3 évben a mi
csapatunk képviselte B.-A.-Z. Megyét. Zsolnay
Gyöngyi és Vujity Tvrtko által a megyei bajnokok
részére szervezett tornán részt vett több külföldi csapat
is, a mezőcsáti gyerekek jól szerepeltek, jobbnak bizonyultak többek között az Angliából érkező csapatnál is.
U14-16-os korosztályban minden évben legalább egy
csapatunk sikeres megyei döntőt követően, országos
elődöntős helyezéseket ért el. Utánpótlás Országos
Bajnokságban Észak-Kelet Magyarországon 4 megyét
átölelő bajnoki küzdelemben 22 csapat közül a 4 helyen
zártunk.
Az idei év más, mint az előzőek, mivel tavasszal a
bajnokságok félbe szakadtak a covid miatt. Az
egyesületünk önkormányzati támogatása is elmaradt.
Közel két hónapig szüneteltek az edzések. A nyár
folyamán sikerült TAO támogatás segítségével sporteszközöket beszerezni, aminek köszönhetően az idei
bajnoki idényre biztosított a játékosok felszerelése. A
bajnokság költségei (nevezési díj, utazás, étkezés, egyéb
költségek támogatók hiányában a szülők segítségével
valósul meg.
U12-es korosztályban leány-ﬁú vegyes csapattal veszünk részt az Országos Bajnokságban a 2020/21-es
szezonban a Mezőcsáti DSE színeiben. Az idei
bajnokságban ezidáig még nem talált legyőzőre a
csapatunk.
U14-es leány korosztályos bajnokságban a DVTK
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ezőcsáti
űvelődési özpont és
elérhetőségei

egemlékezés

önyvtár

E-mail cím:
mezocsatimkk@gmail.com

„Csendes a temető, csendesen állj meg itt,
Drága jó testvérünk békében pihen itt.
Áldja meg az Istenem a sírhalom minden porszemét,
Amely betakarja drága jó testvérünk jó szívét.
Amióta örökre itt hagytál bennünket,
oly üres és fájdalmas az élet,
De áldott emléked örökre itt maradt velünk.
Már nélküled jöhet a nyár, az ősz, a tavasz,
De bármilyen szép, nélküled már nem ugyanaz.
Kérjük a jó Istent, hogy jól bánjon Veled,
Legyen békés, csendes a pihenésed!”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor drága jó testvérünk,

Simon Béla
Telefonszámok:

10 évvel ezelőtt örökre itt hagyott bennünket.
5 élő testvére családjaikkal és
keresztﬁa családjával

Művelődési Központ:
+36 20 226 55 54
Csáti Újság:
+36 20 226 55 54
Könyvtár:
+36 20 370 15 84

ezőcsáti ásár
időpontjai
(Kiss József utca):
2020. 11. 11. - szerda
2020. 12. 09. - szerda
2021. 01. 13. - szerda

özeleg az advent
Adventi vásárra nyílik lehetőség
városunk központjában,
melyre Mezőcsát Város Önkormányzata
faházikókat biztosít.
Bővebb indormáció
kérhető

Pelyhe Enikőnél, a
+36 20 371 18 76-os
telefonszámon,
illetve az
önkormányzaton.

Kedves mezőcsáti lakosok!
Elérkezett a november és lassan itt van az első advent, a
várakozás időszaka.
Idén is pompába öltöztetjük az utcákat és a intézményeinket.
Amennyiben olyan nagyméretű (4-5m) fenyőfa található
telkén, udvarán, amitől szívesen megválna, kérjük keressen
fel bennünket annak érdekében, hogy intézményeinkben
méltó helyére kerüljön az ünnep alkalmából. Mindemellett
szívesen fogadjuk a fenyőágakat is, amelyekre már nincs
szükségük, s így a városi adventi koszorú éke lehetne.
Keressenek minket a 06 20 226 55 54-es telefonszámon,
vagy a mezocsatimkk@gmail.com e-mail címen.
Segítségüket előre is köszönjük!
Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
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GUMISZERVÍZ NYÍLT!

Az Árpád úti gumis őszi gumicsere akciói elkezdődtek.
Szerelés, centírozás 1000,-Ft-tól.
Parkolás tágas udvaron, kulturált kiszolgálás.
Érd :70 3736221

raink az érveink.
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gyházi hírek

zületések
Tóbisz Julianna és Bakk László

Katolikus
Egyház

Péter
Barna Ákos és Orosz Judit

Ákos Dominik

Szentmisék
kezdete:
Kedd-szerdacsütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek:
18.00
Vasárnap: 11.00

Kertész- Kovács Adrienn és Kertész Zsolt

Lelle Róza
Farkas Zoltán és Vesztróczy Nikolett

Gréta Izabella
Kiss Gyula és Farkas Csilla Cintia

Linett
Református
Egyház

ázasságkötés
Minden
vasárnap de. 10
órakor
istentisztelet.
November 29-én
vasárnap Advent
I. vasárnapja.

Rostás Valéria és Szukonyik Béla
Horváth Kitti és Botos Gábor
Szatmári Edina és Kiss Gábor

lhalálozás
Szövördi Barnabásné szül.: Sándor Klára 69 évet élt
özv. Szalontay Károlyné szül.: Surányi Olga 93 évet élt
özv. Gál Józsefné szül.: Papp Margit 82 évet élt
özv. Poros Jánosné szül.: Varga Ilona 74 évet élt
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Csáti Újság
Mezőcsát Város havi lapja
2400 példányban jelenik meg havonta, illetve a www.mezocsat.hu oldalon is olvasható
Kiadja: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár
3450 Mezőcsát, Szent István út 17-19.
E-mail: czirkusbabett@gmail.hu
Felelős kiadó: dr. Sikter Péter Szerkesztő: Czirkus Babett
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