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ásárcsarnok átadója

Először a Mezőcsáti Napocska Óvoda gyermekeinek
műsorát tekinthették meg, majd Siposné Horváth Anita
2021. november 26-án, pénteken átadásra került az asszony, Mezőcsát város polgármesterének köszöntő
urópai trukturális és eruházási lapok támoga- beszéde következett:
tásával megvalósult mezőcsáti ásárcsarnok épülete.
Az ünnepélyes átadó kezdetén az épület főbejáratánál
Tállai András miniszterhelyettes úr, Siposné Horváth
Anita polgármester, Szilvási András kivitelező és Bán
Tibor tervező közreműködésével és a szalag átvágásával
hivatalosan is átadásra került a mezőcsáti Vásárcsarnok.
A nemzeti színű szalag átvágása után az épületben
ünnepi beszédek és műsorok várták a meghívott
vendégeket, melynek végén megtekinthették az árusító
csarnokot, ahol az árusok már elfoglalták méltó
helyüket.
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„Nagy örömmel veszem át Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Vásárcsarnok épületét. Munkával, aggodalommal teli hosszú út
vezetett el ezidáig. A tervezési feladatokat 2015-ben
kezdtük, 2016 tavaszáig a pályázatot be kellett nyújtani,
még az év végén megérkezett a támogatói okirat,
miszerint a város vezetők elképzelését, hogy itt ezen a
helyen egy vásárcsarnok jöhessen létre, megkezdhettük.
Különböző akadályok elhárítását követően a beruházást, ami keretében még a rendezési tervünket is módosítani kellett- a Szilvási Kft 2019. augusztus 17-én
tudta megkezdeni, majd évvégével befejezte a beruházást. Használatbavételi engedélyt csak 2021 elején
tudtunk kapni. Különböző törvényi változásoknak
köszönhetően a 2016-os tervben szereplő energetikai
feltételekkel már nem tudta az építésügyi hatóság 2021ben megadni a használatbavételi engedélyt, így ismét
egy nagy problémával kellett megküzdenünk, ahová
energetikus és más szakemberek bevonását is szükségesnek láttuk. Az energetikus véleménye, melyet már a
hatóság is be tudott fogadni, újabb saját forrást igényelt.
A beruházás bruttó 95 millió forint pályázati és 20
millió forint saját forrásból tudott megvalósulni.
A beruházás alatt a piacokról és vásárokról szóló
rendeletünket is újra kellett alkotni, amely sok egyeztetést, kutatást igényelt tőlem és a munkatársaimtól.
Elkészítettük a bérleti szerződés mintáját és egyéb
szükséges dokumentációkat. A Vásárcsarnok bérlői, akik
a kezdetekben jelentkeztek sajnos nem győzték kivárni
ennek a sok akadálynak a leküzdését és másik helyszínt
választottak céljaik eléréséhez. Így a bérlők megtalálása
is újabb feladatot adott számunkra.
A régi árusító hely átköltöztetése és az árusokkal való
elfogadtatása is nehéz feladatot ró ránk. Ez év
szeptemberétől már a helyi termelők és kézművesek a
piac területét birtokba vették.
2021. szeptember 10-én megérkezett az első fecske az
épületbe nagy örömünkre, majd azóta is sorra nyitják
vállalkozó kedvű emberek üzleteiket a Vásárcsarnokban.
Elérkeztem beszédemben ahhoz a részhez, amikor a
hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik
segítették ennek a Vásárcsarnoknak a létrejöttét.
Hálás vagyok a sorsomnak, hogy elmondhatom, hogy
egy újabb épülettel lettünk gazdagabbak. Egy városhoz
méltó helyszínt adhattunk a termelők, árusok és vásárlók
találkozásához.
Hálás vagyok mindenekelőtt Államtitkár Úrnak a soksok segítségért, amelyet városunknak és térségünknek
nyújt. Ennél a beruházásnál is szükség volt a segítségét
kérnünk. Hálásan köszönjük.
Hálás vagyok a tervezőnek, a műszaki ellenőrnek, a
kivitelező Szilvási Kft vezetőjének és munkatársainak.
Hálásan köszönöm kollégáimnak azt a folyamatos
törődést és munkát, amit mai napig tesznek azért, hogy a
Vásárcsarnok zavartalanul működhessen. Hálásan
köszönöm a Képviselő-testület tagjainak a beruházást
kísérő ﬁgyelmet.
Végül pedig szeretném megemlíteni és egyben kérni a
lakosságot, akik, igazi haszonélvezői ennek az új
piacnak, hogy iktassák be hetükbe azt a kis időt, amíg

eljönnek ide vásárolni, enni, beszélgetni és találkozni
ismerősökkel. Így támogatva ezeket a termelőket,
vállalkozókat, hiszen helyiek és térségben élők, ﬁnom és
egészséges termékeket kínálnak. Ha ezt a fajta közösségi
szerepet be tudja tölteni ez a hely, akkor már nem volt
hiába való.”
Ezt követően Tállai András úr, a Pénzügyminisztérium
miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk
országgyűlési képviselőjének ünnepi beszédét hallhatta
a nagyérdemű közönség.

Az átadó ceremónia végén átadásra kerültek az
emléklapok és a rendezvényt a Mezőcsát Népi Együttes
két kiváló táncosa zárta.
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nkormányzati hírek
FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat által alapított „Mezőcsát Város Díszpolgára”
cím, „Mezőcsát Városért” kitüntetés, valamint „a
Közösség Szolgálatában Mezőcsátért” kitüntetés
adományozására ebben az évben is várja a javaslatok
benyújtását, melynek határideje 2022. január 10.
A kitüntetések adományozására az önkormányzat
13/1999. (V. 27.) rendelete szerint javaslatot tehetnek a
város polgárai, valamint a helyi civil szervezetek és
egyéb közösségek is.
„A Képviselő-testület „Mezőcsát Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozhat:
a)
annak a Mezőcsát városban született, vagy a
városhoz kötődő, itt élő és alkotó állampolgárnak, aki
Mezőcsát fejlődését, előrehaladását, tekintélyének
emelését huzamosabb időn át végzett kiemelkedően
jelentős munkájával vagy egész életművével,
maradandó alkotásaival elősegítette.
b)
annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak a
részére, aki a város nemzetközi kapcsolatainak
fejlesztése, gazdagítása terén kifejtett, kiemelkedő
tevékenységével hozzájárul Mezőcsát város hírnevének,
tekintélyének növeléséhez”.
„A Képviselő-testület „Mezőcsát Városért” kitüntetést
adományozhat azoknak a Mezőcsát városban született,
vagy itt élő és alkotó magyar, vagy külföldi
állampolgárságú személyeknek, valamint huzamosabb
ideje tevékenykedő közösségeknek, akik folyamatosan
több éven keresztül kifejtett munkásságukkal az
egészségügy, szociálpolitika, a sport, az ifjúság, a
kultúra, a művészet, az oktatás, a település fejlesztése, a
közigazgatás, és egyéb területen végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település
fejlődésében”.
A „Közösség Szolgálatában Mezőcsátért” kitüntetés
adományozható azoknak a természetes személyeknek,
jogi személyeknek és egyéb közösségeknek, akik
Mezőcsát város szolgálatában jelentős tevékenységet
fejtettek ki”.
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. november 8-án tartotta közmeghallgatását. A
megjelentek a város elmúlt évi működését bemutató
diavetítéssel egybekötött előadást, az erről az időszakról
készült kisﬁlmet és az önkormányzat rendezvényeinek
emlékezetes képeit tekinthették meg. Polgármester
asszony beszédében kitért a fejlesztésekre, az elnyert
pályázatokra és azok összegeire.

3/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását.
Megvizsgálva az alaprendeletet, egy új helyi jogszabály megalkotására került sor, amely kidolgozásában
a kialakult helyi gyakorlat, valamint a mindennapi
munka során felmerült igények lettek alapul véve a
magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően.
Felülvizsgálatra került az élelmezési térítési díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet. A
dolgozói étkeztetés térítési díja határozatban lett megállapítva. A korábbi rendelet szerint az önkormányzat
intézményeinek és költségvetési szerveinek alkalmazottai részére az egyszeri étkezés (ebéd) egy napra jutó
kedvezményes térítési díja 330.- Ft+ÁFA összegben, a
szabad ételszolgáló kapacitás, külső értékesítés (ebéd)
egy napra jutó térítési díja 530.- Ft+ÁFA kerül meghatározásra.
Szükség volt a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról és a ﬁzetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet deregulációjára.
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
21/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének 1. pontja kiegészítésre került azzal, hogy
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 8. §-ában meghatározott hatásköröket a
polgármester gyakorolja.
A rendeletek a www.mezocsat.hu honlapon, illetve a
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján megtekinthetők.
Döntés született a sporttelep fejlesztésére irányuló
tulajdonosi hozzájárulás adásáról és az ingatlan
térítésmentes használatba adásáról, továbbá a Mezőcsát,
Kiss József utca 2/A. I/1. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévő lakás nyílt eljárásban történő meghirdetéséről.
Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a TOP4.1.1-15-BO1-2016-00029 azonosító számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőcsáton” című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó ajánlatkérési eljárás eredményéről.

„Tisztítsuk meg az Országot!”projekt
Illegális hulladéklerakók
felszámolásának támogatása
2021.

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kedvezményezett: Mezőcsát Város Önkormányzata
Támogatási összeg: 10.226.108.- Ft
Projekt címe: Illegális hulladéklerakók felszámolása
Mezőcsáton
Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testülete A támogatott tevékenység helyszínei: Munkácsy utca,
2021. november 18-án rendkívüli ülést tartott, melyen az hrsz.: 2338/1 és 2373
alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Projekt célja:
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya Mezőcsát Város Önkormányzata kiemelt feladatának
célvizsgálat keretében kezdeményezte a pénzben és tekinti az illegális hulladéklerakók felszámolását. Ennek
természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló érdekében jelen pályázat által a Munkácsy utca végén
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találhat két, önkormányzati tulajdonban lévő területen
kívánja megvalósítani a 400 m3 építési törmelék és a
vegyes hulladék összegyűjtését, elszállítását és szakszerű kezelését. A pályázat adta lehetőségeknek megfelelően támogatást igénylünk az összegyűjtés gépi
munkáihoz, ezen kívül a MIREHU Kft.-n keresztül az
összegyűjtött hulladékot kezelésre elszállíttatjuk.

A kiindulási állapot a Munkácsy utcában –
2021. szeptembere

Megtisztított területek a Munkácsy utcában
2021. november végén

ájékoztatás

Folynak a munkák a Munkácsy utcában
2021. novemberében

Tisztelt Lakosok!
A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és
önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által
történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.
28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 635/2021. (XI.
18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy polgármesterként nem rendelem el az önkormányzati fenntartású
intézményeknél határozatlan idejű jogviszonnyal
rendelkező munkavállalók esetében a SARS-CoV-2
koronavírus elleni védőoltás felvételét.
Azonban felhívom a ﬁgyelmet arra, hogy 2021.
december 15. napjától nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony az állami és önkormányzati intézményeknél, illetve szervnél olyan személlyel, aki a
védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist)
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nem vette fel.
A kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére
egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele,
és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett
személyt kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény
alátámasztja.
A foglalkoztatási jogviszony létesítésekor az igazolás
módja a fentiekben részletezettekkel megegyezik a
koronavírus elleni védőoltásnak az állami és
önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által
történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.
28.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapán.
A munkáltató kezelheti a jogviszony létesítésével
érintett személy adatait a veszélyhelyzet megszűnéséig.
iposné

orváth nita s. k.
polgármester

éli veszélyek a fűtési szezon veszélyei
A fűtési szezon beköszöntével milyen veszélyforrások-kal kell számolnunk?
A fűtési szezon legjellemzőbb káresetei a kéménytüzek
és a szén-monoxid-mérgezéses esetek, amelyek a
legtöbbször a tüzelő-fűtőberendezések, valamint az
égéstermék-elvezető rendszerek helytelen használata,
nem megfelelő karbantartottsága miatt következnek be.
A szén-monoxid-mérgezés az esetek túlnyomó
többségében a nem megfelelő légutánpótlásra vezethető
vissza. A kéménytüzekhez hasonlóan, ezekben az
esetekben is a megelőzés a fontos. A tüzelőberendezések, illetve kémények rendszeres ellenőrzésével és
karbantartásával, valamint a lakások levegő-utánpótlásának megfelelő biztosításával jelentős mértékben
csökkenthetők az épület-gépészeti berendezések használatából fakadó kockázatok
Hogyan előzhetjük meg a kéménytüzeket?
A tapasztalatok szerint a kéménytüzeket a nem
megfelelő tüzelőanyag használata, illetve a nem
megfelelő tüzelési mód, a tökéletlen égés okozza. A
kémények belsejében ezek hatására megindul egy
kátrányosodási folyamat, ami végül kéménytűzhöz
vezethet. Így tehát a kéménytüzek a rendszeres
karbantartással és a megfelelő tüzelőanyag használatával könnyen megelőzhetőek.
Milyen tanácsokat kell megfogadniuk a szilárd anyagú
tüzelési rendszereket használóknak?
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett
vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező
gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány
és a korom lerakódását. Ha valaki csak két hétig
háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány
rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál
fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.
A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és
kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is

gyulladhat.
Ez mellett érdemes nyáron beszerezni a tüzelőanyagot,
hogy a fűtési szezonig legyen ideje a faanyagnak
kiszáradni, hiszen annak érdekében, hogy az égés minél
tökéletesebb legyen, a legjobb, ha kemény, száraz fát
használunk.
Szilárd tüzelésű berendezések esetén évente egy
alkalommal ingyenes a kéményseprés. Nagyon fontos
annak tudomásul vétele, hogy a sormunka során esetleg
feltárt hiányosságok megszüntetése a saját és családunk,
illetve anyagi javaink jól felfogott érdeke.
Hogyan és milyen módon tudjuk karbantartani a
fűtőeszközeinket?
Fontos különválasztani magát a berendezést, illetve az
égéstermék-elvezetőt, vagyis a kéményt.
A gázkazánok esetében a tartós üzem előtt elengedhetetlen az égőtér és a hőcserélő tisztítása. Ellenkező
esetben a por ráéghet a hőcserélőre, emiatt a kazán
hatásfoka romlik, tökéletlen égés jön létre, mindez
előbb-utóbb a kazán leállásához, rosszabb esetben akár
szén-monoxid-mérgezéshez is vezethet. A téli üzemmódra való átállás előtt fontos szakemberrel ellenőriztetni a gázszelepek, ventilátorok és a keringtető szivattyúk működését, és a biztonsághoz a füstelvezetők,
kémények vizsgálata is nélkülözhetetlen.
Minden kéményt rendszeresen kell ellenőriztetni, attól
függően, milyen fűtőberendezés kapcsolódik hozzá.
Egy társasházi lakásban az égéstermék-elvezetőt a
kéményseprőnek kell megvizsgálnia és ellenőriznie. A
jogszabály kétévenkénti ellenőrzést, szilárd tüzelés
esetében évenkénti ellenőrzést ír elő.
A társasházi lakásokban az ellenőrzést a kéményseprők
úgynevezett sormunkaterv alapján végzik, vagyis
automatikusan mennek. A családi házak esetében
viszont a tulajdonosnak kell kérnie. Időpontot online, a
www.kemenysepres.hu oldalon, a 1818-as ingyenesen
hívható telefonszámon, a 9.1-es menüpont alatt
egyeztethetünk. Ha bekövetkezik a baj, akkor haladéktalanul jelezze a 112 ingyenes központi segélyhívó
telefonszámon! Segítünk!

nyedys sikerek a

olyai versenyen

Idén is online formában került megrendezésre a megyei Bolyai anyanyelvi és matematika csapatverseny.
Ami nem változott: iskolánk tanulói ismét szép
eredményeket értek el!
Az anyanyelvi versenyen 4. évfolyamos tanulóink
eredményei:
II. helyezést ért el a Borai Graciella, Galuska Csaba,
Kis Marcell, Lengyel Zoltán alkotta 4.b osztályos
csapatunk.
X. helyezett lett Gönczi Luca, Maczó Blanka, Szalkó
Réka Emese 4.a osztályos tanuló,
XI. helyen végzett Farkas Luca, Győri Kitti, Harsányi
Noel Zoltán, Pabar Emese Viktória 4.b osztályos
csapatunk.
A tanulók felkészítő pedagógusa Drizner Anita volt.
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Felső tagozatos eredmények:
II. helyezett: Budai Gréta, Gyöngyösi Flóra, Tóth Sára
Luca, Tóth Zsóﬁa 8. évfolyamos tanulók alkotta csapat.
III. helyen végzett 7. osztályos csapatunk Kovács
Ágnes Panna, Kuli Viktória, Lengyelfalvi Erik János,
Tolvaj Nimród összetételben.
V. helyezést ért el a Karikó Emőke Emese, Morák
Ildikó, Nagy Nándor, Pabar Péter Tamás alkotta 5.
osztályos csapatunk.
Felkészítő pedagógus Rembeczkiné Szabó Ágnes.
A matematika versenyen
IV. helyen végzett a Budai Gréta, Gyöngyösi Flóra,
Tóth Sára Luca, Tóth Zsóﬁa alkotta 8. évfolyamos
csapat.
V. helyezést ért el Bóta Dániel, Czifra Edvin Norbert,
Keresztesi Krisztián, Simon Dénes 6.osztályos tanulók
alkotta csapat.
A tanulókat Némethné Vida Éva készítette fel.
Szeretettel gratulálok a szép eredményhez diákjainknak és a felkészítő pedagógusoknak!
Horváth László
igazgató

„…

ajtsátok uralmatok alá
a öldet!”

A zord téli napokban egyik kedvenc időtöltésem a
meleg szobában az ablaknál üldögélve a madáretetők
körül nyüzsgő madarak megﬁgyelése. A falánk,
felborzolt tollazatú, vitatkozó, civakodó apró kis
jószágok látványa mindig derűt csal az arcomra.
Nagymamán udvarán a vén diófa ágain fekete
tollcsomókként varjak gubbasztanak, s ha a gyomruk
jelzést ad, bohókásan lehüppennek az udvarra, vagy a
kertbe némi táplálékot felkutatni. A téli táj pillanatnyi
mozzanata, fordulatainak a meglepetése örök izgalmat
és élményt kínál a ﬁgyelő szemeknek.
„Testvéreim, madárkák, tiszteljétek és dicsérjétek
teremtőtöket, ki tollakat és szárnyakat adott nektek,
hogy szállhassatok, a hová kedvetek tartja. És ad néktek
eledelt és nincs gondotok vele.” Így prédikált egykoron
Róma közelében Assisi Szent Ferenc az ég madarainak.
Szent Ferencet a növények és az állatok tisztelete,
élőlénytársai iránt érzett önzetlen szeretete, a természethez való roppant ragaszkodása és bizalma jellemezte.
Tél idején bort és mézet adott a méheknek, s etette a
madarakat is, hogy el ne pusztuljanak. Assisi Szent
Ferencet ezért gyakran ábrázolják kopottas barna
öltözetben, ahogy a madarakkal társalog. Ugyancsak
példaértékűek számunkra az egyetlen magyar alapítású
szerzetesrend tagjai, – a pálosok - is, akik szintén a
természetbe vonultak vissza imádkozni, és így képesek
voltak eggyé válni a természettel, hiszen ők is tisztelték
és szerették a teremtett világ értékeit.
Kevés olyan lehetőség van, amellyel az embereket

olyan megkapó módon lehet meggyőzni a természet
védelméről, mint a téli etetőn szorgoskodó éhes madarak
látványa. Van valami megindító abban, amikor a ködös,
zúzmarás téli reggeleken a a cinegék, a zöldikék, a rigók
és társaik sorban ülnek az ágakon és csillogó, vágyakozó
szemekkel néznek az ablak felé, várva, hogy a kinyúló
kéz eleséget szórjon az etetőbe. Nagyon fontos, hogy az
etetés megkezdése után folyamatosan kell etetni egészen
a tél végéig. A madarak gyorsan rátalálnak a rendszeres
táplálékforrásra, s újra meg újra fel is keresik azt. Az
olyan etető, amely éppen a legnagyobb szükségben
hagyja cserben a rászorulókat, többet árt, mint használ.
Hiszen a nagyobb körzetből odaszokott madarak a
nyújtott táplálék megszűnte után nem találnak elegendő
természetes eleséget, s így akár el is pusztulhatnak.
Figyeljünk oda mi is ezen téli napokban kis
barátainkra, hiszen a Bibliában található felszólítás –
„hajtsátok uralmatok alá a Földet”(Teremtés könyve) –
arra is fölöttébb utal, hogy az ember vállaljon
felelősséget a természetért és gondoskodjon róla. A
madarak téli etetésével elősegíthetjük a nem költözők
áttelelését, és egy-egy forgalmas etető látványa –
különösen a gyermekek számára - felüdülést nyújt. A téli
etetés tudatosítja és elősegíti az ember kapcsolatát és
felelősségét a természet, s ezen belül a madárvilág iránt.
Csodaszép feledhetetlen téli pillanatokat és áldott,
békés karácsonyt kívánok!
Vitéz Gábor Miklós

ézeskalács recept
125 g méz
1 csomag mézessütemény fűszerkeverék
150 g vaj
150 g barna cukor
2 db tojás
500 g liszt
2 tk szódabikarbóna
só
1 narancs reszelt héja
A mézet és a fűszereket egy kis lábasba tesszük, és kevergetve összemelegítjük. Ezután hozzáadjuk a vajat,
amit hagyunk teljesen elolvadni.
A barna cukrot és a tojásokat robotgépben habosra
keverjük, majd a robotgépet alacsony fokozatra kapcsoljuk, hozzáadjuk a mézes keveréket, majd fokozatosan a szódabikarbónával, a sóval és a narancs lereszelt héjával elkevert lisztet is. Lágy, ragacsos
masszát kapunk. Kiszedjük a keverőtálból, kettéosztjuk, fóliába tekerjük, és pár órára vagy akár egy egész
éjszakára a hűtőbe tesszük.
A hűtőből kivéve hagyjuk egy kicsit felengedni a
masszát, és lisztezett deszkán kb. 2 mm vastagságúra
nyújtjuk, és tetszés szerinti formákkal kiszúrjuk. 180
fokra előmelegített sütőben 8-10 percig sütjük, éppen
csak addig, amíg egy kis színt kapnak (vigyázni kell,
könnyen megégnek!). A sütőből kivéve hagyjuk
kihűlni a mézeskalácsokat, majd írókával díszítjük
őket.
Forrás: https://streetkitchen.hu
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unkálatok a városban...
November elejétől folyamatosan szépült városunk.
Felkerültek a karácsonyi fények, valamint november
közepén közfoglalkoztatási program keretében a város
több pontján aszfaltoztunk. Ez által biztonságosabbá
téve a közlekedést. December elején szintén közfoglalkoztatási program keretében a Kossuth és a Kölcsey
utcákban munkatársaink gömbszivarfákat ültettek.
Beszéljenek a képek helyettünk...

Gömbszivarfák ültetése

Aszfaltozás városunkban

Aszfaltozás városunkban

Gömbszivarfák ültetése
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Mert a Mikulás ünnepe mindenkié...
Ellátogatott a Mikulás és a manója a Mezőcsáti Városi
Bölcsődébe. Közreműködött a Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének ellátottjai nevében hálás köszönetünket fejezzük ki a Zsóﬁ-ReményVár Egyesületnek, a Lila Akác Nyugdíjas Klubnak és az Egri Főegyházmegyei Caritas Központnak a mikulás
csomagokért és a gyümölcsökért, amelyet az ellátásban résztvevők nagy örömmel vettek át.
Humánszolgáltató Központ munkatársai
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egemlékezés
„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.
11 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.”

2021. 11. 10. - szerda
2022. 01. 12. - szerda
2022. 02. 09 - szerda

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor drága jó testvérünk,

Simon Béla
11 évvel ezelőtt örökre itt hagyott bennünket.
5 élő testvére családjaikkal,
keresztﬁa családjával,
Varga Gyuláné Ani családjával

Helyesbítés
2021. november havi újságunk 13. oldalán szereplő
„Mesemondó verseny” cikkünkben
Tóthné Keresztesi Éva
neve helytelenül szerepelt.
Köszönjük jelzését és elnézést kérünk a
ﬁgyelmetlenségünkért.
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dvent első vasárnapja
Az első a hit gyertyája az adventi koszorún, mely
2021. november 28-án, vasárnap meggyújtásra került
a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.
Délelőtt tíz órakor kezdődtek a programok, mely a
gyermekek és a családok kikapcsolódására épült. Sport
vetélkedő zajlott a tornacsarnokban, a könyvtárban
kézműves foglalkozás és déltől egy ﬁnom ebédre
vártunk minden résztvevőt. Egy órától térségi tehetségkutató versenyen vehettek részt a gyermekek, ahol
megmutathatták, miben a legjobbak és mi az, amit
szeretnek. Táncoltak, énekeltek, hangszeren játszottak
és még meséket is hallhattunk tőlük. Ebbe a programban
a Tanodák is becsatlakoztak, ezzel is színesítve a
délutáni műsort. Kisebb szünet után átadásra kerültek a
nyeremények és még a közönség különdíjasát is
megválasztottuk.
Adventi műsorunkat a Mezőcsáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tagozatos növendékei nyitották meg, majd Cselepák
Balázs, Jancsó Dóra és a Zenita Alapítvány Fiatal
Tehetségei álltak a színpadra és varázsolták el a
közönséget. Rendezvényünk végén meggyújtásra került
az adventi koszorú első gyertyája.
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ikulás és a
második adventi vasárnap
ezőcsáton
ecember 5-én tartalmas programokkal vártunk
mindenkit, ezen az igazán különleges vasárnapon,
hiszen meggyújtottuk az adventi koszorú második
gyertyáját, mely a reményt jelképezi és a
ikulás is
megérkezett a
ezőcsáti
űvelődési özpont és
önyvtár színháztermébe.
Amíg a tornacsarnokban a délelőtt folyamán sport- és
ügyességi versenyek zajlottak, addig a Mezőcsáti
Művelődési Központ és Könyvtár épületében adventi
kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyermekek.
Délben minden résztvevőt szeretettel vártuk egy ﬁnom
ebédre.
Délután egy órától már a gyerekekkel közösen a Mikulást vártuk.
Elsőként a Galiba Társulat műsorát láthatták, majd "A legkisebb
Mikulás" címmel a Kalamajka
Bábszínház Mikulásváró előadása
következett.
Délután 2 órától a sportversenyek eredményei is kihirdetésre
kerültek és közös verseléssel,
énekléssel vártuk a Mikulást, aki a
hangunk hallatán a manói segítségével meg is érkezett hozzánk. Az ajándékcsomagok
kiosztásra kerültek és pár kedves szót is hallhattunk tőle,

a Lila Akác Nyugdíjas Klub,

a Református Énekkar,

a Református Óvoda

és a Mezőcsáti Napocska Óvoda.

majd repült is tovább, hisz a világon rengeteg gyermekhez el kellett jutnia még az éjszaka folyamán.
Délután 3 órától a 4-Dance Club Tánc- és Musicalstúdió műsorát láthattuk, majd négy órától kezdetét vette
A műsort követően meggyújtásra került a második
adventi műsorunk.
adventi gyertya.
Az ünnepi műsorban közreműködött
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gyházi hírek

zületések

Katolikus Egyház

Szentmisék kezdete:
Kedd-szerda-csütörtökszombat: 7.00
Hétfő, péntek: 17.00
Vasárnap: 11.00

Galambos Ádám és Szabó Szandra Cintia

Boglárka

Református Egyház
Minden hétfőn-kedden 740-től
diákistentisztelet.
Minden szerdán 17 órától
énekkari próba.
Vasárnap de. 10 órától
istentisztelet.
Ünnepi istentiszteleteink:
December 12-én Advent 3. vasárnapja de. 10
órakor istentisztelet gyermekeink szolgálatával.
December 19-én Advent 4. vasárnapja de. 10
órakor istentisztelet a Színtársulat szolgálatával.
December 24-én Karácsony esti istentisztelet du.
16 órától, gyermekeink szolgálatával.
December 25-én Főistentisztelet de. 10 órától,
úrvacsoravétel, énekkarunk szolgálatával.
December 25-én Istentisztelet du. 15 órától,
keresztelések.
December 26-án Karácsonyi istentisztelet de. 10
órától.
December 31-én Óévi hálaadó istentisztelet du.
17 órától, éjfélkor harangszók.
2022. január 1.Újévi istentisztelet de. 10 órától,
újévi beszámolóval.
Január 2. Istentisztelet de. 10 órától.

lhalálozás

Berkes István és Gellérﬁ Viktória

Bende Olivér

Rontó Zoltán és Nótár Zsuzsanna

Ramóna

Lakatos Dezső és Horváth Bernadett

Csenge Harmat

Glonczi Barbara és Lakatos Zsolt

Emma Barbara

ázasságkötés

Csomor Barbara és Darab Roland János
Lipcsák Krisztina és Mondel Károly

Szilágyi Gyuláné szül. Hupján Irén 75 évet élt
Fróna István 53 évet élt
özv. Balla Gyuláné Karancsi Zsuzsanna 55 évet élt
özv. Rőthi Jánosné szül.: Sepsi Katalin 76 évet élt
Z. Nagy János 67 évet élt
Bencsik Mária Magdolna
P. Szabó György 79 évet élt
Kiss Bertalan 61 évet élt (volt mezőcsáti lakos)
Drótár Ferenc 76 évet élt
Bacsó Jánosné szül. Gyuricskó Katalin Ilona 70 évet élt
Tóth Jánosné szül. Német Anna 86 évet élt
Verebély László 63 évet élt
Szikora Albertné szül. Kovács Mária 93 évet élt
Bartók János 64 évet élt
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