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Csáti újság
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-án tartotta legutóbbi ülését. A
Képviselő-testület az ülésen elfogadta az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását,
mely szerint a költségvetés 2014.évi bevétele és kiadása 1.669.712 E Ft- ra módosult. Elfogadásra került a
Képviselő – testület 2015. évi munkaterve. A Képviselő-testület az alábbi előterjesztéseket támogatta:
- Kovács Árpád Ferenc internetes aldomain névhasználati kérelmét,
- MÖTE Nemzetközi Hagyományőrző Tűzoltó Konferencia megrendezéséhez szükséges ingyenes helyszín
használatot és a vendéglátási költséget,
- Magyar Kultúra Napja fellépőinek vendéglátását,
- ÁMK Napközi Otthonos Óvoda internet bekötésének kérelmét,
- térfigyelő kamerák üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötését, az Önkormányzat és a Rendőrség
között,
- TERRA ROSSA Kft. önkormányzati tulajdonú belterületi közúttal kapcsolatos kezelői és tulajdonosi
hozzájárulási kérelmét,
- Önkormányzati dolgozók karácsonyi juttatását.
- Megtárgyalta és tudomásul vette a Képviselő – testület Tiszadorogma Község Önkormányzatának azon
döntését, hogy 2014. december 31. napjával a Közös Önkormányzati Hivatalra kötött megállapodást
felmondja.
- Döntést hozott a testület a Bacsó Béla úti Szabadidő Központban lévő iroda bérleti díjáról.
A Képviselő- testület nem támogatta az alábbi előterjesztéseket:
- Dósa András kérelmét ingyenes terem használathoz,
- Mezőcsát Népművészeti Egyesület támogatási kérelmét.
A zárt ülésen tájékoztatás hangzott el az Önkormányzat peres ügyeiről.
Képviselő – testület 2015. évi munkaterve Mezőcsát Város honlapján (www.mezocsat.hu) megtekinthető.

Polgármestei tájékoztató
Kedves Mezőcsátiak!
Szeretném röviden tájékoztatni a tisztelt lakosságot arról, hogy a polgármesterré történő
megválasztásomat követően milyen munkálatok elvégzésére intézkedtem városunkban:
1. Hősök terén található butiksor előtt húzódó járdaszakasz burkolatának javítását elvégeztük,
valamint a megsérült közúti táblatartóoszlop pótlására is sor került.
2. A Gyóni Géza, Kolozsvári, Pozsonyi, Bethlen G. utakon található kátyúk megszüntetése is
megvalósult.
3. Padka javítására is sor került a Dózsa Gy. - Bajcsy-Zs. utca találkozásánál, a Szabadság utca
végén, valamint az Alkotmány, Vasút és a Munkás utcákban.
4. Csapadékvízgyűjtő árok rendbetétele is megtörtént a Kossuth utcán.
5. Bemutató mintaboltot nyitottunk a kiskert programban megtermelt többlettermékek
értékesítésére.
6. Lakossági összefogással kb. 123 db tölgyfa csemetét ültettünk a Vásártéren és a Kiss József
utcában.
7. A Karácsonyi ünnepekre tekintettel az egységes arculat kialakítása érdekében díszkivilágítást
vásároltunk városunk frekventált útszakaszaira, valamint több olyan égősor is kihelyezésre került,
melynek elkészítésében a városgondnokság munkatársai kerültek bevonásra.
Számos helyi vállalkozó is csatlakozott az ünnepi hangulat kialakításához, így kezdeményezésünkre
több üzlet és kereskedelmi egység homlokzatára is égősor került, melyet ezúton is köszönök a
vállalkozóinknak.
8. A sporttelepen lévő focipálya talajának javítását szolgáló hengerlést is elvégeztük.
9. Városunk polgárőrségének székhelyeként funkcionáló épületben festési munkálatok kerültek
végrehajtásra, valamint az épületen belül a kamerarendszer működtetésére szolgáló helyiség
kialakítása, és annak festése szintén megvalósult.
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10. A Dél-borsodi Humánszolgáltató Központ munkatársainak bevonásával Karácsonyi
adománygyűjtést szerveztünk, melynek keretében a rászoruló családok körében, közel 80
gyermeknek sikerült örömet szereznünk az ajándékok (játékok és gyümölcsök) átadásával.
11. A Magyar Vöröskereszttel együttműködve az egyedülálló, nehéz anyagi helyzetben lévő, 80 év
feletti szépkorúak körében tovább folytattuk az adományozást, mely során a karácsonyi ünnepekre
figyelemmel 60 főnek sikerült adományt juttatnunk (élelmiszer csomagot, szaloncukrot)
12. A téli sportok kedvelői részére a helyi adottságokat figyelembe véve szánkó pálya kialakításával
kedveskedtünk, a sportolni nem kívánó látogatókra is gondoltunk, ezért a jövőben egy filagória
elhelyezését is tervezzük.
13. A Vásártéren található parkoló kapacitásnak növelése érdekében földmunkát végeztünk, melynek
befejezése tavaszra várható.
14. Buszpályaudvar megvilágítása érdekében 7 db világítótest került beszerzésre, a meglévő és hibás
lámpatestek kicserélése január első heteiben fognak megvalósulni.
15. A térfigyelő kamerarendszer teljes kiépítése szintén január hónapban fog megvalósulni.

Polgármesteri köszöntő az új esztendőre
2015. január 5.
„Újesztendő, vígságszerző, most kezd újulni,
újulása víg örömet most kezd hirdetni”
– mondja egyik szép magyar népdalunk első versszaka, mely az emberiség egyik ősi alapélményét
fogalmazza meg: a tél közepén, a legrövidebb nappalok és a leghosszabb éjszakák elmúltával az
ember már előre tekint, a tavaszt várja, terveket sző az újévre. Reménykedik abban, hogy az újévben
szerencsés lesz, hogy erőfeszítéseit siker koronázza, hogy az adódó nehézségeket majd legyőzi, hogy
tervei
megvalósulnak.
Így vagyunk ezzel mi, mezőcsátiak is, egyéni és közösségi életünkben egyaránt. Reménykedve
várjuk a békét, a gazdasági válságból való kilábalást, a kül- és belpolitikai nyugalmat, a
munkalehetőségek bővülését, a magasabb béreket, az alacsonyabb adókat, problémáink
megoldódását, betegségeink elmúlását, jókedvet, szeretetet és boldogságot családunk, településünk,
országunk életében.
Reményünket igyekszünk saját erőfeszítéseinkkel is megalapozni: számadást készítünk arról, hogy
az előző év milyen eredményeket hozott, mit tettünk jól és mit rosszul, mit kell megtartani és mit kell
másképp csinálni a jövőben; elhatározásokat teszünk a jövőre vonatkozóan, célokat tűzünk ki,
ütemterveket készítünk a célok elérésére.
Az év kiemelt céljai a Szent István utcai járdák megújítása, a volt Tüdőgondozó épületének felújítása
és Házasságkötő teremmé való alakítása, egy új Közösségi Ház és Könyvtár megépítése, az
Egészségfejlesztő Központ energetikai beruházásának megvalósítása, régi lakóingatlan vásárlása a
helytörténeti gyűjteményünknek és abban kerámia műhely kialakítása, parkok építése, a város
szépítése. A Csáti Újság ingyenessé tétele és minden háztartásba való eljuttatása.
Munkánk során számítunk az állami és az önkormányzati intézmények, a civil szervezetek, az
egyházak és minden jóakaratú ember támogatására. Tudjuk, hogy terveink megvalósulását a külső
körülmények mindig befolyásolhatják, de bízunk abban, hogy közös erőfeszítéssel, összefogással
2015-ben is előrébb léphetünk intézményeink, közterületeink és közösségünk fejlesztésében és
építésében.
Ennek reményében kívánok Mezőcsát minden polgárának az újévre jó kedvet, jó egészséget, sok
sikert és örömet!
Siposné Horváth Anita
polgármester

3

Csáti újság
Karácsonyra szeretettel …
A karácsonyi időszakban az emberek sokkal nagyobb figyelemmel fordulnak egymás felé, így volt ez
nálunk is Mezőcsáton. Két napig jártuk a városban élő családokat és a 80 év feletti egyedül élő
időseket, hogy az összegyűjtött adományokkal örömet vigyünk a szeretet ünnepére.
Első napon a Vöröskereszttel összefogva tartós élelmiszer csomagot és szaloncukrot ajándékoztunk
60 fő szép korúnak, Molnárné Tomi Tündével a Vöröskereszt munkatársával, Kallóné Szilvási Zitával
a
Humánszolgáltató
Központ
szakmai
vezetőjével,
Kalló
Edina
munkatárssal.
A második napon az „Egy cipős doboznyi szeretet” címmel meghirdetett adomány gyűjtő
akciónkban 80 főnek gyűlt össze ajándékcsomag, melyet 3-8 év közötti gyerekek kaptak meg. Amikor
megérkeztünk a családokhoz mindenki meglepődve fogadott bennünket, majd az öröm könnyei és a
köszönet vette át a főszerepet. Nagyon jó érzés volt örömet szerezni a családoknak és az egyedül
élőknek, de mindez nem valósulhatott volna meg, ha nincsenek Önök kedves adakozó Mezőcsátiak,
akik meghallották a mi felhívásunkat. Így szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem
minden jó szándékú embernek a felajánlását az alábbiakban, név szerint: Fémker –East Kft, Barben
Cipőgyár, Református Egyházközség, Harmónia Food Kft, Frank Papir Kft, Tiszakeszi Házi
Segítségnyújtó Szolgálat dolgozói, Kiss Anna, Tompa Gréta, Mezőcsáti Egressy Béni Általános
Iskola 7 /a tanulói, Oroszné Lobkovitz Anikó, Zarándiné Keresztúri Ilona, Siposné Horváth Anita,
Kápolnai László, Vaskó Ferenc, Taskó József, Lakatos Krisztián, Joó Bettina, Kovácsné Pap Mónika,
Kallóné Szilvási Zita, Pap Tiborné, Ládiné Nagy Nikoletta, Pajtók Anett, Búglyó Lászlóné,
Lengyelné Kormos Mária, Mészáros Anett, Poros Istvánné, Lévai Lajosné, Bartáné Boros Timea,
Barta Tímea, Baranyi Krisztina, Kondrák Judit, Fazekasné Csótka Terézia, Tóth Viola Hajnalka,
Bótáné Horváth Noémi, Némethi Gyuláné, Taksár Péter, Sipekiné Szűcs Krisztina, Tolvajné Tóth
Márta, Kovácsné Szikszai Éva, Tompa László, Musat Rozália, Gulyásné Kovács Erzsébet, Kiss Anita,
Balla Péterné.

Köszönjük szépen az adományokat és a segítségeket, bízom benne, hogy ez az összefogás fogja
jellemezni ezt az évünket is.
Siposné Horváth Anita
polgármester
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ÁMK Napközi Otthonos Óvoda Gálaműsora

2014. december 19-én sok fürge kicsi kéz és láb mind egyszerre mozogtak, taps nem
maradt el és minden nézői szív megtelt melegséggel. Voltak táncoló hópelyhek, verselő
erdei róka, nyuszi és persze a vadász sem maradhatott el. Volt télapó is, és minden egyéb,
mely a varázslatos téli hangulathoz kapcsolható.
15.00 óra előtt minden gyermek és felkészítő ovónő, dajka kezüket törve izgultak,
hogy minden rendben menjen. Bár erre okuk nem volt, hisz a kicsik remekül teljesítettek.
Minden gyermek aranyos, hisz szívük és lelkük tiszta, ártatlan.
Czirkus Babett

A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Karácsonya
2014. december 17-én és 18-án a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tartotta karácsonyi műsorait. Egy nagy fenyőfa, telerakva
minden jóval, díszek és égők mindenfele, karácsonyi hangulatot előidéző, s lelkekben
felelevenítő érzést nyújtott.
Első napon a kis csemeték kápráztattak el mindenkit bájos előadásukkal. A
köszöntő és felkészítő tanárok megható története után láthattunk egy erdei történetet,
melyben az állatok kedveskedtek a Télapónak, de volt köztük egy rosszcsont, aki
megnehezítette a dolgukat. A történetben fehér ruhába öltözött angyalok táncát is
élvezhettük. A második alkalommal karácsonyi hangversenyt hallhattunk, szebbnél szebb
dalokkal. Az iskola énekkara kezdte, majd a zenetagozatos növendékek léptek fel.
Zárásként pedig együtt énekeltek.
Ez a két nap nagy felkészülést és fáradságos munkát igényelt a pedagógusoknak és
diákoknak egyaránt, egy élmény volt, köszönjük!
Czirkus Babett
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Szalagavató
A középiskolai évek egyik legfontosabb eseménye a szalagavató. Sokféle hagyomány, szokás alakult ki e meghitt ünnephez
kapcsolódva. Iskolánkban a végzős diákok
műsorral készülnek, hogy emlékezetessé tegyék ezt a szép napot, kifejezzék köszönetüket a sok munkáért, törődésért szüleiknek,
tanáraiknak, osztályfőnöküknek.
2014. november 28-án 15.00 órakor
kezdődött a 12. b és c osztály szalagtűző ünnepsége. Igazgatónő köszöntő, biztató szavai
után egy bécsi keringő nyitotta meg az ünnepséget. Fidler Balázs és Bakondi Bianka
kalotaszegi néptáncával bűvölte el a közönséget.
Ezután ötletes, vidám kisfilmmel, vetítéssel engedtek bepillantást a végzősök az
elmúlt 4 év mindennapjaiba, közös élményeibe.

17 órakor kezdődött a 12. a osztály ünnepsége. Répási Csilla visszaemlékező,
összegző gondolatai után egy csodás keringőt láthattunk, majd az osztály kisfilmjének
vetítése következett.

Irodalmi műsoruk az időről szólt.
Ezt követte igazgatónő tanulságos és
megható beszéde, majd a 12. a
osztályfőnöke, Németh Mónika tanárnő
feltűzte a felnőtté avatás jelképét a rá bízott
diákok karjára.

A szalagtűző műsor befejezéseként
mindkét osztály diákjai egy-egy szál virággal köszönték meg szüleiknek és tanáraiknak azt a szeretetet, odafigyelést, amit
eddig kaptak.
Pásztor Éva igazgatónő a következő
gondolatokkal köszöntötte 12.-es diákjainkat:
"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak
is ad belőle. Mert amikor bennünket
elküldtek, az útra bocsájtó Hatalom így
szólt: Rád bízok minden embert külön,
kivétel nélkül mindenkit. (…) Amit szerzel,
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad
meg! Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a
kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd
meg, senki se tiltja! De jaj neked, ha
magadnak tartod! (…) Most eredj, és élj,
mert a világ a tiéd!"
A szalagavató pillanatait
Nagy József és Csorba Dóra
11. a
osztályos tanulók idézték fel
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Advent
Adventus- latin eredetű szó, jelentése eljövetel,megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI.
századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje. Az advent 4 hétig tart,
a december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik.

"Közelgő szép Karácsonykor,
szemeid könnyesek a gyertya gyújtáskor.
Hit, remény szeretet és öröm,
emlékeztet minket, hetente visszaköszön.
Boldogság, békesség, áldás, hangzatos szavak,
amik a legfontosabbak, a szívedben nyugszanak.
Nem kérked az igaz szeretet,
mert cselekedetekben lelheted meg."
/Andó Anita: Karácsonyi intés c. vers részlete/

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik segítették az adventi programsorozatunkat. A felajánlóknak, akiknek köszönhetjük a süteményeket és a bort. A fellépőknek,
akik idejüket nem sajnálva gyakoroltak és szebbé varázsolták az ünnepet.
Czirkus Babett

Sport
Csáti foci
Elkezdték az alapozást január elején. Készülnek a dr. Borosi László teremlabdarúgóemléktornára, mely a téli, felkészülési időszakban kerül megrendezésre.
A tervek szerint a tavaszi bajnokság február 28-án kezdődik. Mezőcsát felnőtt és ifjúsági
csapata másnap, március 1-én fogja az első mérkőzését lejátszani. Harsány csapatát
fogadják hazai pályán. Ez a kezdési dátum az időjárás miatt változhat is.
Várják kedves szurkolóikat!
7
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Itt járt a Mikulás
Annak ellenére, hogy a Mikulásnak sok dolga van december 5-én, mégis tett egy kis
kitérőt hozzánk.
Az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár örömmel fogadta a
színháztermében a Mikulást és krampuszait, illetve az ide látogató kíváncsi gyerkőcöket.
Egy vicces, ám tanulságos előadást láthattunk. Egy hataloméhes krampusz bezárta
Mikulást a szobájába annak reményében, hogy legalább erre az egy alkalomra Ő kerülhet a
helyére, és sok finomságot falatozhat majd a gyerekeknél. Szerencsére volt két igazán
furfangos segítője a bajba jutott öreg Úrnak, akik rájöttek a turpisságra és kiszabadították.
Így a végén megérkezett az igazi Mikulás, akire már mindenki nagyon várt. A krampusz
megkapta büntetését és megfogadta, hogy jól fog viselkedni.
Az előadás végén a Mikulás kiosztotta a gyermekeknek az ajándékokat, csomagokat.
Gyertek jövőre is, hogy együtt találkozhassunk a nagyszakállú öreg Úrral!
Czirkus Babett

A Magyar Vöröskereszt Mezőcsáti Szervezetének december hónapban történt
eseményei
Magyar Vöröskereszt Tiszaújváros területi szervezete
2014.12.18-án Mezőcsáton 20 óvodás korú

Élelmiszer csomag osztás egyedülálló idős
embereknek,melyhez a Mezőcsáti Polgármesteri
Hivatal is kedveskedett ajándékkal.

gyermekeknek ajándékozott játékcsomagot.

Szervezetünk 3. alkalommal rendezte meg a

Adomány osztás a mezőcsáti intézményeknek.

Családi Mikulás Napot.
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Könyvbemutató az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban
2014. december 3-án irodalmi teadélutánt tartottunk a közösségi házban a Csáti Alkotók
Társaságával közös szervezésben. Gyertyafényben finom teaillat és aprósütemények várták az
érdeklődőket.
A CSAT azzal a céllal jött létre, hogy tagjaik a város kulturális és művészeti életének aktív tagjai
legyenek. A csoport lelke, összetartója, szervezője Vachter Józsefné Erzsike néni, otthona pedig a
Csáti Könyvesbolt és Minigaléria lett.
Kezdetben harmincan voltak, köztük író, verselő emberek, zenészek, festészettel, grafikával,
kézimunkával, kerámiával, faragással foglakozók, akik jobbára szabadidejükben, a maguk örömére
és szűkebb környezetük számára készítették alkotásaikat.
Több mint 9 éve működnek együtt, ez persze nem jelenti azt, hogy egy-egy ember mögött ne lenne
akár több éves vagy évtizedes alkotó munka. Alkotók, akik létrehoznak tárgyakat, leírják
gondolataikat beengedve ezzel minket is a lelkükbe, érzéseikbe. Mások megmutatják festményeken,
fotókon keresztül milyennek látják az őket körülvevő világot. Alkotók, akik folytatják a népi
hagyományokat, gyönyörű terítőket varrnak, csipkéket horgolnak, ékszereket fűznek, vagy kardokat
és késeket készítenek. Az elmúlt években egyre többen csatlakoztak hozzájuk, mára létszámuk elérte
az 50 főt és a tevékenységek palettája is egyre szélesebb lett.
Az sem véletlen, hogy megalakulásuktól kezdve szoros együttműködés jellemzi a csoportot a
közösségi ház- és könyvtárral és a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvánnyal, hiszen céljaik találkoznak,
egymás
munkáját
kiegészítik,
rendezvényeiket
színesítik,
tartalmasabbá
teszik.
Ma már elképzelhetetlen a Városnap, a Lovasnapok a CSAT-osok nélkül, rendszeres kiállítói,
szereplői településünk és a térség rendezvényeinek, megye-szerte hívják és elismerik őket.
Köszönhető ez elsősorban Erzsike néninek, aki kimeríthetetlen energiaforrásokkal rendelkezik és
szervezi a programokat, inspirálja, bátorítja, megmérettetésre sarkallja, összefogja az alkotókat. Az
elmúlt években nagyon sok kiállításon, bemutatkozáson, zenés rendezvényen, író-olvasó találkozón
ismerhettük meg a tagok munkáját. 2013-tól intézményünk keretei között működnek.
A rendezvény aktualitását az adta, hogy Molnár Papp Ilonának két antológiában jelentek meg írásai,
és Tóth Jánosnak is újabb verseskötetét vehettük kézbe. Mindketten alapító tagjai a Csáti Alkotók
Társaságának.
Ilike így vall magáról: „Gyermekkorom óta érdekel minden, ami
kézügyességet igényel. Mára a foltvarrás és a száraz virág szerelmese lettem.
A száraz virágot magamnak termelem, nagy szeretettel alakítom, formálom
őket. Mottóm: Ami mellett elmegy más, az nékem tündöklő varázs, s kitárul
előttem a világ.„
Hogy másik szenvedélye az írás, mi sem bizonyítja jobban, mint 2 önálló
verseskötete: Gondolatom tarka szivárványa című kötetében 35 év verseit
válogatta össze, Gyere tágas a világ... címmel pedig gyermekversei jelentek
meg.
Az utóbbi időben meséket kezdett el írni. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ évek óta meghirdeti meseíró és meseillusztrációs
pályázatát több korcsoportban.
Ezen 2 alkalommal indult és pályamunkái Az én meséim című antológiában 2013-ban és 2014-ben is
megjelentek. Kacsa Pál című meséjét Szabó Lili olvasta fel a rendezvény résztvevőinek.
Az Albanegra Kiadó még 2014 elején hirdetett vers- és novellaíró pályázatot két témában: az
anyaságról és a szerelemről küldhették be a pályázók műveiket. Ilike az 1200 pályázóból bekerült a
legjobb 300-ba mindkét kategóriában. Az antológiában 3-3 verse található, melyeket a szerző
előadásában hallgathatták meg a jelenlévők.
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10 év, 7 önálló verseskötet. 2005-ben az első A hársfán túl, majd szinte évenként követte a többi:
Csendbe ölelve, Száműzött fények, A perc partján, Holló, Jelek, és most a legutóbbi a Hársfalevelek.
Tóth János versei antológiákban is megjelentek.
Ha valaki nem az asztalfióknak vagy a számítógép tárhelyeinek ír, versein
keresztül beenged minket az életébe. Megnyílik előttünk, részesei lehetünk
örömének, megélt fájdalmainak.
Egy mély érzésű, érzékeny ember gondolatait olvashatjuk a kötet lapjain.
Verseinek gyakran témája az elmúlás, a halál. Inspiráló a gyermekkor
helyszíne, a gyökerek, az emlékek, mely kiindulási pont, amihez mindig
vissza lehet térni, lehet belőle táplálkozni, energiát meríteni, visszaemlékezni,
újra élni. Fájdalmas, sokszor kiúttalan, ugyanakkor sokszínű is ez a kötet,
zenélő, dallamos gyermekversekkel, mint a Kikelet, Nyár vagy a Tavaszváró,
játékos a ValloMás-ban, a Sörversben.
Kötetében egymásra talál a vers, és a vers hangulatát kifejező képi ábrázolás,
legyenek azok festmények, vagy fotók.
Az irodalmi teadélután résztvevői a szerző összeállításában ismerhették meg új verseit. A
megzenésített versek, fényképek, János bemutatkozása jól illeszkedett a teadélután családias
hangulatához.
A rendezvény zárásaként Erőss Gyuláné Ági néni köszöntötte versével a jelenlévőket.

Farkas Istvánné
Könyvtáros

Kiss Csilla Andrea - Ima

Imádkozzunk önmagunkért
minden Földi Hajnalunkért
minden áldott jó napunkért
Imádkozzunk bátran, vígan
legyen már rend a világban
Legyen Béke minden fronton
Repüljön el minden gondom
Legyen vigasz minden gyászban
Legyen Öröm minden házban
Legyen vége minden rossznak
Új Kor jöjjön, hol Napfényt szórnak
Jobb Kor jöjjön
Szebb Jövő
SZERETET, mert ez a fő

"A Pirkadat és a Hajnal után a 3. kötet az Aranyló
reggel. Reggel, amikor felébredünk, amikor magunkra ébredünk. Tesszük a dolgunkat, kibontakoztatjuk kreativitásunkat. Elkezdődik a Nap, beindul
újra az Élet. Kívánom, hogy minden Reggeletek bearanyozva induljon, mindig besüssön valahonnét egy
pici Aranysugár, és ezt vegyétek is észre.
Hátha tényleg eljön az a sokat emlegetett Aranykor,
és mi lehetünk a teremtői és előhírnökei.
Ragyogóbbnál ragyogóbb reggelekre ébredjünk és egyszer valójában Felébredjünk…" - írta Kiss Csilla Andrea a 3.
kötetének hátoldalán. Elgondolkodtató és egyben szívmelengető sorok,
hisz mindenkiről szól, mindenki várja az apró kis aranysugarat minden
reggel.
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Gere István nyertes bortartója
A zsűri véleménye a munkáról:
"A már említett kritériumok alapján az alkotás nem csak hogy esztétikailag szép, hanem
funkcióját tekintve is kiemelkedő. A használati tárgy nem csak hogy egy adott rég elfeledett
szakmát idézi fel, hanem tükröz egy népi jelleget, egy nemzeti karaktert és a használata
időtálló. Értem ezen a korszakokat, az idő múlásával felveszik a versenyt. A tárgyból látszik
a szakmai tapasztalat, az elkötelezettség, a szakmai alázat.„
Gere István

SZIKSZAI RÓBERT....."gondolatok próbálkozásaimról"
Mezőcsáton lakom. Itt jártam általános és középiskolában.
- A rajz iránti szeretetem és kötődésem is a gyermekkoromban kezdődött.
- Több iskolai versenyt - (7 évesen országos rajzversenyt) - nyertem.
- CSAT-tagja lettem, számtalan csoportos és egyéni kiállításon vettem részt az egyesülettel.
- Az OKIT tagja lettem 2013-ban.
- Ebben az évben 3 képemet zsűriztek be és vitték el Vándorkiállításra. (Kaposvár, Monori
Erőd, Hévíz, Szombathely)
- Az internet segítségével jutottam a Budapesti ART Expo-ra, mely Amatőr Kortárs
Művészeti Kiállítás és Vásár.
- Célja, hogy lehetőséget teremtsen az amatőr alkotóknak a bemutatkozásra és a
megmérettetésre.
- Távolabbi célja ösztöndíjak, alkotótáborok létrehozása határon innen és túl.
- Csodálatos élmény volt látni és értékelni kb. 150 kiállító munkáját.
Szikszai Róbert
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Felhívás
Segítsen a Mezőcsáti Tájházért Alapítványnak az adója 1%-ával.
Néhány adat, ami talán meggyőzi Önt arról, hogy szükség van arra, hogy a Tájház megmaradjon,
legyen anyagi forrás a felújításaira, a benne folyó oktató- és kulturális programokra:
• a Tájház épülete a településünk és a járásunk egyetlen műemléki védett népi épülete.
• a 19. század második felében épült mezőcsáti kisnemesi lakóházak építési technológiáit, formai
jellegzetességeit mára egyedül őrző fontos emlékünk.
• 1994-től felújítva, korhűen berendezve tájházként működik.
• 2003-ban múzeumi működési engedélyt kapott.
• a város és a járás egyetlen múzeumi intézményeként fontos kulturális és oktatási funkciót teljesít,
tevékenységében a diákprogramok hangsúlyozódnak.
• közösségi rendezvények helyszíne, a környékünk szegényes turisztikai kínálatának fontos eleme.
• tárgyi-, archív képi- és írott dokumentum gyűjteménye a város számára fontos emlékeket őriz.
A Tájház a működése kezdetétől nem kért belépő díjat sem a látogatóktól, sem a diákprogramok
résztvevőitől.
A Mezőcsáti Tájházért Alapítvány adószáma: 18335572-1-05.

Önkormányzati hirdetés, ügyfélfogadás
Hirdetés

Polgármester fogadó órája:

Minden hónap első szerdáján 9-12 óráig
Alpolgármester fogadó órája:

Minden hónap első hétfőjén 14-16 óráig
Címzetes főjegyző fogadó órája:
Szerdai ügyfélfogadási napokon 8-12 óráig
Közös Önkormányzati hivatal ügyfélfogadási
rendje

hétfő: 8,00 - 12,00 óráig
szerda: 8,00 - 17,00 óráig
péntek: 8,00 - 12,00 óráig

Az Önkormányzat eladásra felkínál egy 2003-as
évjáratú, Suzuki Vitara 1,6 JLX típusú totálkáros
gépjárművet.
Szükség esetén a gépkocsi előzetes egyeztetés után
megtekinthető.
Érdeklődés és időpont egyeztetés: Mészáros János
Zsolt
Telefonszám: 20/581-7112
Ajánlatokat a Mezőcsát Város Önkormányzat
Műszaki Osztályára, írásban kérjük benyújtani.
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Menetrendek
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Rendőrségi hírek
V. J. (29. éves) mezőcsáti lakos 2015.01.05-én 17:02 órakor telefonált a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére (112) lopás vétség elkövetésének a
gyanúja miatt tett bejelentést ismeretlen tettes ellen, aki a bejelentés napján 06:00 óra és
17:00 óra közötti időben, ajtófeszítés módszerével bement a feljelentő lakóházába és onnan
1 db Samsung DVD lejátszót tulajdonított el 30.000 Ft értékben.
A sértett az elsődleges adatgyűjtés során elmondta, hogy a közelmúltban egy helyi
lakos akart tőle DVD lejátszót vásárolni, akinek csak a gúnynevét ismerte.
Az intézkedő rendőr személyismerete alapján megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény
elkövetésével B. J. (30. éves) mezőcsáti lakos gyanúsítható, aki a lakóhelyén nem volt
feltalálható, mivel a beszerzett adatok alapján Polgárra utazott.
Ezt követően a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányág forrónyomos szolgálata kérte a
polgári címen házkutatás megtartását, melynek során az eltulajdonított DVD lejátszó a
megadott címen feltalálásra, majd később a sértett részére a Mezőcsáti Rendőrőrsön
átadásra került.
A fentiekre tekintettel a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének
a gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

KÖSZÖNJÜK!

Takács Károly r. fhdgy.
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Mezőcsáti Református
Egyházközség

Születések
Ambrus Ferenc és Lakatos Noémi - Lakatos
Klarissza Linett

hétfőn-kedden 7óra 40-től
diákistentisztelet az Enyedys diákoknak

Szász Károly és Nagy Tímea - Nagy Balázs
Károly

szerdán-csütörtökön 7 óra 40-től
a gimnazista diákoknak

Kondrák István és Bóta Letícia - Kondrák Benett

minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet

Pap Tamás és Gál Andrea Mária - Pap Csenge

Házasságkötés
2014. 12. 12.: Bari András és Sándor Natália

Halálesetek
Agócs István 45 évet élt
Szikszai Kálmán 43 évet élt
Bognár Béla 88 évet élt
Koczka István (Feri) 71 évet élt
özv. Mészáros Józsefné szül.: Serky Ilona 70 évet élt
Horváth Jenő 74 évet élt
özv. Bodnár Dánielné szül.: Szabó Ilona 84 évet élt
Kovács László ny.rendőr 84 évet élt
özv. Farkas Mátyásné szül.: Deák Lídia 94 évet élt
Dajka József 68 évet élt
Balogh István 63 évet élt

Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába várjuk,
emléke szívünkbe otthont talál....."
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak,
aki
Balogh
István
2014.12.24.-én tartott temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
és fájdalmunkban osztoztak.
Felesége, lánya és családja
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A Magyar Kultúra Napja

ÁMK KISS JÓZSEF KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

ÚJÉVI HANGVERSENY

Házigazda: az Egressy Béni Nőikar, Szűcs Sándor
Karnagy vezetésével

Szeretettel várunk mindenkit 2015. 01. 25-én 16.00
órakkor a Magyar Kultúra Napja alkalmából, az
ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
színháztermében tartandó rendezvényre.
A műsort adja a Mezőcsát Népi Együttes

Időpont: 2015. 01. 31-én, 15.00
Helyszín: Mezőcsát, Művészetek Háza (Zsinagóga)

Egészségben és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok Mezőcsát
város lakosságának!
Ne feledjék:Minden rajtunk múlik,csak
akarnunk kell!

Üdvözlettel: Vaskó Ferenc önkormányzati
képviselő (Fidesz-Kdnp)
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