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Csáti Újság
Kedves Mezõcsáti Polgárok!
Advent heteiben vagyunk, minden nappal közelebb a karácsony, amit mindannyian
ugyanúgy, és mégis: mindannyian másképp várunk. Ebben az évben sok szép emberi
élményben volt részem, és ezek még sokszorozódnak most, amikor a Megváltó
születésére készülve, szaporodnak a szép emberi gesztusok, gyarapodnak az
adományok és a segítõk száma minden nappal több lesz.
Mert a segítség elkél, talán jobban, mint eddig bármikor. Az ünnepvárásban
számomra ez a szorongató gondolat és érzés is benne van: sokan, nagyon sokan
vannak, akik nehéz körülmények között fogják megélni az év végi ünnepeket. De a
nehézségek közepette mind inkább ott vannak azok az emberek, szervezetek,
intézmények, amelyek megoldani nem, de enyhíteni tudják és igyekeznek a gondokat.
Tudom, talán nem ezeket a gondolatokat várják tõlem, kedves mezõcsátiak; de mi
mindannyian, mind a hatezren, együvé tartozunk, közösek az örömeink, a bánataink, a
lakhelyünk és a sorsunk; nem tehetem tehát, hogy ne gondoljak jóra és rosszra
egyaránt- különösen most, az év vége elõtt.
De ahogy közeledik az ünnep, a fejünket mind inkább feljebb és feljebb emeljük,
hogy elérhessük a karácsony igazi tartalmát, valódi jelentõségét. Az idõ haladtával
tekintetünk Betlehem felé fordul: eszünkbe jut a szent szülõpár, akik szamárháton
haladnak céljuk, a Megváltó születésének helye felé. Fiatalok, hittel teltek- és
szegények. Nincs velük sok minden, amit magukkal vittek az útra, alig több, mint a
rajtuk való. És mégis: ebbõl a földi mértékkel mérve semmi kis batyujukból több mint
kétezer éve minden karácsonykor elhozzák nekünk a legnagyobb, legszentebb
ajándékot. Kövessük õket lépésrõl lépésre, és örüljünk velük együtt szent karácsony
este- viskóban és palotában, jó és rossz sorsban egyaránt.
Istentõl áldott, a szeretet fényében tündöklõ, szép karácsonyt kívánok Mezõcsát
minden lakójának.
Siposné Horváth Anita
polgármester
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lyeknek, valamint huzamosabb ideje tevékenykedõ közösségeknek, akik folyamatosan több éven keresztül kifejtett munkásságukkal az egészségügy, szociálpolitika, a sport, az ifjúság,
a kultúra, a mûvészet, az oktatás, a település fejlesztése, a közigazgatás, és egyéb területen végzett tevékenységükkel
„A Közösség Szolgálatában Mezõcsátért” kitüntetés
adományozható azoknak a természetes személyeknek, jogi
személyeknek és egyéb közösségeknek, akik Mezõcsát város
szolgálatában jelentõs tevékenységet fejtettek ki.”

Önkormányzati Hírek

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs Központ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút
Egyesület egészségesek és betegek részére információs
központot tesz elérhetõvé a jobb tájékozódás és a gyógyulási
folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül
személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint
jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ
iránytû az egészségügyi ellátó rendszerben történõ
eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com

Mezõcsát Város Képviselõ-testülete november 2-án közmeghallgatást tartott. Az ülésen Siposné Horváth Anita polgármester asszony tájékoztatást adott a megjelent állampolgároknak az önkormányzat gazdálkodásáról .
Ezt követõen a megjelentek megtekinthették a 2015. évrõl
készült power-point elõadást és kisfilmet a önkormányzati pályázatokról, beruházásokról, a közfoglalkoztatás eredményeirõl, valamint az önkormányzat rendezvényeinek emlékezetes
képeirõl. Ezt követõen az állampolgárok közügyet érintõ kérdéseiket tették fel.

Telefonszám:
70-8845879
70-389-4178

Felhívás

FELHÍVÁS

Advent van, ünnepi díszbe öltöznek a szívek és a
lakások

Mezõcsát Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Állampolgárokat, hogy az Önkormányzat által alapított
„Mezõcsát Város Díszpolgára” cím, „Mezõcsát Városért”
kitüntetés, valamint a „Közösség Szolgálatában Mezõcsátért” kitüntetés adományozására várja a kitüntetési javaslatok
benyújtását, melynek határideje 2016. január 10.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az
Önkormányzat Rendelete szerint a város polgárai is, valamint a
civil szervezetek és egyéb közösségek.
Az Önkormányzat Rendeletének a kitüntetések adományozásának feltételeirõl szóló rendelkezései az alábbiak:
„A Képviselõ Testület „Mezõcsát Város Díszpolgára” kitüntetõ címet adományozhat:
a., annak a Mezõcsát városban született, vagy a városhoz
kötõdõ, itt élõ és alkotó állampolgárnak, aki Mezõcsát fejlõdését, elõrehaladását, tekintélyének emelését huzamosabb idõn át
végzett kiemelkedõen jelentõs munkájával, vagy egész életmûvével, maradandó alkotásaival elõsegítette.
b., annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak a részére,
aki a város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, gazdagítása
terén kifejtett, kiemelkedõ tevékenységével hozzájárul Mezõcsát város hírnevének, tekintélyének növeléséhez.”
„A Képviselõ Testület „Mezõcsát Városért” kitüntetést
adományozhat azoknak a Mezõcsát városban született, vagy itt
élõ és alkotó magyar, vagy külföldi állampolgárságú szemé-

Versenyt hirdetünk Mezõcsáton:
Kié lesz a legszebb kültéri díszítés?
A versenyre nevezni lehet a Közösségi Ház elérhetõségein
(telefon: 352-016, e-mail: kozossegihaz@mezocsat.hu, cím:
Szent István út 21.).
A tulajdonosok mellett ajánlatot tehetnek mások is a legszebb
díszítés kiválasztására: szomszédok, ismerõsök, akár csak az
utcán járók, aki különösen szépet látnak, kérjük, jelezzék a
fenti elérhetõségeken.
Alegszebbeket karácsony elõtt választjuk ki és díjazzuk.
Díszítsük a közterületeket, a lakóházakat, járuljunk hozzá
minél többen Mezõcsát ünnepi hangulatához!
Siposné Horváth Anita
polgármester
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezõcsáti Kistérségi
Egészségfejlesztõ Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakrendelõ 2015. december 21-tõl
2016. január 03-ig zárva tart.
Köszönjük a megértésüket.
Dr. Német Tamás Gergely
ügyvezetõ igazgató
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Karácsonyvárás

a kertészet vezetõi és közmunkásai; a kerámiamûhely vezetõje és kollégái; a Csáti Alkotók társasága; számos vállalkozó, közöttük kiemelten Berecz István és Poros József; és
még sokan mások… Köszönet minden jószándékú mezõcsátinak!
Az adventi vasárnapok további programjairól januárban
számolunk be.
PK.

Mezõcsát legújabb hagyományai közül az egyik legszebb, hogy hétrõl hétre együtt, közösségben számoljuk a
karácsonyig hátralévõ idõt. Ha jól emlékszem, hetedik
alkalommal kerül sor idén az advent vasárnapi programokra, melyeknek ötletgazdája, kitalálója, máig is nagy híve
Siposné Horváth Anita polgármester asszony, aki- mint az
közismert- korábban mûvelõdésszervezõként szolgálta Mezõcsátot.

Idén változott a helyszín, mert azt gondoltuk: a Mûvészetek Házában meghittebb, közvetlenebb hangulatot tudunk kialakítani s ebben a reménységünkben nem is csalódtunk. A program az elmúlt évekéhez hasonlóan alakult és
alakul: a város intézményei, civil közösségei adnak mûsort
hétrõl hétre. Közülük az elsõ adventi vasárnapon, november
29-én pódiumra lépett a református énekegyüttes Kovács
Ádám Mátéval és Koczka Ferenc Csabával; a Mezõcsáti
Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
10. c osztálya Kissné Ádám Éva vezetésével és a Mezõcsát
Népi Együttes tagjai: Zelei Ákos és Simon Lilla. A mûsort
adventi vásár környezi minden vasárnap: délután háromtól
este 6-ig láthatóak és megvásárolhatóak a Csáti Alkotók
Társasága, a Csáti Könyvesbolt, a Fazekasmûhely, a Közmunka Program varrodája és mézeskalács mûhelye tárgyai.
A színpadi produkciók után a közös gyertyagyújtás következik, majd folytatódik a vásározós, beszélgetõs együttlét a Mûvészetek Házában.
Az adventi programsorozat megvalósítását nagyon sok
segítõ közremûködése tette lehetõvé. Különösen sokat dolgozott érte a VIESZ számos munkatársa, oldalukon a közmunkásokkal; a Városháza; a közmunka program varrónõi;

Könyvtári foglalkozások

Az õszi szünetben játékos foglalkozásokat tartottunk a gyermekkönyvtárban. Ezekben a napokban õszi termésekbõl képeket és különbözõ figurákat készítettünk és társasjátékoztunk. Egy délután Benedek Elek:Abujdosó macska címû meséjének szereplõit és díszleteit készítettük és játszottuk el közösen.
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Új adventi dekorációk

Egyházi hírek:

Az idei adventi programokat tervezve, a Közösségi
Ház munkatársai új koncepciót dolgoztak ki a rendezA Református Egyház istentiszteleti rendje:
vénysorozat lebonyolítására és a város díszítéséhez való
Minden héten hétfõn-kedden reggel 7 óra 40 perctõl
hozzájárulásra. Úgy gondoltuk, hogy egyrészrõl a mûsodiákistentisztelet az Enyedys diákoknak.
rokat áthelyezzük a Mûvészetek Házába (errõl lásd Minden szerdán reggel 7 óra 40 perctõl diákistentisztelet
beszámolónkat a 4. oldalon), másrészrõl pedig feldíszíta gimnazista diákoknak.
Minden vasárnap de. 10 órakor istentisztelet.
jük Mezõcsát belvárosát. A készülõdés során egyetlen
gondolat köré terveztük a dekorációt: mivel a közmunka
A Római Katolikus Egyházközség miserendje:
programban már készültek a mézeskalácsból készült
A szentmisék kezdete:
Betlehemek, ezeket a figurákat készíttettük el dísznek és
Kedd-szerda-csütörtök-szombat 7.00
ember nagyságú megjelenítésre is.
Hétfõ-péntek 17.00
A mézeskalács készítésével még csak jól bolVasárnap 11.00
dogultunk, de a közepes és a nagy méretû alakok elkészítéséhez nagyon sok segítségre volt szükség. Kaptunk
felajánlást szakmunkára Berecz István vállalkozótól, aki
az általunk megálmodott figurákat kivágta, majd a kerámia mûhely munkatársa, Csetkó Tünde a mi kollégáinkkal közösen nekilátott, hogy mézeskalács-szerûre
megfesse az élõkép „szereplõit”. A kisebb méretû Betlehem a Mûvészetek Házába került, ahol az adventi mûsorok zajlanak.

Karácsonyi ünnepkör:

Református Egyház:
2015.
-december 22-23. (kedd, szerda) 17 óra Bûnbánati istentisztelet
-december 24. (csütörtök) 16 óra Karácsony esti
istentisztelet, gyermekeink szolgálatával
-december 25. (péntek) I.nap 10 óra Fõistentisztelet, úrvacsora vétel, énekkarunk szolgálata
du. 15 óra Istentisztelet
-december 26. (szombat) II.nap 10 óra Ünnepzáró is-tentisztelet
-december 27. (vasárnap) 10 óra Esztendõ utolsó
vasárnapi istentisztelet
-December 31. (csütörtök) 17 óra Óévi hálaadó
istentisztelet, éjfélkor harangszók
2016.
-Január 1. (péntek) 10 óra Újévi istentisztelet,
újévi beszámolóval

Mikor ezeket a sorokat írom, már elkészült a nagy Betlehem is- hihetetlenül sokat dolgoztak a megvalósításáért
a VIESZ dolgozói és a közmunkások. Ezúton mondok
köszönetet Veres József esperes, plébános úrnak, amiért
látatlanban megengedte, hogy a központi alakokat: a
Szent Család tagjait elhelyezhessük a katolikus templom
udvarán, sõt még a plébánia udvarát is használhassuk.
Ezt a dekorációt Mezõcsát egészének szántuk,
hívõknek és nem templomjáróknak egyaránt. A plébános
atya azt mondta, mikor az engedélyét kértük a felállításra: Római Katolikus Egyház:
„jószándékú emberek készítették, szeretettel, tehát biz2015:
tosan jó lesz”. Igen; rengeteg jó ember együttmûködése
-december 24-én éjféli mise, 24.00 órakor
kellett ahhoz, hogy ezek a szándékoltan naív meg-december 25-én Szentmise 11.00 óra
formálású alakok most ott álljanak a város fõutcáján.
-december 26-án Szentmise 11.00 óra
Kérem, fogadják õket szívükbe és nézzenek rájuk annyi
-december 27-tõl a hagyományos vasárnapi 11
melegséggel, amennyivel készültek.
órás kezdés
Pataki Katalin

5

Csáti Újság
Idõsek világnapja

meleg hangulatú ünnepséget egy felhõtlenül vidám, beszélgetõs, táncos délután követte az Élelmezési Központban.
Idõsügyi Tanács

Az Idõsügyi Tanács a Mezõcsáti Közös Ipartestület
épületében rendezte meg tanácskozását, melyen döntöttek arról, hogy ismét megrendezik az Idõsek Világnapjáról való megemlékezést, melybõl részt vállalnak a települések vezetõi és a nyugdíjas klubok.

Márton-nap az oviban
Márton napja a 40 napos karácsonyi böjt elõtti utolsó
ünnepnap. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák,
bálok, vásárok. Nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következõ esztendõben is bõven legyen mit fogyasztaniuk.
Hozzá kapcsolódik a fáklyás felvonulás is, mely a Német
nyelvterületrõl terjedt el (Martinsumzug). Szent Márton
emlékét õrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt
juttatja el az emberekhez. Ezt a hagyományt követte a

Az eseményre november 06-án került sor a Közösségi
Házban. Elsõként Siposné Horváth Anita, Mezõcsát
város polgármestere köszöntötte a jelenlévõket, majd
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyûlési képviselõ mondta el ünnepi beszédét. Vida Lászlóné, az

Mezõcsáti ÁMK Napközi Otthonos Óvoda, ahol második
alkalommal rendezték meg a Márton-napi vigasságot,
mely idén is rengeteg embert vonzott be az óvoda falai
közé. 2015. november 11-én a Hõsök terei óvoda
termeiben kezdetét vette a készülõdés. A gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel együtt készítették
Idõsügyi Tanács elnöke felkérésére Török Dezsõ, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés elnöke és
Jurkó István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Városi
Nyugdíjas Képviselet elnöke díszoklevelet adtak át
Szõnyi Gábornénak, az Életet Az Éveknek Országos
Szövetség megyei elnökének. Ezután megható percek
következtek: a települések polgármesterei és Tállai
András államtitkár úr köszöntötte az évfordulójukat
ünneplõ nyugdíjas házaspárokat.
Az ünnepi mûsorban fellépett Juhász Tamás zongoramûvész, Kovács Ádám Máté és Koczka Ferenc Csaba. A

el lámpásaikat, mellyel az Árpád úti óvodáig vonultak,
ahol libazsíros kenyér, libatepertõ és forró tea várta a
dolgos kezeket. A nap végén a táncos lábúaké lett a
fõszerep. Kört alkotva mulattak, énekeltek gyermekek,
óvónõk és dadusok, egy közösséget alkotva.
A szervezõk remélik, hogy mindenkihez eljutott a
lámpások fénye és jövõre is velük tartanak a Márton-napi
vigasságon.
Czirkus Babett
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2015. december 18-án (pé nteken)

A Mez csóti Áltatános Iskola Ifi ságáé rt
Alapí nány Kuratóriuma é s a Mez csóti
Egressy Bé ni Általános é sAlapfola,t
M{ í vé szeti I s kola Vezeté s e
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2015. december 3l-é n
di szilveszteí mulatsóggal eglbekiitiitt

jóté konys gi blrk

1Soo-kor

A hatodik alkalommal megrendezé sre
kertil Jóté konysági karácsonyi estiinkreo
melyet aMez csáti ÁlMr Óvoda
támogatása cé lláb l szervezrink a
Mez csáti AMK Kiss József Kiiziissé gi
Hláz szí nh ztermé ben.

ffiffi# ffiffi,ffiffi
Karácsonyi tinnepk riink kereté ben
óvodásaink tinnepi mií sorral kí vánnak
kedveskedni mindazoknak, akik
támogatásukkal segí tsé gtinkre lesznek.
Cé lunk ez alkalommal pedagógiai
programunkhoz kapcsol d an az
egé szsé gesé letmódra nevelé st segí ti el .
Amennyiben Ön azonosulni fud cé ljainkkal,
ké rjtik, vegyen ré szt iinnepi gálánkon!

Belé p jegy: VITAMIN - JBGY
Lehet sé geit l fiigg en 500, 1000, 5.000

rendez, amelyre Önt é s családját tisztelettel
meghí ujuk.

Helye: Az

t .j

iskolaré sz aul

ja

Program: 19.00 óra Megnyitó, vacsora,
biií "
BeIé p dí j:2015. December 15-ig tiirté nt
vásórl s eseté n 4000,- Ft/í , ezt k vet en
4500,-Ft/í . Gyermekek ré szé re14 é ves
korig 2000,-Fí /í ,

zene, tánc, tombola,

amely megvásárolható: az általános iskola
titkárságán é s a kuratóriumi tagolcrtál.
szeretettel vórunk minden szórakozni é s
t ncolni szeret vendé get!
Tb m b ol a fe l aj ánl ás o kat s z í v e s en fo gadunk.
Tisztelettel: az Alapí nány Kuratóriuma é s
az Inté zmé ny Vezeté se

klefonszám:
0630/4 I 6-9074 ; 0620/42 ] -3 200;
06/49-5 5 2-01 0

Kuratóriumi tagok: Z Naglné KáIvin Magdolna
Kovácsné Gyuricskó Erika
Kormos Ágnes
Kondrák Mihály
Bartókné Hí mer krisztina
kovács Tamás
Roszkos Lajosné

Csáti Uisás
SzALAcavaró
A feln tté válás kezdete

az iskola i szalagtí lzé sharyom ányánakeredete a tavoli
századok homályába vé sz. A legelterjedtebb legenda
szerint egy selmecbárryai mé rncikiskola vé gz s hallgatóit
jelolté k meg szalaggal azé í t"hogy az iskola emlé kezeté t
megórizzé k benntik. A l9. szé uadban divattá vált szokás
azid k folyamán eryre t bb iskolat hódí tott ffieg, mí g a
20. századraáltalanosan elterjedt lett. A szalagtovábbra is
az iskolához tartozást é s egyben a feln ttkor kezdeté t
jeloli.

amikor minden maturandusz megkapja a megé rdemelt
szalagot, amivel jelezhetik, hogy nemsokára k is átlé pika
feln tté válás kiisz bé t. A vé gzos diákok mrisorral
ké sziilnek, hogy kifejezzé k k sz netiiket a sok munkáé rt,
t rórCé sé rt sziileiknek, tanáraiknak, osztályfon kiiknek.
A szalag jelké pe a sok é vszé nadoső sidtusnak, amelyben
a gyermeket feln tté , a firit fé rfivá avatták. Mamarnem kell
próbát kiállni ahhoz, hogy idáig eljusson a fiatalember. Csak
tanulnia kell. hogy felké sziilj ónazel tte álló feladatokra.
Az é vek során megé rik a gyermek, feln tt lesz: tud
ktil nbseget tenni humor, tré fa é s komolysag, meghatódottság kciz tt. Áté rzia felemel pillanatokat. Most valóban annak j tt el az ideje. hogy az é rettsé giigmé g felttil-

t

djenek, erót gyű rjtsenek, hogy a hamarosan elé rkezo els
igazi megmé retteté sena leheto legjobb teljesí tmé nyt nyujl

hassiák.

Ak

zé piskolai é vek egyik legfontosabb esemé nye a

szalagavató, a 12.-es diákok sámáraazazemlé kezetes nap,

Ebben az é vben a Mez csáti Református Gimnázium é s
Kózgazdasági S zakk zé piskoláb an20l 5 . novembe r 20 -án a
12. a, 12. b. é s a 12. c. osztály tanulói bricstiztak. A kering k,

a modern

táncok,

a vidám é s irodalmi

mtí sorok

elvarázsolták a k z< insé get, lé lekemel é lmé nytnyrijtottak
minden meghí vott vendé g számára.

Remé ljtik, vé gz s diákjaink

-

csakrigy, mint a

selmecb ányai mé rn kiskola diákjai - meg rzik
szí viikben iskolánk emlé ké té s or mmel gondolnak majd
vissza a diáké vek szé p emlé keire.

Mez csáti Református Gimnazium

Csáti Újság
nap Mária - Szent Anna és Joachim gyermeke - fogantatásának napja, míg a születése majd szeptember 8-án,
Kisboldogasszony napján következik. Nagyon fontos,
hogy Mária már az áteredõ (régebben így mondtuk:
eredendõ) bûntõl is mentes volt fogantatásától
kezdõdõen, tehát a többi embertõl eltérõen, bûntelenül
született. Mint tudjuk, hitünk szerint valamennyien az
áteredõ bûnnel születünk az elsõ ember óta, Máriát
azonban, mivel isteni feladatra volt kiválasztott, tisztának
teremtette a Jóisten. Ennek az a magyarázata, hogy Jézus
Krisztus, mikor megszületett és meghalt értünk, eleget
tett az õsbûnért, tehát helyreállította azt a rendet, amelyet
Ádám vétke megszüntetett, s ezáltal senki nincs kizárva
annak a lehetõségébõl, hogy a mennyországba jusson.
Szent Pál azt mondja: egy ember által jött a bûn, és egy
ember által jön a megigazulás. Jézus evilágra jöttéhez
azonban tiszta személyre volt szükség, aki isten anyja
lesz. Õ volt Szûz Mária, aki - már Jézus érdemeire való
tekintettel - áteredõ bûn nélkül jött a világra, s fogantatásának napja december 8-a. A megértéshez Szent Pált
idézném Jézusról: általa és érte teremtett mindent az Isten,
benne van összefoglalva minden. Ezek nagy misztériumok, az élet során érlelõdik meg az emberben megértésük.
- Mi történik a szentév kezdetekor?
- A pápa megnyitja a szent kaput, ami jelképesen
mintegy rányitás a mennyországi adományokra, a
székesegyházakban pedig advent harmadik vasárnapján
nyitják meg a szentévi kaput. Valamikor ez csak Rómában
volt (1983-ban nekem is részem volt abban az örömben,
hogy átmehettem rajta a Megváltás Szent Évében), de
hogy minél többen részesüljenek a szentév kegyelmében,
a megyés püspökök a székesegyházak mellett még esetleg
kijelölhetnek további rangos templomokat vagy
búcsújáró helyeket, hogy az emberek ezek felkeresésével
- ha a további feltételeket is teljesítik - minél többen teljes
búcsút nyerhessenek.
- Mi is a búcsú?
- A zsidóknál volt eredetileg az úgynevezett jóbel-év,
amikor az idegen kézre került földeket vissza kellett adni
eredeti tulajdonosának, és valahol ennek a folytatása a
búcsúnyerés, ami Jézus segítségével megváltást jelent a
bûn adósságaitól, tehát mélyebb értelmet nyer. Az elsõ
Szent Évet 1300-ban rendelte el VIII. Bonifác pápa az
Antiquorum habet fide bullával, azóta kérjük a Jóistentõl
az Isten színe elõtt már megbocsájtott bûnök után járó
ideig tartó büntetések elengedését. Az egyházunk
magyarázata szerint a megbocsájtás Jézus érdemeinek
következménye, amelyekhez még hozzájárul Szûz Mária
és a szentek érdemeinek sokasága. Ezt az isteni
irgalmasságot képviseli a pápa és az általa hirdethetõ
szentév, idén pedig különösen, amikor az Irgalmasság
Szent Évét kezdjük el. Egyházmegyénkben két kijelölt
templom látogatását írja elõ a búcsúnyerés céljára, ezek
az egri bazilika vagy a sárospataki, bazilika rangra emelt
Szent Erzsébet templom.
- Hogyan ünneplik a szentévet a mezõcsáti hívek?
- Remélem, hogy kegyelemben. Ami újdonság lesz: a
templom jobboldali mellékoltáránál elhelyezzük az
Irgalmas Jézus képét, s innentõl ez az Irgalmasság Oltára
lesz.
PK.

A Szentév kapujában
December 8-án kezdetét veszi a Ferenc pápa által
meghirdetett szentév. Ebbõl az alkalomból ültünk le beszélgetni Veres József plébános atyával.

Tiszatarjánban a közelmúltban adták át az iskolakápolna
felújított épületét.

- Mint tudjuk, az úgynevezett rendes szentévek huszonöt évente követik egymást. A mostani viszont rendkívüli szentév. Mit jelent ez?
- Bármelyik pápa hirdethet szentévet, így Ferenc pápa
most az Irgalmasság Szent Évét hirdette meg. Az
irgalmasság gondolata közel áll a szentatyához, hiszen ez
jelmondata: miserando atque eligendo, azaz
megkönyörült rajta és kiválasztotta, ami Máté apostol
meghívását magyarázza. Amikor ugyanis Máté házába
elment az Úrjézus, akkor megkönyörült rajta: bûnös környezetben élt - és mégis kiválasztotta. Az Isten irgalmassága mindig ott van: igazságos, de az irgalmassága még
ennél is több. Mert õ mindig atya, és mi mindig a gyermekei vagyunk; így hogy ne szánna bennünket, még akkor is, ha hibáztunk? Emlékszünk a tékozló fiú történetére: ott sem az atya tagadta meg a fiát, hanem forditva; mert
az atya megbocsát. Ferenc pápát is ez a gondolat ragadta
meg: hogy Isten mindig megkönyörül rajtunk, nemcsak
akkor, mikor hibázunk, hanem a könyörület benne van az
alapviszonyulásában is hozzánk. A mostani, rendkívüli
szentév azért kezdõdik éppen december 8-án, mert ötven
évvel ezelõtt zárult a második vatikáni zsinat. Az egyház
akkor már törekedett arra, hogy válaszokat adjon a
modern ember hitproblémáira, lehetõségeket keressen az
egyháznak a fejlõdõ világgal való kapcsolatára. A zsinat,
élén XXIII. János pápával, úgy igyekezett a modern kor
kihívásaira válaszolni, hogy szem elõtt tartotta a kérdést:
hogyan szolgálhat az egyház Istennek, az embernek és a
világnak. Az akkori pápa ezt mondta: „Krisztus jegyese
ma szívesebben nyúl az irgalmasság olaja után, mintsem
hogy a szigor fegyverével fenyegetõzzék; úgy véli, hogy
jobban segít korunk szükségletein, ha tanításának
gazdagságát kínálja fel az embereknek és senkit sem ítél
el.” Az egyház tehát gyöngédséggel akar utánanyúlni az
embereknek, közel akar lenni hozzájuk.
- December 8-án mit ünnepel egyébként a katolikus
egyház?
- A szeplõtelen fogantatást. Ezzel kapcsolatban
vannak téves ismeretek, ezeket szeretném eloszlatni. Ez a
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Sport
Október utolsó napjára maradt egy mérkõzés, vendégként
játszottunk Harsány csapata ellen. Hamar megszereztük a
vezetést, ami után sikerült még egy gól lõnünk. Ekkor az állás 02 volt, azt gondolhattuk, hogy zsebben van a meccs, hátra lehet
dõlni. Ahogy láttuk már korábbi mérkõzések alkalmával, a
lefújásig nem szabad hátradõlni, mert bármikor fordíthat az
ellenfél. Ez meg is történt ennél a mérkõzésnél, félidõre már 32-es hátránnyal mentünk, amit a második félidõben sajnos nem
is tudtunk megfordítani. A végeredmény maradt a félidei 3-2.
Ifi: 3-2
November elsõ mérkõzését itthon játszottuk, Alsózsolcát
fogadtuk. Fontos mérkõzés volt ez, ugyanis a meccs napján
Alsózsolca vezette a tabellát. „Álmosan” kezdtük a meccset,
ami az eredményen is meglátszódott, 0-2-es eredménnyel
fordultunk. A második félidei adok-kapok után végül döntetlennel vonultunk le a pályáról a lefújás után. 3-3 került fel az eredményjelzõre. Ifi: 1-5
Vattán játszottuk a következõ mérkõzést. A félidei 0-0 után
nekünk sikerült rúgni az elsõ gólt, de ez sajnos nem volt elég. Az
ellenfél gyors egymásutánban berámolt két gólt, így be is
állította a végeredményt, 2-1. Ifi: 4-3
Az õszi szezon utolsó meccse következett, itthon Emõdöt
fogadtuk. 0-0-s félidõ után már kezdtük azt hinni, hogy ezen a
meccsen egyetlen gól sem esik. Az ellenfél jutott vezetéshez,
amire válaszként 10 perc alatt kaptak 2-t. Maradt is ez a
végeredmény, 2-1. Ifi: 3-1
Ezúton szeretném megköszönni a szurkolóinknak, akik még az
esõ és hideg ellenére is kitartottak a csapat mellett, és kijöttek
megnézni a fiúk szereplését. Az õszi szezont így 15 lejátszott
meccs után az 5. helyen zártuk, 9 gyõztes, 2 döntetlen és 4
vesztes meccsel. Reméljük, hogy a tavaszi szezon is legalább
így sikerül, ha nem jobban. Ifi csapatunk a 7. helyen zárta az õszi
szezont, 7 gyõzelem, 2 döntetlen és 6 vereség a mérlegük.
Szép volt Fiúk! Szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni a felnõtt, valamint az ifi játékosoknak, edzõknek, technikai vezetõnek, rendezõknek az egész õszi szezonban nyújtott
kitartó munkájukat.
Nagy Anikó

Járási Kormányablak átadása
2015. november 11-én, Mezõcsáton országosan a 191. Kormányablak megnyitására került sor. Összesen mintegy 270-et
terveznek megnyitni, ebbõl évvégéig 240/250-et és még hazai
forrásból a jövõ esztendõben 20 kormányablakot fognak átadni.
10 órakor megszólalt a himnusz, majd Potyka Orsolya és
Fidler István táncukkal megnyitották az ünnepséget. Gábor
Áron, a mezõcsáti Járási Hivatal vezetõje köszöntötte a
megjelenteket és átadta a szót Demeter Ervin kormánymegbízott úrnak.
A megyében a 15. Járási Kormányablakot avatjuk fel, azt a
Járási Kormányablakot, államigazgatási pontot, ahol jelenleg
több mint 430 ügykör intézésre képesek a kollégák. Idén el

fogjuk érni az 500-at. Terveink szerint a következõ esztendõben
az a feladatunk, hogy elérjük az 1000 ügykört. Az a Járási
Kormányablak, ami itt van, jelentõs részben hazai forrásból,
másrészt európai uniós forrásból valósult meg közel 70 millió
forint ráfordítással nyilatkozta beszédében Demeter Ervin
kormánymegbízott úr.
Ezt követõen Tállai András államtitkár úr, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, városunk országgyûlési képviselõje osztotta meg gondolatait a megnyitóról. Ha
egy térség fejlõdik, ha Dél-Borsod fejlõdik és kifejezetten
Mezõcsát és térsége fejlõdik, az azt gondolom, örömmel kell,
hogy eltöltsön bennünket. Véleményem szerint a FIDESZ
KDNP kormány legnagyobb horderejû döntése volt az elõzõ 4
évben a közigazgatás átszervezése és azon belül is a járási
hivataloknak a visszaállítása. Egyértelmû célja az volt, hogy az
ilyen kormányhivatalok, kormányablakok megnyitásával a
közszolgáltatást közelebb hozza az emberekhez.

Végezetül pedig Dr. Kovács Zoltán a miniszterelnökség
területi közigazgatásáért felelõs államtitkárság államtitkárának
avató beszéde következett, melyben külön kiemelte az
ügyintézõk fontosságát, az „állam arcait”; A kormányablakban
lévõ kollégáinknak el szoktam mondani, hogy önök az állam
arcai. Hiszen önök találkoznak elõször az ügyféllel és nem
mindegy, hogy milyen benyomást szereznek az ügyintézés
mikéntjérõl, milyenek az ügyintézõk, értenek- e ahhoz, amit
csinálnak. (…) 23 millió ügy van ma Magyarországon állami
közigazgatásban egy esztendõben, ami az emberek életében
jelentõséggel bír; abból az év elsõ 10 hónapjában mintegy 5
millió ügyet intéztek a kormányablakokban. Tehát több mint
20%-át, ami azt is jelenti, hogy több mint 3millió ügyfél fordult
meg a kormányablakoknál. Ezért aztán azt gondolom, hogy az
egésznek a lelke az ügyintézõi modor, az ügyintézõk viselkedése,
másik oldalról pedig egy komoly informatikai fejlesztés. Az
informatikai fejlesztésnek még nem tartunk a végén, még sok
teendõ van, de az a cél hogy minden magyar háztartásba, ami
mintegy 3,6 millió háztartást jelent Magyarországon, eljussunk
szélessávú internet kiépítésével. Mert innentõl kezdve a személyes ügyintézés mellett megjelenhetnek az elektronizált ügyek
- nyilatkozta, majd sor került a szalag átvágására, mellyel
megnyitották a Mezõcsáti Járási Hivatal Kormányablakát és a
felújított épületét.
A Szózat záró akkordjai után minden megjelent megismerkedett az új rendszerrel és épülettel, majd fogadáson
vettek részt.
Czirkus Babett
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Az adakozók ünnepe

hettük a GoodMills malomban, ahogyan a szakértõ kezek
átveszik az adománybúzát, és eljuthattunk - legalább gondolatban - a Lezák-pékségig, ahol a Mezõcsáton rendezett
megyei ünnepség résztvevõi számára megsültek a cipócskák - és
a nagy kenyér, melyet idén településünk lelkészei áldottak meg.
Azóta, mióta ezeknek az eseményeknek a részesei lehettünk,
sok idõ eltelt. Ezalatt rendeztük meg Városnapunkat, amely
hagyományosan a paraszti gazdasági év végén, Mihály-napon
került sorra. Benne vagyunk már az õszben, mikor eleink
megõrölték és hombárokba öntötték az egész, jövõ évig szánt
búzát, lisztet. Nálunk közben megszületett egy csodálatos
lelkiségû szervezet: a Mezõcsáti Boldog Gizella Karitász
Csoport, amelynek fõ célja, hogy munkálkodásával összekapcsolja az adományozni szándékozókat a rászorulókkal. És
most eljött annak is a napja, hogy elmondhassuk: visszakerül
hozzánk a nyomon követett Élet egy jelentõs része, és így
városunk nemcsak az ünneplésben lehetett közremûködõ,
hanem humánszolgáltató intézményünkkel és az egyház
karitatív szervezetével közösen megtalálhatjuk mindazokat,
akiknek az adományozók szánták a kenyérnek valót.
Az adományok átadását követõen Fodor László, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
igazgatója kért szót. Taskó József megyei elnökkel együtt köszönték meg a segítséget mindazoknak, akik az idei programot
végigkísérték és lehetõvé tették, hogy megszülessenek és célba
érjenek az adományok. Külön köszöntötték Siposné Horváth
Anita polgármester asszonyt, Taskó Józsefnét, akinek vállalkozása fogadta és látta vendégül a gazdákat, Németh Sándort,
aki a búza szállítását vállalta, Lezák Zoltánt, aki az ünnepekre a
kenyereket megsütötte, Sütõ Gábort, a GoodMills Malom
vezetõjét és munkatársait.
Az ünnepség záró részében a Mezõcsáti ÁMK óvodásai, a
Fogyatékkal Élõk Nappali Ellátó Intézményének gondozottai,
Kovács Noé, az Egressy Béni Általános Iskola diákja és Kovács
Ádám Máté adtak felejthetetlen mûsort. Az ünnepség
résztvevõi a Lezák Pékségnek köszönhetõen ismét gyönyörû
kis kenyerekkel térhettek haza, a fellépõk megajándékozását és
a vendéglátást Kovácsné Papp Mónika segítette adományával.

Adakozó lelkületû Szent Erzsébet királynénk napján,
november 19-én került sor arra az ünnepségre, amely a
Magyarok Kenyere idei adománygyûjtési mozgalmának
zárásául szolgált megyénkben. Ahogyan a búza összeöntésének és a megye kenyere megszentelésének, úgy a lisztadományok átadásának is Mezõcsát volt a helyszíne; ezúttal a
program szervezõje és lebonyolítója a Mezõcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központja volt.
Az ünnepség megnyitó beszédét Taskó József, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke mondta
el, aki kiemelte, hogy a nemzeti összetartozás iránt mindannyiunkban meglévõ alapvetõ igény immár öt éve a Magyarok Kenyere-programban is megmutatkozik. A kezdeményezés, amely 2011-ben indult, öt vezérelv köré összpontosul;
ezek az áldozathozatal, az összefogás, a szolidaritás, a példamutatás és a megmaradás. E nemes elvek mentén idén közel
440 tonna búza gyûlt össze magyar adományokból, ennek
mintegy háromnegyede az Agrárgazdasági Kamara közremûködésével került a nagy közösbe.
Ahatáron inneni és túli összefogás szellemét követve, Zelei
Ferenc és Simon Lilla pálpataki táncokat adtak elõ, majd
folytatódott az ünnepség hivatalos része.
Az egyházak jelen lévõ képviselõi: a görög és római kato-

likus, valamint református lelkészek megáldották és megszentelték az adomány lisztet és az abból készült kenyérkéket
(melyeket ismét Lezák Zoltán péksége készített és maga a
tulajdonos hozott el Nagybarcáról). Ezt követõen került sor a
lisztadományok átadására, melyeket a következõ szervezetek
és személyek vehettek át:
A Mezõcsáti Kistérség Hummánszolgáltató Központja
számára Siposné Horváth Anita, az intézményfenntartó társulás vezetõje
A Szepsi Római Katolikus Érsekség számára Dr. Gábor
Bertalan esperes, plébános
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány számára Dr. KocsisAttila
A Miskolci Egyházmegyei Karitász számára Dr. Páll
Miklós igazgató
A Mezõcsáti Boldog Gizella Karitász Csoport számára
Veres József esperes, plébános és Kallóné Szilvási Zita vezetõ.
A következõkben Siposné Horváth Anita, városunk polgármestere beszédébõl idézünk.
Idén, azzal, hogy Mezõcsát határában volt a megyei
gyûjtõpontja a Magyarok Kenyerének, mi is betekintést
kaphattunk az adományozás folyamatába. Végigkísérhettük a
vetéstõl és a jószándékú gondolattól egészen a megérkezésig a
megtermelés és célba juttatás folyamatát. Láttuk az
aranysárga búzatáblákat, láttuk az összeöntést, megismer-

PK.

K és Z Könyvelõ Iroda Kft.
Szolgáltatásai
Egyéni és társas vállalkozások könyvvezetése
Teljes körû adminisztrációs ügyintézés
Bérszámfejtés Adóbevallások készítése
3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 28. fsz. 2
Tel.: 06-20-4213-200,
49/353-376
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Csáti Uisá

megkezdé sé hez. A kellemes hangulatban eltOltott találkozó
során hallhattak a Hej bábán megvalósult hittanos táborról, az
id sek látogatásának fontoss ágí r l,a családok segí té sé rl.

20l5-ben immáron t dik alkalommal kertil megszervezé sre a Magyarok kenyere program, arrelynek kereté ben a
Kárpát-medence magyar lakta telepiilé seir l felajánlott buzát
iisszegyií jt tté k é s lisztet ké szí ttettek bel le.
nemzeti
sszefogás által sszegyujt tt b zából ké sztilt, nagy mennyisé gí ilisáet szé tosztják, a dé vai Szent Ferenc Alapí tvány

A

erdé lyi árva gyermekeinek, a kárpátaljai Nagydobronyi
Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon
gyermekeinek, valamint az Oltalom Karitatí v Eryesiilet

rtí szorultjainak szánják. Idé n a maryarorsági megyé k karitatí v
szeryezetei is ré szestilhetnek az ssanagyar lisá adomiinyból,
í gy lehetett ott az adomrfuryt átvev k ktizt november 19-é n, egy

csodálatos iinnepsé g kereté ben a Mez csáti Kisté rsé g

K zpont,

a Reforrrrátus Szeretetszolgálat,

a

Miskolci Eryházrregyei Karitász, é s a Szepsi Esperessé g
mellett, a Mez csáti Boldog Gizella Karitilsz Csoport is. Taskó
József, a Nemzeti Agráryaztasagi Kamara B-A-Z megyei
eln ke, az adományok átadásakor elmondt4 tevé kenysé gé vel

é desanyja pé ldáját k veti, s szimiára gyermekkora ta
termé szetes, hogy segí t ott, ahol sztlksé get lát. Ez a kezdemé nyezé sis é kes pé ldája a miásokon segí teni akarásnalr" a
s

ta

Kisté rsé gHumánszolgáltató Kiizpontja

Alig telt el ery hónap a Mez csáti Boldog Gizella Karitász
Csoport megalakulása óta miáris arról számolhatunk be,
mennyi esemé ny fiiz dik tevé kenysé gí iklr z. A k zvetlen
kórnyezetiinkben é l szegé nyek megsegí té sé tcé lul V,ttuzó
lelkes csoport nagy odaadással kezdte meg miik dé sé t.
November l_é n vendé giil látták a Hej bábai Karitász csoport
tagiait, hogy ery né gy é ve miikiid szervezst munkáját
megismerve iranyvonalakat kapjanak a rajuk váó feladatok

Humiánszolgáltat

raNv

Tov

A Mez csáti Boldog Gizella Karitász Csoport
munkája

egé lykiáltások meghal lásának.

Sámunlca is fontos, hogy tevé kenysé giink ré vé nminé l
t bb emberen é s családon segí teni tudjunk, ám mindehhez
szilksé giink van aí ra, hogy vállalatolg cé gek felkeresé sé vel mi
magunk is támogatásokhoz jussunk. K vetkez gyujt
akciónkat november 27-re tervezzjk amikor is mi magunk
kerestink meg vállalkozókat. December 5-é n ttibb helyszí nen
folyik majd az adományok átvé tele, boltok bejárata mellett
vrárjuk jószí vií felajánlásaikat. Szí vb 1 remé ljiilq sok ember
lelké ben é bred fel azegyí itté rzé snászoruló embertársaink iránt,

é s áldozatké szsé gitk ré vé nsok családnak lesz idé n valóban
boldogaziinnep.
kallóné szilvási zita

20 l 5 . okí óber 1 6-án a Mezócsáti Kisté rsé gHumánszolgáltató
Kiizpontjának munkatiirsai adomiánygyií jt akciót szerveáek,
hory felké szí iljenek a hideg té li hónapokra, amikor mé g
inkább sz ksé ges a meleg ruha" a káMa" a tiizel é s az
é lelmiszer. Anap folyamán várták az é lelmiszer, ruhanemií é s
egyé b hasarálati tárgyakat, felajánlásokat a K zpont

é piileté ben.

A felhí vás sajnos csak kevé s emberhez jutott el, mert

a raktárt

nem sikeriilt feltolteni.

Kallóné Szilvási Ztta inté zrrré nyvezet elmondta jabb
gyiijónapokat jel lnek majd ki, de a Humánszolgáltató
K 4ont ajtaja mindig nyiwa áll a segí teni akaró, é s fudó

emberek el tt. A tegnapi napon is é rkezett é lelmiszeradomárry
Papp Lrászló vállalkozotó l.
K sztinjiik ezt, illetve az október lGá,n é rkezett adományokat:

BuglyóLaszlóné nak,
Kovácsné Papp Mónikának,

Maryariné Esik Anikónak,
PapJózsefrtek,
Pocsiné B erecz Erzsé betnek,
A Református Egyház.k zsé gnek
A Református Btilcs dé nek.
Ne feledjé lq adnijó!Ami nnek haszontalan, vogy felesleges,
az egy másik családnak mé g nagy segí tsé g lehet.

Ké rjiik, hogy most, az tinnepekhez
módjukban áll, segí tsenek

k

zeledve, amennyiben

!

A Mezócsáti Kisté rsé gHumánszolgáltató

K zpontAdomany

szÁmlaszáma:

ll7342l7

-1667 951 5 1 00 10000

Fontos, hogy

ak

zlemé ny rovatba

rla

alá adakozási

szrándé kának megfelel en:

tiizel

,

adományté li

,

adomrány kályha bes zerzé sé re

-

adomány ellátották kirándulására
adomány é lelmiszer. pelenka, gyógyszer vásárlifuara.

,

vásárlására

Kiisziinjiik.

Csáti Újság
Ünnepi gondolatok…
Évek óta úgy érzem, mintha a
Karácsony “egy picit” erõltetett lenne.
Azért mondom, hogy erõltetett, mert nem
arról szól, amirõl kellene szólnia.
Rohanunk, tülekedünk, felkapunk egy
ajándékot - sokszor szív nélkül -, mert
valamit azért mégiscsak venni kéne.
“Elvárja tõlünk” a világ. Ez a szokás.
Elvégre egyszerûbb, mint leülni egy
szeretted mellé, megfogni a kezét és azt
mondani: “Ma a tiéd vagyok. A teljes
figyelmem és szeretetem a tiéd. Az én
ajándékom az idõm.” Az összes többi
úgyis csak körítés. A karácsony nem attól
lesz tökéletes, hogy nincs porcica a
szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és
halomban áll a fa alatt az ajándék. Nem
lesz jobb az ünnep attól, ha beleszakadsz a
házimunkába, hogy aztán az ünnepek alatt
holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártírként
sütsz, fõzöl, takarítasz, vásárolsz hetekig.
A készülõdés lehet az ünnep része.
Lehet együtt készülõdni és nem attól lesz
tökéletes, hogy minden az, hanem attól,
hogy együtt vagyunk. Folyvást rohanunk,
soha meg nem állunk. Még arra sincs
idõnk néhanap, hogy a tenyerünkbe
rejtsük arcunk, összeszedjük magunkat
egy-egy percre és szembenézzünk a
kérdéssel: mi végre tesszük?
Napjaink vágtató tempója, felfokozott
életritmusa feszült nyugtalansággal tölt el
bennünket így az ünnepek elõtt is. De nem
a fizikai fáradtság az igazi baj, hanem a
lelki rendezetlenség. Már-már a belsõ
megsemmisülés érzése. S ennek hiába
ismerjük a diagnózisát, a gyógymódot
nem tudjuk receptre felíratni. Az
orvoslással mi szolgálhatunk egymásnak.
Az ember az ember patikája...
Az igazi Karácsony tele van
melegséggel. Nem tárgyak, figyelmet és
szeretetet helyettesítõ eszközök átnyújtásáról szól, hanem együttlétrõl, békérõl
és odafigyelésrõl. Arról, hogy az élet
megtapasztalása csodálatos, hogy vagyunk egymásnak és meg tudjuk osztani
létünk csodás pillanatait. Létezésünk
minõségét az emberi kapcsolataink
minõsége határozza meg. Amikor együtt
vagyunk, energiát tudunk cserélni: a
figyelem és odafigyelés energiáját, ami
melegen tart bennünket… ne sajnáljuk ezt
az energiát!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
MINDENKINEK BÉKÉS, BOLDOG
KARÁCSONYT és ÖRÖMÖKBEN
GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET !
Zarándiné Keresztúri Ilona

Szabó Gyõzõ:
Toxikoma
(Tíz év
Drogvallomásai)
Szabó Gyõzõ
napjaink egyik legkeresettebb, legsikeresebb színésze. Nem
volt ez másként
2012-ben sem, amikor a mûvész könyve
megjelent a könyvesboltok polcain.
Sokáig nem éreztem elég erõt, elég
bátorságot, hogy elolvassam a kötetet,
aminek a mûfaját sem tudom meghatározni. Nem regény, valamiféle önvallomás, vagy ha úgy tetszik selfie bár
ezek egyike sem irodalmi mûfaj.
A „történet” a 1990-es évek végétõl a
2000-es évek elejéig mutatja be a színész
életét, ami akkoriban nem szólt másról,
mint arról, hogy milyen módokon képes
egy ember az életének irányítást elveszteni, átadni valami másnak- a különféle
drogoknak. Érdekesség lehet, hogy a várva várt sikert a Valami Amerika címû film
hozta meg a színésznek, aki az elsõ forgatási napra közvetlenül az Országos Pszichiátriai Intézetbõl érkezett. Ugyanis
éppen azon a napon fejezõdött be az addiktológiai kezelése és úgy tûnik, hatásos
volt az elvonókúra.
A Toxikomában nyers õszinteséggel,
érdekesen és bátran ír arról a jól fejlett
kettõs életrõl, ami akkoriban jellemezte,
amikor napokra kivonult a forgalomból, a
színházi elõadások szüneteiben is belõtte
magát, különféle nevetséges baleseteket
szenvedett a drogoknak vagy az alkoholnak köszönhetõen. Közvetlen környezete
persze tudta vagy gyanította, hogy Szabó
Gyõzõ milyen valóságok között utazik, de
hát mit lehet tenni azzal, aki nem fogadja
el a segítséget, nem fogadja el önmagát.
Végigkövethetjük, hogyan lett a nyírbátori cukrász fiából a pesti éjszaka hírhedt ragadozója, aki kegyelmet és önmagát nem ismerve hajszolta a mesterséges
mennyországokat és a nõket, hogy aztán
egy igazi „comeback kid” legyen belõle.
A színész és a fülszöveg szerint a
könyv azért íródott, hogy elrettentõ példaként szolgáljon mindenki számára, aki
ismeri és aki nem ismeri a drogfüggõk
világát. Mindezt úgy, hogy a legnagyobb
mélységekbe is betekintést nyújt az
olvasóknak. A könyv lapjain keresztül
vizionálhatjuk, hogy milyen tudatmódosulásokban lehet része annak, aki például
lsd-t, vagy heroint használ. Milyen hatásuk van a szereknek az emberi szervezetre. Sajnos egyre több ember, egyre fiatalabb korosztály érintett a kérdésben. Szin-

13

te nap mint nap szembesülhetünk azzal
különbözõ híradásokban, hogy olyan
szerek kerülnek a piacra, amelyek hatását
és „ellenszerét” a toxikológus szakemberek sem ismerik. A kínálat egyre csak bõvül, aminek hatására az érintett személyek
a bódultság új dimenzióiba kerülhetnek,
illetve teljes tudatukat és emberi mivoltukat veszthetik el.
Vélemény: Sötét, borzalmakkal teli
olvasmány. Van olyan fejezet, aminek olvasása után rémálmaim voltak. Aki a kezébe veszi a kötetet ne számítson arra,
hogy rövid idõ alatt elolvassa, mert vannak részek, amik szinte megkövetelik,
hogy a könyvet letegyük és visszatérjünk
a saját valóságunkba. Nincs finomkodás,
sokszor nyers, kemény a megfogalmazás.
Erõs idegzetûeknek ajánlom!
Akötet kölcsönözhetõ a könyvtárban!
Baranyi Krisztina

Alapítványi hírek
A „Nyitnikék” a Mezõcsáti Napközi
Otthonos Óvodáért Alapítvány 2014
decemberében ötödik alkalommal tartotta
adománygyûjtõ jótékonysági gáláját, a
Mezõcsáti ÁMK Óvoda támogatása
céljából. Nagyszámú közönség elõtt
idézhettük fel a karácsony szeretetteljes
hangulatát, az összetartozás érzését.
A gyermekek önzetlen mûsorát minden
kedves vendégünk hálával köszönte, és
nagy tapssal jutalmazta óvodai közösségünket. Úgy gondoljuk, hogy minden
résztvevõ számára sikerült emlékezetessé
tenni ezt a napot.
Ezúton is köszönjük minden támogatónk segítségét. Kitûzött céljaikat megvalósíthattuk. Tovább bõvíthettük udvari
játékainkat, gyermek kertiszerszámokat, a
nyári élet megkönnyítését szolgáló párakapukat vásárolhattunk.
Továbbá köszönjük azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A befolyt összeg
ebben az évben: 82.153,- Ft.
A támogatásból minden óvodai gyermekcsoport karácsonyfája alá tudunk meglepetésként játékot tenni.
A következõ jótékonysági gálánk 2015.
december 18-án délután kerül megrendezésre. Az idei évben is folytatjuk a gyermekek egészségmegõrzését szolgáló
tevékenységünket. Ennek megvalósításához szeretnénk eszközöket vásárolni.(pl.:
gyümölcscentrifuga, aprító, turmix, elektromos sütõ, teafõzõ, gyümölcsaszaló, levegõtisztító, párologtató, stb.)
A kitûzött célok eléréséhez, az alapítvány pénzének gyarapításához a továbbiakban is várjuk megtisztelõ felajánlásaikat.
Adószám: 18435933-1-0
Számlaszám: 11734217-20007535
Gulyásné Kovács Erzsébet,
a kuratórium elnöke

Csáti Újság
Mezõcsát, Bajcsy-Zsilinszky úti COOP ABC parkolója

ÓRIÁSI SZILVESZTERI

MEZÕCSÁTON
a
Bajcsy-Zsilinszky úti
COOP ABC
parkolóban
( a COOP Bolt mellett )
a KONTÉNERNÉL!
Kiváló minõségû termékekkel, kedvezõ árakkal,
kedvezményekkel és ajándékokkal várjuk kedves
vásárlóinkat

2015. december 28-tól
egészen december 31-ig.
Nyitva tartás: december 28 - 31-ig: 08:00 20:00 óráig
( Az itt közölt nyitva tartási idõ változtatásának jogát fenntartjuk! )

Tegyék emlékezetessé az Óévet és örömtelivé az Új esztendõt.
Lepjék meg szeretteiket, gyermekeiket egy kis meglepetés-tûzijátékkal.
E-mail: meteor.tuzijatek@freemail.hu
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Csáti Újság
“Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly
sokat dolgozott.
Bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet,
amit tõlünk soha senki el nem
vehet!
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek,
szívbõl szeretünk, s nem feledünk
téged!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága
szerettünk

Anyakönyvi hírek
Születések
Paczók Renátó és Horváth Evelin
Paczók Evelin
Csizmadia János és Tóthfalusi Nikolett
Csizmadia Dominika
Horváth Krisztián és Gertner Annamária
Gertner Brendon Krisztián
Balogh András és Rácz Beáta
Balogh András

Balogh Bertalanné
sz. Bódogh Ilona

Házasságkötés

temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek,
mélységes bánatunkban részvéttel
osztoztak.

2015.11.06.
Farkas Zsolt és Barna Anna
2015.11.20.
Rácz Rómeó és Hangász Edina

A gyászoló család

Halálesetek
Megemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk arra a napra, amikor
Balog József
1 éve örökre itt hagyott
bennünket.

Kovács Péterné (szül: Fehér Rozália) 85 évet élt
Kovács Istvánné (szül: Gál Ilona Borbála) 77 évet élt
özv. Balogh Bertalanné szül.: Bódogh Ilona 80 évet élt
özv. Barna Zoltánné szül.: Ardai Ida 79 évet élt
özv. Szilágyi Istvánné szül.: Jenei Margit 79 évet élt
Bartók István 77 évet élt

„Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged már nem
hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, nagyon
szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem
feledünk.”
Emlékezik:
Bánatos felesége, gyermekei és
testvérei családtagjaikkal együtt.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
azoknak akik

Bartók István
nyugalmazott szakoktató

Nagy és Társa
temetkezés
3450 Mezõcsát,
Bacsó Béla út 17.

Éjjel nappali
temetésén megjelentek, sírjára virá- ügyelet:
got, koszorút helyeztek és mélységes
fájdalmunkban részvéttel osztoztak. Elérhetõség
Telefonszám:
0670/324-7619
A gyászoló család 0670/324-7620
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Csáti Újság
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új esztendõt kívánok Mezõcsát város
lakosságának.

"Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra!"

Ne feledjék:
„A gonosz diadalához csak
annyi kell, hogy a jók
tétlenek maradjanak.”
Üdvözlettel:

Vaskó Ferenc
Önkormányzati Képviselõ
Fidesz-KDNP

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánok a magam és a mezõcsáti MSZP nevében!
Kormos Anna
önk.képviselõ, az MSZP alapszerv.elnöke.
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