Csáti

újság

MEZŐCSÁT VÁROS HAVI LAPJA

Ár: 200 Ft

ÚJÉVI HANGVERSENYÜNK KÉPEKBEN

Tartalom
Önkormányzati hírek
Hagyományőrző Tűzoltók II.
Országos Szimpóziuma
A Magyar Kultúra Napja
Menetrend
Pataki Katalin - Rekláminterjú
a "Pink"-hez
Újévi Hangverseny

Állandó rovataink:
Mezőcsáti arcok
Időtöltés
Sport
Közérdekű információk

Csáti újság
FELHÍVÁS!
Felhívjuk Mezőcsát Város Lakosságát, hogy a 9/2009. (V.25.) számú önkormányzati
rendelet 8. § (3) bekezdése alapján az ingatlanokkal közvetlen érintkező járdaszakasz
tisztántartásáról, a járdaszakaszok melletti nyílt árok, a járdához tartozó folyókáknak és
víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartása – ideértve a hó és síkosság elleni védekezést is
– az ingatlantulajdonos kötelessége!
Kérjük, hogy a belvízveszély elkerülése érdekében, a belterületi ingatlantulajdonukhoz
tartozó közterületi szakaszon található árkok, átereszek, vízelvezetők tisztántartását
végezzék el!

Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

Önkormányzati hírek
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-án tartotta az év első
ülését. Beszámolót tárgyalt meg a testület a Mezőcsáti Polgárőr Egyesület 2014. évben
végzett tevékenységéről, melyet elfogadott, az Egyesületnek a település közbiztonsága
érdekében végzett áldozatos munkáját megköszönte. Az egészségügyi szolgáltatásokat
nyújtó KEK Nonprofit Kft. tájékoztatást adott szakmai tevékenységéről, melyet a
Képviselő- testület tudomásul vett.
Képviselő-testület az ülésen megtárgyalta az
önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetének előterjesztését és azt munkaanyagként
elfogadta. Sor került a Képviselő- testület Bizottságai munkatervének megtárgyalására,
melyeket a testület jóváhagyott.
Rendelet alkotására került sor az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról, mely a következőkben közlésre kerül. Felülvizsgálta a testület a Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet az előterjesztés
szerint elfogadott. Módosításra került a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kötött
megállapodás Tiszadorogma Önkormányzat kiválása okán. Módosításra került az ülésen a
Képviselő –testület társulásban ellátott feladataira kötött megállapodásai valamint a
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodása is.
Egyéb indítványok között a grémium támogatta a Polgárőr Egyesület térítésmentes
eszközhasználatra vonatkozó kérelmét, döntött a KEK Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön
biztosításáról. Papp László bizottsági tag Trianoni emlékmű készítésének felajánlását
követően a testület úgy határozott, hogy az emlékművel összefüggő feladatok ellátására
ideiglenes bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: Gazda István elnök, Kápolnai László,
Halász Károly, Juhász László és Gulyás Terézia.

Mezőcsát Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva és Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§-ában kapott felhatalmazás
alapján Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 26.§ (4) bekezdése hatályát veszti.
2.§
A Rendelet 47.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre Hejőpapi, Ároktő
települések Képviselő-testületével.
3.§
A Rendelet a következő 47/A.§-al egészül ki:
47/A.§
(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban egy önkormányzati tanácsadói
munkakört hoz létre.
(2) Az önkormányzati tanácsadó a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
feladatot lát el. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza.
4.§
Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Köszöntés a kerek évforduló jegyében
90. születésnapját ünnepelte Fényes Józsefné január 13-án. Siposné Horváth Anita
polgármester virággal és csemegekosárral köszöntötte Mezőcsát szépkorú polgárát és
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő gondolatait tartalmazó oklevelet is.
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Újságcikk helyesbítés
2015. januári Csáti újságban megjelent a "Karácsonyra szeretettel..." c. cikk, melyben
köszönetet mondanak minden kedves felajánlónak. Ezen személyek listáját bővítenénk
Szűcs Erika Ildikóval, aki adományával szintén segítette a rászorulókat.

HAGYOMÁNYŐRZŐ TŰZOLTÓK II. ORSZÁGOS SZIMPÓZIUMA
Mezőcsát
Január 18-án ismét megrendezésre került a Hagyományőrző Tűzoltók Országos
Szimpóziuma, ezúttal Mezőcsáton a gyönyörűen felújított Művészetek Háza adott otthont a
rendezvénynek. A szervező Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége
elismerést érdemlően nemzetközivé tette az eseményt.
A rendezvény levezetését magára vállalta Béres Ferenc a Magyar Tűzoltó Szövetség
Hagyományőrző Bizottságának vezetője, aki köszöntötte a résztvevőket külön kiemelve a
Szlovákiából és Erdélyből érkezett küldöttséget és a meghívott előadókat, Szúnyog Zoltán
tű alezredest a BAZ MKI igazgató-helyettesét, Dobson Tibor tű. ddtb a MTSZ elnökét,
Berki Imrét a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatóját, Peterman József Attila
ny. tű ezredest és Siposné Horváth Anita Ágnes Mezőcsát város Polgármester asszonnyát,
akit felkért a rendezvény megnyitására.
Polgármester asszony beszédében kitért arra a fontos szerepre, amit az önkéntes
tűzoltó egyesület tölt be a város és a környező települések életében.
Az előadók közti teret kitöltve
hallhattunk arról, hogy milyen alternatívát tud
napjainkban nyújtani a Hagyományőrzés a
szabadidő eltöltésére. Információt kaptunk a
Magyar tűzoltóság alapítójáról Széchenyi
Ödönről és életútjáról, és az évfordulók
fontosságáról. Szúnyog Zoltán tű alezredes
bemutatta a BAZ MKI működési területét, az
igazgatóság és a Kirendeltségek felépítését.
Beszélt a támogatási rendszerükről és az ez
évi terveikről.
Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatója a múzeum
munkásságáról és a régmúlt megőrzéséről tartott előadást, az utókor számára.
Magyar Tűzoltó Szövetség elnökeként résztvevő Dobson Tibor tü. ddtb úr az
elnökségének kezdetétől napjainkig történt változások fontosságáról és időszerűségéről
osztott meg velünk információkat. Hallhattunk az elkövetkezendő idők terveiről és a
Magyar Tűzoltó Szövetség várható anyagi helyzetéről.
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Peterman József Attila ny. tű ezredes az elmúlt évben megjelent Hőseink című
könyvet mutatta be. Az előadás során saját élményeivel és a kutatás során szerzett
tapasztalataival színesítette az elmondottakat.
A rendezvény utolsó előadója Béres Ferenc a MTSZ hagyományőrző bizottságának
vezetője volt, aki felvázolta az általa elképzelt hagyományőrzés fontosságát és három fő
irányvonalát. Elképzelései között szerepel egy könyv elkészítése amiben segítséget kért a
résztvevőktől.
A helyszínen tartózkodó egyesületi tagokkal egyeztetve elkészítették a 2015. évi
Hagyományőrző Tűzoltó versenynaptárat.
Helyszínek:
2015. április18. Mezőcsát; 2015. május 09.
Székesfehérvár; 2015. június 07. Tiszakécske;
2015. június 28. Ónod; 2015. július 25. Vése;
2015. augusztus 16. Balmazújváros; 2015.
augusztus 23. Szerencs
Tartalék verseny és eredmény
helyszíne:
2015. szeptember 27. Budapest

hirdetés

Budapest 2015. január 19
Kovács Tamás

A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napján a Himnusz születését ünnepeljük.
Ez alkalomból az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében a
Mezőcsáti Népi Együttes adta elő a Puszták népe című műsorát.
A rendezvény kezdeteként Siposné Horváth Anita polgármester asszony ünnepi beszédet
mondott, majd a Népi Együttes lépett a színpadra, amely nemrégiben változásokon ment
keresztül, ugyanis a Galiba ifjúsági táncegyüttes tagjai is csatlakoztak a csoporthoz. Az
ifjabb néptáncosok nagy izgalommal álltak első alkalommal színpadra a méltán híres Népi
Együttessel.
Az előadás a már tőlük megszokott módon
magas színvonalú és szórakoztató volt.
A műsor alatt betekintést nyerhettünk a pásztorság táncos kultúrájába. A koreográfiában fontos
szerepet kapott a juhászok, kondások és gulyások
által használt, a nyáj terelésére szolgáló pásztorbot. Az ünneplő közönség ámulattal figyelte a
táncosokat, akik akrobatákat megszégyenítve alkalmazták a pásztorbotot táncuk közben.
A Magyar Kultúra Napi rendezvény immár több éve nagy érdeklődésnek örvend, és a
résztvevő közönség most is élményekkel gazdagodva térhetett haza a színvonalas,
szórakoztató produkció után.
Baranyi Krisztina
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Koczka Ferenc Csaba így vall magáról:
Színes évszakok
Hóval lepett el mindent a tél,
hófehér most minden házfedél.
Sárgahasú cinkék élelmet keresnek,
apró kis szárnyaikkal, szaporán verdesnek.
Narancsszínű napsugarak olvasztják a havat,
és lassan beköszön a gyönyörű szép tavasz.
Piros kis tulipánok a földből nyílnak,
ablakon a jégvirágok egyre jobban sírnak.
Rózsaszín lesz lassan e csodás táj,
mert eljött hozzánk a hőn áhított nyár.
Bordó virágok a kertben pompáznak,
kék égen a felhők alakot formáznak.

1976 nyarán láttam meg a napvilágot. Harmadik éve foglalkozom szorosabban a költészettel. Számomra a család fontos
szerepet tölt be az életemben. Imádom a
természetet. Színes egyéniségnek vallom
magam. Így született meg a "Színes évszakok" című írásom, mely rámutat az évszakok
színes
és
csodás
világára.

Zöld tujának,barna törzse,
kecsesen áll,s vár az őszre.
Fekete lesz ilyenkor néha az ég,
és színesen elmúlt megint egy év.

Erőss Gyuláné költészete
Az éj varázsa
Álmunk összefonódik,
Karom átölelhet,
Hatalmába kerít
Hazug, szép bűvölet.
Éjszakai csend nyugalma
Ül most a világon,
Ezüst fátyol lepelként
Leng a holdvilágon.
A nappali ég tükre
Színt változtatott,
Azúrkék szemét lehunyta,
Feketére váltott.
Alszik a szenvedés,
Alszik a boldogság,
Erőt hozó új hajnalról
Álmodik a világ.
Apró fényes csillagok
Kacsintgatnak lesve,
Ezt az álom szép csodát,
Elhozta az este.

Erőss Gyuláné vagyok, leánykori nevem Kiss Ágnes.
1939. december l9-én születtem Miskolcon.
Mezőcsáton nevelkedtem. Általános iskolám nyolc
osztályát itt végeztem. A sárospataki Rákóczi
gimnáziumban végeztem a középiskola négy évét, ott
is érettségiztem. A magyar és történelem tantárgyat
tanáraim nagyon meg tudták szerettetni velem. Talán
ennek hatására a költészet és a hazafiság gondolata
nagyon közel áll hozzám. 180 verset írtam, kötetem
még nem jelent meg. A Mezőcsáti Alkotók Társasága
(CSAT) 2005-ben alakult, alapító tagja vagyok.
Verseim antológiákban és a Református Fénysugár
újságban jelennek meg. Alkalmanként versmondó
versenyeken
veszek
részt.
A
tiszaújvárosi
Nyugdíjasok, Balogh Sándor emlékére alapított
évenkénti versíró, versmondó gálán a saját versemet
előadom és oklevelet kapok. A közeljövőben
szeretnék egy válogatást kiadatni legszebb
verseimből.
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MEZŐCSÁTRÓL INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes 2014. december 14-től
ÁROKTŐ: M05.15 M05.50 Z07.30 08.20 M10.20 O11.25 X12.30 M14.00 Z15.20
M15.25 +16.20 X17.25 +19.00 23.22
BORSODIVÁNKA: M05.15 Z08.20 M10.20 X12.30 M14.00 +16.20 M17.25
BUDAPEST: M06.32 V16.17
EGER: M07.40 17.15
EGERLÖVŐ: M05.15 Z08.20 M10.20 X12.30 M14.00 +16.20 M17.25
GELEJ: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.30 X11.25 M12.55 i14.25
M15.12 Z15.20 V16.17 17.15 M18.55 23.15
HEJŐKÜRT: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.27 08.44 M09.50
X10.25 +11.40 X12.10 M12.25 Z12.40 M12.45 i13.40 M14.40 M15.30
16.30 M18.51 20.36
HEJŐKERESZTÚR: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00
10.30 11.55 M12.45 Z13.45 M13.55 M14.40 +15.00 M15.30
+16.00 O16.15 M+16.30 M18.03 18.30 20.00 V22.18
HEJŐPAPI: 03.55 M05.00 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z13.45 M13.55
M14.40 +15.00 M15.30 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
IGRICI: 03.55 M05.00 05.35 X07.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55 Z13.45 M13.55
M14.40 +15.00 M15.30 O16.15 M+16.30 18.30 20.00
MEZŐKÖVESD: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.30 X11.25 M12.55
(GELEJEN ÁT) M15.12 Z15.20 V16.17 17.15
MEZŐKÖVESD: M05.15 Z08.20 M10.20 X12.30 M14.00 +16.20 M17.25
(TISZAVIDÉKEN Á
MEZŐNAGYMIHÁLY: M06.30 M06.32 M07.04 Z07.20 M07.40 M09.30 X11.25
M12.55 i14.25 M15.12 Z15.20 V16.17 17.15 M18.55 23.15
MISKOLC: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30 11.55
M12.45 Z13.45 M13.55 M14.40 +15.00 M15.30 +16.00 O16.15 M+16.30
18.30 M18.55 20.00
MISKOLC: M18.55
(GELEJEN ÁT)
NÉGYES: M05.15 Z08.20 M10.20 X12.30 M14.00 +16.20 M17.25
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NYÉKLÁDHÁZA: 03.55 M05.00 05.35 M06.00 X07.00 M08.00 Z08.30 M09.00 10.30
11.55 M12.45 Z13.45 M13.55 M14.40 +15.00 M15.30 +16.00
O16.15 M+16.30 18.30 20.00
NYÉKLÁDHÁZA: M18.55
(GELEJEN ÁT)
NYÍREGYHÁZA: X06.20 08.44
TISZABÁBOLNA: M05.15 Z08.20 M10.20 X12.30 M14.00 +16.20 X17.25
TISZADOROGMA: M05.15 Z08.20 M10.20 X12.30 M14.00 +16.20 M17.25
TISZAKESZI: Z05.00 M05.10 X06.55 +07.15 i07.30 08.20 VS10.10 X11.20 +12.00
X14.05 i14.50 15.35 17.30 19.50 23.20
TISZAPALKONYA: 04.35 M04.41 M05.50 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.27 08.44
M09.50 X10.25 +11.40 X12.10 M12.25 Z12.40 M12.45 i13.40
M14.40 M15.30 16.30 M18.51 20.36
TISZATARJÁN: Z04.35 M05.50 X06.20 M+08.00 O08.27 X10.25 +11.40 X12.10
M12.25 Z12.40 i13.40 M14.40 M15.30 16.30 20.36
TISZAÚJVÁROS: 04.35 M04.41 X06.20 M07.15 M+08.00 O08.27 08.44 M09.50
X10.25 +11.40 X12.10 Z12.40 M12.45 i13.40 M14.40 M15.30 16.30
M18.03 M18.51 20.36 V22.18
TISZAÚJVÁROS TVK: 04.35 M04.41 M05.50 M12.25 Z12.40 M12.45 20.36
TISZAVALK: M05.15 Z08.20 M10.20 X12.30 M14.00 +16.20 M17.25

MEZŐCSÁTRA INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
Érvényes: 2014. december 14-től
ÁROKTŐRŐL: Z04.15 M04.20 M06.05 M07.17 Z07.32 O08.10 M09.32 X11.12
+11.25 X12.10 15.57 M17.02 +18.00 19.40
BUDAPESTRŐL: M15.35 V19.50
EGERBŐL: 07.30 M17.30
HEJŐPAPI KH-TÓL: M07.00 07.45 08.50 10.45 12.45 Z14.15 M15.00 15.45 M16.25
17.01 M18.16 19.26 21.01 23.53
MEZŐKÖVESDRŐL: M06.15 Z06.30 M08.30 X10.10 14.55 M16.00
(TISZAVIDÉKEN ÁT)
MEZŐKÖVESDRŐL: M06.20 08.00 M09.00 Z11.50 M11.55 M13.00 i13.25 M14.00
(GELEJEN ÁT)
M17.20 M18.01 19.45 V21.35
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MISKOLCRÓL: M05.10 M06.15 07.00 08.05 10.00 M11.15 12.00 M13.30 Z13.30
M14.15 15.00 M15.40 16.15 M17.30 +18.00 18.40 20.15 23.00
NYÍREGYHÁZÁRÓL: X11.00 15.30
TISZAKESZIBŐL: 04.25 Z05.15 M05.35 X07.15 i07.40 +07.50 X09.40 VS10.40
+11.25 X11.35 14.20 i15.05 O15.55 M+16.00 19.30 23.00
TISZAÚJVÁROS: M05.45 M06.00 06.25 M06.40 M07.00 09.00 O10.35 M10.45
(AUT.ÁLL-RÓL) M12.15 X12.17 +12.45 M13.50 14.25 V15.30 O15.35 M15.40 M16.35
16.45 M18.00 Z18.30 M19.00 22.20
TISZAÚJVÁROS: 06.31 M06.35 Z14.31 M14.40 M15.35 22.26
(TVK AUT.ÁLL-RÓL)
TISZATARJÁNBÓL: Z07.04 M07.14 M07.26 09.34 O11.08 X12.51 +13.19 M14.24
Z15.04 O16.08 M16.16 M17.09 M18.36 Z19.06 M19.34 22.59
GELEJRŐL: Z04.21 M04.26 M06.58 08.31 X09.16 M09.35 Z12.25 M12.30 M13.27
i14.07 M14.27 M17.51 M18.33 20.21 V22.06
IGRICIBŐL: 0.01 M07.11 07.56 09.01 10.56 i12.30 12.56 Z14.26 M15.11 15.56 M16.36
17.12 M18.27 19.36 21.11
TISZADOROGMÁRÓL: M07.02 Z07.17 M09.17 X10.57 15.42 M16.47
TISZABÁBOLNÁRÓL: M06.56 Z07.11 M09.11 X10.51 15.36 M16.41
TISZAVALKRÓL: M06.50 Z07.05 M09.05 X10.45 15.30 M16.35

JELMAGYARÁZAT
M = MUNKANAP
X = MUNKASZÜNETI NAPOK KIVÉTELÉVEL NAPONTA
+ = MUNKASZÜNETI NAPOK
O = SZABADNAP
Z = SZABAD ÉS MUNKASZÜNETI NAP
M+= SZABADNAP KIVÉTELÉVEL NAPONTA
V = A HETEK ELSŐ TANÍTÁSI NAPJÁT MEGELŐZŐ MUNKASZÜNETI NAP
VS = ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON A HÓNAP MÁSODIK SZERDAI NAPJA
i = ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON
ALÁHÚZOTT = GYORSJÁRAT
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Időtöltés - egy jó recept a fiókban, sosem árt!

Barackos-túrókrém hozzávalói:
- 500 g tehéntúró
- 2 dl habtejszín
- 1 csomag habfixáló
- 3 ek cukor (ízlés szerint)
- 12 g zselatin
- 6 teáskanál sárgabaracklekvár

Piskótatekercs hozzávalói:
- 4 db tojás
- 4 csapott ek finomliszt
- 2 ek cukor
- 1 késhegynyi sütőpor
- 0,5 dl víz
- 8 ek sárgabaracklekvár

Piskótatekercs elkészítése:
4 tojásos piskótát készítünk (35x25 cm tepsihez elegendő). A tojások sárgáját 2 evőkanál
cukorral habosra keverjük, majd hozzáadunk 4 csapott evőkanál lisztet, egy késhegynyi sütőport, valamint fél deci vizet, és alaposan kikeverjük. A tojások fehérjét egy csipet sóval
kemény habbá verjük, majd először a felét a tojássárgás-lisztes tésztához keverjük, a másik
felét pedig már óvatosan, nagy mozdulatokkal adjuk a tésztához, hogy a hab ne törjön
össze. A tésztát egyenletesen eloszlatjuk a sütőpapírral bélelt tepsiben, és kb. 10-12 perc
alatt megsütjük. A megsült piskótát még melegen megkenjük a baracklekvárral, és
szorosan feltekerjük. Ha teljesen kihűlt, akkor egy jó éles késsel kb. 1cm-es szeletekre
vágjuk, és ezekkel a szeletekkel béleljük ki a formát.
Barackos-túrókrém elkészítése:
A tejszínből habfixálóval kemény habot verünk. Az 500 g túrót bormixerrel 'pürésítjük',
majd hozzákeverjük a tejszínhabot, a cukrot, a baracklekvárt és a leírás szerint elkészített
zselatint.
Összeállítása:
Amint kihűlt a piskótatekercsünk, az erre szánt formánkat kibéleljük a piskótatekercs
szeletekkel, megtöltjük a túrókrémmel, lefedjük piskótatekercs szeletekkel, majd 3-4 órára
hűtőszekrénybe tesszük. Ha letelt a 4 óra, tortatálcára fordítjuk, és már készen is van a
tortánk.

Elkészült a Charlotte túrótortánk! Jó étvágyat hozzá! :)
Sport

A mezőcsáti felnőtt csapat a felkészülési időszakban sem tétlenkedik. Beneveztek egy nagypályás
műfüves bajnokságra, melyet a Heves Megyei Labdarúgó Szövetség rendez meg. A nevezett
csapatokat négyes csoportokba osztották. Mezőcsátot az „A” jelű csoportba sorsolták
Andornaktálya, Egerszólát és Noszvaj mellé. A mérkőzéseket hetente rendezik meg 2 helyszínen,
Gyöngyösön illetve Egerben. A csáti csapat a meccseit Egerben, az Északi Sporttelep műfüves
pályáján játsza minden alkalommal. Január 17-én játszották az első mérkőzést, Egerszólát volt az
ellenfelük. Nagyarányú, 6-3-as győzelmet arattunk. A második meccset Noszvaj ellen játszottuk.
Ismét egy összeszedett csapatot láthattunk a pályán, védekezésben és támadásban is egyaránt
hibátlanul teljesítettek a fiúk. Lehengerlő, 7-2-es végeredmény született. Hátra van még egy
csoportmérkőzés, amit a fiúk a legnehezebbnek tartanak, melyet Andornaktálya ellen kell
megvívniuk. Ezen a meccsen dől el, hogy ki lesz a csoportban az első helyezett. Mezőkövesden is
megrendezésre került egy műfüves bajnokság, amire szintén benevezett a felnőtt csapat. Itt
Mezőcsát ellenfelei Mezőnagymihály, Vatta, Mezőkeresztes, Emőd és Tibolddaróc. Első
meccsünket január 24-én játszottuk Tibolddaróc ellen, 3-2-re sikerült nyernünk. Következő ellenfél
Emőd lesz.
Hajrá Mezőcsát!

Nagy Anikó
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Pataki Katalin - rekláminterjú a "Pink"-hez
Éppen két éve, hogy szinte egyik napról a másikra megvált a Csáti Újságtól a lap korábbi
szerkesztője, Pataki Katalin. A hírek szárnyra keltek, és igaznak bizonyultak: Kati meg sem
állt az Amerikai Egyesült Államokig.
Hogy történt, és mi történt? - ezt kérdeztük tőle.
- A hír igaz, valóban kaptam egy váratlan lehetőséget a Sorstól, hát fogtam magam és a bőröndömet, és útnak indultam. Az Egyesült Államok keleti vidékén telepedtem le, itt élek a
mai napig is, csodák és kalandok közepette; mindkettőt az engem körülvevő emberi közeg
adja.
Milyen ez a téged környező világ?
- Fantasztikus. A természeti környezet egyedülálló: bár a magyarországihoz hasonló a klíma, de hegyek és völgyek, tavak és folyók
teszik csodássá az itt élők mindennapi életét. Végtelenül élvezem,
hogy a természetből mindent meghagynak az emberek, ami csak
meghagyható, nem bántják az “őslakosokat”: növényeket és állatokat, hanem megtanulnak mellettük élni. A leggyakoribbak és
legkedvesebbek a mókusok és a vadludak, a leginkább féltek a feketemedvék, de valóban minden érintetlen, amit csak az ember el
tud képzelni - például láttam nemegyszer vadpulykákat is.
Neked hogy sikerült a beilleszkedés?
-A várhatótól könnyebb volt. Mivel már készültem szárnyra kelni, tanultam valamennyit a
nyelvből, de itt egy olyan multikulturális világ várt, amely
gazdagságával, sokszínűségével minden várakozásomat
felülmúlta. Meg sem tudom számolni, hány náció képviselői
élnek itt, mondhatom: végtelenül békésen és nyugalmasan.
Mindenki gagyarászik többet-kevesebbet a befogadó állam
nyelvén, aki meg nem, az - ahogyan az egyik ismerősöm
mondta - “eltáncolja”, mit is akar mondani. Ez a sajátos,
Amerikában sem átlagos világ minden napra ad derülnivalót,
hol a nyelvi anomáliák, hol pedig az egymáshoz való
alkalmazkodás apró eseményei okán. Felbukkannak régóta
kitelepült magyarok és újdonsült érkezők, Európa számos
országának képviselői, és a végtelenül toleráns és befogadó
őslakosok - ki mennyi ideje birtokolja ezt a cimet, persze.
Úgy látszik, tetszik neked Amerika.
- Hát igen. Az amerikaiak derűsek, figyelmesek,
érdeklődőek - úgy érzem, soha nem zárták le a
lehetőségét annak, hogy tovább bővítsék ezt a
sokszínű, sokkultúrájú életet, ami meghatározza
az országot. Ugyanakkor - és ezt nem győzöm
elégszer elmondani az itt élőknek - végtelenül
tiszteletre méltó az a törekvés, amellyel
történelmük és hagyományaik értékeit őrzik.
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Voltaképpen mit is csinálsz te abban a világban?
- Néha azt gondolom: semmit. De hát sokszor gondoltam már ezt életemben, és mindig lett
belőle valami; mint ahogyan az itteni szemlélődéseim, gondolatérlelődéseim is vezettek
valahova: írtam egy új könyvet, ami hatalmas szerencsémre meg is jelent Magyarországon.
Szóval még mindig magyarul írsz.
- Soha nem fogok más nyelven. Azt hiszem, sosem fogok egy nyelvet sem tudni annyira,
hogy kifejezhessem vele az érzelmeimet, gondolataimat. Igazából nem is akarnám. Magyar
vagyok, ezen már semmi nem változtathat, soha nem is akartam más lenni. Magyarország
az egyetlen hely, ahol az életemet el lehet képzelni.
Nem mond ennek ellent, hogy most éppen máshol élsz?
- Nem hiszem. Lehet bárhol ellenni valameddig, de tartozni valahová muszáj. Én például
olvasom az otthoni híreket, és nem úgy, mint egy idegenbe szakadt, hanem úgy, mint aki
éppen csak most egy kicsit máshol él - mert ez az igazság. Látom például, hogy Mezőcsát,
ahol felnőtté váltam, hogy szépül és gazdagodik. Nem hiszem, hogy az internet korában
elveszítheti a fonalat az ember, ha a valahová tartozás érzése nem változik benne. Nekem
Dél-Borsod a világ legfontosabb területei közé tartozik, igen sok okból.

Mit lehet tudni az új könyvedről?
- Leginkább azt, hogy a Bibor Kiadó munkálkodása után Vachterné Erzsike könyvesboltja
is a szárnyai alá vette, úgyhogy kapható, olvasható. A címe: Pink, a borítóján (ami megint
hófehér lett, mint a korábbi köteteimé) egy amerikai taxi látható - minden más pedig
elolvasható a fellapozás után. Ez egy igazán kedvemre való történet lett - és remélem, az
olvasók is ezt mondják majd, ha letették. A főszereplő nem azonos velem, bár az élményeit
az én élményanyagom alapján írtam meg. Ez egy 21. századi love story, ha szabad műfaji
meghatározást adnom. A könyv értékét nagyban növeli, hogy a magyar irodalom idolja,
Székely Dezső a kézirat elolvasása után megajándékozott engem és az olvasókat egy, a
Pink-hez irt verssel.
Mindezek után: mikor látunk újra itthon?
- Azt hiszem, nemsokára. Még van ebben a világban egy könyvre való, úgy érzem - de
biztosan tudom, hogy utána hazatérek. A mostani könyvbemutatómon csak az internet
közvetítésével lehettem jelen, de a következőn talán már személyesen is ott leszek. Addig is
sok szeretettel üdvözlöm a mezőcsáti ismerősöket és ismeretleneket - a lap olvasóit.
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Tisztelt Lakosok!
Szeretettel meghívjuk, emlő és nyaki
megbetegedések ultrahangos
szűrővizsgálatára.
Vizsgálat ideje: 2015.02.21-én 7:30-10:30
Vizsgálat helye: Mezőcsáti
Egészségfejlesztő Központ
Előjegyzés kérhető személyesen a
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ
betegirányításnál
vagy a 06/49/553-010, 110-es melléken.
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!

Otthoni szakápolás keretében a
beteg otthonában fizikoterápiás
kezelések igénybe vehetőek
szakorvosi javaslat alapján.
Érdeklődni:
Árvai Jánosné fizikoterápiás
szakasszisztensnél
Telefonszám:
0630/345-63-18
Budapest Sas Club hotelben 2015.
március 15-21-ig
7nap 6 éjszaka (2 fő részére)
üdülési lehetőség eladó.
Érdeklődni: 0630 4064772-es
telefonszámon.
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Születések

Mezőcsáti Református
Egyházközség

Váradi Zoltán Péter és Rézműves Renáta
Rézműves Henni Renáta
Tóth László és Tóth-Szabó Judit
Tóth László
Farkas Róbert és Hornyák Mónika
Farkas Mónika

hétfőn - kedden 7.40-től
diákistentisztelet az Enyedys diákoknak
szerdán - csütörtökön 7.40-től
a gimnazista diákoknak
minden vasárnap de. 10 órakkor
istentisztelet
március 1-jén böjt második vasárnapján
de. 10 órakor úrvacsorai istentisztelet

Farkas Gábor és Lakatos Andrea
Farkas Gábor
Trankusz Ferenc és Baba Zsanett
Trankusz Ferenc Noel
Szilágyi István és Kelemen Adrienn
Szilágyi István

Házasságkötés
Házasságkötés január hónapban nem valósult meg!
Csetkó Sándor halálának 20. évfordulójára...
Emlékezés

Halálesetek
Veres Sándor 56 évet élt
Sepsi Zoltán 38 évet élt
Váradi Ferenc Mihály 57 évet élt
Tóthné Dr. Erőss Márta 64 évet élt (néhai Erőss Gyula lelkipásztor leánya)
Báder Sándor 61 évet élt
Papp Zoltán 87 évet élt
Balogh József 66 évet élt
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Temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok sok ember járja.
Húsz éve már, hogy ezt az utat járjuk,
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van ma is szerető családod.
Eljöttünk újra, tisztelni Téged,
Szívünkben hordjuk
Örök emlékedet!

Fájó szívvel emlékezik Feleséged
és öt unokád!

Csáti újság
ÚJÉVI HANGVERSENY
2015. 01. 31-én (szombaton) 15.00 óra után a Művészetek Házába elkezdődött a varázslat...
az Újévi hangversenyünk!
Kápolnai László alpolgármester úr köszöntötte az érdeklődőket, majd a Mezőcsáti Református Egyház Énekkara megnyitotta rendezvényünket.
Egymást követve csendültek fel a szebbnél szebb dalok és hangszerek. Az énekkart a
Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Fénysugár Énekegyüttese követte, majd Kovács Ádám Máté hangjával és gitárjátékával vonta magára a
figyelmet. László Evelin Gréta, Whitney Houston és Cserháti Zsuzsa dalával kápráztatta el
a közönséget majd méltóképpen zárta a délutánt, Juhász Tamás zongorművész.
A TAPS JÁR, A MŰSOR VÉGET ÉRT, DE A ZENE
ÖRÖK!
REMÉLEM, HOGY JÖVŐRE IS UGYANILYEN TEHETSÉGES MŰVÉSZEKKEL KÖSZÖNTHETJÜK AZ
ÚJ ESZTENDŐT!

Czirkus Babett

Felhívás!
Kedves kézimunkázni szerető mezőcsáti Nők!
Április 10-én a Költészet Napján, a legszebb hímzéseket szeretnénk kiállítani a nagy
közönségnek, az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban. Két korcsoportban
mutatjuk be a munkáikat, ami azt jelenti, hogy a 2000 előtti és utáni hímzéseket!
Ha felkeltettük érdeklődését, kérem, jelenkezzen a Közösségi Házban vagy a Csáti
alkotóknál!
Jelentkezési határidő: 2015. március 20.
Leadási határidő: 2015. április 5.
Kiállítás bemutatása: 2015. április 10.
Érdeklődni lehet: Fehérné Földi Máriánál
ÁMK Kiss József Közösségi Házban
Könyvesbolt és Mini Galériában
CSAT alkotóknál

Vachter Józsefné
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Mezőcsát város havi lapja, megjelenik minden hónap 15-én, 600példányban.
Kiadja: ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár | Felelős kiadó: Erőssné Király Ildikó
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