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ápai ldikó:
avaszköszöntő
ebruárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!
elmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.
gy várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb.

úcsúzik a január, itt van már a február:
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ezőcsát tovább fejlődik
Mezőcsát Városa az elmúlt hónapokban mintegy 2
milliárd 800 ezer forint támogatásban részesült az Európai Unió és Magyarország Kormányának társﬁnanszírozásában meghirdetett operatív programokból. A
megnyert pályázatok a város életének minden területére
kihatnak. A gazdaságfejlesztéstől kezdve a családbarát
bölcsőde kialakításán át egészen a szociális háló
erősítéséig. A támogatásoknak köszönhetően Mezőcsát a
fejlődés útjára lépett, olyan irányba fordult, amely által
képes lesz felzárkózni a térség jelentős gazdasági erővel
bíró települései – Mezőkövesd és Tiszaújváros – mellé.

pályázata is pozitív elbírálásban részesült a Szociális
város rehabilitáció Mezőcsáton című projekt által
lehetőség lesz egy közösségi ház és egy játszó park
kialakítására a Szent István utcai szegregátum területén,
kerékpárút kialakítására kerül sor, amely a Szent István
utcától a Bajcsy – Zsilinszky utcáig vezet majd. Ezen
kívül szociális bérlakásaink felújítására is sor kerül az
elnyert összesen 500 millió forintból.
A hónapban két projekt elindítására is sor került. A
Mezőcsát Város Önkormányzatának gesztorsága alatt
elnyert EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése
Mezőcsáton és térségében című pályázatunk projektindító – a város és a térség humán szakembereit
megszólító megbeszélésére január 18-án került sor a
Városháza tanácstermében. A megjelent szakembereket
Gáborné Tátrai Tímea szakmai vezető és Keserű
Zsuzsanna projektmenedzser tájékoztatta az előttük álló
feladatokról, azok ütemezéséről.
Az EFOP-1.5.3-16- os konstrukcióban Bogács Község
Önkormányzata látott vendégül minket. Siposné
Horváth Anita polgármesterrel január 18-án részt
vettünk a Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és
térségében projektindító megbeszélésén, ahol a megjelent konzorciumi partnerekkel együtt tájékoztatást
kaptunk a projektről, annak menetéről és várható
ütemezéséről. Az elvégzendő feladatokról Rácz Józsefné
szakmai vezető és a projektmenedzsment részéről Kánya
Nóra adott bővebb tájékoztatást.
Vaszilkó Anett
pénzügyi ügyintéző

öszöntés

A város és ezzel együtt a térség fejlesztése kiemelt
szerepet kapott és kap Tállai Andrásnak a térség
országgyűlési képviselőjének, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkárának, miniszterhelyettesnek a
programjában.
A tavalyi év végéhez hasonlóan januárban is több
projekt támogatásáról kaptunk tájékoztatást. A Terület és
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP2.1.3-16 azonosítószámú – Mezőcsát és Hejőkeresztúr
települések belterületi vízrendezése című pályázat által
lehetőség lesz a város csapadékvíz elvezetésének
megoldására 68,7 millió forint értékben. További
lehetőséget kaptunk épületeink energetikai korszerűsítésére is. A TOP-3.2.1-16 azonosítószámú konstrukcióban az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola épületének, a tornaterem épületének és
a pedagógiai szakszolgálat épületének energetikai
korszerűsítésére kerül sor. A fejlesztésre több, mint 204
millió forint használható fel. A TOP-4.3.1-15
azonosítóval ellátott pályázatok között Mezőcsát

Vígh Lajosné idén ünnepelte 90. születésnapját. A
köszöntők között ott volt Mezőcsát városvezetése is:
Siposné Horváth Anita polgármester személyesen
látogatott el jókívánságaival és ajándékaival Vígh
Lajosnéhoz. Mi is jó egészséget kívánunk!
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nkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 29-én tartotta munkaterv szerinti
rendes ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket
hozta.
A Képviselő-testület elfogadta a
Mezőcsáti Polgárőr Egyesület 2017.
évben végzett tevékenységéről
készült beszámolót.
A 2017. évben befolyt talajterhelési díj bevétel összegét az
Önkormányzat a Képviselő-testület
döntésének megfelelően az önkormányzati tulajdonban lévő, Kiss
József u. 6. szám alatti lakásainak a
fűtéskorszerűsítésére és kéményrendszerének felújítására használja
fel.
A Képviselő-testület megismerte
és megtárgyalta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § és 24. § alapján elkészített
és a Polgármester által előterjesztett
2018. évi költségvetési tervezetet. A
Testület az előterjesztett 2018. évi
költségvetési tervezettel kapcsolatos döntését a következő testületi
ülésen hozza meg.
Mezőcsát Város Önkormányzata
és Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti
megállapodást a Képviselő-testület
felülvizsgálta, és a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. §-ának megfelelően
módosította.
Jóváhagyásra került Siposné Horváth Anita polgármester 2018. évi
szabadságütemezése.
A Testület megvitatta a 2018. évi
karbantartási, felújítási programot.
Elfogadásra került Mezőcsát Város Önkormányzatának 2018. évi
rendezvényterve.
A Képviselő-testület hozzájárult az
Önkormányzat fenntartásában lévő
óvoda csoportlétszámának 10%-kal
történő növeléséhez.
A 2017. évi civil támogatások felhasználásáról készített beszámolót a
Testület megismerte és elfogadta.
A Képviselő-testület döntésének
köszönhetően a civil szervezetek,
alapítványok, egyesületek támoga-
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tására vonatkozó pályázat a 2018-as
évben is kiírásra kerül. A pályázatok
benyújtási határideje: 2018. március
31.
A 2017. évi közbeszerzési terv
módosításához a Testület hozzájárult.
„A helyi közösségek épített, kulturális és természeti örökségének bemutatását és megőrzését szolgáló tájházak és bemutató termek kialakítása”, valamint a „Települési és térségi
kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba
állító rendezvények, fesztiválok
megrendezésének támogatása” elnevezésű pályázatok benyújtását a
Testület támogatta és a szükséges
önerőt mindkét pályázat esetében
biztosítja.
Zárt ülés keretében tárgyalta a
Testület a Mezőcsáti Élelmezési
Központ intézményvezetői pályázatát, és Lőrinczné Kemény Lídia
Zsuzsannának az intézmény vezetésére megbízást adott 5 éves időtartamra 2018. február hó 1. napjával.
Zárt ülésen tárgyalták Mezőcsát
Város kitüntető címeinek adományozását. A Testület döntése alapján
2018. évben az alábbi személyek
részesülnek kitüntetésben:
Gulyás Terézia középiskolai tanár
javaslatára „Mezőcsát Város Díszpolgára” Juhász Sándor a mezőcsáti
Gimnázium nyugalmazott igazgatója,
Halász Károly önkormányzati képviselő javaslata alapján „Mezőcsát
Városért” a Mezőcsát Népi Együttes
számára,
Halász Károly önkormányzati képviselő javaslatára „Mezőcsát Közoktatásáért” Barabásné Balogh Ilona
általános iskolai tanító,
Dr. Siska András önkormányzati
képviselő javaslatára „Humanitás
Szolgálatában Mezőcsátért” Dr.
Ruszin György fogszakorvos,
Gazda István önkormányzati
képviselő „Mezőcsátért a Közszolgálatban” néhai Bartók Istvánné Szekeres Judit volt önkormányzati dolgozó, ügykezelő posztumusz kitüntetés, Halász Károly önkormányzati
képviselő és Juhász László mezőcsáti
lakos javaslatára a „Közösség Szol-

gálatában Mezőcsátért” Mezőcsát
Kultúrájáért Alapítvány,
Kormos Anna önkormányzati képviselő „Mezőcsát Város Ifjú Tehetsége” Nagy Ádám tanuló.
ályázati elhívás!
Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi
szervezetek, alapítványok, egyesületek, támogatására.
A támogatás célja: Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások összegzése, a Képviselőtestület által az éves költségvetési
koncepcióban megfogalmazott célok
színvonalas megvalósítása.
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei
bíróságnál bejegyzett, Mezőcsáti
székhellyel /telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, aki megfelel a II.
pontban foglalt feltételeknek.
II. Pályázati feltételek:
(1) A támogatásra az az I. pontban
meghatározott szervezet pályázhat,
amelynek célja:
a) a helyi népi kultúra megőrzése,
hagyományok ápolása vagy,
b) a sport, az egészségmegőrzés
területén előmozdítsa a város közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltését
vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés területén előmozdítsa a környezetkultúra javítását, a városesztétikai
kultúra fejlesztését, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére és az ünnepek kultúrájának
gondozását, vagy
d) a nevelés, oktatás területén
segítse az ismeretszerző, az amatőr
alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, vagy,
e) a közrend, a közbiztonság védelme, vagy
f) természeti környezet és az élővilág értékeinek megőrzése, állapotának fenntartása, az ezzel kapcsola-

2018. február

4
tos szabadidős tevékenység folytatása.
2) Támogatásban az a szervezet
részesülhet, aki:
a) igazolja, hogy az elmúlt évben
közreműködött városi kezdeményezésű, szervezésű rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét
döntően saját tagjain kívül álló,
Mezőcsáton élő személyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a)
pontban megjelölt rendezvényt,
illetve célt, amelynek megvalósítására adott évben vállalkozik.
(3) A pályázat kiírását megelőző
évben alakult szervezet esetén a (2)
bekezdésben foglaltak hiányában a
szervezet nyilatkozhat arról, hogy
milyen városi rendezvény megvalósításához kíván segítséget nyújtani.
(4) A kiíró a célra rendelkezésre
bocsátott összeg felosztásánál
ﬁgyelembe veszi a (2) bekezdésben
foglalt feltétel megvalósulásának
gyakoriságát és a szervezet aktív
tagjainak létszámát.
(5) Az igényelhető és kapható támogatás összege az adott szervezet
teljes éves működési költségének
maximum 70%-a lehet.
III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás.
IV. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő
meglétéről. Az önerő nem csak
készpénz, hanem természetbeni
felajánlás is lehet. (Saját tagság
munkavégzése, telephely, székhely
biztosítása, tárgyi eszközök használata, ennek számított díja, stb.) A természetbeni felajánlásnak forintban
kifejezhetőnek kell lennie.
V. A benyújtás módja és határideje,
a döntés ideje:
A pályázatot 1 eredeti példányban
kell benyújtani, a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával. A
pályázat benyújtásáért pályázati díjat
nem számolunk fel.
Pályázati hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.
A pályázat benyújtásának helye:

Mezőcsáti Közös Önkormányzati
Hivatal (Mezőcsát, Hősök tere 1.
polgármesteri iroda)
Benyújtási határidő: 2018. március 31.
Elbírálás: 2018. április 30.
A pályázati adatlap a Mezőcsáti
Közös Önkormányzati Hivatalban
térítésmentesen igényelhető (Mezőcsát, Hősök tere 1. polgármesteri
iroda), illetve letölthető a www.mezocsat.hu honlapon.
VI. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat Mezőcsát Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága véleményezi, a
Képviselő-testület bírálja el. A pályázati döntés ellen jogoroslatnak
helye nincs, arról a Képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt.
VII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes
pályázók részére történő átadása
megállapodás keretében történik. A
támogatási összeg folyósítása a
támogatott nevére szóló bankszámlaszámra történik. A támogatási
összeg több részletben folyósítható,
a támogatott által beadott írásos
kérelem alapján.
VIII. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi
szervezet a támogató nyilatkozatban
megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül,
de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
IX. Egyéb rendelkezések:
(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok,
alapítványok stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg
mértékéig pénzbeli támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának feltétele,
hogy a szervezet az önkormányzat
által meghatározott pályázati
kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási
szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt
követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg

rendeltetésszerű felhasználására,
valamint annak elszámolására
vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének
fetétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy
köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé
fennálló tartozása nincs, valamint,
hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben,
vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat
feladat objektív okból nem vagy csak
részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak
egy részét jogtalanul vette igénybe,
azt nem a pályázatban megjelölt
programra, feladatra használta fel,
vagy a támogatások igényléséhez
valótlan adatokat szolgáltatott, a
támogatást az önkormányzat ﬁzetési
számlájára köteles egy összegben
visszaﬁzetni.
(6) A kapott támogatással a civil
szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30
napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló
számlamásolatokból és a támogatási
szerződés mellékletét képező
számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy
ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a
támogatott szervezet hiánytalanul
eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A pályázat megvalósítását és
elszámolását szolgáló űrlapokat a
kérelem mellékleteként benyújtandók.
Mezőcsát, 2018. január 29.
Mezőcsát Város Önkormányzata

2018. február

jévi koncert, kitűnő
hangulatban
Magas művészi színvonalú, elegáns előadás várta a Művészetek
Házában az újévi koncert látogatóit. A telt házas előadáson az Allegra
Quartet népszerű dallamokkal, a
KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes versenytáncosai pedig gyönyörű
ruhákkal és tánckoreográﬁákkal
kápráztatták el a közönséget.
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Libertango-jával, végül vastapsot
kapott a népszerű magyar örökzöldek közül válogatott dal, a
„Legyen a Horváth kertben” feldolgozása is.

Az est fényét emelte a KÖDMÖN
Formációs Táncegyüttes versenytáncosainak közreműködése, akik
gyönyörű, alkalomhoz- illetve a
táncokhoz illő ruhakölteményekben
előbb a Kék Duna keringő, majd a
Blue tango ismert dallamaira
mutatták be elegáns koreográﬁájukat. A koncertet követően Verdi
Traviata-jának, a népszerű Pezsgő
áriának aláfestő zenéjére Siposné
Horváth Anita, Mezőcsát város
polgármestere mondott újévi pohárköszöntőt, így a résztvevők koccintással kívánhattak boldog új évet
egymásnak és Mezőcsát városának.
dr. Sikter Péter

A január 13-án, szombaton este 6
órakor kezdődő előadásra napok
alatt elfogytak a jegyek, így voltak,
akik már csak a karzatra, állójeggyel
jutottak be az év első városi rendezvényére.
A bécsi újévi koncertek hangulatát
megidéző eseményen az Allegra
vonósnégyes tagjai (Plachi Rita,
Zabolotniuc Carla, Monok Ildikó és
Vass Eszter művésznők) magával
ragadó fellépésükkel elvarázsolták a
közönséget.
A koncerten elsősorban a bécsi vér
dominált, a hölgyek leginkább a
Strauss-család műveiből válogattak. Felcsendültek a TritschTratsch polka, vagy a Kék Duna
keringő dallamai, de hallhattunk
olasz szerzők műveiből is ('O sole
mio). Különleges színfoltként
ízelítőt kaptunk a déli, vérforraló
ritmusok világából A. Piazzola

agyar ultúra
apja
2018. január 21: pörgő szoknyák,
táncos lábú legények és tapsoló
közönség.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre került színvonalas műsort a Mezőcsát Népi Együttesnek köszönthetjük, akik idén
ünneplik megalakulásuk 70. évfordulóját. A jubileumi évük első és a

már tíz esztendeje nagy sikert aratott
produkciójuk, „Az idő kereke” volt,
melyet felújítottak és újra a színpadra vittek.
Ezt a műsort láthatta a közönség
vasárnap délután négy órától a
Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében. A reﬂektorok fényei a
színpadra irányultak, majd kezdetét
vette a tánc varázsa, melyet Szekeres Hajnalka az est konferansziéja a következőképpen vezetett
fel:
„Hetven év egy emberöltő.
Hetven év alatt egy gügyögő
emberkéből, az élet
megpróbáltatásai, örömei után,
egy bölcs és sokat tapasztalt, az
élet utolsó szakaszába érő emberré
leszünk.
A műsor az emberi élet
sorsfordulóit kívánja bemutatni a
tánc, és a mozgás varázslatos
nyelvén.
A születés, a gondtalan gyermeki
élet, a leány és legényavatás, a
párválasztás édes-keserű
pillanatai, ahol gyakorta, a pénz- a
pénzhez, föld- a földhöz igazsága
érvényesült, de az idő kereke
tovább gördül, és a katonáskodás,
a dolgos hétköznapok, végezetül az
elmúlás szomorú pillanatai
következnek.
Az élet nagy igazságai közé
tartozik, hogy ezt az utat
mindannyian bejárjuk. Talán
helyszínek és az idők változnak, de
az állomások ugyanúgy várnak
ránk, ám az idő kerekében,
gyermekeink által élünk tovább.”
– a táncban rejlő történet megmutatta számunkra, hogy igen, mindannyian különbözünk, de ugyanoda vezet az út, valaminek a végéhez,
az elmúláshoz…
A tánckar vezetője Roszkos Lajosné, a művészeti asszisztensek Simon
Lilla és Zelei Ákos, fenntartójuk a
Mezőcsát Népművészeti Egyesület.
Az együttes művészeti vezetője
koreográfusa és a műsort rendezte,
Zelei Ferenc.
CzB
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zalagavató
Városunk gimnáziuma a napokban újra a végzős
diákjait ünnepelte. Ez az esemény az évről évre,
amelyen először szembesülnek tanulóink a múló
idővel, az elválás kényszerével. Ilyenkor nem az
eljövendő miatti izgalom, várakozás uralja a
gondolatokat, zavarja össze az érzéseket, hanem a
múló dolgokat belengő szomorúság. A szalagavatós
események tematikája, hangulata is ezt tükrözi vissza.
Január 19-én a Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma
és Szakképző Iskolájának 12. b és 12. c osztályos
tanulóinak karjára feltűzték a hovatartozásukat, a még
kis időre egymáshoz kötődést, s a közelgő próbatételeket jelképező szalagot. A szalag megjelöl, emlékeztet,
megtisztel és ﬁgyelmeztet.

A szalagavató bálok hagyománya majdnem kétszáz
éves múltra tekint vissza, és a feljegyzések szerint az
1830-as években,
Selmecbányán
rendezték az elsőt.
Azokban az időkben még az volt a
neve a hagyománynak, hogy
“valétálás”, ami a
latin eredetű “Valete” szóból ered,
azaz“Éljetek boldogul!”.
A félévszázadnál hosszabb múltra visszatekintő
gimnáziumunk már csaknem ennyi szalagavatót élt
meg, mégis mindig megható, kissé megrázó még a sokat
látott pedagógusoknak is ez az esemény, azoknak a
tanulóknak, akiket ilyenkor ünnepelünk, soha nem
felejthető élmény.
A szalagavatóra a Mezőcsáti Közösségi Házban került
sor. A meghatódott szülők, rokonok, barátok és
közéletünk érdeklődő szereplői szeretetteljes várakozással foglalták el helyeiket. Utolsó simítások, haj-

igazítás, szövegfelidézés után a két osztály képviseletében egy-egy diáklány, Tóth Réka és Fodor Barbara
nyitotta meg az ünnepséget.
A végzős diákokat Pásztor Éva tagintézmény-vezető
ünnepi beszéddel köszöntötte.
A szalagtűzés ünnepélyes pillanatai ezután következtek. Az osztályfőnökök, Simon Gábor és Hornyák Péter
tanár urak feltűzték a szalagokat, előbbi a 12. b , utóbbi a
12. a tanulóinak karjára.
Hagyományaink szerint a diákok virággal köszönik
meg tanáraiknak és szüleiknek az eddigi segítségüket.
Ez a ﬁgyelmes gesztus most sem maradt el, sőt Rádai
Leonóra József Attila soraival érzékenyítette ezt a
kedves mozzanatot.

Az ünnepség további részében a 12. c osztályos
tanulók többféle táncában gyönyörködhettünk. Most
sem maradhatott el a keringő, Kovács Nikolett, Szeghő
Krisztina és Tóth Réka egy modern tánccal szerepelt,
melyet akrobatikus elemek színesítettek, Kiss Norbert
kalotaszegit adott elő.
Az irodalmi műsorok egyszerre érintették meg az
elmét és az érzelmeket.
Nem maradhattak el az elmúlt
esztendők jellegzetes pillanatait
megidéző videók
sem.
A végzősök ezzel az ünnepélyes
eseménnyel végérvényesen a ﬁnisbe értek, még
néhány gyorsan illanó hét, s eljön eddigi életük egyik
legmeghatározóbb megmérettetése, az érettségi, majd
elhagyják a biztonságot nyújtó gyermekkort.
edves végzős diákok!

alete!
Bordás Magdolna
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resbiteri isztújítás a
eformátus
yülekezetben
Magyarországi Református Egyházunk Alkotmányáról szóló törvényünkben olvassuk, hogy gyülekezeteinkben 6 évenként rendes
presbiteri tisztújító választásokat
kell tartani. 2017. őszén került sor a
gyülekezeti tisztújító választásra,
mivel az előző szolgálati ciklus
2017. december 31-ével befejeződött.
A választást a még szolgálatban
lévő presbitérium által kijelölt
Választási Bizottság készíti elő. Az
Egyházközség választói névjegyzékét a tavaszi Egyházmegyei hitelesítést követően aktualizálja és újra
hitelesítteti. Az új presbitérium és
tisztségviselőkre a névjegyzékben
szereplő gyülekezeti tagok körül
javaslatot tesz a Presbitériumnak. A
Presbitérium gyűlés keretében elfogadja, kiegészíti, vagy módosítja. Az
elfogadást követően a jelölteket a
templomban bemutattuk, a választás
napját kijelöltük, kihirdettük, mindenki tájékoztatást és meghívást
kapott a 2017. november 5-én de. 10
órakor kezdődő istentiszteletre,
melynek keretében történt az új Presbitérium megválasztása, s ezt követően a főgondnok választás.
A választás a templomajtóban történt regisztrációt követően hitelesített szavazólapon, titkos formában
szép rendben zajlott. A választás
érvényes, törvényes és eredményes
volt. Az új Presbitérium a szavazatok
számarányában a következő: Fróna
Jánosné, Berecz András, Pócsiné
Berecz Erzsébet, Halász Károly,
Tóth Tamás, Vachter Józsefné, Deák
Sándor, Andrási János, Kovács
Árpád Ferenc, Potyka György, Deák
Gábor, Horváthné Hajdú Éva, Dr.
Domján László István, Szabóné Vigh
Margit, Tóth László, Fróna János,
Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna,
Papné Nagy Éva. Pótpresbiterek:
Vig-Kiss Ferencné, Németh Sándor,
Z.Nagy Lajos, Lévai Lajosné, Kovács Péterné. A főgondnok választá-

sa a 2 fordulóban történt. Három
jelöltet állított a Presbitérium a gyülekezet elé, Deák Sándort, Dr. Domján László Istvánt és Tóth Tamást. Az
új főgondnokunk Tóth Tamás presbiterünk lett. A választási jegyzőkönyvet az Egyházmegye hitelesítette, fellebbezés nem érkezett, így
2018. január 7-én a vasárnapi istentisztelet keretében az új főgondnok
fogadalomtétele és beiktatása megtörtént. Ünnepélyes, emelkedett
pillanatokat élhettünk meg.
Az ifjabb nemzedékből választott
főgondnokunkat Pál apostol tanításaival köszöntöttem, amelyeket Timótheus az ő ﬁatal munkatársa számára fogalmazott meg hozzá írott leveleiben. Jelen voltak szülei Mezőnagymihályról, itthoni, felesége
Rőthi Mária Erzsébet révén való
rokonsága, a vérszerinti családdal
együtt ünnepelt a gyülekezet – a
Familia Dei – nagy családja. A
köszöntést főgondnok úr részéről
egy nagyon szépen fogalmazott
szolgálati terv ismertetése követte.
Alapos gyülekezetismerettel rendelkezik, tájékozott országos szintű
egyházi szervezetek, gyülekezetet
építő szolgálatában, így tudja azt,
hogy milyen tendenciák élnek és
milyen gyülekezet belülről építő
cselekedetekre van szükségünk. Az
új presbiterek fogadalmat tettek,
megbízólevelüket átvették. A Választási Bizottság ezzel munkáját
befejezte, nagyon köszönjük erről a
helyről is.
2018. január 10-én megtartottuk az
új Presbitérium alakuló ülését. Az
alakuló ülés feladata a főgondnoki
szolgálat mellé a gyülekezeti rész
szolgálati területek vezetése, gondnokokat választani. A Presbitérium
egyhangú szavazással templomgondnoki szolgálatra Fróna Jánosnét, a temetőgondnoki szolgálatra
Berecz Andrást választotta, iskolagondnoki szolgálatra Deák Sándort,
diakóniai szolgálatra Vachter
Józsefné Erzsike nénit, helyettesének Pócsiné Berecz Erzsébetet.
Presbiteri jegyzőnek Horváthné
Hajdú Éva vezető óvónőt választottuk meg. A Presbitérium munkáját

Pénzügyi Bizottság segíti, készíti elő
a gazdálkodással kapcsolatos dokumentációkat, előterjesztéseket, határozati javaslatokat. A Pénzügyi Bizottság tagjai hivatalból a gondnokok és Halász Károly tb. főgondnok,
Kovács Árpád Ferenc presbiter és
Bodnár Sándor gazdaságvezető. A
Presbitérium megválasztotta az új
Igazgató Tanácsot is 9 fős létszámmal. A Tanács két részből áll, a fenntartói és az intézményi oldal delegáltjaiból. Gazda István lelkipásztor,
Tóth Tamás főgondnok, Deák
Sándor, Halász Károly, Dr. Domján
László István, Horváth László
igazgató úr és 3 intézményi delegált.
Választottunk két referenst is
gyülekezeti életünk minél zökkenőmentesebb működéséhez. Tóth
László presbitertestvérünket a gyülekezet és a civil szervezetekkel,
közösségekkel és alapítványokkal
történő együttműködés koordinálására, Lőrinczé Kemény Lídia
Zsuzsannát pedig az Önkormányzati
és Ökumenikus kapcsolatok referensének e területen meglévő együttműködések segítésére, támogatására.
Döntést hoztunk az előző ciklusban
szolgáló presbiterek szolgálatának
megköszönéséről és a több cikluson
át szolgáló gondnokok és presbiterek tiszteletbeli címekkel való
megajándékozásáról, megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül. Így
köszöntük meg 6 éves szolgálatát:
Bodnár Sándornak, Ésikné Fekete
Hajnalkának, Pásztor Évának, Sipos
Józsefnek, Szopkó Tibornak, Tolvajné Papp Évának, így köszöntük meg
tiszteletbeli főgondnokunknak Halász Károlynak szolgálatát, Berecz
Károlynak, Csótka Józsefnek, Potyka Györgynek, Horváth Sándorné
Fónagy Ágnesnek, betegsége miatt
lánya Siposné Horváth Anita polgármesterasszony vette át az oklevelet.
Erre az ünnepélyes alkalomra 2018.
január 28-án került sor. Ezen az
istentiszteleten tett fogadalmat új
templomgondnokunk Fróna Jánosné
Magdika. Köszöntéseimben Pál
Filippi gyülekezethez írott leveléből
olvastam a 2. fejezet 19. versétől, ahol Pál a gyülekezeti munkatársak
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igen fontos Megbecsüléséről tanít. A
János evangéliumában a 12. fejezet
26. versében olvassuk a legfőbb bíztatást, Jézus így szól: „Aki nékem
szolgál engem kövessen, és aki
nékem szolgál megbecsüli azt az
Atya!” Az emberi megbecsülésen túl
Isten az aki atyai szeretetével megbecsüli a gyülekezetben munkálkodót!
Presbiteri csoportépítő, csapaterősítő tréningen veszünk részt
Berekfürdőn 2018. február 2-án és 3án a Megbékélés Házában, Református Konferenciaközpontunkban. A
presbiteri tisztújítással egy új szakasz
tud kezdődni, benne a megújuló
gyülekezet remélt benső lelki-hitbeli
gazdagodásával, közösségteremtő,
közösségépítő jellemzőivel, ami a
város épülését is szolgálja. Isten
áldása kísérje a megújult Presbitérium gyülekezet és közösségépítő, Isten Országáért végzett szolgálatát.
Képgaléria található honlapunkon:
http:// fenysugar.com

Gazda István, lelkipásztor

10 éves a
umánszolgáltató
özpont

2017. december 8-án, ünnepi rendezvényen vehettek részt a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központjának munkatársai.
Három esemény is okot adott az
ünneplésre, hiszen 20 éves a Gyermekjóléti szolgáltatás, 10 éves az
intézmény, illetve novemberben
ünnepeljük a szociális munkások
napját.
Az ünnepélyes alkalomra meghívást kaptak az intézményt fenntartó
Kistérségi Társulás településeinek
polgármesterei is, akik szép számban
jelentek meg, megtisztelve ezzel a
szervezőket. Kallóné Szilvási Zita

Intézményvezető asszony egy Teréz
Anyától származó, a szociális munka
lényegét magában hordozó gyönyörű
idézettel kezdte értékelő beszámolóját:
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk,
csak egy csepp a tengerben, de
anélkül a csepp nélkül sekélyebb
volna a tenger.”
Köszöntötte a megjelent vendégeket, kollégáit, és egy időutazás szerű,
az intézmény életének fontosabb
állomásait tartalmazó összegzést tárt
a hallgatóság elé.
Elmondta, a települések vezetőinek
bizalma, és az itt dolgozó szakemberek munkája nélkül nem lenne
mit ünnepelni. Hangsúlyozta, milyen
felelősségteljes és áldozatkész a
szociális szakemberek munkája,
hiszen emberi sorsok, családi életek
múlhatnak azon, hogy hogyan nyúlnak egy esethez, milyen döntéseket
hoznak. Hozzáteszi, a területen dolgozók egyre inkább érzik a megbecsülést, hiszen a kormány minden
eszközzel igyekszik elismerni azt a
munkát, amelyet a szociális, a
gyermekjóléti és a gyermekvédelmi
szolgálatokban feladatot ellátó
munkatársak elkötelezetten végeznek.
Intézményvezető Asszony után
Siposné Horváth Anita Polgármester
Asszony, a Mezőcsáti Kistérség
Többcélú Társulásának Elnöke
köszöntötte a jelenlévőket, méltatta a
szociális szakemberek munkájának
fontosságát, kedves szavaival erősítve, bíztatva a szakembereket a jövőbeli feladatok ellátására. A különleges alkalomra a dolgozók is készültek különböző műsorszámokkal,
amelyek során saját szolgáltatásaikat képviselték. A szakemberek
mindennapi munkájának elismeréseként, az előző évek hagyományaihoz híven ebben az évben is
kiosztásra került az év dolgozója
cím, illetve megköszönték azok
munkáját, akik több éve dolgoznak
ezen a szakterületen.
A rendezvény végén, a közös vacsora előtt térségünk egyik tehetséges gyöngyszeme, Mata Ricsi énekes
szórakoztatta a vendégeket.

ezőcsáti alkotók
művészete
A 2017-es év mozgalmas volt az
alkotóknak és a művészet kedvelőknek.
A társaság tagjainak egy része több
alkotóközösséghez tartozik, mint
például a OKIT (Országos Képzőművészeti Társaság), a BAK (Borsodi Alkotók Köre), a Dél Borsodi Képző és Iparművészeti Társaság és a Dél
Borsod Kincsei. Ezeken belül részt
vehettek több csoportos és egyéni kiállításon. Megmutathatták tehetségüket Keszthelyen, Devecseren, Hévízen, Szerencsen, Egerben, a Miskolc megyei kiállításon, Miskolc
megyei könyvtári és a mezőcsáti
kistérségi rendezvényeken és városnapokon, valamint az Örökségeink
Házában.

A 2018-as év is sikeresen kezdődött, hisz Vass J. Zsóka meghívást
kapott a tiszaújvárosi Derkovits Művelődési Háztól a „Magyar Kultúra
Napja Tiszaújvárosban 2018” című
rendezvénysorozatán belül egy
önálló kiállítás rendezésére, melyen a
45 alkotását február 2-ig megtekinthették, a Derkó Minigalérián. Külön
ünneplésre ad okot, hogy Zsóka 15
éve elhívatottan alkot és mindemellett felvételt készítettek vele a
Tisza Tv munkatársai. Túl van több
mint 70 közös és egyéni kiállításon,
országos szinten is. Tiszaújvárosban
jelenleg a második önálló kiállítása
van. Szikszai Róbertet Egerben
ismerheti meg a nagyközönség.
A CSAT valamennyi tagja a színvonalas tevékenységükkel hírnevet
hoznak városunknak!
A Csáti Alkotók krónikása
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önyvsarok
icolas pars
issza hozzád
„Ezek a napok az igazi Amandáról
és az igazi Dawsonról szóltak.
Melletted akarok felébredni reggelente, esténként téged akarlak látni
a vacsoraasztal másik oldalán.
Veled akarom megosztani a napjaim
minden apró részletét, és hallani
akarom a te napjaid részleteit is.
Veled akarok nevetni, azt akarom,
hogy amikor elalszom, te legyél a
karomban.”
A fent olvasott idézet Nicolas Spars
Vissza hozzád című regényében

olvasható. Ez a néhány sor igazán jól
jellemzi a könyv hangulatát. Olyan
szerelemről ír az író, amelyre
mindannyian vágyunk. Őszinte,
tiszta, akadályokat nem ismerő, mély
ugyanakkor önfeledt. Ha vágysz
belecsöppenni egy olyan világba,
amelyben a szerelem képes megváltoztatni, jobbá tenni az életet, van
ereje ahhoz, hogy begyógyítsa a
sebeket, amelyeket életünk során
elszenvedtünk akkor ez a könyv
neked íródott.
Hogy miért? Mert emlékeinkbe
idézi az első szerelem ízét, amely
édes, olykor viszont keserű vagy
mosolyt csalt az arcunkra vagy
könnyeket gyűjtött a szemünkbe.
Elmerenghetünk a felnőtté válás
rögös mégis boldog pillanatain, hogy
milyen hosszú utat tettünk vagy

éppen teszünk meg, hogy elérjük azt
a célt, amire vágyunk. A könyv
olvasása közben átértékelhetjük,
hogy mennyire hálásak lehetünk
azért amink van. Igazán felüdítő,
léleksimogató regény. Néhány szót a
történet alapszálairól: Amanda
Collier és Dawson Cole tizenévesen
szeretnek egymásba mélyen és
visszavonhatatlanul. A kettejük
közötti kötelék széttéphetetlennek
tűnik annak ellenére, hogy a családi
hátterük végzetesen különbözik
egymástól, és a szüleik sem nézik jó
szemmel a kapcsolatukat. A főiskola
előtti utolsó nyáron azonban előre
nem látott, tragikus események
szakítják el őket egymástól, és terelik
teljesen más irányba az életüket.
Huszonöt évvel később Amanda és
Dawson visszatér szülővárosukba
annak az embernek a temetésére, aki
ﬁatal korukban egyedüliként támogatta a szerelmüket, és menedéket
nyújtott nekik. Egyikük sem azt az
életet élte, amelyet elképzelt magának, és egyikük sem tudta elfelejteni
azt a szenvedélyes első szerelmet,
amely örökre megváltoztatta a
sorsukat.
Kívánom, hogy a Vissza hozzád
című regény olvasása igazi élménnyé nője ki magát, valamennyi
olvasónk számára. A regény megtalálható a Könyvtárban.

A már hazánkban is közkedvelt
Ravensburger-játékok közé tartozó
képes szakkönyvsorozat kedves
illusztrációkkal, a gyerekek életkorának megfelelő információkkal ad
választ a rengeteg kérdésre. Minden
egyes oldal új
témakört jár
körül, melyek részletgazdagságában
a felnőttek segíthetnek eligazodni,
akár egy-egy óvodai vagy kisiskolás
foglalkozás keretében.
Forrás:
https://moly.hu/konyvek/susannegernhauser-fedezd-fel-az-oriasjarmuveket

A Barátnőm, Bori sorozatban
ezúttal egy olyan kötet jelenik meg,
amely egyszerre hét rövid történetet
tartalmaz.
Bori részt vesz egy mesés pónipikniken, együtt lovagol Foltossal,
erdei szafarira megy, találkozik egy
rosszcsont macskával, az uszodában
bizonyítja, hogy nem gyáva, megtalálja az elveszett sárkányrepülőket, egy különleges osztálykirándulás keretében pedig felkeresi a
planetáriumot. A történetekhez
játékos feladatok is tartoznak,
amelyek
megfejtését a kötet végén
Tegzesné Bódi Noémi
találják a gyerekek. A mesekönyvet
ezúttal is a megszokott, színes rajzok
yermekkönyvek
illusztrálják.

A Ravensburger népszerű Mit?
Miért? Hogyan? gyermekkönyvsorozatának 44. kötetét lapozgatva
az óriásjárművekkel ismerkedhetnek az óvodások és a kisiskolások. Felfedezhetik, mire valók ezek
a hatalmas járművek, és hogyan
irányítják őket.
Megtudhatják, mire használják a
lapátkerekes kotrógépet, az óriásdömpert, a nehézvontatót, az óriásdarut, a fakitermelő gépet, a lépegető
exkavátort. Megismerkedhetnek a
konténerhajókkal, a legnagyobb
repülőgépekkel, a leghosszabb vonattal és a legerősebb űrrakétával is.
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z egylakásos ingatlanba januártól
kérésre érkezik a kéményseprő
Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével
megváltoznak a kéményseprés szabályai.
A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos
épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelőfűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy
kétévente, továbbra is
ingyenesen, a nekik
megfelelő időpontban
maguk igényelhetik a
kéményseprőipari ellenőrzést. A változás
lényege tehát az, hogy az
egylakásos – jellemzően
családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét
követően nem kapnak a kéményseprőipari szervtől,
illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló
értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos
kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a
sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó
tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a
kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató
munkavégzésének menetrendjétől. A lakossági
szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari
szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet
kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is
ingyenesek maradnak.
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet,
minden olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs
társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A
több lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide
sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy ﬁóktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek
ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott megyében,
illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató
cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot
díjﬁzetés ellenében végzik el.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti
ingatlanokat illetően: a kéményseprők továbbra is
tervezett sormunka keretében, a megajánlott időben
érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tartozó
égéstermék elvezetőket.
Forrás: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának honlapja, pontosabban:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid
=szervezet_hirek&hirid=5394

egérkezett
ezőcsátra
az
új gépjárműfecskendő

elhívás!
Kérjük, támogassák a mezőcsáti kultúrális életet
adójuk 1%-ának felajánlásával.
Mezőcsáti Általános Művelődési Központ Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtár, Mezőcsát
Adószám: 15585747-1-05

elhívás!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával idén is támogassák a Mezőcsáti
Polgárőr Egyesületünk munkáját.
Adószámunk: 18417205-1-05
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gészségkalauz

arsang az időseknél
Január utolsó napjai a Margaréta Idősek és a Lila Akác Nyugdíjas
Klub tagjainak is mozgalmasan
telt.
2017. január 30-án közösen felelevenítették a kolbász és hurkatöltés hagyományát, majd 31-én megrendezték az Idősek Nappali Ellátójában az újévi ebédet és az ezt
követő mulatságot. Tamási Mária,
az intézmény vezetője és Pénzes
János köszöntötték a tagokat és a
meghívottakat, majd az étkezés
előtt egy pohár pezsgővel kívántak

egymásnak a jelenlévők boldog új
évet. Ezek után kezdetét vette a
farsang, melyen újra gyermekek
lehettek a nyugdíjas klub tagjai.
Zene, tánc, nevetés és jó kedv jellemezte ezt az eseményt, melyen
Siposné Horváth Anita városunk
polgármester asszonya is részt vett.
Köszönöm, hogy részese lehettem a nagyszerű társaságnak. Jövőre ugyanitt és ugyanígy űzzük el a
telet és a rossz hangulatot.
CzB

Mezőcsáti Termálfürdő
Az újonnan kialakított éttermi részünkben a novemberi sikeres Márton
Napi vacsorát követően az adventi időszakban is örömmel készültünk
vendégeink fogadására. Ünnepi díszben: karácsonyfával,
fényfüzérekkel, mécsesekkel, ünnepi hangulatban fogyaszthatták házias
jellegű ételeinket az itt fürdőzők.
A farsangi időszakban a hagyományokhoz híven kocsonyát készítünk a
vendégeink számára, melyre rendeléseket felveszünk.
Telefonszámunk:
+3620/37-29-675
Nyitvatartás
Péntek: 15.00-22.00
Szombat: 09.00-17.00
Vasárnap: 09.00-17.00
Szeretettel várunk Mindenkit
a Termálfürdőben!

Az inﬂuenza tünetei és kezelése...
Az inﬂuenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás,
köhögés, fejfájás, rossz közérzet,
az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az
inﬂuenzavírusok köhögéskor,
tüsszögéskor és beszéd közben
terjednek.
Kezdetben magas láz, erős levertség és izomfájdalmak a jellemzőek. A panaszok a fertőződést
követően 24-48 órával, hirtelen
kezdődnek. A hidegrázás vagy borzongás a betegség kezdeti tünete
lehet. Az első egynéhány napban
gyakori a láz, akár a 39-39,5 C
fokot is elérheti. Testszerte, leginkább a háttájon és az alsó végtagban sajgó fájdalom jelentkezik.
A fejfájás gyakran gyötrő jellegű,
szemkörüli és -mögötti fájdalommal jár, erős fény hatására fokozódhat.
A légúti tünetek kezdetben viszonylag enyhék lehetnek, torokkaparással, torokfájással, mellkasi
égő érzéssel száraz köhögéssel és
orrfolyással. Később a köhögés
súlyosbodhat, és köpetürítéssel
járhat. A száj és a garat kivörösödhet, a szemek könnyeznek, a
kötőhártya enyhén begyulladhat. A
betegnek, főleg gyereknek hányingere lehet, és esetleg hányhat is. A
panaszok általában 2-3 nap múlva
eltűnnek, a láz többnyire megszűnik, de előfordul, hogy 5 napig
is eltart.
A fertőzés egyik legfontosabb
szövődménye a tüdőgyulladás. Ez
lehet elsődleges, ekkor maga a
vírus váltja ki, illetve másodlagos,
mikor a vírusfertőzést követően
baktériumok okozzák a gyulladásos folyamatot.
Legfontosabb az inﬂuenza kezelésében, hogy a beteg maradjon
ágyban, pihenjen, sok folyadékot
igyon, és kerülje az erőfeszítéseket.
MINDEN ESETBEN
FORDULJUNK ORVOSHOZ!
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képekben...

átszunk egy kicsit... :)

Jelentkezz, hogy Te is a részese légy!

avi vicc :)
inden csak nézőpont kérdése...
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étköznapi gondolatok
Emlékek és gondolatok: a csecsemőből gyorsan kamasz lesz. A kezdetek :
Megpróbálsz elaludni, de nem
tudsz.
Szörcsög,
hüppög, sír,
kiköpi a cumit.
Mire mégis elaludnál, csörög
az óra, kelni
kell, vár a
mindennapi
teendő.
Hulla fáradt vagy, aludnál egy
kicsit, de a gyerek csak úgy van el,
ha ringatod, aztán vacsi, fürdetés és
kezdődik elölről minden.
Cumi ki, sírás, cuppogás, csuklás,
cumi ki, sírás, pici csend, pelenka
rotyogás, sírás, tisztába tétel, cumi
be, cuppogás, cumi ki, sírás aztán az
ébresztő.
Ezzel el is szalad vagy másfél év.
Mindent megadnál egy csendes
óráért vagy két óra egybefüggő alvásért.
Kicsit nő a gyerek, eltűnik a cumi
és a pelenka, de éjjel kimászik az
ágyból, reggelre tuti kifúrt a helyedről, ő édesen alszik, te pedig fájós
derékkal ébredsz félig lecsúszva az
ágyadról.
Ő napközben olyan, mint akit
felhúztak, lehetetlen lekövetni a
mozgását, olyan dolgokból csinál
öngyilkos eszközt, amiről korábban
nem jutott volna eszedbe, hogy az
fegyver.
A csend innentől nem érték, de nem
ám. Ha csönd van, akkor baj is.
Észrevételem szerint ugyanis egy
kisgyerek, addig van csendben,
amíg bele akar valamit erőszakolni
a konnektorba, vagy zsírkrétával
nekimegy az ülőgarnitúrának,
esetenként freskót fest a frissen
tapétázott falra.
Körülbelül két évig azon dolgoztál,
hogy felálljon, elinduljon és a
következő tizenkettőben gyakorlatilag nem bírod leültetni.

Ilyenkor már túl vagy a fogzáson, a
fogváltáson, akartál megölni ügyeletes orvost, felmerült benned egy
tökéletes gyilkosság gondolata az
ovis szülőtárs kapcsán. És valamivel többet aggódtál, mint amennyire
korábban feltételezted, hogy képes
vagy rá.
Mindenki a környezetedben tud
neked tanácsot adni, gyakorlatilag
nincs olyan ismerősöd, aki nem ért
jobban a gyerekneveléshez, mint te.
Anyukád, aki mindig adott rád egy
pulcsit, ha ő fázott most szinte az
ellenséged, mindent megenged,
amit te tiltasz, és teljesen bolondnak
néz, hogy te milyen aggódós vagy.
Szülőnek lenni nem egy egyszerű
feladat, a gyereknek önálló akarata
lesz, egyáltalán nem akar orvos
lenni, hiába vetted meg neki az
összes orvosi vizsgáló játékot, amit
valaha legyártottak.
Meg jogász sem szeretne lenni,
pedig az jó szakma, hanem nagy
társaság előtt kijelenti, hogy ő informatikus lesz, ebben látja a szebb
jövőt… akkor még nem sejted, hogy
igaza is van.
Aztán jön a kamaszkor, keze, lába
megnyúlva, pattanás a homlokán a
hangja rekedtes, már nem is olyan az
arca, mint egy babának. Majdnem
egy fejjel magasabb, mint te! Mikor
történt ez a nagy változás?

Átölel, ad egy puszit, ami azért
ilyenkor már egy kegyelmi állapot,
azt mondja, hogy szeretlek anya és
te azt érzed maximálisan megérte ez
az egész, még akkor is, ha csak azért
ilyen kedves per pillanat, mert kéne
egy új cipő… ilyenek ezek a kamaszok és én kamaszként is nagyon, de
nagyon szeretem Őt!
Zarándiné Keresztúri Ilona

arsangi fánk
Hozzávalók: kb. 21 fánkra
A fánkhoz
500 g búzaliszt, 220
ml 2,8%-os
tej, 40 g élesztő, 50 g
porcukor,
60 g vaj, 5
db tojássárgája, 1 csipet só
A sütéshez: étolaj
A díszítéshez: sárgabarack dzsem,
porcukor
Elkészítés:
Előkészítünk egy szalvétákkal fedett tálcát, valamint egy serpenyőben olajat a tűzhelyre.
A langyos tejet, a porcukrot, az
élesztőt pedig egy edénybe kimérjük, és hagyjuk 15 percig pihenni,
hogy felfusson. A lisztet egy edénybe tesszük. A lisztre öntsük rá az
élesztős tejet, a puha vajat, és a
tojások sárgáját. Egy fakanállal
keverjük össze a tésztát, majd az
asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg
teljesen sima nem lesz. Az így
kapott tésztát tegyük vissza a tálba,
takarjuk le, és meleg helyre téve
kelesszük duplájára 30 perc alatt.
Ha a tészta megkelt, vékony liszten
nyújtsuk ki, majd hajtsuk félbe, és
nyújtsuk bő másfél ujjnyi vastagságúra és szaggassuk ki a fánkokat. A
fánkok közepét ujjunkkal elvékonyítjuk. A lyukkal lefelé fordítjuk az
asztalon, és letakarjuk egy konyharuhával. Ezután a fánkokat 25
percig kelesszük!
Kis adagokban kisütjük őket a nem
túl forró olajban. Ami nagyon
lényeges: a fánknak az az oldala
legyen alul, amelyiken a lyuk van, a
második lényeges dolog, hogy ezt a
lyukas felét, fedővel lefedve süssük,
ettől lesz szép szalagos a fánk.
Mikor megfordítjuk őket a másik
oldalukra, akkor már fedő nélkül
süssük készre, annyi olajban hogy
lebegjen a serenyőnkben.
Az elkészült szalagos, farsangi
fánkokat a szalvétával fedett tálcára
szedjük. Porcukorral leszórjuk, és
baracklekvárral töltve tálaljuk.
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irdetések
árosi

ersmondó verseny

lláskeresők!

A Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi
Ház és Könyvtár a Költészet Napja
alkalmából idén is megrendezi versmondó
versenyét.

Kiemelkedő
bérezéssel
keresünk minősítéssel
rendelkező

CO hegesztőket,
csőszerelőket

Időpont: 2018. április 11.
Helyszín: Művészetek Háza
A zsűri elnöke: Kálloy Molnár Péter
színművész, Mezőcsát Város Díszpolgára
A további információkat a Közösségi Ház
és Könyvtár facebook oldalán és a Csáti
Újság következő számában olvashatják.

Bor
Pálinka

Mezőcsáti

és

VI.

és rajzról dolgozni tudó

lakatosokat.
Munkavégzés helye:
Magyarország, később
Ausztria.

Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet:

XXIV.

+3620/626-96-53

verseny

obako ec

Időpont: 2018. április 7.
Helyszín: Élelmezési Központ

ft.

isztelt akosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonproﬁt Kft. ügyfélszolgálata 2018. január 15-től az alábbi telefonszámon érhető el: +36 21 3500 111.
Ügyfélszolgálati kérdésekben elektronikus úton a jövőben az ugyfelszolgalat@bmhnonproﬁt.hu e-mail címen
állunk a lakosság rendelkezésére.

egemlékezés
„Fáj a szívünk mert itt hagytál,
Búcsú nélkül elaludtál.
Halál bölcsőd örökre lezárt,
Nem látunk többé soha már.
Végleg elmentél hosszú utadra,
Hangod nem halljuk többé soha már!”

Dánﬁ Sándor,
soha nem feledünk; felesége, ﬁa és családja, ﬁa és
menye

orgászok ﬁgyelmébe!
A Területi Horgászegyesület 2018-as horgászengedélyeit a Central Shopban (Erőss Lajos boltjában)
lehet megvásárolni. A fogási naplókat is itt lehet
leadni, vagy Mészáros János Zsoltnál, a polgármesteri
hivatalban.
Tisztelettel:
Poros József
Horgászegyesület
elnöke
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Egyházi hírek

Születések

Református Egyház
Hétfőn - kedden 7 óra 40
perctől diákistentisztelet
az Enyedys diákoknak.
Minden vasárnap de. 10
órakor istentisztelet.
Február 25-én vasárnap
de. 10 órakor úrvacsorás
istentisztelet böjt
alkalmára

Emődi Imre és Sepsi Erzsébet
Viktória
Buku Henriett és Császár Sándor
Lénárd
Cseh Krisztián és Nagy Ildikó
Noémi
Rőthi András és Rémiás Anita
Anita és Annabella nevű ikrei

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

Filipkó Róbert és Illés Mária Erzsébet
Dóra Hanna

Házasságkötések

Vas Angelika és Kupcsik Tamás

Elhalálozás
Harsányi Ferenc 49 évet élt
Gyurkó Lajos tiszteletbeli presbiter élt 78 évet
Bertók Lajosné szül: Csorba Magdolna élt 86 évet
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ezőcsát

áros

nkormányzata 2018. évi rendezvényterve

Január 13.
Újévi hangverseny
Helyszín: Művészetek Háza
Szervező: Közösségi Ház

Október 13.
Idősek Napja
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Szervező: Közösségi Ház

Január 21.
A Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi
Ház és Könyvtár
Szervező: Közösségi Ház és a Mezőcsát
Népművészeti Egyesület

Október 23.
Nemzeti ünnep az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére
Helyszín: Főtér, Művészetek Háza
Szervező: Közösségi Ház

XIII.

Március 15.
Nemzeti ünnep az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére, városi kitüntetések
átadása
Helyszín: Főtér
Szervező: Közösségi Ház

olgári

stély

Május 1.
Majális 2018.
Helyszín: Kölcsey utcai rendezvénytér
Szervező: Közösségi Ház
Június 2.
A Nemzeti Összetartozás Napja
Helyszín: Hősök tere
Szervező: Közösségi Ház
Augusztus 18.
Államalapításunk ünnepe
Helyszín: Főtér, rossz idő esetén Művészetek Háza
Szervező: Közösségi Ház
Szeptember 29.
Mezőcsát Város Napja
Helyszín: Kölcsey utca rendezvénytér
Szervező: Közösségi Ház

2018. február 3-án megrendezésre került a
Mezőkövesd és térsége FIDESZ szervezetei és a
Polgári Körök által a XIII. Polgári Estély, mely az
„Együtt a térség összefogásáért” elnevezést kapta.
A rendezvény védnökei; Siposné Horváth Anita,
Mezőcsát városunk polgármester asszonya,
valamint Gál János, Tard polgármestere volt.

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
ISSN 1217-2391

