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Csáti Újság
Önkormányzati hírek
Mező csát Város Képviselő – testülete augusztus 4én rendkívüli ülést tartott. Az ülés napirendje az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mű ködtetéséhez
megállapított hozzájárulás megfizetésének vállalásáról szóló döntés megtárgyalása volt. A Képviselő testület tervezett ülésére
augusztus 31én került sor. Első napirendként a 2015. évi költségvetésrő l szóló rendelet módosításáról tárgyalt. A második
napirend keretében beszámolót tárgyalt meg a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról. Azt követő en módosította a” Pénzben
és természetben nyújtható szociális ellátásokról" szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletét, melyben a Kúria
Önkormányzati Tanácsának megjelent határozata alapján hatályon kívül helyezésre került a lakásfenntartási kiadásokhoz
kérelmezett települési támogatás megállapításának azon feltétele, hogy a kérelmező köteles az ingatlanhoz tartozó kert
rendeltetésszerű használatára, mű velésére, gyom és parlagfű mentesítésére. A módosító rendelet a következő :

Mező csát Város Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
25.§.(3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzben és természetben nyújtható
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő ket rendeli el:
1.§
(1)
A Rendelet 16.§ (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti.
2.§
(1)
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.

Siposné Horváth Anita sk.

címzetes fő jegyző

polgármester

Módosította a Képviselő – testület az ülésen a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mű ködési Szabályzatát, valamint a
Mező csáti Általános Mű velő dési Központ Alapító Okiratát. Döntést hozott arról, hogy támogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A további napirendek tárgyalása során önkormányzati
ingatlanokkal összefüggő kérdésekben hozott döntést.
A Képviselő – testület következő tervezett ülésnek idő pontja: 2015. október 26.

Fogadóórák:
Polgármester

Alpolgármester

Minden hónap első és harmadik szerdáján
9.00 és 11.00 óra között fogadja
Siposné Horváth Anita polgármester asszony
Mező csát lakosságát.

Minden hónap első szerdáján
15.0017.00 között fogadja
Kápolnai László alpolgármester úr városunk
lakosságát.

Címzetes fő jegyző

Ebédidő : 12.00  13.00 óra között, mely idő alatt az
ügyfélfogadás szünetel
Elő zetes idő pont egyeztetésre a 49/552046os
telefonszámon van lehető ség!
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket az ügyfélfogadási rend
betartására!

Minden szerdai napon 8.00  12.00 óra között

Önkormányzati Hivatal
Hétfő :
Szerda:
Péntek:

8.00  12.00 óra között
8.00  17.00 óra között
8.00  12.00 óra között
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ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK

személyesen gondoskodott arról, hogy nemcsak a nagy ke
nyér, hanem többszáz kicsi kenyérke is idő ben Mező csátra
Amikor megkezdtük az elő készületeket a Szent Istvánnapi kerüljön, ahol a helyi szervező k vették át és gondoskodtak to
programra, a munkák közepette megérkezett a felkérés: ün vábbi sorsáról.
nepeljünk együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei
szervezetével, rajtuk keresztül pedig mindazokkal, akik A Ma
gyarok Kenyere mozgalmának részesei. Önkormányzatunk
örömmel fogadta Taskó József elnök és Fodor László igazgató
felkérését, s innentő l egybefonódtak szándékok és cselekvé
sek.
A Magyarok Kenyerének történetét már elő ző számunkban is
mertettük; a magyarlakta települések gazdái, szervezetei a
megtermelt búzákból adományaikkal segítséget nyújtanak a
rászorulóknak. A minden vidékrő l érkező , összeöntött búzából
készül el a Magyarok Kenyere. A mozgalommá nő tt kezdemé Augusztus 19én került sor Mező csáton Államalapító Szent
nyezés magyarok ezreit készteti cselekvésre évrő l évre. 2013 István Királyunk és A Megye Kenyere ünnepségére. Sajnos a
tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai partnerként kitartóan rossz idő járás nem engedte meg a szabadtéren tör
csatlakozott az évente megismétlő dő akciókhoz, 2014tő l pe ténő ünneplést, így a Mű vészetek Házában gyű ltek össze es
dig részt vesznek a búza összegyű jtésében. Az adományozók tére a város és a kamara vendégei, valamint a helyi lakosok.
és adományok rohamosan szaporodnak, ezért ebben az év Az ünnepélyes bevonulás Juhász Tamás zongorajátékának
ben bevezették a megyei búzagyű jtő napokat, összeöntést és kíséretével történt. Első ként a Mező csát Népi Együttes tagjai
kenyérsütést is.
érkeztek a pódiumra Mező csát környéki viseletben: ő k hozták
Megyénkben Fodor László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama az aratókoszorút és a megáldásra váró nagy és kis kenyere
ra megyei igazgatójáé lehetett a feladat, hogy megtalálja az ket. Ő ket szintén néptáncosok követték borsodi, abaújgömöri
esemény önkéntes közremű ködő it. A BorsodAbaújZemplén és zempléni viseletben, jelképezve ezzel, hogy az egész me
megyei gyű jtő pontot Mező csát határában, Taskó József, a gye megjelent az eseményen. A következő kben a Templomos
nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke családjának Lovagok magyarországi preceptóriumának messzirő l érkezett
telephelyén alakították ki. Augusztus 10én itt rakták fel szá tagjai vonultak fel hófehér palástjaikban, zászlójuk alatt. Vé
mos jelen lévő adományozó társaságában a délborsodi bú gezetül pedig az est szónokai léptek a pódiumra: Pelczné Dr.
zászsákokat arra a kamionra, amely a több mint 300 Gáll Ildikó, az EP alelnöke, Jakab István, a Parlament alelnö
adományozó 15680 kilogrammnyi búzáját a malomba szállí ke, a MAGOSz elnöke; Taskó József, a Nemzeti Agrárgazda
totta. Az ő rlést a tiszapalkonyai GoodMills malomban végzik el sági Kamara megyei elnöke és a háziasszony Siposné
– itt történt az összeöntés Gergely István fő molnár irányításá Horváth Anita, Mező csát város polgármestere.
val. Egy zsáknyi pedig elindult, hogy része legyen annak az Az ünnepség érzelmi keretét fiatal énekesek produkciói adták.
összeöntésnek, amelybő l a Magyarok Kenyerének alapanyaga Holb Árpád Himnuszénekéhez és Kovács Ádám Szózatin
lett. A Megye Kenyere Nagybarcán sült ki a Lezák Pékségben, terpretálásához egyaránt egy szívvel és lélekkel csatlakozott a
szintén önkéntes felajánlásból. Lezák Zoltán tulajdonos mintegy 300 résztvevő ; a Szent Istvánénekeket pedig Balaton
Eszter és László Evelin Gréta tolmácsolásában hallhattuk.
A megjelent politikusok mindegyike más és más aspektusból
közelítette meg az ünnepet, ám ami mégis közös vonás volt
beszédeikben: valamennyien mély érzelmeikrő l tettek tanubi
zonyságot az elmondottakkal. Gödri Miklós református és Ve
res József római katolikus lelkészek áldása után a
Templomosok és a közönség együtt mondta el a Miatyánkot,
majd Taskó József átvette a táncosoktól és Siposné Horváth
Anitának adta át megszegésre a gyönyörű kenyeret. A nagy
mellett a kicsike kenyerek is megáldattak, s belő lük minden
résztvevő t megkínáltak a közremű ködő táncosok.
ÜNNEPE
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Az emelkedett hangulatú ünnepséget követő en szórakoztató
mű sorra került sor. Sajnos a helyszínváltozás miatt a program Augusztus 20án délelő tt ünnepi misére hívott a Szent István
is megváltozott a tervezetthez képest, de az operett dallamok Római Katolikus Templom harangja: az éppen ezen a napon
így is sokak számára jelentettek kellemes perceket.
120 éves templom búcsúi miséjén vehettek részt a hívek, akik
részesültek az elő ző nap megáldott kenyerekbő l is. A szent
misét Huszár Lő rinc mező csáti származású ciszterci szerze
tes mutatta be, szentbeszédében érintve itteni emlékeit is. A
kedves vendég egy gyönyörű kenyeret magával vitt rendhá
zába, így ment tovább az ünnep, az emlék, a jószándék, a
Megye Kenyere és annak nemes eszméje a megyehatárokon
túlra, egészen Zircig, magában hordozva minden önkéntes és
az ünnepség minden résztvevő jének lelkiségét.

Részlet Siposné Horváth Anita polgármester köszöntő jébő l:

2015. augusztus 23án a református hívek és a felvidéki ven
dégeik az államalapítást ünnepelték templomukban, melynek
istentiszteletét ez alkalomból Nagy Ákos esperes tartotta. A
református iskolák diákjai mű sort adtak az emlékezés, össze
fogás, ünneplés fontosságáról. Az istentiszteletet úrvacsorával
zárták. "Fogjátok meg egymás kezét és erő sítsétek egymást" 
hangzott el a templom falai között.
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2015. szeptember 26. (szombat) Városnap
Amatő rök, figyelem!

Támogatókat várunk!

A Városnapon fellépési lehető séget kívánunk biztosítani azok
nak a csoportos produkcióknak, amelyek a következő kritériu
moknak megfelelnek:
 a szereplő k zöme mező csáti
 a produkció nem hosszabb 5 percnél
 megfelel a kulturált és igényes szórakoztatás
ismérveinek
Jelentkezni lehet személyesen szeptember 23ig a Közösségi
Házban.

Ezúton kérjük és várjuk városunk vállalkozóinak, intézményei
nek, magánszemélyeinek felajánlását az idei Városnap sikeres
megrendezéséhez.
Kérjük, támogassák ajándéktárgyak adományozásával a kü
lönféle versenyek, vetélkedő k díjazását és a tombola díjainak
gazdagítását.
5000, Ft fölötti értéket felajánlóknak reklámfelületet biztosí
tunk, az 5000, Ft alatti tárgyak ajándékozóinak nevét ismer
tetjük a sorsolás alatt.
Kérjük és várjuk a felajánlásokat szeptember 23ig a Közös
ségi Házban!

Felhívás felvonulásra
Szeptember 26án, Városnapunkon szeretettel várunk aprókat
és nagyokat a Miskafelvonulásra! Hívjuk a városlakókat, akik
–egyénileg, vagy csoportosan játékos kedvvel, ötletekkel
hozzá akarnak járulni Mező csát régi szülöttének, a Miska
kancsónak felelevenítésében: vegyenek részt a nagy Miska
jelmezfelvonuláson.
Nevezni lehet Miskakancsó jelmezben, amely lehet hasonló a
csáti borosedényhez, de szívesen fogadjuk a téma tovább
gondolását is. A jelmezekhez kötő dő produkciókat pedig szí
vesen látjuk a felvonulást követő en a szabadtéri színpadon.
A jelentkezéseket szeptember 23ig várjuk elérhető ségeinken.

Felhívás Miskamesére
Miért van kígyó Miska hasán? Miért Miska a neve a csáti kan
csónak? – ilyen és ehhez hasonló kérdések születtek az el
múlt száz évben, ám ennek megválaszolása még nem történt
meg. Versenyre hívjuk a fantáziával megáldott mező csátiakat:
írjanak maximum 2 oldalas történeteket, melyek kapcsolódnak
a Miskakancsóhoz!
A komoly válaszokat hagyjuk a kutatókra, tudósokra; mi most
játékos, vicces megoldásokat keresünk a rejtélyekre. Tartalmi
és formai megkötés nincs, a legjobb, legötletesebb írásokat a
Városnapon díjazzuk.
Gyerekek és Felnő ttek!
Vidám, meghökkentő , különleges történeteket várunk a Miska
kancsóról!
Beküldési határidő : szeptember 23.

Pálinka bemutató
Mező csát minő ségi italait, a gyümölcspálinkákat bemutatóra
hívjuk a Városnapra.
Nevezni lehet olyan italokkal, amelyek helyben termett alap
anyagból készültek, és nem tartalmaznak mesterséges ízesítő
anyagokat.
A pálinkák készítő it arra kérjük, hogy mutassák be termékei
ket a Pálinkasátorban, hogy az ide látogatók is megismerked
hessenek velük.

Minden, ami kuhin…
Mező csát Város Napjára, szeptember 26ára Kuhinfő ző ver
senyt hirdetünk helyiek és környékbeliek részére. A versenyre
nevezhetnek: tetsző leges létszámú és összetételű csapatok,
azzal a fontos megszorítással, hogy a csapatkapitánynak ba
juszosnak kell lennie!A lebonyolításhoz fő ző helyet biztosítunk.
Amennyiben a csapat vállalja 10 fő vendégül látását, az alap
anyagok költségéhez hozzájárulunk.
Nevezési határidő : szeptember 23
A fő ző helyeket a jelentkezés sorrendjében jelöljük ki, ezért
helyszíni nevezést csak akkor tudunk elfogadni, ha lesz még
szabad fő ző hely.

A Város Napja idén kiemelten az
összetartozás ünnepe lesz!
Szeretettel várunk minden
mező csátit és elszármazottat és
kérjük, vegyenek részt az
elő készületekben és
lebonyolításában, hogy legyen ez a
nap valamennyiünké!
Elérhető ségeink:
Email: kozossegihaz@mezocsat.hu
Tel.: 0649/352016
vagy személyesen a Közösségi Házban

Kié Mező csát legfinomabb krumplis bélese?
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Versenyre hívjuk Mező csát asszonyait: Ki tud igazi tradícioná
lis krumlis bélest sütni? Szeptember 26án megtudhatják, ha
ellátogatnak a Városnap süteményes sátrába!
Az elkészült bélesek leadási ideje szeptember 26. 810 óráig a
süteménysátorban.
Nevezések a Közösségi Házban, az ott kitöltött jelentkezési
lappal. Jelentkezési határidő : szeptember 23.

Csáti Újság
Diákmunka zárása a Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban
tevékenykedő fiatalok számára

Lezárult a 2015ös nyári diákmunkaprogram, melynek utolsó napján Siposné Horváth Anita polgármester köszönte meg a
diákok együttmű ködését.

Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár dolgozói

Református Nyári Ifjúsági Tábor 2015. augusztus 03-07-ig
A tábor vezérgondolata Jézus nyomában címet viselte. A keresztyén hitvallásunkról, kegyességünkrő l és életvitelünkrő l tanul
tunk a délelő tti foglalkozásokon, délutánonként pedig kézmű vesfoglalkozásokon, kirándulásokon voltunk együtt. Vasárnap a
délelő tti istentiszteleten szolgáltunk a szülő k és a felnő tt gyülekezet közösségében. Szeretettel köszönjük a táborban szolgáló
tanárok, tanítók munkáját és valamennyi támogatónk pénzbeli és természetbeli segítségét.

Kovács Árpádné
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IV. Csáti Kavalkád
A Mező csát Kultúrájáért Alapítvány második nagy nyári ren
dezvénye: a IV. Csáti Kavalkád és Kuli Sándor Kettesfogathaj
tó Emlékverseny augusztus 8án került megrendezésre. Ez az
esemény két helyszínen zajlik a vásártéren elkülönítve, a
színpadi programokat színes forgatag veszi körül: kiállítók, fő 
ző verseny, egészségsátor, a gyerekeknek népi játszópark,
arcfestés, kisállatsimogató, és a veterán motorok és autók ki
állítása nyújt lehető séget a szórakozásra, nézelő désre.
A rendezvényt Siposné Horváth Anita, Mező csát város polgár
mestere nyitotta meg, késő bb köszöntötte a megjelenteket
Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a Ka
valkád fő védnöke.
A színpadi mű sor a tiszakeszi Botorka Néptáncegyüttes mű 
sorával kezdő dött, majd a látogatók megtekinthették Pap Ist
ván fotós kiállítását, melyet felkérésünkre, erre az alkalomra
készített el. A képek témája pedig a térség népviseletét mu
tatta be hagyományos környezetben, valamint pillanatképeket
láthattunk a lovas élet egyegy mozzanatáról és a város temp
lomainak belső terét is megörökítette.
A kiépített fogathajtó pályán elindult a verseny és számos ér
deklő dő gyönyörködhetett a kocsik, fogatok és lovak össz
hangjában, abban a csodálatos elő adásban, amit a ló és
lovasának munkája, játéka nyújtott.
A színpadra lépő Lila Akác Nyugdíjas Klub Kovács Adám Máté
gitárkíséretével kedves elő adást állított össze ismert népda
lokból, a mindig fiatalos és lendületes szépkorúak kedvelt fel
lépő i a környék rendezvényeinek.
Különleges bemutatót láthattunk az Emő di Fő nix Íjász Egye
sület tagjaitól, akik révén megismerkedhettek az érdeklő dő k a
csigás, tradicionális, olimpiai és vadász reflex íjjakkal, azok
használatával és mindezt honfoglaláskori, korhű kosztümök
ben mutatták be.
A fő ző versenyre készült hagyományos bográcsos ételeket a
szakértő zsű ri – Hajdu Zsolt szakács, Zarándiné Keresztúri
Ilona képviselő asszony és Baranyi József – a következő kép
pen értékelte:
1.
„PapiCsát Közös Önkormányzat”
2.
ifj. Sólyom István
3.
a Lila Akác Nyugdíjas Klub

A kettesfogathajtó verseny második fordulójára koradélután
került sor, az ünnepélyes eredményhirdetés Koczka Ferenc
Csaba szavalatával kezdő dött, melyet ő maga írt Kuli Sándorra
emlékezve. A díjakat Siposné Horváth Anita polgármester
asszony és Miskolci Tibor, Hejő papi község polgármestere ad
ta át, valamint Répásiné Balogh Mária, a Mező csát
Kultúrájáért Alapítvány elnöke és Nagyné Hadzsega Zita vala
mint Horváth István versenybírók.

Nagyon jó hangulatot teremtett a nap végén a Két Zsivány
együttes koncertje és természetesen nem maradt el a tombo
lasorsolás sem, melynek fő díja egy kisbárány volt.
Nagy tisztelettel és köszönettel tartozunk kiállítóinknak, segí
tő inknek, támogatóinknak: Mező csát Város Önkormányzata,
Tiszatáj Közalapítvány, Igrici Község Önkormányzata, Taskó
József és családja, GYTV Miskolc Kft., Dr. Szeghő Zsolt, Pap
István, Koczka Ferenc Csaba, Berecz Mihály, Arnóth János,
Arnóth István, ifj. Arnóth István, Kuli és Kovács család, ifj. Rő t
hi János, Városgondnokság, a Csáti Alkotók társaságának
tagjai: Tokaji József, Baranyi József, Molnár Papp Ilona, Ba
kondiné Seres Gabriella, Kovácsné Szilágyi Krisztina, Kalóné
Szű cs Éva, Kovács Istvánné, Üvegesné Korpás Valéria, Sipeki
Istvánné, Ladányi Erzsébet, Papp Csilla, Wachter Józsefné
Erzsike néni, Fogyatékkal Élő k Nappali Intézete, Vöröskereszt
Mező csáti Szervezete, Szolga István, Balázs János, Tóth Ta
más, Deák Sándor, Baranyi József, Molnár Ferenc, Ducsai Ist
ván, Papp László, Újvári Attila, Sófer Jánosné, Sepsiné
Kovács Katalin, Lükő Gyuláné, Sólyom István, Ésikné Fekete
Hajnalka, Kiss Gyula, Hajdu Zsolt, Zarándiné Keresztúri Ilona,
Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Böl
cső de, Mező csáti Református Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola önkéntesei, Egészségfejlesztő Központ.

Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány
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Becsengettek...
Tanévkezdés Mezőcsáton

Szeptember 1.
Az iskolai tanév első napja. Amint eszembe
jutnak a padokban töltött kínkeserves órák,
amit egykor így éltem meg, már csak mosoly
gok. Természetesen jöhetne az, hogy
könnyebb volt az élet akkor és a többi és a
többi… dehát ez nem így van. A felnő tté válás
szakaszán tán ezért is olyan fontos a döntés.
Egy jó választás alkalmával nem szű nik meg a
tanulás, hanem folytonossá válik, de már nem
a könyv feletti görnyedést jelenti.
Sosem fogom elfelejteni mikor két nagy uta
zó bő rönddel a heggyel harcolva már majd
nem négykézláb jutottam fel az egri fő iskola
Sportkollégiumába. Izzadtan, természetesen
csinos ruhába, mely már vizes volt rajtam, be
buktam a kapuján. Ott egy nagyon rendes kol
légiumi vezető közölte velem, hogy ha a másik
oldalról jövök egyszerű bb dolgom lett volna.
Na de bumm, egy kalandos úton már túl vol
tam. A délutánt azzal töltöttem, hogy Eger vá
rosát bejártam, megismertem a kevésbé
meredek járatokat. Gyorsan pörögtek a sze
meszterek, barátokat szereztem, a tanárokkal
együtt szórakoztunk és dolgoztunk. Igazi csa
pat kovácsolódott belő lünk, olyanok voltunk,
mint egy stáb. Martuk egymást, de segítettük
is. Számomra ezek az évek jelentették az igazi
tanulást, ismeretszerzést. Miután lezárult a
szakvizsga és papírral a kezemben léptem ki
az ajtón, már tudtam. Akkor kezdő dött az igazi
élet, ami felbecsülhetetlen érzés. Állásinterjútól
állásinterjúig jártam…valahol egy hétig bírtam,
valahol egy kicsit tovább.
Megfogadtam tanáraim tanácsát; merj és
próbálgass. Végül a mező csáti Közösségi
Ház munkatársa lettem, ahol azóta is napról
napra tanulok valami újat.

Czirkus Babett

E GRESSY BÉNI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰ

VÉSZETI ISKOLA

A Mező csáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Mű vészeti Iskola
ebben az évben is tárt karokkal várja az új diákokat. Összesen 34 első s
gyermek lépi át a kapu küszöbét augusztus 31én a tanévnyitó alkalmából.
Két osztály indul 1717 fő vel.
A kisdiákok pedagógusai:
1.a: Kalberné Kovács Katalin és Hornyák Csilla
1.b: Vincze Gyuláné és Halász Ferencné
A 2015/16os tanévet az iskola 38 tanítóval kezdi a mű vészeti tagozatot is
beleértve. Összesen 475 tanuló ül a padokba szeptember 1jétő l, melybő l
139 fő a mű vészeti képzést veszi igénybe.

DR. E NYEDY ANDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Református Általános Iskolába idén 25 fő első
osztályos kezdi az évet. Akik az úton kísérik ő ket,
és tanítják: Gazdáné Lengyel Erika és Spisák
Zoltánné pedagógusok. Az intézményben jelenleg
265 gyermek tanul és fejlő dik. Az évnyitó napján
megtelt a református templom diákokkal,
szülő kkel és tanárokkal. Biztonságban és
egészségben vágtak neki az új tanévnek!

MEZŐ

CSÁTI REFORMÁTUS G IMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI

SZAKKÖZÉPISKOLA
2015. augusztus 30-án (vasárnap) 15 óra elő tt felcsendült a
harang és Pásztor Éva igazgatónő megnyitotta a 2015/16-os
tanévet. Egy küzdelmes, nehéz év vár az iskolára, melyet a
diákok és tanárok együtt fognak végigcsinálni és bebizonyítani,
hogy továbbra is szükség van a Mező csáti Református
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolára.

Czirkus Babett
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Városnap
2015. szeptember 26án (szombaton) rendezzük meg Mező csát Város Napját.
Bő vebb információért kövesse a Közösségi Ház Facebook oldalát és Mező csát város honlapját.

Ki mit tud?
2015. augusztus 31én (hétfő n) rendezte meg a Mező csáti Humánszolgáltató Központ és az Idő sügyi Tanács közösen "Ki mit
tud" rendezvényét. Jelenlétével megtisztelte a szépkorúakat Siposné Horváth Anita polgármesterasszony, a környező
települések polgármesterei, alpolgármesterei, jegyző i, valamint a BorsodAbaújZemplén Megyei és városi nyugdíjas képviselet
elnöke, Jurkó István és az elnökségi tagok. Meghívott vendégeik között szerepelt a Miskolci Ő szirózsa nyugdíjasklub Napsugár
kórusa is. Produkciók széles tárháza várta a vendégeket. Láthattunk táncot, éneket, hallgathattunk humoros történeteket, majd
közös ebéd és mulatság vette kezdetét.

Czirkus Babett

IX. Kistérségi Helyi Termék Fesztivál
Idén kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Mező csát Kistérség Közösségi Munkásainak Egyesületének rendezésében
a Kistérségi Helyi Termék Fesztivál, ahol hagyományosan a kistérséghez tartozó 9 település lakóinak termékeit mutatja be.
Városunk képviseletében kiállít és vásárt tart a Csáti Alkotók Társasága, a Start közmunka kiskert programja. A nap folyamán a
szabadtéri színpadon különböző produkciókat láthatunk, az est sztárvendége Vastag Csaba.
A fesztivál ideje alatt a Református és Római Katolikus templom, valamint a Mű vészetek Háza (volt zsinagóga)
10  16 óráig nyitva tart.
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szülő i háttérnek is igen nagy szerepe van. Bíztatni, átsegíteni
az esetleges kezdeti nehézségeken, kötelességtudásra ne
velni és nem utolsósorban önálló rendszeres egyéni tanulásra
szinte észrevétlenül invitálni a gyermeket nem is olyan egy
szerű feladat. Viszont egyegy sikeres fellépés, szereplés
után látván a gyönyörű csillogó szemeket és boldog mosolygó
arcokat, a gyerekek részérő l a sikerélmény örömét, a szülő k
felő l a büszkeséget és a meghatottságot, mindig egyenlő ne
vező re jutunk: igen is, ez megérte az összes fáradságot! És
amikor az órára való felkészülés nem csupán feladat, hanem
egyben öröm is, akkor már biztosan tudom: ebbő l a gyermek
bő l sikeres felnő tt lesz! Büszkék lehetünk többek között kü
lönböző egyetemek karain végzett vagy még most tanuló
egykori tanítványinkra: zenemű vészeti, jogi, közgazdasági,
idegen nyelvi, mérnöki, orvosi… szinte mindegyiket lehetetlen
felsorolni. Sokakkal a mai napig tartjuk a kapcsolatot, az in
ternet ezt megkönnyíti. A zene, a mű vészet szeretete mind
nyájukban megmaradt, sokan így vagy úgy kapcsolódnak is
hozzá, hiszen ezek az ifjak elmennek színházba, akár ko
molyzenei koncertekre, igényesebb elő adásokra. Széleskörű ,
színes egyéniséggé váltak mindannyian. Végtére, az alapfokú
mű vészetoktatásnak ez a célja.
Tehát, mibő l is lesz a cserebogár? Hát azokból a kis zenét
szerető ügyes, okos, szorgalmas tanítványainkból, akik rend
szeresen fellépnek iskoláink, városunk, térségünk, megyénk
rendezvényein és versenyein. Bő ven volt belő lük az elmúlt
tanévben. Csak néhányat szeretnék említeni: Adventi hang
verseny, Egressykoncert, Mikulás ünnepség az óvodákban,
Pedagógus napi szereplések, Édes Gergely Területi Kulturális
Vetélkedő (Tiszatarján), Lorántffynapok (Tiszakeszi), Refi
Gála, Megyei Tehetségkutató verseny (Alsózsolca), Megyei
Gyermekdal Találkozó (Miskolc) és még sorolnám. Sok mun
kával, szép eredményekkel zártuk az elmúlt tanévet és a foly
tatás nemsokára következik…

A Mezőcsát Népi Együttes Erdélyben
táborozott
Négy éve kezdő dött egy mai napig tartó barátság a
Kákvirág néptáncegyüttessel, akik Hargita közepén Lő vétén
egy festő i településen élnek. Az elő ző években vendégeink
voltak a Nemzetközi Pünkösdi Ifjúsági és Gyermekfesztiválon,
melynek fő szervező je a Mező csát Népmű vészeti Egyesület.
Már akkor felvető dött annak a gondolata, hogy a két,
néptánccal foglalkozó együttes közös edző táborozást
szervezzen. Így került sor arra a különleges, és egyedülálló
eseményre, hogy a Kákvirág, és a Mező csát Népi Együttes
közös edző táborozáson vett részt Lövétén, ahol nemcsak
egymás táncos hagyományaival, de az itt élő emberekkel,
sorsokkal is megismerkedhettünk, teljesen más aspektust
adva az itt tanult táncos hagyományoknak. Az augusztus
48ig tartó tábor a tánc mellett helyet adott a baráti szálak
erő sítésének, a környék nevezetes helyeinek megismerésére,
és természetesen a csapatépítésnek is fontos állomása volt. A
Mező csáttól 600 Kmre lévő település a Sóvidék egyik
jellegzetes faluja.
Az új tudás, a Pálpataki táncrenddel való ismerkedés mellett,
csodálatos élmény volt egy rendhagyó kirándulás, ahol az
Almáshomoród és annak környékén fekvő Orbán Balázs
nevét viselő barlangi túrara invitáltak kedves vendéglátó
barátaink. Innen a messzi távolból is hálásan köszönjük nekik
a rengeteg és páratlan élményt, azt a szeretetet, melyet
irányunkban mutattak. Bízunk bene, hogy a 2016 évi
Nemzetközi Pünkösdi Gyermek és Ifjúsági fesztiválon ismét
találkozhatunk itt, Mező csáton a lövétei táncosokkal.

Zelei Ferenc

És eltelt a nyári szünet…
Az új tanév kezdése elő tt új tervekkel készülve a
következő re, ráhangolódva az elő ttünk álló feladatokra nyílván
az elő ző tanév eredményei és tanulságai jutnak az eszembe.
Örömmel visszavárom a régi tanítványaimat, akik folytatják a
zenetanulást, és kíváncsi vagyok az új jövevényeinkre is
egyaránt. Vajon szorgalmasak lesznek? Meg tudom/tudjuke
szerettetni vele/velük – nem a zenét, hanem a zene tanulása
folyamatát?
Ehhez bizony a kitartás és megfelelő adottságok mellett a

Sztefanyuk Gabriella
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Paulo Coelho: Tizenegy perc
Egy magyar celeb-író könyvében találtam több utalást is erre a regényre és
mivel szerettem volna megérteni, hogy ez
a bizonyos írónő miért is utal 10-20 oldalanként Coelho-ra, elolvastam. Hozzá kell
tennem, hogy több kötet fordult már meg
a kezemben a szerző tő l, de egyik sem
hagyott maradandó nyomot. Paulo Coelho jelenleg a világ egyik legsikeresebb
írója és minden idő k legsikeresebb brazil írója. Óriási példány
számban adják el a könyveit világszerte, szinte már a megjele
nések napján kiürítve a könyvesboltok polcait. Halkan jegyzem
meg, hogy azt látom, hogy nagy divat lett Coelhot olvasni A
Tizenegy perc talán mégis más, gondoltam, mert ismertem a
könyv címének értelmezését.
Minden azzal kezdő dött, hogy a tizenegy éves Maria a szom
széd fiúval egyszerre rótta a poros utat az iskola felé. Így ment
ez minden nap, de a két gyerek soha nem szólt egymáshoz,
csak baktattak az úton. Késő bb Maria arra a megállapításra ju
tott, hogy mindig ezt a sétát várja, még úgy is, hogy soha nem
beszélt a fiúval. Egy napon azonban a fiú odament Mariahoz
és kért tő le egy ceruzát. A lány zavarában elszaladt, amit aztán
gyorsan meg is bánt. A tanév végén a fiú messzire költözött,
Maria pedig majd belepusztult a fájdalomba, és a bű ntudatba,
hogy helytelenül cselekedett. Három hosszú évig várta vissza
a fiút, aki nem jött többé. Ekkor talált rá ismét a szerelem, ami
nek csalódás lett a vége. És ez így történt sorozatosan, amikor
is a lány eldöntötte, hogy nem érdemes szerelmesnek lenni és
meg is tett mindent ennek érdekében. Tizenkilenc éves korára
összegyű jtött annyi pénzt, hogy elutazhasson Rio de Janeiro
ba, és eltölthessen ott egy egész hetet. Nagy lehető ség volt ez
a lánynak, hiszen szegény családban nevelkedett, és egészen
eddig nem járt sehol a faluján kívül. Ezzel az utazással a világ
nyílt meg elő tte. Már az érkezése estéjén felfigyelt rá egy gaz
dag svájci üzletember, aki munkát ajánlott neki a hazájában.
Maria elfogadta az állást, mert az volt a célja, hogy híres,
ismert modell legyen. Így hát elutazott Svájcba, ahol táncos
nő ként dolgozott egy bárban. Néhány hét után abbahagyta a
munkát és beiratkozottegy francia nyelvtanfolyamra, illetve
portfóliót csináltatott, amit több modellügynökségnek is eljut
tatott. Hosszú idő után, amikor már feladta a reményt, hívást
kapott az egyik ügynökségtő l, hogy egy ügyfelük szívesen ta
lálkozna a lánnyal. Ő pedig, mivel már anyagi tartalékai a végét
járták, elfogadta az ajánlatot. Az üzletember 1000 frankot ígért
a lánynak abban az esetben, ha vele tölti az éjszakát. Így indult
el Maria a prostitúció útján. Elhatározta, hogy mivel ez egy vi
szonylag könnyű pénzkereseti lehető ség, egy évig fogja ezt
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ezt csinálni, mert ez az idő elég ahhoz, hogy összegyű jtsön
annyi pénzt, amibő l hazatérve vehet egy kis földet és házat a
családjának, ahol gazdálkodhatnak. Idő közben azonban az
egyik ügyfele iránt gyengéd érzelmeket kezd el táplálni, amik
viszonzásra lelnek… Nem a külföldi prostituáltak helyzetével,
nem a kizsákmányolással, a kilátástalansággal és az elnyo
mással foglalkozik a könyv, hanem azzal, amit Coelho az
Utószóban egy mondatban fogalmaz meg: „Ahogy az egész
világon mindenkinek – és ebben az esetben nem ódzkodom
az általánosítástól –, nekem is nagyon sokáig tartott, amíg
felismertem a szex szentségét.” Mariának is hosszú idő be telik. Nem a kétségbeesettség teszi prostituálttá, hanem a belső
üresség és a céltalanság. Munkája közben küzd azért, hogy
ne veszítse el a kontrollt önmaga és a helyzete fölött, ne
süllyedjen el ebben a világban, és hogy legyen ereje kiszállni
az utolsó pillanatban, amikor még ki lehet. Számára ez kaland, jól fizető , veszélyes kaland.„
Az elbeszélést Maria naplórészletei szakítják meg, melyek
mind mély értelmű bölcselkedések, és némi disszonanciában
vannak a regénybeli Maria kallódásával. Számomra ezek a
naplórészletek adták meg a történet igazi értelmét. Szépen,
metaforákkal gazdagítva írja le az eseménysorozatokat, és
annak lelki hátterét.

Baranyi Krisztina

Táboroztatás a lovastanyán
2015 nyarán összesen 60 gyermeknek nyílt lehető sége arra,
hogy a Széchenyi programon belül a Mező csáti Egressy Béni
Általános Iskola és Alapfokú Mű vészeti Iskola szervezésében
részt vegyen a lovas és sporttáborban, mely két turnusban
valósult meg.
Harminc gyermek négy pedagógussal vágott neki az isme
retlennek. Mindezt a túlzott érdeklő dés miatt megismételték,
melyben csak a résztvevő k cserélő dtek, de a program és az
ütemterv megegyezett. A tábor helyszíne Sárospatak volt, a
Betyár lovastanya. A pedagógusok első dleges feladata a ta
nulók felügyelete volt, viszont még különböző programokkal
színesítették a diákok ott töltött idejét a tábori események
mellett. A gyermekeknek lehető ségük nyílt a városnézésre,
lovaglásra, falmászásra, íjászatra, várlátogatásra, strandolás
ra, táncra és minden egyéb sportos elfoglaltságra, valamint
részt vettek a tanyalimpián.
A táborozóknak nagy élményt nyújtott ez a pár nap. A zsúfolt
napok mellett külön élvezték, hogy a pedagógusok is játszot
tak és versenyezetek velük. A szívélyes fogadtatás, a hangu
latos szobák és a gyönyörű , jól felszerelt környezet tökéletes
helyszínként szolgált a táborozáshoz.

Czirkus Babett
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Egy év elmúltával...
Hegyeket mozgatnak meg a birkózó
szakosztály elindítására… Egy kiugrási
lehető ség Mező csátnak, s ezek a fiatalok
vihetnék városunk nevét a nagyvilágba.
Elő zmények: 2014 augusztusában még a
klub elő tt álló versenyeket és bemutatókat
hangoztatta a vezető ség. Az elmúlt egy
év bebizonyította, hogy jól megtanulták a
„leckét” a fiatalok. Többek között Pécs,
Hatvan, Nagykáta és Eger szerepel a
versenyek helyszíneként, ahonnét sok ér
met, dobogós helyezéseket hozott el a
csapat. Számos bemutató van a klub mö
gött, amik alkalmasak voltak arra, hogy
ismertté tegyék a mező csáti harcosokat.
Az elmúlt három év alatt kialakult egy 15
20 fő s keménymag, akik idő t energiát
nem sajnálva folyamatosan edzenek és
egyre többet ismernek meg a harcmű vé
szet világáról. Tudásukra, odaadásukra
büszke lehet edző , családtag és a város.
Bodnár János elnökkel, Tóth János és
Szabó István alelnökökkel ismét leültünk
egy kicsit beszélgetni. A jó hangulatot egy
kis feszültség környékezte, melynek oka
hamar ki is derült.

majd látni. Az elején 60 tagú fiatal
edzett, izzadt velünk. Ez a szám a mai
napra lecsökkent. Az igazi harcosok
maradtak, akiknek a sport lett a hobbijuk,
az életük része. Gyorsan pörögtek az
események. Mára már esély van egy új
sportágra…

 Kerékgyártó László régi jó bará
tom felkeresett a birkózó szakosztály
létrehozásának lehető ségével, mely el
ső re szöget ütött a fejembe. Innentő l
kezdve felpörögtek az események.
Szóltam mindenkinek és egyik nap azon
kaptuk magunkat, hogy már úton va
gyunk a megbeszélésre, Szinay Attila
államtitkár úrhoz. Májusig minden gyor
– Az elmúlt években rengeteg ener san haladt egészen a terem megszerzé
giát és idő t fektettünk a fiaink, lányaink séig, mely úgy néz ki, hogy végre
képzésére, tanítására. Elő ször, mint MMA elrendező dik.
indultunk, majd késő bb megalapítottuk az
ITF Sportegyesületet, ami egy stabil alap
– Idáig is rengeteg tő kébe volt.
lehet az építkezéshez, melynek során
számos tégla (sportág) alkotta magas fa Voltak olyan segítő k, akik bizonyos
lat építhetünk fel Mező csáton, melynek összeggel támogattak minket, viszont
tetejérő l akár az Olimpiáig is ellehet inkább a saját kereteinkre számíthattunk.

Labdarúgás
Augusztusban folytattuk felkészülésün
ket az idei ő szi szezonra. Voltak távozók
és hozzánk érkező k is. Távozók: Szilágyi
Szabolcs, Budai Árpád, Antal József. Ér
kező k: Nagy Zsolt MVSCtő l jött hoz
zánk, Horváth Sándor Mező keresztesrő l
érkezett, Tekse Bence Mező nagymihály
ról, és Balogh Géza Alsózsolcáról.
Elkezdő dött a szezon is. Túl vagyunk

már három fordulón, és három győ zelmet
zsebelhettünk be. Első mérkő zést ide
genben játszottuk, Bükkzsércen kellett
pályára lépnünk. Az utolsó néhány perc
ben sikerült egy fejes góllal megnyernünk
a mérkő zést, 23 lett a végeredmény. Ifi:
33.
Első hazai mérkő zésünk alkalmával Kis
győ r csapatát fogadtuk. 60 percig ki
egyenlített játékot mutatott mindkét fél,
utána viszont sikerült felülkerekedni az
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A helyettes államtitkár, a birkózó egység
alelnöke támogatná a szakosztályt, ha
egy igazolt évünk lenne. Azonban az el
indulás nehéz; a tatami sző nyeg már
adott és nálunk van, a terem még alaku
lóban, de reményeink szerint szeptem
berben már az edzés is elindul.
Az interjúból kiderült, hogy Repka Attila
és Szinay Attila a fő bb segítő k. Kerék
gyártó László a csapat mellett áll és van
egy személy, aki mindig elkíséri és erő 
síti ő ket; Farkasné Tóth Erika. Mind
emellett Mező csát város testülete is
támogatja ő ket, hisz termet biztosítanak
edzéseikhez. Köszönjük Tállai András,
Siposné Horváth Anita és Juhász Sándor
segítségét. Ezek az emberek próbálják a
város hírnevét erő síteni egy olyan sport
ággal, melyben eredményesek lehet
nénk mi magyarok, mező csátiak.
Jelenleg 6070 fő iratkozott fel az edzé
seinkre. A mai napig maradt az elv, hogy
ha bármelyik fiatal visszaél tudásával,
azonnal kizárásra kerül. A változás pedig
annyi, hogy az MMA maximum 1520
fő vel mű ködik tovább. Köszönünk min
den támogatást és segítséget nyújtó ke
zet!

Czirkus Babett
ellenfélen, magabiztos játékkal 41re
sikerült nyernünk a találkozót. Ifi: 20.
Tibolddaróc vendégeként játszottuk a
következő mérkő zést. A feljutó csapat
nak nem sikerült fogást találni a bajnok
csapaton. Sok gólt láthattunk, a vég
eredmény 35 lett. Ifi: 11.
Várjuk szurkolóinkat a mérkő zésekre.
Szurkoljunk minél többet a mező csáti
csapatok sikeréért!

Nagy Anikó

Csáti Újság
Hétköznapi gondolatok...
Napjainkban nagyon nehéz elhatá
rolni magunkat a környezetünk véle
ményétő l. Nem tudjuk azt mondani,
hogy „sem a pozitív, sem a negatív
vélemények nincsenek rám érzelmileg
befolyásoló hatással.” Pedig ha más
hogy gondolkozol, az Te vagy és nem
én. Az a Te világod és nem az enyém.
Mindannyian a saját kis valóságunk
ban élünk. Szeretünk ott lenni…
hülyék lennénk kimozdulni onnan, mert azonnal rosszul érez
nénk magunkat. Mert nem ismerjük, mert nem értjük, mert nem
bizonyítja a miénket a mások világa.
Még jó, hogy olyan világban mozgunk, olyan zenét hallga
tunk, olyan emberekkel találkozunk, és azt olvassuk, ami min
ket bizonyít, akár ízlésben, akár gondolkozásban. Ki akarna
elbizonytalanodni? Hát kutya kötelességünk tartani a testilelki
egyensúlyunkat! Aki tetovált, annak tetovált barátai lesznek, a
vadászok, a horgászok az operabérletesek, Isten ments, hogy
valaha klubbot váltsanak. Ő k oda tartoznak, közös az érték
rendszer, és mindenki egy irányba megy. Ha ugyanaz az ér
deklő dési köre a szomszédnak, akkor hajnali hatkor is vághat
füvet… szeretjük... persze. Tökéletes „én védő ” mechanizmus.
De ha igazán változni és fejlő dni szeretnél, néha kicsit meg
kell feszegetni azokat a testi, vagy gondolati, vagy lelki határo
kat, és ha mást nem, komment nélkül átengedni néhány ér
deklő désünkön kívüli infót magunkon...Hátha rájövünk
valamire, ami nem a kis biztonságos, számunkra kiszámítható,
sematikus rendszerünkbő l való, de értékes. Azért ha körbené
zünk, sokan vannak, akik nem olyanok, mint mi. A teremtő
vagy az evolúció ereje, sokkal többféle embertípust teremtett

akik igen eltérő en élnek, gondolkoznak és néznek ki, mint mi.
Talán nem véletlenül. Jó lenne, ha egyszer kipróbálná min
denki egy kis gyakorlat gyanánt, hogy néha engedjen át egy
két „életidegen” gondolatot. Hátha az a másik elvetemült, aki
ezt gondolja, Ő is ugyanarra megy, mint Te. Csak máshogy
mondja el.
Jó határfeszegetést kívánok!
Én is ezt teszem egykét tő lem idegen néző pont megisme
rése során... és sokat tanulok belő lük... így fejlő dhetünk és
alakíthatunk ki olyan barátságokat amik eddig számunkra el
képzelhetetlenek voltak, most mégis gazdagítják életünket.
Zarándiné Keresztúri Ilona

MELEG VOLT A NYÁR
Hő mérsékleti rekordok a nyáron:
 2015. július 07én megdő lt a budapesti maximumrekord, 37,3 fo
kot mértek Újpesten (elő ző leg 2012ben 35,5 fokot mértek). Majd
az országos maximumrekord, Békéssámsonban 38,7 fokot mér
tek, pedig 1957ben is csak 37,8 fok volt.
 2015. július 09én (szerdán) megdő lt az országos, és Budapesti
melegrekord. Budakalászról 39,3 fokot jelentettek. Ez két tized
fokkal melegebb, mint az eddigi legmagasabb 1957ben mért ér
ték.
 2015. július 23án az új országos rekord 39,0 fok lett, ezt az ér
téket az Országos Meteorológiai Szolgálat Békéssámsonban, Fel
csúton és Tápiószelén mérte. A budapesti hő mérsékleti rekord
pedig Újpesten állt be 38,0 fokkal.
 2015. augusztus 13án 0,4 fokkal haladta meg a regisztrált hő 
mérséklet az 1946. augusztus 13án mért 37,4 fokot. A pokoli me
leget Újpesten mérték. Országosan viszont nem dő lt meg a
melegrekord.
A legmelegebb nyár 1901ben volt.

Kedves Mező csátiak!
A Közösségi Háznak szüksége lenne néhány minő ségi, szép, tiszta ülő garnitúrára. Tudjuk, meglepő ez a közlés, de jó
indokunk van rá. Világszerte, igy Magyarországon is hatalmas divatja van a vintage (ejtsd: vintézs) stilusnak, ami magyarul
ómódit jelent. Szeretnénk a fő iskolás, egyetemista fiataloknak berendezni egy hétvégi találkahelyet, ahol ezt a stilust
alkalmaznánk, hiszen ezzel találkoznak a nagyvárosok szórakozóhelyein is. Kérjük, hogy aki már csak jobb ötlet híján tárol
ilyet, adja nekünk  kölcsön vagy örökbe , hogy berendezhessük fiataljaink együttlétének minő ségi, elegáns és mégis bohókás
helyszínét. Várjuk a segitő szándékú jelentkezéseket.
A tervezett programról elő ljáróban: sikeres fiatalokat  vezető menedzsereket, fejvadászokat, vállalkozókat  szeretnénk
meghivni, akik otthonosan mozognak a multik és a vállalkozói lét világában, és szivesen megosztják tapasztalataikat,
gyakorlati ismereteiket és sikereik titkát az önálló életre készülő kkel  igény szerint magyarul vagy angolul.
További részletekkel a késő bbiekben szolgálunk  kérjük, kisérjék figyelemmel Facebookoldalunkat, jelöljék magukat
ismerő snek, és vegyenek részt eseményeinken.

a Közösségi Ház dolgozói
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Csáti Újság
LAPZÁRTA UTÁN TÖRTÉNT: 2015. 09.
04. (PÉNTEK) VÉRADÁS

REJTVÉNY - NÉHAI VAJDA JÁNOS
2. Ady a Virrasztók c. vers íróját nagy elő dei között tartja számon. Emlékező költeményébő l idézünk. (Zárt betű k: IUI)
14. Betegség 15. A mű elejére írt szöveg 16. Kiejtett betű 17. Tű levelű ő serdő 19. …enál (fegyverraktár) 20. Szolmizációs hang 21. Hátráltat
23. Irodalmi mű faj 25. Fém 27. Egyenlő 28. Mosószer 30. Magyar Optikai Mű vek Munkája 31. Szabályok összessége 32. A MÁV ügyfele 34.
Bibliai személy vessző vel 35. Téká 36. Kukorica maradványa 37. Kedv valamihez 39. Kutyatulaj 40. Fejetlen húsmunkás 41. Rugói 43. Mű 
ködésbe hoz 44. Átenged 45. Két Benelux állam autójele 46. Szalmazsákok 48. Szembe vele 49. Hiszékeny (é.k. fölösleges) 51. Táncdal
énekesnő 52. Hivatalosan szólít 53. Nem hétköznap 55. Orosz súlymérték volt 56. Dallamú 57. Nútszélek 58. Látjuk  röviden 60. az ötödik
hang 62. Tán a széleken 63. Személyzetis 66. Temettelek

GY

1. Idézet második része (zárt betű k: SBEAY) 2. Élő fát fogyasztók 3. Hamis 4. Odalök 5. Ázsiai állóvíz 6. Kitüntetés 7. Kisebb egységi
8. Rádium vegyjele 9. Fegyvere 10. Elő állít 11. Fehérje 12. Nyílszélek 13. Csomagomon 18. Fizeti a kötelező t 22. Bő 24. Pénzbeli
hozzájárulás 26. Hangszín 28. Tanulási idő 29. Figyelmesség 32. Sportág 33. Ódon 36. Fordított akarat 38. Csak félig mindet
39. Kereskedelmi vállalkozás 40. Középkori erdélyi település 42. Pici ültetett növény (röv.) 43. Eszkimó  kunyhók 44. Morfológia 47. Félig
raplis! 48. Paprikának van 50. Vas megyei település 52. Érdektelennek tartottam 54. Látható lehelet 56. Személyes névmások 59. Plusz
61. Izrael sportjele 64. Orosz igen 65. Kén és ittrium vegyjele 67. Pénz!
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Szaniszló Lászlóné
született Roszkos Zsuzsanna

Házasságkötések
2015.augusztus08.

2015.augusztus22.

2015.augusztus14.

2015.augusztus29.

egy éve – 2014 szeptemberében – elhunyt.

„Csoda volt, hogy éltél,
és bennünket szerettél,
nekünk nem haltál meg,
csak álmodni mentél.”

2015.augusztus22.

Örökké, el nem múló szeretettel
emlékezik rá:
szerető férje, gyermekei, szülei, anyósa.

Születések
Horváth Zsolt Dávid és Nagy Szilvia
Balogh Dezső és Szajkó Nikolett

Megemlékezés

Halálesetek
Szopkó Tibor 68 évet élt
Sepsi Gyula 55 évet élt
Dósa Aladárné szül.: Kis Jolán 79 évet élt
Szabó Győ ző né Czirkusz Julianna 63 évet élt
Varga Elemér 79 évet élt
Fróman Istvánné szül.: Sólyom Margit 70 évet élt
Szilágyi Lajosné szül.: Pinczés Erzsébet 70 évet élt

Nagy és Társa
temetkezés

Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.
Szeretett Édesanyánkra, Nagy
Gyulánéra (szül. Dudai Anna)
emlékezünk halálának 3. évfordulóján.

3450 Mezőcsát,
Bacsó Béla út 17.

Férje, 7 gyermeke és 16 unokája

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthe
tetlen halottunk,

Éjjel - nappali ügyelet:

id. Szopkó Tibor

Elérhetőség
Tel.: 0670/324-7619
0670/324-7620

temetésén megjelentek, ravatalára virágot helyez
tek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoz
tak.
A gyászoló család
15

Csáti Újság
Régi idők, régi
diákjai
Augusztus hónaptól
megnyílt a Mező csáti
Könyvesbolt emeletén
lévő Mini  Galériában
a régi diákok kiállítása,
mely hónapról hónapra
folyamatosan frissül és
megtekinthető .
Szeretettel várjuk az
érdeklő dő ket!

Tisztelt Lakosok!
Szeretettel meghívjuk emlő és nyaki megbetegedések ultra
hangos szű rő vizsgálatára.
Vizsgálat ideje:
Vizsgálat helye: Mező csáti Egészségfejlesztő Központ. Elő 
jegyzés kérhető személyesen a Mező csáti Egészségfejlesztő
Központ betegirányításnál vagy a

Állat- és kirakodóvásár
Minden hónap második szerdája a vásár napja. A helyszín
változatlanul a Vásártér.
Következő vásárok idő pontja:
szeptember 9. és október 14.
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