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Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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Miért is várjuk annyira a karácsonyt?
– tehetjük fel a kérdést ilyenkor magunkban. A gyermek talán azért, mert
ajándékot kap, a felnőtt azért, mert végre
megpihenhet, az idős ember pedig azért,
mert végre együtt láthatja családját.
Egy közös dolog viszont mind-an�nyiunkban van. Mindannyian vágyunk a
figyelemre. Olyan figyelemre, ami kicsit
másabb és kicsit több a hétköznapokban
megszokottnál. Az évnek munkával és
rohanással töltött, egymást követő, néha
monotonitásba vesző napjai csak kevés
igazi, valóban átélt, megélt figyelemre
adnak lehetőséget. Saját dolgaink, gondolataink ködjébe burkolózva bizony nehéz
ráhangolódni embertársaink érzéseire,
vágyaira. Karácsony ünnepe, Jézus Krisztus születése pontosan ebben próbál erőt
és esélyt adni számunkra.
Lehetünk ugyanis szabadságon az év
során, a tennivalók és a világ valahogy
mintha mégsem venne erről tudomást.
Elfutnak mellettünk, és hogy le ne maradjunk, végül mi is futni kezdünk utánuk. A
karácsony talán ebben is más, mint az év
többi napja. Ilyenkor a világ kereke is egy
kicsit lelassul, aztán Szenteste megáll egy

pillanatra. Megáll, hogy erőt gyűjtsön, és
aztán nekilendüljön az új esztendőnek.
Használjuk ki ezt a pillanatnyi csöndet,
meghittséget és forduljunk szeretteink,
családunk felé. A betlehemi csillag fénye
a reménység jele. Remény arra, hogy
megszólítsuk mindazokat, akik egy kis
odafigyelésre vágynak.
Az elmúlt napokban számtalan
helyen volt alkalmam köszönteni az
időseket. Hálás vagyok azokért az
élményekért, melyeket ezen találkozások során szereztem. Az őszinte, biztató
szavakért, a figyelmes kérdésekért, a
hálás tekintetekért.
Kívánom mindenkinek, hogy karácsony közeledtével megtalálja, megértse
és megélje az ünnep valódi üzenetét!

Áldott karácsonyt
kívánok!
Tállai András

országgyűlési képviselő
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Karácsonyi
köszöntő
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Mezőcsát Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Mezőcsáti Élelmezési Központ
INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.01.-2023.01.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3450 Mezőcsát, Szent István utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó
jogszabályokban megfogalmazott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Intézményvezetői feladatok teljes
ellátása (gyermek - és felnőtt étkeztetés biztosítása: kb. 6000 adag/nap, szállítókkal
kapcsolattartás, árubeszerzés). A konyhai dolgozók (11 fő) irányítása és ellenőrzése, a
munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Főiskola,
– Magyar állampolgárság
– Cselekvőképesség
– Büntetlen előélet és a Kjt. 20.§ (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelés
– Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
– Kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, gazdasági szakirányú végzettség,
– Államháztartásban szerzett pénzügyi, számviteli gyakorlat - legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat
– Költségvetési, számviteli tapasztalat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
– B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A pályázó részletes szakmai önéletrajza
– Képesítést igazoló dokumentumok másolata
– 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20.§ (4) és a (2d) bekezdésében foglalt követelményeknek
– Az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések
– Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatai a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
– Nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő - testület nyilnános ülésen tárgyalhassa
– Nyilatkozat arról, hogy pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmas
módon kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg
– A 2007. évi CLII. törvény szerint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Horváth Anita - polgármester nyújt, a +36 49/552 046 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőcsát Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1354/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: intézményvezető .
– Elektronikus úton Siposné Horváth Anita - polgármester részére a polgarmester@
mezocsat.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról Mezőcsát Város Önkormányzata dönt. Személyes meghallgatásra csak a
benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítéltek esetében kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.mezocsat.hu
– Csáti Újság
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 6.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

TERMÁLFÜRDŐ – MEZŐCSÁT Kft.
Szolgáltatási díjak 2018. évben

Szolgáltatás megnevezése

Felnőtt belépőjegy
Nyugdíjas belépőjegy
Gyermek/Diák belépőjegy (4 éves kortól 18 éves korig)
Gyermek 4 éves kor alatt
Látogató/Kísérő (egyéb szolgáltatás igénybevételére)

Napi
(Ft/nap/fő)

Bérlet
10
alkalom
(Ft/fő)

1.300
1.000
1.000
ingyenes

11.700
9.000
9.000
ingyenes

Csoportos kedvezmény (20 fő felett)
Kabinjegy
Ruhatár
Napozó ágy

Péntek este
nyári
időszak
18-22 óra
(Ft/fő)
1.000
800
800
ingyenes

100
9.000
7.200

Mezőcsáti állandó lakcímmel rendelkező felnőtt fürdőbérlet
Mezőcsáti állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjas
fürdőbérlet
Mezőcsáti állandó lakcímmel rendelkező gyermek/diák
fürdőbérlet
Úszásoktatás (iskolai csoportos belépő) tanóránként
(45perc)

Péntek
téli
időszak
15-22 óra
(Ft/fő)
1.300
1.000
1.000
ingyenes

7.200
400
10 %
400
200
500

+500 Ft kaució

Délutáni
15-17 óra
péntek
kivételéve
l (Ft/fő)
800
700
700
ingyenes

Mezőcsáti
állandó
lakcímmel
rendelkezők
(Ft/fő)
1.000
800
800
ingyenes
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Mezőcsát Város Képviselő-testületének
20/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) számú rendeletének
módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről alkotott 1/2017.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelet lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a)
b)
c)
d)
e)
f)

költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)
költségvetési kiadási főösszegét(finanszírozási kiadások nélkül)
finanszírozási bevételek főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét
állapítja meg.

1.574.438.681 Ft-ban
2.117.856.127 Ft-ban
910.353.654 Ft-ban
366.936.208 Ft-ban
2.484.792.335 Ft-ban
2.484.792.335 Ft-ban

2. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.1, 2.2., 2.3., 2.4, 2.5., 2.6., 2.7, 3, 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4, 3.5., 3.6., 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2., 6, 6.1, 6.2., 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8.,, 9, 9.1, 9.2., 9.3, 9.4,
10, 10.1, 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 11, 11.1., 11.2., 12., 12.1., 12.2, 12.3, 13,
13.1., 13.2., 13.3, 13.4, 14., 15., 16., 17, 18. mellékletei helyébe az 1, 2, 2.1, 2.2., 2.3., 2.4,
2.5., 2.6., 2.7, 3, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, 3.5., 3.6., 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2., 6, 6.1, 6.2., 7., 7.1., 7.2.,
7.3., 8.,, 9, 9.1, 9.2., 9.3, 9.4, 10, 10.1, 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 11, 11.1., 11.2.,
12., 12.1., 12.2, 12.3, 13, 13.1., 13.2., 13.3, 13.4, 14., 15., 16., 17, 18. mellékletek lépnek.
3. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Siposné Horváth Anita
polgármester

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. december 19-én kihirdetésre került.
dr. Jerebák József
jegyző

2017. december
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Hírek a gimnáziumból
A Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolájának képzési kínálata Gimnáziumi osztályok:
4évfolyamos kerettantervre épülő általános tantervű osztály: felvehető 28fő
6évfolyamos kerettantervre épülő általános tantervű osztály: felvehető 28fő
Szakgimnáziumi osztály:
4évfolyamos kerettantervre épülő helyi tantervű osztály (mezőgazdasági ágazat): felvehető 28fő
4évfolyamos kerettantervre épülő helyi tantervű osztály (könnyűipari ágazat): felvehető 28fő
Szakképzés: A fenti osztályokban végző tanulók érettségi vizsga után intézményünkben az alábbi szakképesítést
választhatják:
54 621 02 Mezőgazdasági technikus: felvehető 24fő
54 542 01 Bőrfeldolgozó ipari technikus: felvehető 24fő
Szakközépiskolai képzés: (általános iskolát végzett tanulók részére)
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló (képzés idő 3év): felvehető 24fő
34 541 05 Pék (képzés idő 3év): felvehető 24fő
34 521 06 Hegesztő (képzés idő 3év): felvehető 24fő
Intézményi adatok:
OM azonosító: 203060
Név: Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskolája
Cím: 3450 Mezőcsát, Kossuth út 12
Tel/fax: 06-49-552-065
E-mail: gimnazium@csatigimi.hu
A Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája a 2017-2018-as tanévben keresztféléves
– esti tagozatos – képzést hirdet.
1. Ha a tanuló gimnázium és szakképző iskola esetén a huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban
kezdhet új tanévet. (Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós
gyógykezelés alatt állt, az életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani)
2. A tanuló saját elhatározásból attól a tanévtől kezdve is folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében,
amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
3. A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, a tanítás megkezdése és befejezése a tanév rendjének megfelelően
történhet az alábbiak szerint:
4. Keresztféléves indulás esetén február első hetében kezdődik, és december közepéig tart
5. A szakképzések többsége 2 tanéves, de vannak 1 tanéves, sőt 0,5 tanéves képzések is.
6. Az esti tagozatos oktatásra munka mellett is lehet járni. Heti 18 tanítási órán kell részt venni, hetente 3 délután
15.00 és 19.30 között. A tanítási órák jelentős része gyakorlati óra, ami külső gyakorlati képzőhelyen (pl. a tanuló
munkahelyén, amennyiben a szakmai feltételek adottak) tanulószerződéssel is teljesíthető. Tanulószerződés
esetében csak az elméleti órákra, többnyire egy délutánra kell az iskolában megjelenni. Amennyiben a tanuló
iskolarendszerében egynél több szakképesítést még nem szerzett, a képzés ingyenes. (A felnőttképzésben (fizetős
tanfolyamokon) szerzett szakképesítések ebből a szempontból nem számítanak)
7. A felnőttoktatásban (esti tagozaton is) diákigazolvány igényelhető, ami a nappali rendszerű diákigazolványhoz
hasonló kedvezményeket biztosít.
Érdeklődni: Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája
3450 Mezőcsát, Kossuth út 12. 0649/552-065, 0630/52387780
OKJ jegyzék szakképesítés munkarendoktatás típusaképzési idő (év) tervezett osztályok számatervezett tanulói létszám
OKJ_2016Szociális gondozó és ápoló esti felnőttoktatás
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„Az eredmények igazolni fogják,
hogy Mezőcsát jól döntött 2014-ben!”
Tállai András országgyűlési képviselővel beszélgettünk
a ciklus eddigi eredményeiről
Lassan 4 év telt el a választások óta. Hogyan értékelné az eltelt időszakot?
A Kormányzati munkával kapcsolatban 3 fontos
eredményt sorolnék fel. Az első a családok, az otthonteremtés támogatása (CSOK), amelynek sikerét
mutatja, hogy a konstrukciót egyre több család veszi
igénybe. A második a gazdasági fejlődés kormányzati
ösztönzése. Mindenki láthatja, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak az álláshirdetések. Bizony ott
tartunk, hogy Magyarországon ma már munkaerő-hiányról beszélhetünk. A harmadik fontos dolognak az
ország külső és belső biztonságának megerősítését
tartom. A műszaki határzár, közismertebb nevén a
„kerítés” a FIDESZ kormány részéről egy határozott
és gyors válasz volt a bennünket és Európát fenyegető
migrációs nyomásra. Emlékezzünk, annak idején nem
csak Európában, de még itthon, a magyar Országgyűlésben sem ismerték fel az ellenzéki pártok a kérdés
fontosságát. Érdekes, hogy mostanra már a magyar
álláspontot támogatja és valósítja meg egyre több
európai állam vezetése.
Országgyűlési képviselőként hogyan alakul a kapcsolata Mezőcsáttal?
2014 óta vagyok Mezőcsát országgyűlési képviselője,
azonban már a választások előtt is próbáltam feltérképezni, milyen problémákkal is küzdenek a helyiek,
mire van szüksége az itt élőknek. A pályázatokra való
felkészülést, a célok átbeszélését már az önkormányzati
választások után megkezdtem a polgármesterrel. Ami
az itt élőket illeti, próbálok minél több rendezvényen
megjelenni, hiszen itt van mód kötetlenül beszélgetni az
emberekkel. Megdöbbentő, sokszor megható őszinteséggel osztják meg velem a problémáikat, ami nagyon
megtisztelő érzés. Korábbi választókerületemben nagy
sikere volt az ingyenes parlamenti látogatásoknak, amelyet az itt élők számára is biztosítani szeretnék. Több
ezer választómmal tudtam így közvetlenül a munkahelyemen is találkozni, ahol feltehették kérdéseiket.
Milyen fejlesztésekre számíthatunk?
Ami Mezőcsátot illeti, eddig több mint 4,7 milliárd
forint támogatás odaítéléséről született döntés.

Tállai András országgyűlési képviselő az iskolai tanévnyitón
beszélt az intézmény fejlesztésére vonatkozó tervekről

Nehéz lenne minden fejlesztést itt felsorolni, de azért a
teljesség igénye nélkül kiemelnék néhányat. 660 millió forintból fejleszthetjük az ipari parkot, elősegítve
ezzel a munkahelyteremtő beruházások, cégek megtelepedését. 201 millió forint kerül felhasználásra Mezőcsát város leromlott városrészein élő lakosok felzárkóztatására. Az új közösségi ház és könyvtár építésére,
valamint a termálfürdő visszavásárlására összesen 450
millió forintot szavazott meg a Kormány, a tanuszoda
építésére pedig 350 millió forint érkezett. Szintén kormányzati támogatásból, 181 millió forintból újult meg
a Kölcsey, Gyóni Géza, valamint Kolozsvári utcák
burkolata, de megszépült a Házasságkötő Terem és az
Élelmezési Központ is. 150 millió forintnyi támogatás szolgált a Polgármesteri Hivatal, a Hősök terén,
valamint az Árpád utcában található óvodák, valamint
az Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítésére, sőt
az óvodák esetében egy másik sikeres pályázatnak
köszönhetően az fejlesztés forrásait további 190 millió
forinttal egészítheti ki a város. Felsorolni is hosszú tehát a már elnyert pályázatokat, hiszen akkor még nem
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szóltam a térfigyelő kamerák bővítéséről, a műfüves labdarúgó pálya építéséről, az ivóvíz-vezeték cseréjéről,
az Egressy Béni Általános Iskola 228 milliós korszerűsítéséről, valamint a különböző foglalkoztatási, oktatási,
családi, ifjúsági és gyermekprogramok támogatásáról.
Ezek tehát már elnyert források. Vannak még további elképzelések is?
Igen, a Vasút és Tisza utca csapadékvíz-elvezetésének megoldása, a tornaterem, az általános iskola és a pedagógiai szakszolgálat energetikai korszerűsítése is tervek között szerepel. További, több mint 800 millió forint
értékű pályázat vár döntésre, amely az oktatás színvonalának, a kulturális intézmények programjainak fejlesztését, a járóbeteg szakellátás körülményeinek javítását, a fiatalok számára bérlakás-program indítását, a piac kialakítását, valamint a külterületi helyi közutak fejlesztését szolgálná. 500 millió forint juthat a leromlott városi
épületek rendbetételére, bérlakások felújítására, szabadidős park, játszótér, kerékpárút kialakítására.
Milyen eredményeket említene meg a közfoglalkoztatás területén?
A mai kormány a segélyezés helyett a munkában látja a felzárkóztatás kulcsát. A Kormány által támogatott
közfoglalkoztatás Mezőcsáton átlagosan 400 ember számára nyújt munkalehetőséget, illetve megélhetést.
Zöldségtermelés-feldolgozás, betonelemek, valamint térkő gyártása, kerámia-ajándék tárgyak, fa utcabútorok
készítése valósul meg a programnak köszönhetően, de brikettálásba is belefogott az önkormányzat. A közfoglalkoztatottak keze munkáját dicsérik ezen kívül az ünnepi díszkivilágítás tartószerkezetei, az utcai hulladékgyűjtők, a Városi Sporttelep megújult tetőzete, a Vásártér térburkolata is. A település működtetését segítő eszközök
beszerzése is a közfoglalkoztatás pénzügyi forrásai által valósulhatott meg, így pl. egy kisteherautóval, MTZ
traktorral, fűnyírókkal, fűkaszákkal, betonelem-gyártó, brikettáló és nádaprító géppel is gazdagodott a település.
Úgy gondolom, ha a mezőcsáti emberek visszatekintenek arra, hogy hol állt a város 2014 előtt és a fejlesztések nyomán hova jut majd el, úgy gondolom, büszkén vállalhatják a 2014-es országgyűlési választásokon
hozott döntésüket. A magam részéről ezt a bizalmat igyekszem a jövőben is megszolgálni a munkámmal!

A mezőcsáti termékfesztiválon

Ilyen lesz kormányzati támogatásból megépülő művelődési ház

Tállai András polgármester Asszonnyal és alpolgármester
Úrral tekintette meg az épülő művelődési ház munkálatait
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Közmeghallgatás
Mezőcsát város hagyományai közé tartozik, hogy
november első napjaiban tartják az önkormányzat
közmeghallgatását. Ebben az évben 13-án került sor
az eseményre a Művészetek Házában.
A program fő eleme a polgármesteri összefoglaló a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt egy évről.
Siposné Horváth Anita polgármester beszélt az 5943
mezőcsáti életéről: a születésekről (44), a házasságkötésekről (34), és az erre az évre még bejelentkezett 8
jegyespárról és a halálesetekről (79).
A következőkben a polgármester tájékoztatta a
megjelenteket a jelenleg folyó beruházásokról: a
tanuszoda és a közösségi ház építéséről, valamint az új
ravatalozó és urnafal használatbavételéről.
A következő nagy téma a közfoglalkoztatás volt,
melynek keretében jelenleg 386 helye van a városnak,
de ezt sem tudják teljesen feltölteni. A közfoglalkoztatottakkal sikerül járdát építeni, tetőcseréket végrehajtani több önkormányzati épületen és nagyon sok
értéket teremteni – többek között a zöldség és gyümölcs termesztésével és tartósításával.
Az önkormányzat saját forrásból történő beruházásai közül említést érdemel két ingatlan megvásárlása,
az adventi díszvilágítások bővítése, az önkormányzati
bérlakások bejárati ajtajának cseréje és még számos
más fejlesztés.
Amint azt a polgármester asszony elmondta: a
térségben lakosságarányosan Mezőcsát nyerte el a
legtöbb pályázati forrást. Ezeknek köszönhetően elindult az iparterület fejlesztése, hűtőház és árucsarnok
építése, bölcsőde építése és az óvodák felújítása, az
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
Ezek mellett megkezdődött egy komplex felzárkóztató program Mezőcsát leromlott városrészein, a
humánkapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében, a régi művelődési ház épületének felújítása, az
önkormányzati hivatal felújítása, burkolatcseréje.
A materiális gyarapodás mellett sok erőt fordított
az önkormányzat a lakosok támogatására, életminőségük javítására. Forrást különítettek el többek között
rendkívüli támogatásra, pályáztak és nyertek a közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásért,
nyári gyermekétkeztetésben részesítették a mezőcsáti
gyerekeket.
Nemzetközi kapcsolatunk újraépült a németországi
Worbis városával, mégpedig úgy, hogy kisebb közösségeket segített a két város vezetése a közvetlen

Közmeghallgatáson számolt be a polgármester
kapcsolatfelvétel megteremtéséhez.
A humán értékek sorában említette Siposné Horváth Anita a hatalmas látogatottsággal bíró városi
rendezvényeket, amilyenek a városi ünnepségek és
fesztiváljellegű események.
Végezetül a település polgármestere felsorolta
azokat a támogatási formákat, amelyek jelenleg az
önkormányzat eszközkészletébe tartoznak: rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, köztemetés, iskolakezdési
támogatás, Bursa Hungarica, időskorúak egyszeri, év
végi támogatása. Emellett ingyenes lett a helyi újság,
melyet minden háztartás megkap hónapról hónapra.
A sok eredményre és sikerre reflektált az egyik
hozzászóló, aki ezt fogalmazta meg: jó mezőcsátinak
lenni. Végtére is: ez a célja a helyi önkormányzatnak.
Helyes és természetes, hogy ilyen alkalmakkor
meg kell hallgatni a lakosság véleményét, elképzeléseit is. Erre most is sor került, bár az nem derült ki
egyértelműen, hogy voltaképpen mit szeretne elérni a
hozzászóló. De nem baj. Közmeghallgatás kell, hogy
aki úgy gondolja, elmondhassa, amit érez. Ez most is
megtörtént.
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Ünnepi gondolatok...
Decemberben már ünnepekre kezd készülődni mindenki , a város is .
Mezőcsát utcáin elkezdenek világítani a villanypóznákra szerelt díszek,
a főtéren hatalmas karácsonyfát állítanak, a virágboltok fenyőfa illatúvá avanzsálnak, a süteményes boltokban megjelennek a diós és mákos
bejglik , a házak falán műanyag mikulások jelzik a gyerekeknek, ideje
megjavulni az évnek erre a kis idejére . Az üzletek kirakatairól már nem is
beszélve… Hiszen minden zöld, piros, ezüst és arany színben pompázik,
és bárhová nézünk, forogva díszelegnek a papírmasé hópelyhek körbehintve ezüst csillámporral. Ilyenkor, decemberben sokan elgondolkozunk
sok mindenen. Elkezdenek hiányozni azok a fontos emberek, akik egyszer
még velünk ünnepeltek és azóta már máshol várnak ránk.....Eszünkbe jutnak olyanok is, akik az évben rosszat hoztak az életünkbe, akik miatt nehezebbé vált életünk egy-egy története és próbálunk megbocsátani nekik .
Szeretettel gondolunk azokra is, akik boldogságot hoztak. Akik segítenek
nekünk, akik tanítanak, akik ápolnak, ha betegek vagyunk, vigyáznak
ránk messziről, vagy akár segítenek nekünk az élet nehezebb, viharosabb
időszakában is életben maradni és bár kissé vizesen és összetúrt hajjal, de
segítenek győztesen kikerülni a forgatagból. Gondolunk emberekre, akik
nagyon hiányoznak és gondolunk azokra is, akik mellettünk vannak és közeli, mindennapi szerepet töltenek be életünkbe. Eddigi életem során sok
értékes emberrel találkoztam, akiket szívesen hívnék, ha le kell porolni a
ruháimat miután “ felálltam” vagy le kellene törölni a könnyeimet. Köszönöm nekik! Azoknak, akik elviselnek a mindennapokban, vagy szeretettel
várnak abban a néhány napban, amikor együtt tölthetünk egy kis időt.
Köszönöm a legkedvesebb és legjobb barátaimnak, akik félszavakból
is megértik, hogy mit szeretnék és ezzel is éreztetik, fontos vagyok nekik,
figyelnek rám, bármikor meghallgatnak és szívesen várnak. Köszönöm a
családomnak, akik szeretnek akkor is, ha idegesítő vagyok és rossz napom
van. Köszönöm a testvéreimnek, mert tudom, hogy ugyanolyan fontos
vagyok mindkettőjüknek egyesével, amennyire nekem fontosak ők ketten,
együttvéve. Köszönöm édesanyámnak az életem és a sok támogatást amit
eddig kaptam tőle .
Köszönöm, hogy vagytok nekem és várom a Karácsonyt, hogy adhassak is annyi szeretetet amennyit én kapok nap, mint nap a körülöttem levő
emberektől . A világ fogékonyabb a szeretetre Szentestén .
Most egy jó nagy adag boldogságot belepakoltam idén a karácsonyi dobozomba . Abba, ami minden embernek van. Kinek kicsit szegényesebb,
kinek pedig telis-tele van olyan dolgokkal, amikért én most mindenkinek
köszönetet mondtam. Gondoskodással, ölelésekkel, segítő kézfogásokkal,
óvással, őszinteséggel, mosollyal, tisztelettel, elfogadással, szeretettel .
Az én karácsonyi dobozom gazdagon van telve, ahogyan az életem is
emberekkel, érzésekkel, szeretettel, mosollyal és nevetéssel.
Kívánok minden kedves barátomnak , ismerősömnek és a mezőcsáti embernek olyan teli és gazdag karácsonyi dobozt, mint az enyém és köszönöm, hogy engem ezzel ajándékoztatok meg idén is!
Köszönöm szépen!
Kellemes Karácsonyt és Bolgog Új Évet Kívánok
mindenkinek sok szeretettel !
Zarándiné Ketesztúri Ilona
Találkozunk ( itt is ) jövőre !

Puha mézeskalács
Hozzávalók / 6 adag
Tészta
1 kg finomliszt
30 dkg porcukor
3 teáskanál szódabikarbóna
14 g mézeskalács fűszerkeverék
(1 tasak)
30 dkg margarin
250 ml méz
3 db tojás
Máz
2 db tojásfehérje
30 dkg porcukor
Elkészítés
Tészta
Először a száraz hozzávalókat
keverjük alaposan össze, majd
jöhet a tojás, a méz és a picit
megolvasztott margarin. Addig
gyúrjuk, míg egynemű, illatos,
rugalmas tésztát nem kapunk.
3 részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk 0,5-1 cm-es
vastagságúra a tésztát. Kiszaggatjuk, sütőlemezre tesszük, ne
szorosan, mert sülés közben
összenőnek. Megsütjük.
Díszítő máz
2 tojásfehérjét félig felverünk
robotgéppel, majd 30 dkg
porcukrot apránként hozzádolgozunk, és keményedésig
keverjük.
Sütési hőfok: 180°C
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30 év Mezőcsát szolgálatában
November 11-én délelőtt nagy sok
helyi hívő és számos máshonnan
érkezett vendég (lelkészek, régi
diákok, régi tanárok) igyekezett a
református templomba, hogy részese legyen annak az istentiszteletnek,
amelynek keretében Gazda István
mezőcsáti szolgálataiért mondtak
hálát az egybegyűltek.
A bevezető ének a 65. zsoltár
volt: „A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret.” A bevezető
köszöntést Szőnyi Tamás esperes,
egyházi elöljáró mondta el, majd
ismét ének következett: a gyülekezet énekkel kérte, hogy „Isten élő
Lelke, jöjj, áldva szállj reám.”
A következőkben a református óvoda neveltjei adtak rövidke
műsort – közöttük Gazda István
lelkész úr gyermeke is. És ha már
elérkeztünk a családtagok szolgálatához, Gazda Máryta és férje, Bandi

Attila lelkipásztorok következtek,
akik Erdélyben szolgálnak.
Az egyház gazdag életét mutatja, hogy a kamarakórusnak is volt
saját produkciója: két feldolgozott
református éneket adtak elő. Őket
követte Gazda Dorottya és Gazda
Márton István, szintén jubiláló
lelkész gyermekei.
Ezt követően Gazda István
tartott összefoglalót a templomfelújításról, a templom történetéről,
majd a lelkipásztori szolgálatról.
Utána a gyülekezet énekelt: „Ki
Istenének átad mindent, bizalmát
csak beléveti.”
Az éneket zenei áhitat követte:
Juhász Tamás zongoraművész játszott a templom orgonáján. Ezután
a mostani Enyedy-s diákok következtek egy rövid köszöntővel, majd
Halász Károly főgondnok tekintett
vissza erre a harminc évre.

A köszöntések sorában megszólaltak: Dr Deák Imre kabinetfőnök
(EMMI), Dr Papp Kornél Zsinati
Oktatási osztályvezető, Dr Molnár
Pál egyházkerületi főjegyző, Demeter Zoltán lelkipásztor, MésArany János karnagy, Dr Bodó Sára
DRHE egyetemi docens, Victorné
Kardos Erika lelkipásztor, Dr Nagy
István orvos, Dr Szathmáry Sándor
professzor, Dr Kocsis Attila igazgató. Végül az ünnepelt mondott kedves köszönő szavakat és meghívta a
jelen lévőket a szeretetvendégségre.
Felolvasta Siposné Horváth Anita
polgármester köszöntő levelét, s itt
lassan le is zárult a program.
Ezek után felhangzottak a Mi
Atyánk, a Himnusz és a záró ének
(122 zsoltár) hangjai, majd a hívek
megkeresték az ismerősöket, beszélgettek, és átvonultak a szeretetvendégségre.
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A Doktor, aki öregbítette Mezőcsát jó hírét
A Titanic tragikus balesetéről biztosan hallott már mindenki, azt viszont kevesen tudják, hogy egy magyar
orvos, nevezetesen Doktor Lengyel Árpád mentette meg a hajószerencsétlenség túlélőit!
Dr Lengyel Árpád a Carpathia hajóorvosa volt, ez volt az a hajó, ami az óriásgőzös túlélőit hivatott megmenteni. Tény, hogy az 1900-as évek elején két magyar orvos nevét is ismerték a világon, az egyik Semmelweis Ignác volt, a másik pedig Lengyel Árpád.
Lengyel doktort a Cunard Line a Carpathia nevű hajóra osztotta be, az első útjuk Fiume-New York-Fiume
volt. Az odautat sikeresen megtették, már visszafelé jártak, amikor befutott a Carpathiára a Titanic vészjelzése. A túlélők mentésében kulcsszerep várt Lengyelre, mivel a hajón lévő három orvos közül egyedül neki volt
mentőorvosi gyakorlata, mint napi szinten dolgozó mentőtisztnek, ezért őt állították oda ahhoz az ajtóhoz,
ahol beemelték a hajótörötteket, és ő szelektálta a 705 túlélőt sérüléseik szerint.
Forrás: http://www.magyarorszagom.hu/lengyel-arpad.html#ixzz4zIYHwijF
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Házasságkötések
Koltai Ágnes és Nagy Tibor
Mikó Jenő Gyuláné és Szabó Imre Ferenc
Mezei Krisztina és Nagy István
Tóth Marianna és Szuhogyi Szabolcs
Dajka Mária és Farkas László
Bán Bettina és Apostol Vasile

Sok boldogságot!

Ibolya Ruházati Üzlet!
Különleges alkalomra készülsz? Másra vágysz, mint amit általában
az üzletekben lehet kapni? Esetleg nem konfekcióméreted van?
Stílusos, nőies alkalmi ruhákat kínálunk 36-54-es méretekben.
Legyen szó bármilyen különleges alkalomról, esküvőről, diplomaosztóról, keresztelőről vagy épp céges buliról, hozzáértéssel
és kedves türelemmel a segítségedre leszek, hogy megtaláld az
egyéniségedhez és alakodhoz leginkább illő fazont.
Cím: 3450 Mezőcsát, Bajcsy-Zsilinszky utca 13.
(Unió Coop Abc mellett)
Telefon: 0649353113
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00-17.00 Kedd: 8.00-17.00 Szerda: 8.0017.00 Csütörtök: 8.00-17.00 Péntek: 8.00-17.00 Szombat: 8.0012.00 Vasárnap: Zárva
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Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánok Mezőcsát
Város Lakosságának.
Ne feledjék:
Álljunk ki az igazságért és igazságosságért, legyünk könyörületesek, és segítsünk azokon, akik
támogatásunkra szorulnak.
Üdvözlettel: Vaskó Ferenc Önkormányzati Képviselő
(A Pénzügyi Bizottság Elnöke)
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Tisztelt Mezőcsátiak!
A 2017-es évünk végén engedjék meg, hogy
az előttünk álló ünnepi időszakra áldott, békés
Ünnepeket valamint sikerekben, boldogságban
és egészségben gazdag Új Évet kívánjak kedves
Mindnyájuknak!
Üdvözlettel,
Kápolnai László
alpolgármester

Lobogjon csak tovább
gyertyáink lángja;
emberi melegség
köszönts a világra!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván,

Kormos Anna,

az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje
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TÁJÉKOZTATÓ
A Mezőcsáti ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár 2017.
december 26-án 2018. január 1-ig
zárva tart.
Nyitás: 2018 január 2

A karácsony
klasszikus itala
TOJÁSLIKŐR, A KLASSZIKUS
Hozzávalók:
5 tojássárgája
15 dkg porcukor
5-6 csomag vaníliás cukor
6 dl tehéntej
2,5 dl tiszta alkohol vagy 5 dl vodka
Elkészítés: A tojások sárgáját simára keverjük a vaníliás cukorral és a porcukorral. A felforralt, majd lehűtött tejet és az
alkoholt apránként hozzáadagoljuk a tojásos keverékhez. Jól
összekeverjük.
4-5 hétig hűtőben pihentetjük, és 2 naponta összerázzuk,
majd üvegekbe töltjük.
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Egyházi hírek
Református Egyház
Istentiszteleti rend:
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.
7 óra 40 perctől diákistentisztelet az Enyedy-s diákoknak.
Énekkari próbák minden
hétfőn este 5 órakor a Parókia udvarán lévő Pinceklubban.
Karácsonyi ünnepkör:
december 22-23. (péntek-szombat) 17 órától
Bűnbánati istentisztelet
december 24. (vasárnap) Karácsony 16 órától
Karácsonyi istentisztelet, gyermekeink szolgálatával
december 25. (hétfő) I. nap
10 órakor Főistentisztelet, úrvacsoravétel,
énekkarunk szolgálata
15 órakor Istentisztelet, legátus szolgálatával,
keresztelések
december 26. (kedd) II. nap
10 órakor Ünnepzáró istentisztelet,
legátus szolgálatával
Legátus: Ésik Ádám János III. éves
teológiai hallgató
december 31. (vasárnap)
17 órakor Óévi hálaadó istentisztelet,
éjfélkor harangszók
2018. január 1. (hétfő)
10 órakor Újévi istentisztelet, újévi beszámolóval
Római Katolikus Egyház
Miserend:
A szentmisék kezdete:
kedd-szerda-csütörtök-szombat 7.00
hétfő-péntek 17.00
vasárnap 11.00
december 24-én, vasárnap
24 órakor éjféli mise
december 25-én, hétfőn 11
órakor szentmise
december 26-án, kedden 11 órakor szentmise
december 31-én, vasárnap 17 órakor évvégi hálaadás

Anyakönyvi hírek
Született:
Balogh Rózsa és Szajkó Zoltán
ALISA ZSELYKE
Horváth Friderika és Balog Gergő
KRISTÓF GERGŐ
Szalontai János és Nemes Krisztina
VANDA
Rontó Tibor és Szabó Nikolett
HANNA
Nyitrai Patrik és Szilágyi Anett
NÓRA
Horváth Krisztián és Gertner Annamária
SZELINA SZOFIA
nevű gyermeke
Elhunyt
Kiss Bertalanné
sz. Takács Annamária
élt 84 évet
Juhász Sándorné
sz. Borsos Borbála
élt 89 évet

EMLÉKEZÉS
Halálának 1. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk
özv. Vincze Józsefné
sz. Bódi Magdolnára
Szomorú szívvel gondol rá:
Erzsébet testvére családjával
Nevelt lánya, Ilona családjával
Keresztlánya, Marika családjával
Edit családjával
és Öcsi.
Ha van, kit nagyon szeretsz, öleld át ma,
mert nem tudod, mit hoz a holnap.
Mikor rád gondolunk, szomorú a szívünk,
Ilyenkor úgy érezzük, megremeg a lelkünk.
Mindig itt vagy, de mégis távol –
Mi tudjuk egyedül, mennyire hiányzol!
Fájó szível emlékezünk arra a szomorú napra,
amikor férjem, a drága édesapa, nagyapa
Balogh István
3 éve örökre itthagyott bennünket.
Soha el nem múló fájdalommal
Szeretteid
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