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Csáti Újság
Augusztus 20.

Az ország kenyere

Államalapító Szent István ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepe.
I. István uralkodása idején
augusztus 15én, Nagyboldog
asszony napján hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot,
ekkor tartották a törvénynapo
kat. Az esemény idő pontját a
korabeli krónikák szerint ünnepnappá nyilvánították. Késő bb
Szent László király hozott döntést az ünnepnappal kapcsolat
ban, ugyanis áttette augusztus 20ra, mert 1083ban e napon
avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában.
A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve
augusztus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban. Mária
Terézia volt az az uralkodó, aki 1771ben elhozatta Bécsbe,
majd Budára a Szent Jobbot, amelyet hagyományosan, ünnepi
keretek között augusztus 20án visznek végig Budapesten.

Az "új kenyér ünnepe" eredetileg nem augusztus 20án volt.
A kenyér és gabonaünnepként ismert Szent Istvánnapi
esemény során nemzetiszínű
szalaggal átkötött kenyérrel
köszöntik a vendéget, való
jában Darányi Ignác nevéhez
köthető . Az egykori földmű 
velésügyi miniszter ugyanis a
19. század végén kirobbant aratósztrájkok megfékezése ér
dekében országszerte aratóünnepeket szervezett.
Az új kenyér napját a középkori Magyarországon július 15
én, az apostolok oszlása ünnepén tartották: ekkor vitték be a
kenyeret a templomba, ahol megáldották, megszentelték. Eh
hez a naphoz köthető az aratási felvonulás is, amikor a ka
lászkoszorút vivő lányokat a többiek lovaskocsin követték.
Első útjuk a templomhoz vezetett, ahol hálaimát mondtak az
aratás befejezésére. Az első magyar kenyérünnepet 1937ben
Szegeden, PéterPál napján rendezték meg.

Templomos lovagok

120 éves a Szent István Katolikus
Templom

A jeruzsálemi Salamon Templomáról nevezett Krisztus Sze
gény Lovagjainak Rendjét, azaz a Templomos Lovagok Rend
jét kilenc francia lovag alakította meg az 1099ben véget ért
első keresztes hadjáratot követő en. Nevüket onnan kapták,
hogy Jeruzsálem királya saját palotájában adott számukra
szálláshelyet – ez a palota pedig Salamon király ő si templo
mának helyén állt. A katonai jellegű szerzetesrend tagjai vé
delmet nyújtottak a Szentföldre utazó zarándokoknak. A
Templomosok egyszerre voltak katonák és szerzetesek, sze
mélyükben egyesült a középkor lovagi és vallási eszményképe.
Meghatározói voltak a keresztes hadjáratok csatáinak. Legfő bb
támogatójuk a nagy befolyással bíró Szent Bernát volt, ő ké
szítette el a rend első reguláját.
Magyarországi történetük legékesebb és legszomorúbb nap
jai a muhi csatához kapcsolódnak, ahol nyolcvan templomos
lovag a saját életét feláldozva menekítette ki IV. Béla királyun
kat a tatár hadsereg elő l, ő k viszont valamennyien odavesztek
a csatában.
A Templomos Lovagrend késő i utódai 1979 óta tevékeny
kednek Európában. Magyarországi praeceptoriájuk az ő si
templomosokhoz méltó módon, egyházi lovagrendként mű kö
dik, patrónusuk Edouard Gagnon kardinális.

A templomot dr. Samassa József bíboros egri érsek megbí
zásából Wind István építési vállalkozó építette 1894/95ben
klasszicista stílusban. Az Oroszkastélyból, ahol eddig a szer
tartásokat tartották, az egyházi kellékeket az új templomba
helyezték át. (Szent Antal szobor, az oltár). A templomot Szent
István tiszteletére szentelték fel. A templom oltárképét Kracker
János Lukács festette. Témája: Szent István király Szű z Mária
oltalmába ajánlja Magyarországot. A festményt az egri fő szé
kesegyház adta kölcsön, ez 1952ben, miután az egyházköz
ség Takács Istvánnal új oltárképet festetett, visszakerült
Egerbe: Korényi József festő mű vész restaurálta újból, és a fő 
székesegyházban helyezték el, ma is ott látható.
A templom épületét az idő k során a hívek, a városvezetés és
a pályázati források támogatása révén számos alkalommal
korszerű sítették, szépítették. Legutóbbi külső és belső felújí
tásának munkálatait 2014ben fejezték be.
Az egyházhoz tartozó iskolát 250 éve építették a jelenlegi
Egressy Béni Általános Iskola telkén, a plébánia özv. Nyáry
Károlyné (Sebestyén Franciska) adományából került a fő utcá
ra, a templom közelébe a huszadik század elején.
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Nyári zárva tartások
A Képviselő – testület korábbi döntése értelmében az Általános Mű velő dési Központ Napközi Otthonos
Óvodája Hő sök  tere 15. szám alatti egysége 2015. június 15  augusztus 14ig, mindkét óvodaegység
2015. augusztus 17  2015. augusztus 21ig tartó idő szakban lesz zárva.
Az Élelmezési Központ 2015. augusztus 24  31ig tart zárva.

Polgármesteri fogadóóra
Szeptember hónaptól minden páratlan héten, a szerdai munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között fogadja
Siposné Horváth Anita polgármester asszony Mező csát lakosságát.

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
Elkészült Mező csát város Integrált Településfejlesz
tési Stratégiája (ITS) az ITS Konzorcium közremű 
ködésével és a Belügyminisztérium támogatásával
az ÉMOP6.2.1/K1320140002 azonosító számú,
„ÉszakMagyarországi Operatív Program – Fenn
tartható településfejlesztés a kis és középvárosok
ban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák
kidolgozása” című projekt keretében.

Ennek érdekében az önkormányzat folyamatosan
tájékoztatta a lakosságot a tervezés megindulásá
ról, elő rehaladásáról, elérhető vé tette a vélemé
nyezés strukturált módját Mező csát város
honlapján. Ennek kapcsán 2015. június 17én
megtartott lakossági fórum keretében az „ITS 2014
Konzorcium” a Megalapozó Vizsgálat és az Integ
rált Településfejlesztési Stratégia tervezetének leg
fontosabb megállapításait ismertette a lakossággal.
A Fórumon megjelent érdeklő dök a tájékoztatás
mellett kérdéseket intézhettek a Konzorcium képvi
selő i felé.

Az ITS a települési problémákat komplexen kezelő ,
azokra együttesen reagáló dokumentumként lehető 
vé teszi Mező csát, mint járásszékhely település
számára az átgondolt, tervszerű fejlő dést.
Mező csát város a partnerség elve mellett elkötele Mező csát város Integrált Településfejlesztési
ző dve fontosnak tartja mind a tervezés, mind a Stratégiája elérhető a www.mezocsat.hun.
megvalósítás, illetve a felülvizsgálat során a part
Mezőcsát Város Önkormányzata
nerség, mint horizontális alapelv érvényesítését.

Állat- és kirakodóvásár
Augusztus 12.
Minden hónap második szerdája a vásár napja. A helyszín változatlanul a Vásártér.
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Felhívás
A Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár a helyi lakosok segítségét kéri
régi esküvő i fotók gyű jtéséhez.
Olyan képeket keresünk, amelyek legalább hetven évesek – tehát 1945
ben, vagy azt megelő ző en készültek. Kérjük, akinek ilyen van a
birtokában, hozza be a könyvtárba – pár perces digitalizálás után a képet
visszaadjuk tulajdonosának. Esetleg már digitalizált képeket is szívesen
fogadnánk email címünkön.
Örülnénk neki, ha a fotók készítésének idejérő l és körülményeirő l,
valamint szereplő irő l is megkapnánk a legfontosabb adatokat.
A fotókra egy késő bb rendezendő kiállításhoz lenne szükségünk.
A mező csátiak segítségét kérve és várva, köszönettel:
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár, Mező csát
Telefon: 49/552096
Email: kozossegihaz@mezocsat.hu

Tisztelt Látogatók!
A Közösségi Ház szeretné felfrissíteni címlistáját, ehhez kérjük az Önök segítségét.
Kérjük, ha a jövő ben szeretnének személyre szóló értesítést kapni eseményeinkrő l, rendezvényeinkrő l szívesked
jenek az alábbi adatlapot kitölteni és visszajuttatni címünkre. Ugyanígy szívesen fogadjuk és várjuk az internetes
bejelentkezéseket is a Facebook-on közzétett adatlapunkon is.

- Könyvbemutató
- Irodalmi est
- Színházi elő adás
- Népmű vészeti elő adás (zene, tánc)
- Komolyzenei hangverseny
- Képző mű vészeti kiállítás
- Kirándulás
- Fesztiválok
- Városi rendezvények

Címünk:
Postacím: 3450 Mező csát, Szent István út 21.
E-mail: kozossegihaz@mezocsat.hu

Köszönettel:
A Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
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FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a város lakóit, hogy idén is keressük Mező csát legvirágosabb udvarait,
legrendezettebb területeit. Bejárjuk városunkat, fényképezünk és végül értesítjük a zsű ri által
legszebbnek és legtisztábbnak ítélt udvarok tulajdonosait.
Amennyiben szeretné felhívni figyelmünket egy ilyen portára, várjuk hívását!

Kedves Mezőcsátiak!
Szeptember végén ismét megrendezzük A Város Napját,
amely idén kiemelten az összetartozás ünnepe lesz.
Szeretettel várunk minden mező csátit és elszármazottat,
és kérjük, vegyenek részt az elő készítésben és lebonyolításban, hogy
legyen ez a nap valamennyiünké!
Mivel a Városnap idő pontja Mihály-nap közelében lesz,
a programok egy része a Miska-kancsó körül forog majd.
Szeretettel várunk mindenkit a felvonulásra, amely egyben a Miskák
seregszemléje is lesz.
Kérjük, minél többen - kicsi és nagyok - készítsenek Miska - jelmezt, és
abban vonuljanak fel. A legszebb, legötletesebb Miskákat értékes jutalom
várja. Díjazzuk a közösségek, csoportok, iskolai osztályok közös
felvonulását is.

Részletes információk:
a Közösségi Házban (tel.: 352-016), valamint a Csáti Újság szeptemberi számában és a www.mezocsat.hu-n

Tájékoztató
Szeptember elején Mező csát városa ad helyszínt a Kistérségi Helyitermék Fesztiválnak.
Az esemény szervező je a Közösségi Munkások Egyesülete.
A tervek szerint lezárják majd a fő utcát az Egressy Béni Általános Iskolától a Református Általános iskoláig
- ezen az útszakaszon lesz a szabadtéri színpad és a kiállítók sátorsora.
Az idő pontról és a részletes programról a plakátok segítségével tájékozódhatnak az érdeklő dő k.
Kérjük, a Szent István utca lakóit, hogy tájékozódjanak az útlezárásról, mert az adott szakaszon a
rendezvény ideje alatt gépkocsival nem lehet majd közlekedni.
További információk a 0649/352-016-os telefonon és a Közösségi Házban
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Diákmunka - mindannyiunk örömére
Azokban a napokban, amikor a Csáti Újság készül, a városban itt is, ott is felbukkannak diákok, akik
valamelyik intézményben dolgoznak. Kik ők és mi a feladatuk? - kérdeztük Siposné Horváth Anita
polgármestertől.
- A Mező csáton élő , 16 év fölötti tanulók közül hatvan fő t foglalkoztatunk két héten keresztül a Munkaügyi Központ
segítségével. A fiatalok napi hat órában segítik egy-egy olyan szakterület munkáját, ahol elkél a dolgos kéz, a plusz
munka. Képzésük vagy érdeklő désük, kötő désük alapján ajánlottunk fel nekik munkát számos intézményben,
közöttük például a Humánszolgáltató Központban, az Egészségfejlesztő Központban, legnagyobb számban pedig a
Közösségi Házban.

- Mi a feladatuk?
- Többnyire irodai és statisztikai munkákat végeznek, de vannak, akik technikai feladatokat kapnak. A diákok zöme
pedig bejárja Mező csátot és készítenek egy kisebb felmérést az itt élő krő l, információkat gyű jtve a további
munkánkhoz.

- Milyen tapasztalatai vannak polgármester asszonynak a diákmunkásokról?
- Minden érintett intézménybő l nagyon jók a visszajelzések: a fiatalok szorgalmasak, érdeklő dő ek, lelkesek, és
igazán komolyan veszik a dolgukat. Bennünket ez nagyon nagy örömmel tölt el, hiszen nem az idő eltöltése a cél,
hanem, hogy hasznos és fontos feladatokat adjunk nekik. Megismerik a felnő tt munkahelyeket, a munkahelyi légkört,
megtanulnak csapatban dolgozni, és betekintést nyernek a város életének több területébe is. Azt reméljük, hogy a
város közösségének így még inkább részeseivé válnak, és valóban hasznos lesz nekik is, nekünk is ez a két hét. És
bár beszélgetésünk idején még javában tart a munkájuk, az eddigi tapasztalatok alapján itt és most is szeretném
megköszönni a fiataloknak az elkötelezettséget, munkatársaimnak pedig azt, hogy igyekeznek kellemessé tenni
számukra a munkával töltött idő szakot.

TISZTELT LAKOSOK!
Mező csát Kistérség Humánszolgáltató Központ dolgozói, felvállalva a kistérség területén élő nehéz helyzetben lévő egyének/családok támogatását, most Önhöz, családjához esetleg
vállalkozásához fordul.

MIT

IS

KÉRÜNK?

Segíts, hogy segíthessünk!
Hozza be hozzánk nem használt tárgyait, (ruha, cipő stb.),
hogy a rászoruló, nélkülő ző családokat kézzelfoghatóan is segíthessük!
Ha van otthon adománynak szánt tartós élelmiszer, gyermekeknek szánt játék, mi megtaláljuk azokat a gyermekeket,
akiknek igazán szükségük van rá.
Az elmúlt idő szakban a fagyásveszély elkerülése érdekében tett segítő munkánk során azt tapasztaljuk, hogy nagy
gondot okoz a hozzánk forduló családoknak a téli tüzelő beszerzése, esetlegesen a kályha hiánya, ezért ebben is kérnénk
az Ön támogatását.

Fontos, hogy a közlemény rovatba kérjük írja alá adakozási
szándékának megfelelő en:
- Adomány téli tüzelő vásárlásra
- Adomány kályha beszerzésére
- Adomány ellátottak kirándulására
- Adomány élelmiszer, gyógyszer, pelenka vásárlására
Pénzbeli vagy természetbeni adományát személyesen is
megteheti: hétfő tő l péntekig a Mező csát, Hő sök tere 24.
szám alatt található Szociális Intézményünkben 8-16 óráig.
Telefonszámunk: 49/352-350, 552-005

HOGYAN?
Pénzadomény küldése, melyet az alábbi bankszámlaszámra lehet utalni:
Mező csát Kistérség Humánszolgáltató Központ Adomány
számlaszáma:

"Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a
szíved!"

11734217-16679515-10010000

Köszönettel: a Humánszolgáltató Központ dolgozói
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Erdélyi vendégek a Mezőcsáti Református Egyházközségben
Az 1991 óta a Marosvásárhelyi Cserealjai
Református Egyházközséggel meglévő testvérgyülekezeti kapcsolatunknak újabb kedves történésének
lehettünk megélő i 2015. július második hétvégéjén
10-12-ig.
Vendégeink pénteken érkeztek Marosvásárhely városának támogatásával, a városi kosárlabda
csapat autóbuszával. Este 7 órától a helybeli vendéglátó családokkal egy közösségben Mező csat
Város Önkormányzatának vendégszeretetét élvezhettük az Élelmezési Központban.
Ezúton is köszönjük a szíves támogatást, vacsorai
vendéglátást.
A szombati napot közös kirándulással töltöttük, hála Istennek minden tekintetben alkalmas idő adatott arra, hogy elutazzunk Tiszafüredre és Tiszaörvényre, a Szabics kikötő be. A csoportot két részre osztva
tudtuk megtekinteni az Ártéri Tanösvény állomásait, megismerve ennek a Tiszai vízi világnak évszázados
titkait, szépségeit és nehézségeit, és részünk lehetett egy nagyon szép Tiszai hajókirándulásban, amelyet
egyrészt megtehettünk a fő ágon és megtehettünk öblítő csatornákon, rácsodálkozva ennek a környezetnek
szépségeire, gazdagságára. Ez a csodálatos világ Mező csáttól csupán negyven perc járásra van. A vendéglátók is rácsodálkozhattak arra, hogy milyen gazdag a Tisza-menti környezetünk. Részesei lehettünk
késő délután a Tiszafüredi Városi Önkormányzat Füredi Halas Napok rendezvénysorozatának, a Halas térnek nevezett több hektáros rendezvénytéren. A kirakodó vásárban különös találkozások történhettek, hisz a
helyi termék kiállító pavilon soron székelyek árultak, a tiszafüredi fazekas mesterünk pedig nagyon kedvesen kínálta a mező csáti díszítő motívumokkal ékesített kerámiákat. Jó volt látni, hogy Szű cs Imre tiszafüredi
fazekas mester mennyire tiszteli és óvja a mező csáti kerámia világát, annak szépségét, minden értékét
Vasárnap délelő tt népes templomi gyülekezet közösségében ünnepelhettünk, Berekméri Melinda
nagytiszteletű asszony hirdette az Igét, Ábrahám történetébő l merítve az alapigéket.
A vendég énekkar közösségét Márton Zsolt tanár úr vezette, zsoltárokat, dicséreteket énekeltek, amelyek
közül többet mi magunk is egyházi énekkarunk közössége éneklünk ünnepi alkalmakkor. A kántori szolgálatot Tolvajné Tóth Klára tanárnő látta el. Az istentisztelet mindnyájunk számára szívet, lelket fölemelő megerő sítő alkalom volt. Nagyon jó volt együtt lenni, egymást látni, egymást figyelni és együtt meghallani Isten
Igéjének életre hívó szavát. Az istentiszteletet nemzeti imádságunk és a székely himnusz éneklésével fejeztük be.
Vendégeink délután négy órakor indultak hazafelé és éjfélre hála Istennek szépen haza is érkeztek élményekkel, tapasztalatokkal meggazdagodva.
Hála legyen Istennek ezeknek a napoknak áldásaiért, amelyeket éppen a találkozás, az együttlét közvetített a számunkra.
Reménységünk szerint jövő re a mi közösségünk
kelhet útra a Székelyföld fő városába, Marosvásárhelyre.

Gazda István
lelkipásztor

7

Csáti Újság
VI. Csáti Menyegző
A hagyományokat ő rizvén, 2015. július 25-én hatodik alkalommal rendeztük meg a Csáti Menyegző t, Bakondi
István és Nagy Szilvia vállalták az ifjú pár szerepét, amit e helyrő l is köszönünk.
Péntek reggel kezdtünk hozzá a 300 fő befogadására alkalmas sátor felállításához a Mező csáti ÁMK Kiss
József Közösségi Ház és Könyvtár Többcélú terén. Tavaly az eső nehezítette meg a munkánkat, most pedig a
hő ség. Este fél 11-re végeztünk az asztalok és a padok bepakolásával, majd már másnap reggel 7 órakor folytattuk a
sátor díszítését, a kalács és a pogácsa sütését.
Délután, negyed 4-kor Arnóth János indult el a szépen feldíszített hintóval az „ifjú” párért. Fél 5-kor
megérkeztek a tájházhoz, 5 órakor pedig kezdetét vette a menyegző i mulatság: a néptáncosok mű sora, a kikérő és a
közös tánc. Ezután a násznép átvonult a református templomba, ahol Bakondi István és Nagy Szilvia a 25 évvel
ezelő tt kimondott házassági fogadalmukat Isten színe elő tt is megerő sítette. Köszönjük Nagytiszteletű Gazda István
lelkipásztor úr szolgálatát, az „ifjú” párnak sok boldogságot és nagyon sok együtt töltött évet kívánunk.
A templomi kivonulás után egy közös fénykép erejéig a násznép átsétált a térre, utána pedig a felállított
sátorhoz indult. Az úton a jó hangulatot és a zenét a Pipás zenekar biztosította.
A Mű velő dési Házhoz érkezve a bejáratnál belépő vel rendelkező kedves vendégeinket pálinkával, kaláccsal
és pogácsával vártuk, majd mindenki elfoglalta a helyét az asztaloknál.
Köszönjük szépen Tállai András Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes
úrnak és kedves feleségének, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket.
A vacsora elő tt köszöntöttük az elmúlt menyegző k résztvevő it, párjait és azokat a házaspárokat, akik a 25
évvel ezelő tt kötött házassági évfordulójukat ünnepelték: Bakondi Istvánt és Seres Gabriellát, Dajka Józsefet és
Jelenfi Ildikót.
A Mező csáti Népi Együttes fergeteges táncát láthattuk a Pipás zenekar kíséretével, köszönjük szépen Zelei
Ferenc mű vészeti vezető nek és a tagoknak, hogy ezen az alkalmon is színesítették rendezvényünket.
A néptánc után már mindenki várta a vacsorát, hiszen a jó illat a fő ző sátorból „átszállt” a lagzis sátorba is.
Vő félyünk, Bertók Lajos, vő félyversekkel vezette fel az ételeket. A vacsora a következő volt: csontleves
cérnametélttel, birkapörkölt (melyet a Bakondi család és Jávorszki István ajánlott fel) burgonyával és hentestokány
tésztával, melyeket nagyon ízletesen készítettek el az igrici szakácsok. Ebben az évben első alkalommal voltak jelen
diákok segíteni a tálalásban és a díszítésben a református gimnáziumból.
A vő fély 10 óra után hozta be a menyasszonyi tortát, amivel az „ifjú” pár megkínálta a vendégeket. Köszönjük
szépen Bukta Gyulának az évrő l-évre való felajánlást.
Az éjfélig tartó zene után a „menyecske” tánc következett, melynek bevétele most az alapítványunké maradt. A tánc
után a vő fély, Mattyasovszky Imréné Marika és testvére Zsuzsa által készített égetett cukortortát körbevitte a
sátorban, hogy mindenki lássa erre az alkalomra készített remekmű vet. Eközben az Alapítvány tagjai megterítették a
svédasztalt: toroskáposztát, házi sültkolbászt és pecsenyét fogyaszthattak a vendégek.
Az elfogyasztott ételek után hajnalig tartó mulatozás vette kezdetét. A zenét a Cukor Duó biztosította, köszönjük
szépen a színvonalas elő adásukat.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, jövő re is várjuk kedves vendégeinket. Várjuk a párok jelentkezését a
következő évre.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felajánlásukkal, munkájukkal hozzájárultak a rendezvényhez:
Arnóth János és családja, ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár, Bakondi István és Nagy Szilvia, Bakondi
István, Bakondi Bettina, Bakondi Bianka, Balogh Istvánné, Barna Kevin Kornél, Császár Zoltán, Dajka József, Farkas
István, Farkas Istvánné, ifj. Farkas István, Farkas Zoltán, igrici szakácsok és segítő k, Jávorszki István, Juhász László
és családja, Kovács Árpád, Kovács Árpádné, Kovács Árpád Ferenc, Kovácsné Kuli Ágnes, Kürthy Klaudia, Lengyelné
Kormos Mária, Nagy Zsuzsa, Magyari Balázs, Magyari István, Mattyasovszky Imréné, Mező csát Népi Együttes,
Mező csát Polgárő r Egyesület, Mező csát Város Önkormányzat, Mező csáti Rendő rő rs, Pap István fotós, Perge Ágota,
Poros József és családja, Répási Gábor, Répásiné Balogh Mária, Répási Panna, Roszkos Lajos, Roszkos Lajosné,
Rő thi János, Simonné Takács Tünde, Sófer Jánosné, Sólyom István, Sólyomné Deák Edit, Sólyom Anna, Sepsiné
Kovács Katalin, Tolvaj István, Tóth László, Tóth Réka, Viszlai Gábor.
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TÁBLAAVATÓ ÜNNEPSÉG

A közösségi szolgáltatás lehető séget nyújt az
idő sek napközbeni tartózkodására, helyszínt biztosít
a számukra szervezett közösségi programok lebonyolításához, különböző elő adások megtartásához,
szabadidő aktív eltöltéséhez.
Különösen azok számára hasznos a nappali
klub, akik egyedül élnek, vagy napközben egyedül
vannak, mert a családtagok dolgoznak; akik szeretnék megő rizni aktivitásukat, szellemi tő kéjüket és
függetlenségüket, ezzel biztosítva önmaguknak a
méltó idő skort.
Egy év elteltével a mező csáti idő s nappali
klubnak közel 70 fő aktív tagja van és várjuk az újabb
érdeklő dő ket - késő bbi tagokat. A klubban két fő szociális gondozó, egy fő koordinátor és egy fő szakmai
vezető gondoskodik a tagok igényeinek megfelelő
szolgáltatás biztosításáról.
Az ember alapvető természeténél fogva szeret nevet adni annak, ami az övé, annak, ami kedves
számára. Nevet adunk a családba újonnan érkező
kis jövevénynek a keresztelő alkalmával, nevén szólítjuk a háziállatokat. De sokszor adunk nevet egyegy növénynek, tárgynak is, ezzel is kifejezve az értéküket, megmutatva, hogy kötő dünk hozzájuk.
A klubtagok úgy döntöttetek, hogy a „Margaréta” nevet adják ennek a közösségnek, amely immár
része a mindennapi életüknek.
Ez a szó azt jelenti: gyöngy. Ez a klub is
olyan itt a városban, mint egy kis ékszerdoboz, és
minden egyes tagja egy-egy értékes gyöngyszem.
Értékes, csillogó, ami eltér a mindennapok megszokottságától és szürkeségétő l.
2015. július 7-én eljött az a pillanat, mikor a
klubtagok felavathatták az épület homlokzatára kerülő névtáblájukat.
A rendezvényt megtisztelte részvételével Siposné Horváth Anita, Mező csát Város Önkormányzat
polgármestere, Kápolnai László alpolgármester és
Zarándi Keresztúri Ilona, a Humánerő forrás Bizottság
elnöke, ezzel is jelezve az idő sek felé megbecsülésüket, elismerve a bennük rejlő értékeket és bölcsességet.

Az ünnepség keretében felavatásra került
Mező csát Város Önkormányzat Képviselő -testületének anyagi támogatása mellett a Klub hátsó kertjében épült bográcsozó.
A szakszerű en kivitelezett építmény különösen fontos a klubtagok életében, mert a tervezést és a
megépítést önerő bő l Cs. Nagy János klubtag irányítása mellett a férfi klubtagok végzeték a nő i klubtagok segítő buzdításával.
Megálmodták és megvalósították mindenki örömére,
ezzel példát mutatva és nyomot hagyva a jövő idő sei
számára.

Pap Tiborné
szakmai vezető
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Rendhagyó utazás a könyvek között...
Rendhagyó, kissé más a mostani könyvajánló, mint az
eddigiek. Az elmúlt hetekben, hónapokban volt szerencsém tetemes mennyiségű irodalmi alkotást elolvasni. Most pedig
olyan helyzetbe kerültem, amibe eddig még soha, egyszerű en
képtelen voltam kiválasztani a számomra legkedvesebbet.
Ezért úgy döntöttem, hogy több, általam kedvelt könyvet is bemutatok az olvasni szerető knek.
Kezdjük rögtön az örök klasszikussal, Márai Sándor
Füveskönyvével. Az író neve mindenkinek ismerő sen cseng,
mű vei, kiváltképp a Füveskönyv nagy népszerű ségnek örvend.
Különlegessége, hogy nincs cselekmény, nincs egy összefüggő
történet a kötetben. Összesen 202 bölcseletnek nevezhető
gondolatot olvashatunk. Érdemes ezt a könyvet többször elolvasni, más életkorban, más élethelyzetben. Mindig képes az
újdonság erejével hatni, és adott bölcsességet is átértékelünk,
olykor megint másokat közelebbinek érezhetünk magunkhoz. A
megfogalmazás, szóhasználat igényes és irodalmi értéke nem
vitatható.
A szintén ismert és népszerű író, Dan Brown is maradandót alkotott Az elveszett jelképpel. A könyv a szabadkő mű vesség titkainak egy kis szeletét fedi fel.

Ismét találkozhatunk Robert Langdonnal, a szimbólumkutatóval, aki lépésrő l-lépésre rántja le a leplet az évszázados rejtélyekrő l, és összefüggésekrő l. Aki valóban egy lebilincselő ,
érdekes könyvre vágyik, annak ezt a könyvet mindenképp olvasnia kell.
Egy fiatal, magyar írónő , Borsa Brown a Cosa Nostra világát
veszi górcső alá. A maffia ágyában és A maffia ölelésében is a
romantika jegyében íródtak, de különböző lelki folyamatokat is
megismerhetünk a köteteket lapozgatva. Ilyen például a kiszolgáltatottság, a félelem, a magány, a szerelem, vagy a
vágy. Fejlett érzelmi intelligenciával rendelkező knek ajánlom,
ugyanis olvasás közben a racionalitás teljes mértékben háttérbe szorul.
Minden említett kötet megtalálható a könyvtárban!

Baranyi Krisztina

Olvasósarok
Hosszas külföldi tartózkodás után érkeztem haza idén
tavasszal. Odakint élni nagyon jó volt, de hazatérni talán mégjobb; a döntés és csomagolás után semmi mást nem éreztem a
repülő n, mint fáradtságot. És ahogyan a kifelé úton sem gondolkodtam azon, mi vár rám, úgy visszafelé sem. Nem, nem
igazán érdekelt a sorsom – mindig volt valahogy - , de ami
mindkét útra elmélázásra késztetett a sokórás repülés alatt:
vajon mit fogok érezni, hogyan fogom tudni érzelmekkel követni
a környezetem, életem fordulatait.
Itthon tovább csordogált tehát az életem. Intéztem
dolgaimat, letelepedtem, dolgozni kezdtem, minden rendben
volt és van.
Az ő rület egyik napról a másikra kapott el. Az akklimatizálódás
hetei után az első , rendkívül heves belső késztetés azt mondta:
olvasni akarok.
Nos, olvastam külföldön is, jártam könyvtárba, vásároltam is könyveket, meg rákaptam a magyar nyelvű e-könyvekre. Az erre fordított idő azonban nem volt meghatározó:
fő ként írásra készültem, végül meg is írtam új könyvemet, s ez
sokkal jobban lekötötte energiáimat, mint azt gondolhatná bárki
is, aki kezébe vette a karcsú kötetecskét. Itthon úgy vetettem
magam a magyar könyvekre, mint Szahara-utazó a forrásra.

Eleinte észre sem vettem mértéktelenségemet, míg
fiam nem tett rá valami nevető s-fejcsóválós megjegyzést.
Akkor elcsodálkoztam: ennyire kiéheztem volna az
anyanyelvű irodalomra? Hát ennyire – vontam meg a vállam.
Gondoltam: majd elmúlik, vagy legalább csitul a késztetés. De
nem. Most dolgozom, többnyire nem is nyolc órát, és az ezen
felüli idő mben olvasok. Mindenhol. Kádban, asztalnál, fő zés
közben, utazásaim alatt. Nem tudom, miért. Nem tudom, mikorra telek el vele. De olvasnom muszáj. A szenvedély mértéke
mérhető : naponta legalább egy könyv, de van, hogy kettő is.
Nos, valójában azt ígértem, hogy ma egy könyvrő l
írok. Az iszonyatos mennyiségű olvasnivaló között volt egy,
amely máig világít a lelkemben. Graham Green írta, Róna Ilona
fordította, A szakítás a címe. Százhetven oldal, egyetlen fölösleges, vagy átugorható mondat nélkül.
Látszólag egy szerelmi háromszögrő l ír – valójában azonban a
hit örökkévaló keresésérő l szól; arról, hogy milyen lélekszakító
munka megtalálni, megfogalmazni és megerő síteni a hitünket –
amely akkor is vezet az útjainkon, mikor éppen nem akarjuk.
Graham Green utolérhetetlen. És ez a könyv kihagyhatatlan.
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Hétköznapi gondolatok...
Az élet megint megajándékozott több olyan
beszélgetéssel, ami miatt felmerült egy kérdés
bennem:
Melyik a jobb életfelfogás? Ha hullámhegyektő lhullámhegyekig éljük az életünket, vagy ha
hullámvölgyektő l-hullámvölgyekig?
Rájöttem, hogy azok az emberek, akik
hullámvölgyektő l-hullámvölgyekig élik az életüket,
egy pillanatra sem boldogok, mert számukra hiába
jönnek szembe boldog pillanatok, igazából "tudják",
hogy úgyis reménytelen az egész, tehát az egyetlen
cél a panaszkodás…Örökké csak a „SZEGÉNY ÉN"
lemezt hallgatják…újra és újra…
Neked van ilyen lemezed? Tudod, amikor hirtelen
minden felhő összeér a fejed felett, amikor semmi
sem akar sikerülni, amikor szorongatóvá válik az
egyedüllét, amikor úgy érzed, csak Te szorultál ki
valahonnan, amikor lemaradsz, kimaradsz? Amikor
úgy érzed, mindenki tudta, csak Neked nem
mondták, amikor hiába csináltad, nem értékelték...
és folytathatnám..
.
Tudom mit érzel ilyenkor, velem is elő fordult már…
ekkor hiába minden optimista elmélet, tudatosságról
alkotott korábbi gondolat, valahol a feledés
homályában a hátunk mögött integet ezer színes,
szagos, hasznos és építő
gondolat, mégis
képtelenek vagyunk körbenézni, hátranyúlni, befelé
figyelni, látni és leginkább érteni. A lemez, ha
felkerült, beindult - szinte maga alá temet, mintha
elakadt volna. Leblokkoltan, bénultságunk közepette
nehéz arrébb lökni a virtuális lemezjátszó tű jét,

vagy még inkább lemezt cserélni. De ha állandóan
csak ez jár a fejedben, akkor hullámvölgyektő lhullámvölgyekig élsz és a hullámhegyeket nem
értékeled.
Megfigyeléseim szerint akkor tesszük jól, ha
engedjük felcsendülni a lemezt, belehallgatunk,
aztán köszönjük szépen, nem kérünk belő le, mert
ismerjük jól, tudjuk, hogy rettentő en unalmas.
Hogyan tegyük?
Célszerű saját megoldásokat keresni, hogy valóban
megoldások legyenek! Nem árt ismerni
önmagunkat, hogy tudjuk micsoda értékek,
képességek, lehető ségek, helyzetek, emberek
vesznek körül, mennyi csoda és szép pillanat jön
velünk szembe. Eleinte lehet gyű rött papír a
zsebünkben saját elérni kívánt céljaink listájáról,
aztán idő vel, kellő éberséggel, nyitottsággal, belső
munkával álmunkból felverve is tisztában leszünk
vele, hogy mennyi minden miatt teljesen felesleges
a régi lemezt megtartani, hiszen ha a cél lebeg a
szemünk elő tt meg fogjuk találni a megfelelő utat az
eléréséhez.
Ha nem ezt tesszük és folyamatosan a
hullámvölgyre összpontosítunk a tű zijáték és a
toronyóra-lánccal sem hozhat örömet és feloldozást,
ragaszkodva "szegény én" lemezünkhöz egészen
hihető lesz a gondolat, hogy mindenkinek jobb, mint
nekünk... amit mindenki lát majd, hogy tévedés...
kivéve bennünket.

Zarándiné Keresztúri Ilona

FELHÍVÁS!
Öregdiákok régi rajzainak kiállítása a mező csáti Könyvesbolt és Mini Galériában,
augusztus 20-a tiszteletére.
Megnyitó augusztus 24-én délelő tt 10.00 órakor.
Minden hónap 1-tő l új és újabb rajzokat mutatnak be.
Minden érdeklő dő t szeretettel várunk.
A kiálltás megtekintése ingyenes!
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Kupakg yűjtés!
A térségünkben élő hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik megsegítésére a Mező csáti
Kistérség Humánszolgáltató Központ

Kupakgyűjtő akciót hirdet.
Az összegyű jtött kupakokat leadhatják a Családsegítő Szolgálat Irodájában.

Segítségüket előre is köszönjük:
A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ munkatársai

Sport
Július elején megkapták a felnő tt csapat tagjai a megye II. osztályának első ségéért járó
aranyérmeket. Jáger András a gólkirályi címért járó oklevelet és kupát is begyű jtötte. Siposné Horváth
Anita polgármester asszonytól, Szű cs Géza edző tő l és Ecsedi János elnök úrtól vehették át a fiúk az
érmeket. A serdülő csapatunk is megkapta a Fair Play díjat. Ezt Nagy Zoltán, mint a csapat edző je vette
át.
Ezúton köszönöm meg minden játékosunknak az egész szezonban nyújtott kiemelkedő
teljesítményt, az edző knek a fáradságos munkát, a rendező knek a kitartást.
A nyárra mindenkinek jó pihenést kívánok. Augusztusban találkozunk a következő szezon
mérkő zésein.
Hajrá Csát!
Nagy Anikó
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e-mail: gimnazium@fenysugar.com

•
•
•

a pénzmozgással összefüggő nyilvántartások vezetésére,
közremű ködni az egyes pénzügyi mű veletek elő készítésében, lebonyolításában, elszámolásában,
a pénzügyi és számviteli elemzéshez szükséges egyszerű bb számításokat elvégezni.

•
•
•
•

pénzügyi és számviteli ügyintéző , pénzügyi asszisztens, pénzügyi koordinátor, pénzügyi referens, pénztáros,
könyvelő , anyagkönyvelő , banki könyvelő , folyószámla-könyvelő , gépkönyvelő készletkönyvelő , kontírozó könyvelő ,
bérelszámoló és
egyéb adminisztratív munkakörök (biztosítási adminisztrátor, számviteli adminisztrátor, irodai adminisztrátor, iratkezelő , irattáros).

•
•
•
•
•

Gazdálkodási ismeretek
Pénzügyi és adózási feladatok
Számvitel
Könyvelés számítógépen
Projektfinanszírozás, projekttervezés
(A családi pótlék annak a tanévnek a végéig
A képzésben a 21. életévüket be nem töltött tanulók vehetnek

vehető igénybe, amelyben a tanuló betölti 20. életévét.)

részt.
a Mező csáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában
(Mező csát, Kossuth u. 12. 3450, telefon: 49/552-065).

Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanévkezdése
Tanévnyitó ünnepség: 2015. augusztus 31. (hétfő ) 17 órakor az iskolában.
A tankönyveket 2015. szeptember 1-én lehet átvenni, az első tanítási napon!

13

Csáti Újság
REJTVÉNY
A VERS CSAK CIFRA SZOLGA
F ÜGGŐ

LEGES

1. Betakarási; 3. Kiejtett kettő s betű ; 4. Rávés;
5. Nyílás a szabadba (é.k. fölösleges);
6. Szembe vele; 7. Képzeled; 8. Földet fordít; 9.
Páros ágazat; 10. Comb; 11.. Corato (olasz
város); 12. Nagy Ádám; 13. Aszódó;
14. Az idézet második része (zárt betű k: TSÉ);
18. Dalmát város; 22. … tábornok; 24. Bibliai
név; 26. Macskák réme; 28. Kárpitozott székek;
29. Megszégyenít; 32. Komárom megyei
helység; 33. Savanyú folyadékot; 36. Titkos
ügynök; 38. Férfi becenév; 39. Néptörzs volt;
40. Férfi név; 42. Rakosgatok; 43. Felhő s;
44. Arra jelt ad; 47. Kis ház; 48. Pest megyei
település; 50. Sáncol; 52. Marhadísz; 54. Német
arany; 56. Mű sorszórás (ékezettel); 59. Német
személyes névmás; 61. Rendben! (ékezettel);
64. Visszaüt!; 65. Svéd és Thaiföldi autójel;
67. Két hosszú magánhangzó

VÍZSZINTES:

1. Ady Endre saját személyisége és mű vészi habitusának egyedülállóságára hívja fel a figyelmet Hunn új legenda c. versében.;
14. Fosztogató, pusztító; 15. A bort lúgítja (helyesen + Z); 16. Helyrag; 17. Névelő vel: ált. csereérték; 19. Hangtalan tanár;
20. Állami biztosító; 21. Japán vers; 23. Nóta; 25. Tarkán díszített; 27. Bányavágat; 28. Ruhadísz; 30. Régi magyar város;
31. Mar; 32. Hátra mozgás; 34. Tromf ; 35. Téli sport; 36. Kapar; 37. Jármű várakozva vár; 39. Település; 40. Szokásban van;
41. Valamiben folyik; 43. Szeszes italok; 44. Fluor és kén vegyjele; 45. Beteg testhő mérséklet; 46. Ásvány; 48…. ruár;
49. Férfinév; 51. Farudat; 52. Tisztítószer; 53. Kampó; 55. Török eredetű nép; 56. Indián nép; 57. Repülő gép jelzése;
58. Segítség jele; 59. Gépkocsi márka; 62. Római 49.; 63. Teljes; 60. Indok és viszonyítás

Rendőrségi tájékoztató
- 12 év alatti gyereknek tilos fő útvonalon kerékpározni.
- Kisebb gyereket alsóbbrendű úton se engedjen a szülő önállóan közlekedni, csak felnő tt felügyeletével!
- Nagyobb gyerek esetében is győ ző djünk meg róla, hogy képes-e biztonságosan kanyarodni, fékezni és hajtani a
kerékpárt, ismeri-e az alapvető szabályokat!
- Irányváltáskor a kerékpárosnak nem elég karjával jelezni szándékát, hátra is kell nézni, hogy nem elő zi-e már egy
másik jármű .
- Ha a kerékpárutat úttest keresztezi, a biciklis még akkor is kellő körültekintéssel haladjon át, ha neki van
első bbsége!
- Elindulás elő tt ellenő rizzük a kerékpár mű szaki állapotát, különösen a fékek mű ködését!
- Bár a kerékpáros sisak nem kötelező tartozék, viselése gyerek és felnő tt esetében is életet menthet. A könyök és
térdvédő szintén komolyabb sérülésektő l óvhatja meg a gyermekeket.
- Az első és hátsó lámpák, prizmák a kerékpár kötelező tartozékai közé tartoznak. A világítás nem csak éjszaka
fontos, egy hirtelen jött nyári vihar miatt is lehetnek korlátozott látási viszonyok.
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EGYHÁZI HÍREINK
Református Egyház istentiszteleti rendje:

Születések

minden vasárnap de. 10 órakor
istentisztelet

Lakatos Laura Renáta és Balázs Richárd

Rikárdo

augusztus 23-án vasárnap
Hanvai Gyülekezet érkezik, de.
10 órakor istentisztelet
Igét hirdet: Nagy Ákos Róbert
gömöri esperes

Koczka Enikő és Dósa Gábor Izidor

Balázs
Vanczák Andrea és Szűcs István

augusztus 30-án tanévnyitó istentisztelet

Levente

Római Katolikus Egyházközség hírei:

Halálesetek
A vasárnapi szentmisék
kezdési idő pontja: 11 óra

Nótár Ferenc
72 évet élt
Keresztúri János
69 évet élt
Molnár János
57 évet élt

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Prokof Istvánné,
szül. Lipták Piroska 2015. 07. 26-án 80
évesen örökre elhagyott bennünket!

Kriston Kálmánné
szül.: Papp Mária 73 évet élt
Prokof Istvánné
szül.: Lipták Piroska 80 évet élt

Búcsúzik férje, gyermeke és két unokája
családjaikkal!
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