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Kedves mezőcsáti Polgártársaim!
Az új esztendő új reményeket hoz mindannyiunk számára.
Megfogadjuk, hogy 2018-ban mit fogunk másképp csinálni az életünkben,
az előző évhez képest. Új célokat tűzünk ki magunk elé, ha már teljesítettük
a korábbit. Kell, hogy legyen célunk, hiszen a mindennapokban csak akkor
vannak örömeink, ha aprócska vagy nagy dédelgetett álmokat valósítunk
meg. Sokan fogyni szeretnének, vannak, akik leszokni a dohányzásról egy
jobb egészségi állapotért, és olyanok is, akik tudásszomjukat szeretnék
kielégíteni és tanulásba kezdenek. Ahányan vagyunk annyi féle álmokat
kergetünk, de jól van ez így. Hiszen milyen unalmas is lenne a világ, ha
egyformán gondolkodnánk és mindent egyformán látnánk. Mezőcsáton
nagyon sok értékes ember él, az elmúlt években volt lehetőségem
találkozni valamennyivel, sportolótól az énekesig, alkotókedvűtől a
műkedvelőig, túrázást kedvelőtől a külföldet járóig. Örömmel tölt el, hogy
egyre többen szeretnék meg is mutatni az itt élőknek, hogy mihez értenek.
Az elmúlt esztendőben sok rendezvényen volt lehetőségem találkozni
velük és ebben az évben is sok alkalmat tölthetünk majd együtt és kérem is,
hogy legyenek aktív vagy szemlélődő részesei ezeknek az eseményeknek,
hogy mindenki kedvet kapjon valamihez.
Jó kedvvel végezni a munkánkat, a hobbinkat, nagy energiával tölt fel
bennünket. Szeretettel fordulni embertársainkhoz és észre venni a
másikban a jót, ez is mérhetetlen erőt ad. Törékeny az életünk, egy pillanat
alatt történnek velünk nem várt gondok és ott állunk magunkba roskadva,
és ilyenkor a hobbinkból, a jó szavakból a kedves barátoktól, rokonoktól,
szomszédoktól – kapunk erőt utunk további megtételéhez. Figyeljünk
jobban egymásra és vigyázzunk egymásra! Nem is tudjuk, hogy
mindannyian mennyi terhet cipelünk, hiszen ezekről nem beszélünk,
megtartjuk magunknak. Egy verset szeretnék ﬁgyelmükbe ajánlani az új
esztendő mindennapjaira.

Márai Sándor: Ajándék
És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, minden napszakban, minden pillanatban!
Ajándék ez, csodálatos ajándék.
A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Kedves Mezőcsátiak!
Kívánom az újévre, hogy tudjunk örülni egymás sikereinek, hogy egészítsük ki egymás
hiányosságait, adjunk értelmet és örömet egymás életének, így lesz Mezőcsátnak erős, fejlődő
közössége, amely legfontosabb alapja városunk fejlődésének, jövőjének.
Köszönöm minden munkatársamnak, a városunk egyházainak, civil szervezeteinek,
vállalkozóknak, magánembereknek és Tállai András országgyűlési képviselőnknek azt a munkát,
amellyel hozzájárultak városunk fejlődéséhez.
Szeretetteljes, békés, sikerekben és egészségben gazdag új évet kívánok!
Siposné Horváth Anita
polgármester
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Mezőcsát Város Önkormányzatának hírei

2017. december 18-án tartott testületi ülést Mezőcsát Város Önkormányzata, melyen az alábbi döntéseket fogadta el a
Képviselő-testület:
Meghatározta a Termálfürdő-Mezőcsát Kft. 2018. évre szóló belépő árait.
Elfogadta a 2018. évre szóló munkatervét.
Módosította költségvetését 20/2017. (XII.19.) önkormányzati rendeletével.
Elfogadta az önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervét.
2018. január 1-jével átalakul a hulladékgyűjtés és hulladékgazdálkodás szabályrendszere és szervezete. A megye területén
egységes hulladékgazdálkodási szabályok lépnek életbe. A hulladékgyűjtés szervezése és végrehajtása a BMH Nonproﬁt Kft.
(Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonproﬁt Kft.) feladata lesz. Mezőcsát Város
Képviselő-testülete az átalakuló jogszabályi környezetnek megfelelően megalkotta a 21/2017. (XII.19.) önkormányzati
rendeletét, ezzel meghatározva a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás 2018. január 1-jétől helyben alkalmazandó szabályait.
Felülvizsgálta 2013-ban megalkotott az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját, ennek módosítását azonban
nem találta indokoltnak.
A megyében elsőként Mezőcsáton december 7-én, a Járási Hivatal épületében átadásra került a Nemzeti Adó és Vámhivatal
ügyfélszolgálata, mely hétfőn 8-17 óráig csütörtökön 8-16 óráig pénteken 8-12 óráig várja az érdeklődő ügyfeleket. A
Képviselő-testület döntésével hozzájárulását adta a Mezőcsáti Járási Hivatal épületében nyíló adóügyintézést szolgáló NAV
ablak ingyenes használatához a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal részére.
Elfogadta a testület Mezőcsát Város Településképi Arculati Kézikönyvének tervezetét, melyet kiegészítésekkel látott el.
Ezeket a tervezést végző Konszenzus Pannónia Zrt. részére megküldte, melyek ﬁgyelembe vételével szándékozik 2018. évben
újra tárgyalni a kézikönyvet. A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) a városban jövőben folytatott építkezések,
beruházások, átépítések sorvezetője lesz, mellyel az építtetők számára ajánlásokat fogalmaz meg. A TAK szabályai Mezőcsát
város építészeti, történeti, és kulturális hagyományain alapulnak, ezzel szolgálva az egységes és kulturált városkép kialakítását,
megtartását.
MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2018. ÉVI
MUNKATERVE
Záradék:
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 219/2017. (XII. 18.) határozatával
fogadta el.
Mezőcsát Város Önkormányzata
21/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Mezőcsát Város Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. § (1)
bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanhasználókra és a közszolgáltatóra
(2) A rendelet hatálya kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés
a), b), c), e) és f) pontjában meghatározott tevékenységekre.
(3) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Mezőcsát Város (a továbbiakban: település) mindenkori
közigazgatási területére terjed ki.
A további rendelkezéseket, fejezeteket, valamint a teljes munkatervet a www.mezocsat.hu oldalon olvashatják!

2018. január

4
A fejlődés útján 2017-ben
2014 óta a pályázati lehetőségeknek és Tállai András
országgyűlési képviselő, parlamenti és adóügyekért
felelős államtitkár úr, miniszterhelyettes úr támogatásának köszönhetően Mezőcsát városa a fejlődés útjára
lépett. A Belügyminisztérium pályázatainak köszönhetően megújult az egykori Édes – kúria, amely ma már
házasságkötőként funkcionál. Az Élelmezési Központ
épülete is megfelel már a 21. század követelményeinek
mind külsőségeiben, mind berendezését tekintve.
Útjaink sorra kaptak új burkolatot, ezzel is könnyebbé
téve a városban élő mintegy hatezer ember életét. A 2015.
évi Önkormányzati fejlesztések keretében 22.415.884.Ft támogatásnak köszönhetően a Szent István utca 76.
szám alatt megépült a város műfüves labdarúgó pályája.
2017-ben több olyan beruházás is megvalósult, amely
meghatározó volt a város életében. A Szent István utca
19. szám alatt felépült a Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtárnak a jövőben helyet adó új épülete. A
2006/2015. (XII.29.) kormány határozatban
300.000.000.- Ft támogatást kaptunk erre a célra, amihez
a 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok támogatásának keretében
94.000.000.- Ft forrás társult. Utóbbi forrásból az építési
munkák elvégzése és a színházterembe szükséges
zsöllyék egy részének megvásárlása valósult meg.
Ezeken kívül december hónapban az EFOP-4.1.8 – 16
azonosítószámú, A könyvtári intézményrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című
konstrukció keretében 40.000.000.- Ft támogatásban
részesültünk, amely egy része a könyvtárrész építési
munkáira, más része informatikai és egyéb eszközök
beszerzésére fordítható.
Az évente rendszeresen megpályázható Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 752.000.- Ft
folyósítására került sor. Ebből az új Művelődési Házba
eszközök vásárlására kerül sor.
Az adósságkonszolidációs támogatás keretében új
ravatalozó épült a Jókai utcában, a régi helyén urnafal
került kialakításra, megújult a temetői utak egy része és
egy hangfogó falat is sikerült felépíteni a temető körül.
Ezen felül lehetőségünk volt az új ravatalozóba

szükséges eszközök, hangtechnikai felszerelések
megvásárlására is. A beruházás értéke mintegy
86.400.000.- Ft volt.
A város életében mérföldkőnek számító a Tanuszoda
építése. A 350.000.000.- Ft-ból megvalósuló beruházás
a befejezéséhez közeledik.

Az év folyamán több olyan projekt is elindításra
került, amelyek előkészítésével Mezőcsát Város
Önkormányzatának, a Mezőcsáti Általános Művelődési Központnak illetve a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központjának szakemberei az előző években
foglalkoztak.

Júliusban megindult a TOP.1.1.1-15 – Iparterület
fejlesztése Mezőcsáton, a TOP-1.1.3-15 – Helyi
termékek piacra jutását segítő fejlesztések a DélBorsodi térségben, a TOP-1.4.1-15 – A foglalkoztatás és

az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde
fejlesztésével Mezőcsáton illetve a TOP-5.2.1- 15 –
Komplex felzárkóztató program megvalósítása
Mezőcsát leromlott városrészein projekt is. A felsorolt
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pályázatok által mintegy 1.250.255.000.- Ft jutott
városunk fejlesztésére a gazdaság, a helyi termékek
piacra juttatása, a családok támogatás és a hátrányos
helyzetűek felzárkóztatása területén.

Ezek mellett több olyan pályázatunk is támogatásban
részesült, amelyek az önkormányzati tulajdonban lévő
épületek energetikai korszerűsítését célozzák meg. A
TOP -3.2.1-15 konstrukció keretében összesen
42.691.781.- Ft áll rendelkezésre a Polgármesteri
Hivatal és a Városgondnokság épületeire vonatkozóan.
A 2017. évi Önkormányzati fejlesztések támogatására
kiírt pályázat során 28.487.671.- Ft támogatást nyertünk
a Polgármesteri Hivatal emeleti részének felújítására,
illetve a földszinti részen a folyosó burkolatának
cseréjére. A Vidékfejlesztési Programban a régi
művelődési ház energetikai korszerűsítésére pályáztunk
és nyertünk közel 41.000.000.- Ft-ot.
Az építéseken, korszerűsítéseken és eszközbeszerzéseken túl az igazgatási rendszer fejlesztésére is
jelentős támogatásban részesültünk. Az önkormányzat
számára 2018-tól kötelező lesz áttérni az ASP rendszer
használatára, ennek kiépítéséhez, a szükséges
informatikai háttér létrehozásához a KÖFOP-1.2.1VEKOP – 16 Mezőcsát Város Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozása projekt 6.999.992.- Ft-ot
biztosít.
A 2017-es év nemcsak városi szinten hozott sikereket,
eredményes pályázatokat. Az EFOP-3.2.9-16-2016 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
fejlesztése Mezőcsáton pályázatban a Mezőcsáti
Kistérség Humánszolgáltató Központ 40.000.000.- Ft
támogatásban részesült. Az EFOP-1.4.2-16 – „Legyen
jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Járásban projektben
Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 500.000.000.Ft-ot fordíthat a térségben élő hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatására. A TOP-5.1.2-15- Helyi
foglalkoztatási paktum a Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 16 településén című
projektben a Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési
Társulás részesült 336.000.000.- Ft támogatásban.

A Mezőkövesdi Tankerület EFOP-4.1.2-17 - Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Mezőcsáti
Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában pályázatból 228.440.080.- Ft támogatásban
részesült.
Az év végével az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében több pályázat eredményét kihirdette az Irányító Hatóság. Az EFOP-1.2.11-16 – Esély
Otthon Mezőcsáton projektet közel 55.000.000.- Ft
támogatásban részesítették. Ennek keretében megvalósul önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítása, illetve olyan programok és ösztönzők kialakítása,
amelyek a ﬁatalok helyben tartását célozzák meg. Az
EFOP-1.5.3-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében pályázat keretén belül 72.000.000.Ft került Mezőcsátra, amelyet mentorálásra, szakemberek képzésre, szűrések, állásbörzék, ifjúsági és
sport programok, témahetek megvalósítására fordítunk.
Az EFOP-3.7.3-16 –Az egész életen át tartó tanuláshoz
való hozzáférés biztosítása Harsányban, Hejőbábán és
Mezőcsáton című pályázatban kreatív programok,
műhely foglalkozások szakkörök és ismeretterjesztő
előadások kerülnek megvalósításra mintegy
10.000.000.- Ft áll rendelkezésre. December 1. napjával
elkezdődött az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások
fejlesztése Mezőcsáton című projekt megvalósítása.
Mezőcsát Városa 9 konzorciumi partnerével együtt
317.000.000.- Ft támogatást nyert. Ebből az összegből
több mint 113.000.000.- Ft-ot Mezőcsát Város Önkormányzata használhat fel képzések, ösztönzők, kirándulások, fejlesztések, eszközbeszerzések és a projektmenedzsment költségeinek ﬁnanszírozására.
Jól látható, hogy a 2014 óta tartó ciklusban Mezőcsát
fejlődik, épül. Olyan úton jár, amely predesztinálja arra,
hogy ne csak a közigazgatás, hanem a gazdaság és a
kultúra területén is a járás, a dél-borsodi térség kiemelkedő települése legyen. Az elmúlt évhez hasonlóan
2018-ban is ennek szellemében folytatjuk munkánkat!
Vaszilkó Anett, pénzügyi ügyintéző
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Advent a Művészetek Házában
„Az advent szó jelentése a latin „adventus Domini”
kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr
eljövetele”. A Jézus születésére való várakozás egyben a
felkészülés és a reménykedés időszaka is. Ahogy Márai
Sándor fogalmaz: „Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint az
ünnep és a várakozás izgalma?” Advent vasárnapjain a
fentiek szellemében gyülekezett Mezőcsát város apraja,
nagyja a Művészetek Házában. 2017-ben a negyedik
adventi vasárnap már Szentestére esett, így előtte három
alkalommal emelhették az ünnep fényét tehetségeink,
hagyományőrzőink, illetve meghívott vendégművészeink.
Advent első vasárnapján az Egressy Béni Női Kar és a
Református Egyház kórusa fellépésével ünnepeltünk,
majd Oláh Alexandra és Sipos Mercédesz adták elő
Mozart Varázsfuvola c. operájából Papageno áriáját. Az
est fénypontjaként „Adventi Musical Varázslat” címmel
gyönyörű dallamok csendültek fel Seres Ildikó opera- és
hangverseny énekes, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, valamint Jancsó Dóra színművész, előadóművész tolmácsolásában. Az adventi koszorún a hitet
szimbolizáló első gyertyát Gazda István lelkipásztor
gyújtotta meg. A gyertyagyújtást követően a Lila Akác
nyugdíjasklub tagjai saját maguk által készített forró téli
teával, illatos forralt borral és ﬁnom süteményekkel
kínálták a szép számú közönséget, mint ahogyan tették
ezt a következő alkalmakkor is.
December 10-én, a második vasárnapon az Egressy
Béni Általános Iskola Zeneművészeti Tanszaka
tanulóinak produkcióival kezdődött a program. A nagy
sikert arató ifjú zenészek magabiztossága, jó szereplése
felkészítő tanáraik, Sztefanyuk Gabriella és Pallay Géza
munkáját dicséri. Koczka Ferenc Csaba versével, a
Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola diákjainak
fellépésével és a Dr. Enyedy Andor Református Átalános
Iskola tanulóinak közreműködésével folytatódott a prog-

ram. Végül a Boncsér Gábor vezette Számadó zenekar
"Lucázástól regölésig" című koncertje és a Mezőcsát
Népi Együttes fergeteges műsora kapott óriási vastapsot

a közönségtől. A második gyertyát Kápolnai László, Mezőcsát
város alpolgármestere
gyújtotta meg.
A harmadik vasárnap a Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző
Iskola kamara kórusával, az Egressy Béni
Általános Iskola „Didergő király” c. mesejátékával indult az
ünnepi program. Nagy
sikert aratott a Mezőcsáti ÁMK Óvoda
nagycsoportos óvodásainak műsora, majd ezt követően Kovács Árpádné és
Kovács Ádám Máté karácsonyi zenés összeállítása. A
Lila Akác Nyugdíjas Klub énekkarát Juhász Tamás
zongoraművész kísérte zongorán, műsoruk végén John
Lennon „Szép boldog karácsony” c. szerzeményét
hallgathattuk meg egészen különleges feldolgozásban.
Barsi Csaba és az Agyagbanda a moldvai-csángó

népdalok, karácsonyi pásztordalok világába kalauzolta
el a közönséget. Az adventi koszorún az öröm gyertyáját
Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere
gyújtotta meg.
Mindhárom vasárnap adventi vásár is színesítette a
kínálatot. A vásárban a Csáti Alkotók Társasága, a
Fogyatékkal Élők Nappali Intézete, a Kerámiaműhely, a
Varróműhely és a Mézeskalácsműhely, valamint Gál
Erika és Szakos Krisztina sajtkészítő mester kézműves
ajándékai, termékei közül válogathatott a szép számú
érdeklődő. A szervező Mezőcsáti ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai tisztelettel
köszönik a közönség részvételét, érdeklődését, szeretetét, illetve valamennyi fellépőnek, segítőnek a közreműködést!
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Mezőcsáti ÁMK Napközi Otthonos Óvoda karácsonya

Hópihe-csillám
landol a pillán,
tó fagyos medrén
jég ragyog.

Szállnak a varjak,
hóember baktat,
dermedt kezében
sétabot.

Nézd, földet érve
tél ölelése
csillan a fázós
völgyeken!

Angyalok szállnak,
szívmeleg árad,
fénylik e boldog
ünnepen.
/Mentovics Éva: Angyalok
szállnak/

A Lila Akác Nyugdíjas Klub a Mezőcsáti Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében tartotta
karácsonyi ünnepségét.
Az ünnepség előtt Pénzes János, a klub vezetője
felelevenítette az év eseményeit, a kirándulásokat,
a sikeres szerepléseket és az olyan nagy sikerű
rendezvényeket, mint amilyen például a májusi
Nyugdíjas Népdalkörök Találkozója is volt. Ezt
követően kötetlen beszélgetés, nótázás volt a
program.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vida
Lászlóné, a Dél-Borsodi Idősügyi Tanács elnöke.
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Meghitt ünnep

hangulatot.
Iskolánk intézményvezetője Czeglédi Terézia köszöntötte a résztvevőket, és köszönte meg egy csokor
virággal az alapítvány tagjainak az éves munkáját.
A bál jó hangulatban telt, a zenét Gere Csaba szolgáltatta a táncot kedvelők számára. Az óév búcsúztatása
után a tombolasorsoláson sok értékes nyeremény talált
gazdára.
Bartókné Hímer Krisztina
kuratóriumi tag

„Mindig úgy sajnálom, mikor véget ér a Karácsony.
Sőt, egy kicsit azt is sajnálom, amikor már történik.
Várni szeretem.” (Szeifert Natália)
A várakozás, készülődés, az ünnepre hangolódás
jegyében telt már a november vége is az Egressyben. Az
idei évben 15. alkalommal indult mesebeli útjára a Mikulásvonat, mely a jubileumi alkalomra sok meglepetéssel várta a gyerekeket. A lillafüredi kirándulásra
november 28-án került sor, alsó tagozatos diákjaink
közül vehettek részt a gyerekek ezen a varázslatos
kalandon.
Az iskola karácsonyfája és az aula ünnepi dísze december közepére elkészült, ihletet adva a ráhangolódásra, egy kicsit talán lelassítva a gyerekeket is, hiszen
valamiért meg kell állni a karácsonyi fények előtt,
valamiért évről-évre rá lehet csodálkozni…
A városi Adventi Vasárnapok mindhárom alkalmával
részesei voltak diákjaink az ünnepi műsornak, a
Mezőcsát Népi Együttes Kamara csoportja, a zenetagozatos növendékek és az alsó tagozatos diákok prózai
előadása is szerepelt a bőséges ünnepi kínálatban.
Meghitt, családias légkörben adtak karácsonyi
hangversenyt zenetagozatos növendékeink és iskolánk
énekkara, valamint az iskolai karácsonyi műsor is
hasonló körben telt az utolsó tanítási héten. Azt gondolom, azok a vendégeink, akik éltek meghívásunkkal,
ajándékkal távoztak. Az ajándékozás kényszere nélkül, a
tárgyak árában mért szeretet helyett hazavihették a
gyerekek szívének melegét.
Nagy Zsuzsa
diákönkormányzatot segítő pedagógus

Szilveszter az Egressyben
A Mezőcsáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány
és a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a hagyományoknak
megfelelően az idén 21. alkalommal rendezte meg a
szilveszteri mulatsággal egybekötött jótékonysági
bálját. A báli műsort a Mezőcsáti Népi Együttes adta,
akik először egy keringővel keltették fel a vendégek
ﬁgyelmét, majd egy új koreográﬁával alapozták meg a

A bál támogatói voltak:
Arnóth János Ifj., Arnóth Jánosné, Arnóth Jánosné ifj., Balázs Antal, Balázs
József, Bálint Éva, Balogh Márkó, Baloghné Barna Andrea, Baloghné Kiss
Margit, Baloghné Zsípi Hajnalka, Bari Renáta, Barna Barbara, Barna János,
Barna László, Bartha Henrietta, Bartók József, Bartók Petra, Bartókné Hímer
Krisztina, Becsei Tamás, Benőcsné Gulyás Anikó, Bódiné Bertók Magdolna,
Bogdán Vince, Bohus György, Bóta Zsuzsanna, Botos Julianna, Botos Sarolta,
Bukta Benjámin, Bukta Jánosné, Czeglédi Terézia, Csáti Optika, Csépné Czirják
Gréta, Csetkó Vanessza, Csonka Zsuzsanna, Csorba Károly Gergely, Csorbáné
Tóth Tímea, Csótkáné Bagi Ildikó, Dányi István Dáriusz, Deákné Szinai Valéria,
Debreceni Milán, Dinnyés Adrienn, Dósa Dzsenifer, Dósa Katalin, Dósa László,
Dósa Nikoletta, Dósa Róbert, Dr. Ruszin György, Dr. Siska András, Drága János,
Drága Jánosné Kiss Ilona, Ducsainé Pecze Anita, Emődi Anett, Erőss Erika,
Farkas Anett, Farkas Bianka, Farkas Emil, Farkas Fruzsina, Farkas Tamás,
Fekete Magdolna, Ferge Gábor, Finiker BT, Fónagy-Árva Judit, Fróna László,
Gáspár Ágnes, Gellérﬁné Papp Katalin, Görömbei Róbert, Gyuricskó András,
Halász Ferencné, Halász Ildikó, Harsányi Gabriella, Harsányi János, Holló
Tamásné, Hornyák Csilla, Hornyák Réka, Horovecz Tibor, Horváth Ferenc,
Horváth Letícia, Juhász Istvánné, Juhászné Bajtai Erzsébet, Kalber Imre, Kaló
Milán, Karanyicz István, Kazai János, Keresztesiné Ódoni Krisztina, Kiss Ida,
Koczka Enikő, Kondrák Mihály, Kormos Ágnes, Kormos Anna, Kovács András
Gergely, Kovács Árpád, Kovács Ildikó, Kovács László, Kovács Tamás,
Kozsnyánszky Gábor, Kozsnyánszky Gyula, Kozsnyánszkyné Vinnai Ildikó,
Kunkliné Szabó Erika, Kürthi Mihály ifj., Lakatos Leila, Lakatos Mária,
Lakatos Piroska, Lakatos Rita, Lengyel Levente, Lévai Ferenc Lajos, Lévai
Lajos, Lovasi Katalin, Lovász Antal, Lovász Gábor, Lovász Noémi, Magyari
Erika, Magyari Tamás Ifj., Majercsik Piroska, Makó István, Marozsán Jázmin,
Mecsei Miklós, Mérai Gábor, Mészáros Áron, Mészáros László, Mészáros
Mária, Mezei András, Mezeiné Papp Judit, Mezőcsát Közös Ipartestület,
Miskolczi Tibor, Molnár Bence, Molnár Ferenc, Molnár Hanna, Musát Rádó,
Nagy Anna Mária, Nagy Beáta, Nagy Tamás, Nagy Tamásné, Nagyné Boda
Zsuzsanna, Németh Zsuzsanna, Nótár Ferenc, Nyeste József, Olej Annamária,
Ónodi Péter, Orosz Anita, Paczók Károlyné, Pallayné Dr. Puskás Ilona, Pálné,
Pammer Zsolt, Pap Tiborné, Papp Gergely, Pecze Imre, Pető Istvánné, Petra
Csaba, Poros Andrea, Poros József, Pósa Erzsébet, Pósa Krisztián, Posta
dolgozói, Rádai Bálint, Radics Dorina, Répási Gábor, Rézműves Dezső, Rontó
Csaba, Rostás Valéria, Roszkos Lajosné, Rőthi Jánosné, Simonné Takács Tünde,
Sipos Tamás, Skaliczki István, Sólyom István, Somodi Ágnes, Suháné Lakatos
Erzsébet, Szabó József, Szabó László, Szabó Péterné, Szendreiné Kerékgyártó
Eszter, Szepesi Károlyné, Szilágyi Erzsébet, Szilágyi József, Szlávik Erika,
Szlávik Józsefné, Szopkó Tiborné, Sztefanyuk Gabriella, Szűcs Erika Ildikó,
Takács Levente, Tarsoly Tamás, Taskó József, Tegzes György, Tegzes Sándorné,
Terpákné Varga Anikó, Tompa László, Tompa László, Tóth Ilona, Tóth
Kálmánné, Tóth Krisztián, Tóth László, Tóth Patrik, Üveges Sándorné, Vad
József, Vadász Dezső, Vadász Kitti, Vályi Lajos, Váradi Lorenzó, Varga
Bernadett, Varga Erika, Varga Margit, Vaszil Gábor, Vavra Otília, Vavra Péter,
Verdáné, Veres Boglárka, Veres János id., Veres János István, Veres Ketrin,
Veresné Nagy Zsuzsanna, Vincze Gyuláné, Vincze Lili, Z. Nagy István, Z.
Nagyné Kálvin Magdolna, Záborszki Andrea, Zelei Ferenc
1. a, 1. b, 2, a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6, a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b osztály
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Gimnazisták a menhelyen

Új gépjárműfecskendő a nagyobb
biztonságért

2017. 12. 02.-án lehetőségünk nyílt, hogy ellátogassunk a Miskolci Állatmenhelyre. A szerencsés tizenhárom tanuló lehetőséget kapott arra, hogy bepillanthasson a menhely dolgozóinak munkájába, és gondozottjainak életébe.
Az indulásunkat megelőzően gyűjtést szerveztünk.
Nem volt kikötés, hogy mit, mennyit és milyen értékben
adományozunk, csak az volt a fontos, hogy örömet
szerezzünk az ott dolgozóknak, és az otthon lakóinak.
Szombat reggel 9 órakor elindultunk, és körülbelül egy óra alatt ott is
voltunk. Megérkezésünkkor rögtön egy kutyus
fogadott minket, Mancsnak hívták. Mancs üdvözlése után egy gondozó
kíséretében először a cicákat néztük meg, utána
pedig a kennelekben a
kutyusokat. Ezután mindenki kapott egy kutyát,
amit meg is sétáltatott. Ez
nagy segítség a gondozóknak, mert több, mint 300 kutya van és kevés a
dolgozó, így nem tudnak minden állatot napi szinten
sétáltatni. A dolgozók maximálisan ellátják az elárvult
állatokat.
Egyszerre volt élmény és szívszorító érzés látni
némely állaton a szenvedést és a fájdalmat. A kísérő
tanárunk óva intett minket, hogy lelkileg készüljünk fel,
mert nehéz lesz az elválás. Milyen igaza volt.
Szomorú szívvel, viszont kicsit elégedetten búcsúztunk el az állatoktól, mert tudtuk, hogy ha bár csupán 2
órát töltöttünk el a menhelyen, valamit mi is segíthettünk
az ott dolgozóknak és az állatoknak. Köszönjük a
lehetőséget, hogy eljutottunk ide, valami olyan élményt
kaptunk, amit soha nem feledünk. Megfogadtuk, ha akad
alkalmunk, akkor többször is ellátogatunk ide.
Szeretnénk felhívni mindenki ﬁgyelmét a felelős
állattartásra. Fogadjatok menhelyről állatot, mert ők
sokkal hálásabbak lesznek érte.

Nemrégiben a Miskolcon rendezett díszes ünnepség keretei között egy gépjárműfecskendőt vehetett át
a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs, melyről Németi
Gergő tűzoltó hadnagy őrsparancsnok számolt be az
újság olvasóinak:
- 2017. december 21-én, csütörtökön nem csak mi
vehettünk át új gépjárműfecskendőt, hanem a
Kazincbarcikai, a Szerencsi, az Ózdi, valamint a
Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is. Az
utóbbi hely 2 db gépjárműfecskendővel, illetve 1 db
magasból mentő szerrel gazdagodott.
Mitől jobb, mivel tud többet ez az új gépjármű?
- A jelenleg használatban lévő gépjármű egy bevált,
jól működő tűzoltó fecskendő, viszont eljárt felette az
idő. Technikailag nem elavult, azonban az új jármű
olyan felszerelésekkel, eszközökkel rendelkezik,
amelyek még hatékonyabbá teszik a kárhelyszín
felderítését és a mentést. A gépjárműfecskendők
rendszerbe állításával egy egységesebb, korszerű
gépjárműpark szolgálja a lakosság biztonságát.
Fejtsük ki ezt a gondolatmenetet… a jobb felszereltség és technikán belül mit értsünk?
- Fontos, hogy ez egy új autó, így a meghibásodás
lehetősége is csökken. A régi gépjármű 2000 literes
víztartállyal és 200 literes habtartállyal, míg az új 4000
literes víztartállyal és 400 literes habtartállyal
rendelkezik. Az új eszközök közül a hőkamerát
emelném ki, amely nagy segítségére lehet a beavatkozó tűzoltóknak a helyszín felderítésében, például egy
lakóházi tűzeset felszámolása során.
Itt van már az új gépjárműfecskendő vagy még csak
ezután érkezik városunkba?
- Az új autó állományba állításához szükséges
előkészületek már folyamatban vannak, a gépjármű
cseréje várhatóan január közepén történik meg
Mezőcsáton.

Oláh Alexandra és Sipos Mercédesz 8/a osztályos
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Jubileum, 70 éves a Mezőcsát Népi
Együttes
A Mezőcsát Népi Együttes, városunk amatőr
társulata 2018-ban ünnepli megalakulásának 70.
évfordulóját. Ebből az alkalomból egész évben
rendezvényeket és színes programokat terveznek a
táncegyüttes vezetői. Az ünnepi rendezvény sorozat
keretén belül három sikeres műsort újítanak fel, „Az idő
kereke”, „A helység kalapácsa”, és az „Édes szomorú
dal” táncjátékot, mely ismét a hagyományokat és a
táncot kedvelő közönségünk örömére kerül majd
színpadra. Tervekben szerepel egy baráti találkozó, ahol
ismét kezet foghatnak és megölelhetik egymást azok,
akik táncosai vezetői voltak a Mezőcsát Népi
Együttesnek. Ezzel egy időben, fotógráﬁákon keresztül
tekinthet be a nagyérdemű, a 70 éves társulat életébe,
múltjába, és jelenébe, melynek címe „Egy emberöltő
hagyomány”. A jubileumi évben „Néptáncosok bálja”,
és Táncházak színesítik majd városunk kulturális életét.

Együttesünk életének fontos eseménye volt a
Felszállott a páva tehetségkutató műsorban való indulás.
Az első válogatón továbbjutva, Hajdúböszörményben
került sor a következő megmérettetésre. Nem kevesebb
volt a tét, mint a televíziós adásba kerülés. Remek
hangulatú versengést már a Duna Tv is közvetítette, így
annak ellenére, hogy nem jutottunk be az élő adásba, hírt
adhattunk, Mezőcsát városáról, és az itt tevékenykedő
ﬁatalok lelkes hagyományokat, a táncot tisztelő, és
magas szinten közvetítő munkájáról.
Egyéni táncos sikerekről is beszámolhatunk. Zelei
Ákos a Mezőcsát Népi Együttes művészeti asszisztense,
Sepsiszentgyörgy (Erdély) városában, Mezőcsáti
színekben, a Háromszék hivatásos táncegyüttes, és a
Lajta László alapítvány által szervezett legényes
versenyén, az I. helyezést érte el, és megkapta „Az év
kiváló legényes táncosa” címet. A fantasztikus
eredmény azt is bizonyítja, hogy tehetséggel, kitartással
és sok munkával a Mezőcsát Népi
együttes műhelyéből is lehet országos sikert elérni,
példát adva azoknak a kis, és nagyobbacska táncos

növendékeknek, akik városunkban művelik e csodálatos
a hagyományokban gyökerező művészeti ágat.

Közhírré tétetik
Várjuk mindazon volt táncosok jelentkezését, akik
részesei voltak akár csak rövid időre is a Mezőcsát
Népi Együttes életének. Külön megköszönjük, ha
rendelkeznek dokumentumokkal, fotókkal,
újságcikkel, rendezvény plakáttal, meghívóval, egyedi
történetekkel az együttes életéből, és ezeket
rendelkezésünkre bocsájtanák, másolás céljából.
Természetesen, aki olvassa felhívásunkat, kérjük a
néphagyományban jól ismert szokás alapján „szájról,
szájra” adja, hogy tisztességben, alázattal és méltón
tudjuk megünnepelni e nagy múltú együttes
születésnapját.
Címünk: Mezőcsát Népművészeti Egyesület
(Mezőcsát Népi Együttes)
3450 Mezőcsát Szent István út 43/a. Tel.: 06 30 74
71 870
E-mail: zeleif@gmail.com
Jelentkezésüket hálás szívvel köszönjük a
Mezőcsát Népi Együttes tánckara és vezetése
nevében.
2018. január 21-én (vasárnap) délután 4 órakor,
a Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi
Házban:
a Himnusz születésnapja – a magyar kultúra
napja alkalmából

„Idő kerete”
a MEZŐCSÁT NÉPI EGYÜTTES
új műsorának bemutató előadása
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Helyre szóló, ingyenes belépőt a Kiss József
Közösségi házban kell igényelni.
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A tisztább levegőért, az
egészségünkért
A fűtési idény kezdetével Mezőcsát levegője megtelik műanyagok,
gumik kacatjainak égéstermékeivel
sok kárt okozva az abban fulladozó
városlakók egészségének. Romló
állapotainkat igazolja, hogy újabban
alig lehet a városban tiszta levegőt
szívni. Hallani olyan híreket, hogy
tüzelőanyag híján szemétről gyűjtött
műanyaggal fűtenek családok a
városban.
Sok ismeretünk van napi hírközlésekből, tájékoztatókból a műanyagégetés veszélyeiről. Ezekhez
fűznék hozzá az alábbiakban néhány, talán kevésbé ismert adatot és
lehetőséget elkerülni a sok bajt
okozó következményeket (az adatokat tudományos közleményekből
gyűjtöttem össze);
A tüdőrák a daganatos halálozás
vezető oka. Magyarországon férﬁaknál az első, nőknél a harmadik
leggyakoribb daganati halálok. Az
elmúlt 25 évben tízszeresére nőtt az
asztmások száma, és az allergiásoké
is hihetetlen gyorsasággal növekszik. Az okok között az egyik
legjelentősebb a környezetszennyezés. A légszennyező anyagok között
a műanyagok égéstermékei a legveszélyesebbek közé tartoznak.
A műanyagok közül a következőkkel vagyunk napi kapcsolatban (csomagoló anyagok, ruhaneműk, használati tárgyak, hőszigetelő anyagok, elektromos szigetelések, csővezetékek): polipropilén
(PP), polietilén (PE), poliamid
(nejlon), poli-vinil-klorid (PVC),
poliuretán (PU), ﬂuor tartalmú
polimerek, polimerizált sztirolszármazékok.
Ezen műanyagok elégetése
közben felszabaduló vegyi anyagok
vérsejtkárosodást, magzatoknál
alacsony születési súlyt, halvaszülést, veleszületett szívproblémákat,
értelmi károsodást, tüdővizenyőt,
asztmát, a tudati szint csökkenését,
depressziót, csökkent tanulási
képességet, pszichológiai zavarokat, az immunrendszer zavarait,

máj- és vesekárosodást, légzési
elégtelenséget okozhatnak. Az
elégetett műanyagok füstjének
legközvetlenebb, legnagyobb veszélyt jelentő hatása a légzést
károsítja. A dioxinok, a vinil-klorid,
a benzol tüdőrákot okozhatnak, a
foszgént az I. világháborúban sok
embert elpusztító harcigázként
használták. A még kialakulatlan
immunrendszerű kisgyermekek
nagyobb eséllyel betegszenek meg
a füstben lévő kémiai anyagoktól.
A műanyagok égetéséről törvényi
szabályozás rendelkezik: műanyagok égetése – a 21/2001. számú
kormányrendelet értelmében – nyílt
színen vagy bármilyen tüzelőberendezésben tilos. A jogszabály
megszegői 500 ezer forintig terjedő
bírságra számíthatnak.
A jogi tanácsadás a vétkezőkkel
szembeni fellépésre az alábbi
eljárásrendet ajánlja:
Ha a törvényt szegőt szóbeli
meggyőzéssel nem sikerül belátásra
bírni, forduljunk az önkormányzat
jegyzőjéhez – lehetőleg írásban – a
2004. évi XIX. tv. 141-143. §-a
szabályozza a közérdekű bejelentéseket, melyet műanyagégetés
esetén is illetékmentesen megtehetünk. A bejelentéshez bizonyítékként csatoljunk dátumozott
fényképet a füstölő kéményről vagy
az égetés helyszínéről és kérjünk
tájékoztatást a meghozott intézkedésekről! Kérjék, hogy a bejelentést a 2004. évi XXIX. tv. 141143§ alapján, valamint az 1992. évi
LXIII. tv. alapján személyes
adatainak védelmével kezeljék.
Amennyiben az égető nem ismeri
el, hogy háztartási tüzelőberendezésében hulladékot égetett, a
kéményből vett koromminta laboratóriumi vizsgálatával ál-lapítsák
meg a hulladékégetés tényét. A
mintavétel módjáról, az akkreditált
laborokról és a vizsgálat
költségeiről tájékozódhatnak a
www.kszgysz.hu/services/150300.
htm internetes honlapon. Notórius
égetőkkel szemben az illetékes
környezetvédelmi felügyelőség is
eljárhat.

Interneten:
www.orszagoszoldhatoság.hu
A cikk írója
egyike az
egészségünkért
aggódók
köréből.

Egészségkalauz
2018 januárjától új rovatunk indul, mégpedig az „Egészségkalauz”, melynek célja a tájékozottság a különféle
betegségek terén.
Az első teendőnk a megelőzés.
Tudom, rengeteget hallották már,
de fontos: gyakran mossunk kezet,
rétegesen és melegen öltözzünk,
próbáljuk pozitívabban látni életünket, takarítsunk gyakrabban és
ne felejtsük el, hogy vannak jótékony baktériumok is a szervezetünkben, amire vigyáznunk kell.
Ebből minden egyértelmű, de a
„jó baktériumokról” is tudunk?
Erre egyszerű a válasz, a magyarázat, hisz a szervezetünkben nemcsak kórokozók tenyészhetnek, de
jótékony hatású baktériumok is. A
bélﬂórának kiemelt szerepe van az
immunrendszer megfelelő működésében, ezért a jótékony baktériumokra vigyáznunk kell. Együnk
probiotikumot tartalmazó élelmiszereket (például savanyú káposztát vagy joghurtot), szedjünk probiotikumot étrendkiegészítő formájában. Próbáljuk hát ki, hátha!
A végére pedig egy igazán szuper
recept: az otthoni kézfertőtlenítő.
Egy spricnis üvegben keverjünk
össze két evőkanál aloe vera-levet,
fél mokkáskanál teafa olajt, 24-24
csepp levendula, citrom, fahéj és
borsmenta illóolajat, valamint négy
csepp grapefruitmag-kivonatot.
Alaposan rázzuk össze, majd fújjunk két-három adagnyit a tenyerünkre és jól dörzsöljük össze.
Amellett hogy tisztít és fertőtlenít,
még az illata is isteni!
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Sport

igenis vannak kitartó, a sportot szerető ﬁatalok
környezetünkben.

BOX MEZŐCSÁTON

Játszunk egy kicsit... :)
Október elején villámcsapásként érte Mezőcsát
városát az új edzési forma, a BOX. Bodnár János több
napon keresztül hirdette, hogy meg lehet nézni,
kipróbálni, jelentkezni és végül kitartani. 20 fővel
indult, de az év végére már csak hatan maradtak. Épp
ezért január hónapban kampányba kezdenek…
Miért pont az ökölvívásra esett a választás?
B.J.: Igazából azért lett box, mert az MMA-ban a
ﬁaink kirepültek. Volt egy nagyon jó generációnk, akik
mára messze járnak… továbbtanultak vagy épp már
dolgoznak. Így lecsökkent a csapat és már csak velem
egykorúak edzenek. Győrﬁ Károly edzővel elgondolkodtunk azon, hogy milyen sporttal tudnánk a ﬁatalokat
bevonzani, s így esett a választás az ökölvívásra. 15-17
fővel indultunk október elején, ami drasztikusan
lecsökkent az év végére.
Mi lehet ennek az oka?
B.J.: Nem tudom, hogy miért nem érdekli a ﬁatalokat.
Nagyon nehéz becsábítani őket és ha be is jönnek, hamar
feladják. Ellenpélda ebben az esetben a birkózást,
melyre rengeteg gyermek jár. Ezek a ﬁatalok mögött
olyan szülők állnak, akik erősítették, segítették
lányaikat, ﬁaikat. Természetesen itt az is sokat számít,
hogy általános iskolásokról beszélünk, hisz egy kamasz
gyermeket, aki épp a világgal ismerkedik nehéz
megszólítani, s megszeretetni vele a sportot.
Mi változtathatna ezen a helyzeten? Egy terv a jövőre
nézve?
B.J.: Mindenképp népszerűsíteni kell az ökölvívást,
legyen ez is „vagány” a ﬁatalok körében. Január
hónapban egy kampányba kezdünk, mely keretein belül
nem csak a mezőcsáti, hanem a környékbeli ﬁatalokat is
megszólítjuk. Remélem a következő alkalommal már az
eredményeikről beszélgetünk, valamint ennek a
cikknek a tartalmát fogom megcáfolni azzal, hogy

Havi vicc :)
Csak óvatosan a szavakkal…
A pszichológushoz bejelentkezik egy ﬁatal anyuka.
- Doktor úr! Azt hiszem, túl szigorúan neveltem a
gyerekeket, és most nem tudom, mit csináljak.
- Asszonyom, miből gondolja, hogy baj van a
gyerekekkel?
- Hát csak abból, hogy amikor mások a nevét kérdezik,
az válaszolja: Pistike Nemszabad.
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Hétköznapi gondolatok ....
Mit fognak szólni ha a saját
álmaim után megyek ?
Sok ember megengedi rokonainak, barátainak, ismerőseinek,
hogy annyira befolyásolják őket a
gondolkodásukban és a cselekedeteikben, hogy egy idő után, már
nem tudják a saját életüket élni.
Vannak akik rosszul házasodnak, és végigszenvedik az életüket,
mert félnek a bírálattól, amit akkor
kapnának, ha kijavítanák a hibát.
Rengetegen nem kezdenek bele
olyan dolgokba, amit imádnának
csinálni és még sikeresek is lehetnének benne, mert félnek, hogy kigúnyolnák őket.
A többség nem meri még az
érzéseit sem kimutatni, mert félnek,
hogy megmosolyognák őket.
Mások félnek célokat kitűzni
maguk elé, mert a rokonok, barátok
őrültnek gondolnák őket.
Hány meg hány ember életét tette
tönkre ez a fajta gondolkodás. Akik
engedtek ezeknek a félelmeknek,
azok tudják, hogy milyen jóvátehetetlen pusztítást tud okozni. Lerombolja az ambíciót és a vágyat, hogy
aztán kiöljön minden cselekvést az
álmodozóból. Majd szépen lassan
beleszürkülnek ők is a bírálók
világába.
Rendkívüli erőre van szükség,
hogy ﬁgyelmen kívül hagyd ezeket a
visszahúzó embereket. Bár a legtöbben nem irigységből teszik, hanem csak azért, mert nem akarják,
hogy sérülj. De ők nem tudják, hogy
egy kis bukás neked még nem a világ
vége, sőt! Az fog egyre erősebbé
tenni!
Mindig vizsgáld meg, hogy hol
tart az az illető abban a dologban,
amiről véleményt formál neked! Ha
sikertelen abban a témában, akkor
azonnal jusson eszedbe: az az ő
véleménye, amihez neked semmi
közöd! Majd mondd ezt neki:
“Köszönöm, hogy ezt meg-osztottad
velem, de most mennem kell álmot
megvalósítani!”
Ne engedd, hogy beférkőzzenek

az álomtörők a fejedbe. Ha csak pár
pillanatra is elgondolkozol azon,
hogy vajon igazuk van-e, akkor
máris elindultál az ő világuk felé. Ne
tedd !
Itt egy új év és talán egy új , saját
élet kezdete !

megcsavarja az iró, és akkor „tessék
olvasó bogozd ki.” Olyan szinten
agyafúrt és ördögi hogy nemegyszer
fogott el reszketés olvasás közben.
Engem teljesen lesokkolt a könyv, és
azonnal felkerült a kedvenceim
közé.

Zarándiné Keresztúri Ilona

Szekeres Hajnalka

Könyvsarok
Donato Carrisi
Démoni suttogás

Nagyon szeretem a krimi műfaját,
és ez volt az egyik legjobb, amit valaha olvastam! Le a kalappal az író
előtt, fantasztikus kis labirintust
hozott össze emberi tévedésekből,
hazugságokból, megdöbbentő fordulatokból, és kriminalisztikából.
Azt hittem, már sosem látom meg a
fényt az alagút végén, annyiszor vert
át Carrisi, hogy meg sem tudom
számolni. Tény, hogy hosszú, de hidd
el minden sora le fog kötni! Ennyire
jól felépített cselekménnyel ritkán találkozik az ember. Viszont amennyire
tetszett, annyira borzasztó a története
is. És itt a borzasztót nem a könyvre,
hanem a benne lejátszódó eseményekre értem.
Tipikusan az az eset amikor a
csavaros történetet, még egyszer

Recept: Fűszeres kiﬂi
Hozzávalók / 6 adag
60 dkg liszt, 5 ek olaj, 2 dl víz, 1,5 dl
tej, 1 tk só, pici cukor, 3 dkg élesztő
Töltelék:
15 dkg füstölt tarja, 1 csomó snidling,
1 ek vaj és olaj keveréke, 15 dkg
füstölt sajt, 5 dkg vaj, 1 tojássárgája

Elkészítése:
A hozzávalókból tésztát dagasztunk.
Ez után 30 percig kelesztjük. Közben
elkészítjük a tölteléket: a tarját
egészen kicsire aprítjuk és az 1
evőkanál vaj és olaj keverékén
megpirítjuk. A metélőhagymát
szintén apróra vágjuk, és a kész
tarjához keverjük. A sajtot lereszeljük. Ha a tésztánk elkészült, négy
egyelőre részre osztjuk. Az első
tésztánkat kör alakúra nyújtjuk,
megkenjük a vaj felével, és rákenjük
a tarjás keveréket. Ezután lefedjük
egy másik, szintén kör alakúra
nyújtott tésztával. Majd 16 egyenlő
részre vágjuk, mint a tortát. Feltekerjük, és kiﬂit formálunk belőlük.
Újabb tésztát nyújtunk, amit szintén
megkenünk vajjal, majd reszelt
sajttal megszórjuk. Befedjük egy
másik tésztalappal, és ugyanúgy
járunk el, mint az előbb. Tojássárgájával megkenjük. Rövid ideig még
pihentetjük (kb. 15 perc), és forró
sütőben nagyjából 15 perc alatt
200°C-on megsütjük.
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Tájékoztatás
Településükön a BMH Nonproﬁt Kft. a
kidobott fenyőfák gyűjtését 2018. január
második és harmadik naptári hetében a vegyes
hulladék gyűjtési napon végzi.
A fenyőfákat oly módon kérjük az edények
mellé kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a
gyalogos forgalmat ne akadályozzák.
A társasházban, bérházban élők képviselőit
megkérnénk, hogy egy helyre rakják össze az
ott élők fenyőfáit.
Köszönjük!

Csáti Újság hirdetési díjak
1/8oldal: 2.400,-Ft.
1/4oldal: 4.800,-Ft.
1/2oldal: 9.600,-Ft.
1 teljes oldal: 19.200,-Ft.
Postaköltség havi: 50gr. - 160,-Ft.
egész éves: 1920,-Ft.

Lapzárta, minden hónap első napja!
Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik

Kiss Kálmán
volt Költségvetési Üzemvezető
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek és mélységes fájdalmunkban részvéttel
osztoztak.

Kovács Lászlóné
Földi Erzsébet

A gyászoló család
temetésen részt vettek,
sírjára a kegyelet virágait
helyezték.

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család

Köszönetemet és hálámat nyilvánítom mindazon
rokonoknak, unokatestvéreknek és családjaiknak, jó
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik
szeretett sógorom

J. Nagy József
nyugdíjas építészmérnök, tervező és
kivitelező,Hejőbábai Otthon lakója
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és
gyászunkban osztoztak
Kovács József István és gyászoló családja

2018. január

15

Egyházi hírek
Református Egyház
Hétfőn - kedden 7 óra
40 perctől
diákistentisztelet az
Enyedys diákoknak.
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.

Születések
Gergely Tamás és Kovács
Krisztina
Krisztina
Balogh István és Balogh
Krisztina
Hanna
Tarsoly Imre és Papp Mónika
Lili
Váradi Gábor és Horváth Ildikó
Fanni

Katolikus Egyház
Szentmisék kezdete:
Kedd-szerdacsütörtök-szombat:
7.00
Hétfő-péntek: 17.30
Vasárnap: 11.00

Házasságkötések

Horváth Barbara és Márkus László
Váradi Barbara és Milák Norbert
Dósa Mónika és Farkas Móric László
Csóka Zsuzsanna és Oláh Gyula
Tyukodi Györgyi és Horváth Kálmán

Elhalálozás

J. Nagy József 75 évet élt
Kiss Kálmán 88 évet élt
Farkas József kádármester 66 évet élt
Molnár Róbert 42 évet élt
özv.Kerékgyártó Károlyné szül: Kiss Erzsébet 78
évet élt
Z. Nagy Erzsébet 81 évet élt
Botos Elemér 84 évet élt
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Csáti Újság
Mezőcsát Város havi lapja
Kiadja: Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
3450 Mezőcsát, Szent István út 21. Tel.: 49/552-096

E-mail: czirkusbabett@gmail.hu
Felelős kiadó: Erőssné Király Ildikó Szerkesztő: Czirkus Babett

