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Csáti Újság
Ökormányzati hírek
Mezőcsát Város Képviselő–testülete munkaterve alapján május 18-án ülésezett. Első napirendként
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására került sor. Beszámolót
tárgyalt meg a testület a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 2014. évre
vonatkozóan. A napirend keretében a gyámhatóság által ellátott feladatok, valamint a gyermekjóléti
szolgálat tevékenysége került bemutatásra.
A Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el a Képviselő–testület. A nyári
igazgatási szünet időpontja: 2015. július 20 - július 31 - ig.
Határozott arról a testület, hogy a Mezőcsát, Kossuth út 57. szám alatti, történeti értékű ingatlant
az önkormányzat megvásárolja.
Döntés született arról az ülésen, hogy a 2015. június 13-án megrendezésre kerülő Megyei Önkéntes
és Létesítményi Tűzoltók Versenye lebonyolításában a B-A-Z. Megyei Tűzoltó Szövetséggel és a
B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az önkormányzat együttműködik, a verseny
lebonyolításához anyagi támogatást is nyújtott 150.000.-Ft összegben.
Pályázatok benyújtásáról is határozott a grémium, a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására, valamint a
„Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” kiemelt pályázati felhívásra az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda és az
Egészségház épületeinek energetikai korszerűsítése céljából kerül benyújtásra az önkormányzat
pályázata.
A Képviselő–testület május 6- án rendkívüli ülést tartott, mely ülésen döntést hozott arról, hogy
pályázat nyújt be a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosításának
támogatása iránt. A nyári gyermekétkeztetést 43 napon keresztül , napi egyszeri meleg étkeztetés
biztosításával tervezi az önkormányzat a rászoruló gyermekek számára.
A Képviselő–testület május 26-án tartott rendkívüli ülésén hozott döntést az Élelmezési Központ
terem illetve helyiségbérleti díjainak megállapításáról. Az elfogadásra került díjak a következők:
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MEZŐCSÁT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUM
Tisztelt Hölgyem/Uram

A Belügyminisztérium támogatást nyújt a járásszékhely önkormányzatai részére a 20142020-as fejlesztési időszakra vonatkozóan a releváns jogszabálynak megfelelő
településfejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák kidolgozásában. A
Belügyminisztérium által kiírt „Vállalkozási szerződés Integrált Településfejlesztési
Stratégiák elkészítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás Észak-Magyarországra vonatkozó
része tekintetében az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., az
OPUS Team Kft., és az Art Vital Kft. alkotta „ITS 2014 Konzorcium” lett a nyertes
ajánlattevő, így e konzorcium kapott megbízást MEZŐCSÁT város integrált
településfejlesztési stratégiájának (ITS) kidolgozására.
A fentiekre hivatkozva Mezőcsát Város Önkormányzata, valamint az ITS 2014 Konzorcium
nevében tisztelettel meghívom Önt a lakosság számára megrendezésre kerülő lakossági
fórumra.

Esemény: Lakossági fórum

Dátum:
Helyszín:

2015. 06. 17. (szerda) du. 15 óra
Bacsó Béla utcai Szabadidő Központ
3450 Mezőcsát, Bacsó Béla u. 10-12.

Mezőcsát város a partnerség elve mellett elköteleződve fontosnak tartja mind a tervezés,
mind a megvalósítás, illetve a majdani felülvizsgálat során is a partnerség, mint horizontális
alapelv érvényesítését. Ennek érdekében Mezőcsát Város Önkormányzata lakossági fórum
keretében ismerteti a megalapozó vizsgálat és az ITS tervezetének legfontosabb
megállapításait. A jelenlévőknek lehetőségük nyílik az ITS tervezetének véleményezésére.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy az ITS tervezete és az azt megalapozó
vizsgálat a város honlapjáról (www.mezocsat.hu) letölthető, illetve véleményét a honlapon
megtalálható véleményező adatlap kitöltésével, annak its.mezocsat@gmail.com e-mail
címre történő megküldésével is közölheti.

Reméljük, jelenlétével megtiszteli rendezvényünket!
Kelt: Mezőcsát, 2015. június 2.
Tisztelettel:

Siposné Horváth Anita sk.
ÉMOP-6.2.1/K-12-2014-0002
„Észak-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban –
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”
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NYÁRELŐ MEZŐCSÁTON
-Az ünnepek sora ezzel közel sem ér véget, hiszen a nyár is nagyon sok újabb alkalmat tartogat a mezőcsátiak számára.

Lassan megjön a nyár, s a május-június fordulóján, amikor ez a lapszám készül, számos ünnep
környezi a város életét. A külső szemlélő azt látja: csupa-csupa szép napból áll ez az időszak.
Ezt erősíti meg Siposné Horváth Anita polgármesterasszony is:

-Ez így van, és itt számos személyt, szervezetet, jó szándékú kezdeményezést kellene
megemlítenem. Egy percre azonban álljunk
meg június első napjainál, és ha úgy tetszik,
hadd kössük a Könyvhéthez a következő
nagy célunkat. Javában folynak az előkészületek és egy szép összeg rendelkezésünkre
áll, így örömmel jelentem be itt is, hogy
végre eljött az ideje annak, hogy komolyan
gondolkodjunk a Közösségi Ház és Könyvtár
épületének felújításán. Azt hiszem, minden
mezőcsáti látja ennek fontosságát és időszerűségét. A tervezés előkészítése zajlik, folynak az egyeztetések, és jó reményeink
vannak arra, hogy ebben az intézmény számára jubileumi évben megtörténjenek a
munkálatok is. Egyébként a szakmai munka
vezetésére is sikerült végre hosszabb távú
-Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ennyi megoldást találnunk, az intézményegységszép és jó esemény történik városunkban. vezetői feladatok ellátására visszatért MeÚgy látom és élem meg, hogy mind a szelle- zőcsátra Pataki Katalin.
miségben, mind pedig az épített értékek ad- -Amellett, hogy ez a beruházás szakmai előreléta környezetünkben jól érzékelhető a városi pést jelent, feltétlenül hozzájárul majd a belváros
stílusának kialakításához is.
élet gazdagodása. Sokat dolgoztunk és dol- építészeti
gozunk ezért és nagyon sokan, akik ezt a te- -Törekvéseink abba az irányba mutatnak,
lepülést alkotjuk és akik hozzá tudunk tenni hogy a száz évvel ezelőtti polgári-városias
a munkánkkal a fejlődéséhez. Most, a jó idők építkezés meglévő produktumait megőrizeljöttekor azt remélem, hogy a lakosság szá- zük, új funkciókkal lássuk el. Idén ebben a
mára is láthatóvá válik, min dolgoztunk volt Tüdőgondozó (Édes-kúria) épületével
egész télen, hiszen igen sok területen végez- sikerült elsőként előre lépnünk, ahol házastük el az előkészítő munkát a most zajló fo- ságkötő termet és városi galériát alakítunk
ki. Ezek a kúriák szépségükkel és jó arányalyamatokhoz.
-Milyen események azok, amelyek különösen sok ikkal meghatározóak, megőrzésük mindenörömöt jelentenek a város vezetője számára? képpen indokolt. Ezzel kapcsolatban a
-Mindenekelőtt azok az ünnepek, amelyeken lakosság segítségére is szükségünk lenne.
évente egyszer a közszféra dolgozóit kö- Kérjük, ha valakinek volna régi fotója a kúria
szönthetjük: a Pedagógusnap, a Köztisztvi- belsejéről vagy – főként - külsejéről, juttassa
selői Nap, a Semmelweis-nap. Aztán a zene el a könyvtárba, ahol pár perces munkával
ünnepei: a Művészetek Házában egymást rögzítik a képet és vissza is adják a tulajdokövette két igen rangos esemény, Juhász Ta- nosnak. Mi már nagyon sok kutatást végezmás koncertje, majd a Budapesti Fesztivál- tünk, de még mindig nem találtunk
elegendő anyagot az eredeti épület rekonstzenekar vendégszereplése.
ruálásához.
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Továbbhaladva az építkezési elképzeléseink
során, beadtuk pályázatunkat az Élelmezési
Központ korszerűsítésére, ami magában
foglalná a külső és energetikai felújítást, a
konyha korszerűsítését. Külső képében teljesen megújulhat ebből a pályázati forrásból
az épület, amely visszanyerné eredeti formáját – sokan tudják is, hogy a volt Dobozykastélyról van szó, ami szintén meghatározója a belvárosnak.
Ami bizonyos: az egészségügyi alapellátó
intézmény megújulására már elnyert pályázatunk van, az ősz során terveink szerint be
is fejeződnek a munkálatok. Nyílászárókat
cserélünk, megvalósítjuk a külső szigetelést,
ezáltal szép új színfolttal gazdagítjuk Mezőcsátot – ez a szépítő munka folytatódik az
Árpád úti és a Hősök terei óvodák külső felújításával. A három épületre összesen 100
millió forintot fordítunk.

-Igen, ahogy az eddigiekből is kiderül, nagyon sok gondot fordítunk erre a területre.
Vannak szép számmal további törekvéseink
is, például úgy tűnik, hogy sikerrel élesztjük
újra a fazekas hagyományokat, és a közelmúltban sikerült megvásárolnunk a település
egyik legrégebbi, 1833-ban épült parasztházát. Úgy gondoltuk, hogy a magánkézben
lévő tájházak színvonalas működése mellett
helye van és lesz egy újabbnak is, amely a
paraszti életformának állít emléket és ad fogódzókat a most felnövő nemzedék számára
is a múlt felidézésében. A felújításhoz és berendezéshez számítunk a helyiek segítségére
és pályázati forrásokra is.

De nemcsak pályázati forrásaink vannak,
hanem a közmunka programmal is sok kisebb lépést tudunk megvalósítani. Ezek közé
tartozik, hogy a Polgármesteri Hivatal melletti tömblakások között saját gyártmányú
térkövek lerakásával szépítettük meg a belső
tereket, aminek befejezését követően sok jó
szót és dícséretet kaptunk – ezt ezúton is
szeretném továbbítani a munkában résztvevőkhöz.

-A számos szép törekvés elismerésre méltó, ám
beszélnünk kell arról is, hogy az elektronikus
sajtóban a közelmúltban nem éppen kedvező kép
jelent meg Mezőcsátról.

-Mind többen hallunk róla, hogy magánfelajánlásból egy emlékművel gazdagodik településünk.
-Nagyon örültünk a gesztusnak, komoly értéket jelent a város számára. Ma azonban a
hatályos szabályok értelmében a közterületen elhelyezendő emlékmű felállításához
több jogszabályi feltételt kell teljesítenünk. A
nehézségek a felállított Trianon-bizottság
működése során bukkantak fel, így többek
között lektoráltatnunk kell az emlékművet,
és meg kell hallgatnunk a szakembereket
arról is, hogy hol lehet elhelyezni egy ilyen
létesítményt, valamint például geodéziai felméréseket kell elvégeztetnünk. E kötelező
feladatok megvalósításának a kapujában állunk most, és arra törekszünk, hogy minél
gyorsabban a végükre is érjünk – addig viszont velünk együtt a felajánlónak is türelemmel kell lennie, hiszen valóban méltó
helyet fogunk találni a felállításhoz.

-Sajnálatra méltónak tartom ezt az esetet,
mert tényleg rengeteg pozitív hírünk van a
település fejlődéséről, az itt élők értékteremtő munkájáról. Van azonban olyan mezőcsáti
is, aki a helyi rendeletünket valami módon
félreértelmezte. Arról van szó, hogy bár ren-Mezőcsát identitásához – de hát minden telepü- geteg településen megszüntették a települési
léséhez – szervesen hozzátartozik a múlt ápolá- támogatásokat. Testületünk azonban úgy
sa, a hagyományok, emlékek feltárása és döntött, hogy szűkös pénzeszközeinkből

továbbéltetése.
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továbbra is áldozunk arra, hogy ezt a támogatási formát megtartsuk, hiszen 5-600 család számára jelent könnyebbséget a
megélhetésben. Szociális érzékenységünk
nem engedi meg, hogy ezt a segítséget
egyik napról a másikra megszüntessük – azt
viszont indokoltnak látjuk, hogy helyi rendeletünkben környezettanulmányhoz kössük a támogatást. Azt gondolom, hogy aki
az önkormányzattól segítséget kér és kap,
teljesíteni tudja a megfogalmazott feltételt: a
rendezett lakókörnyezet megteremtését, ami
egyként fontos a családok és a város egész
közössége számára. Önkormányzatunk
mindig elfogadja a jobbító kritikákat, ez
azonban nem tartozott közéjük – sajnálom,
hogy Mezőcsát neve egy ilyen, negatív tudósításban hangzott el.

-Végezetül pedig: mi a legfrissebb híre az olvasók
számára?
-A parkosításokat tovább folytatjuk, most
éppen a Muskátli Étteremmel szemben lévő
terület van soron. A közelmúltban megünnepelt Gyermeknap és a tanév befejezése
pedig arra ad apropót, hogy elmondjam:
felújítottuk, felfrissítettük a régi KRESZparkot, amely mostantól újra várja a gyerekeket és a szülőket. Köszönjük a Városgondnokság és a hozzájuk tartozó
közmunkások színvonalas feladatellátását, a
gyerekeknek pedig kívánom, hogy használják örömmel a parkot; töltsék kellemesen a
szünidőt, vigyázzanak magukra a nyáron és
legyen vidám minden napjuk.

V. Pünkösdi Néptáncfesztivál
2015. 05. 23-án kezdetét vette az V. Pünkösdi Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági
Néptáncfesztivál, melyen több együttes mutatta meg tehetségét. Az esemény szervezését a
Mezőcsát Népművészeti Egyesületnek köszönhetjük. Közreműködött a Mezőcsáti ÁMK
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár.
A háromnapos fesztivál ismét különböző helyszíneken valósult meg, de a központ
idén is Mezőcsát volt. Szombat délután érkezett meg a Kákvirág Néptáncegyüttes
Romániából, akiket a Gránit panzióban szállásoltak el, majd 17 órakor Tiszakeszin
nyitották meg a nagyszabású rendezvényt a Mezőcsát Népi Együttessel.
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Városunkban 2015. 05. 24-én, vasárnap a Közösségi Ház és Könyvtár Többcélú terén
felléptek az Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatos
növendékei, a Botorka Néptáncegyüttes (Tiszakeszi), a Gyöngykaláris Néptáncegyüttes
(Tard), Kákvirág Néptáncegyüttes (Románia), Karitó Táncegyüttes (Szentistván) és a
Mezőcsát Népi Együttes. A gálaműsoron a Csáti Alkotók Társasága kézimunkákkal,
festményekkel, míg a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány népi játékokkal színesítette a
rendezvényt.

25-én, a hétfői napon a színházterem színpadán a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes és a
Mezőcsát Népi Együttes méltóképpen zárta a pünkösdi mulatságot a Pipás Zenekar
kíséretével.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tállai András, a Nemzetgazdasági
Minisztérium miniszterhelyettese, Mezőcsát város országgyűlési képviselője, Siposné
Horváth Anita Ágnes polgármester asszony, valamint városunk képviselő tagjait.

A rendezvény képeit Pap István készítette.

Czirkus Babett
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CHOPIN A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

Igazán nagyszerű vasárnap délutáni programja volt minden zenekedvelő
koncertlátogatónak, akik meghallgatták Juhász Tamás zongoraművész Chopin műveiből
összeállított előadását május 31-én a Művészetek Házában.
Ismert és kevésbé gyakran elővett műveket játszott Tamás, a tőle megszokott
virtuozitással és átéléssel. A zongorajáték attól vált igazán élményszerűvé, hogy minden
darab előtt megismertük annak előéletét: azt a zenetörténeti élményt, közeget, melyben a
mű született és mindezt persze Juhász Tamás kedves, magával ragadó stílusában.
A teltházas jótékonysági koncert
bevétele a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány terveinek megvalósításához
nyújt segítséget. Ezúton szeretnénk
megköszönni a művésznek, hogy elvállalta felkérésünket és minden jelenlévőnek, hogy elfogadta meghívásunkat.
Tisztelettel: Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány

Részletek hamarosan a csatikultura.hu oldalon!
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A MŰVÉSZET EREJE
Aprólékos, precíz vonalak, fonalak egy egészet alkotva: gobelin képek.
2015. május 28-án a Fogyatékkal Élők Nappali Intézete nálunk, az Mezőcsáti ÁMK
Kiss József Közösségi Ház és Könyvtárban tartotta anyák napi műsorát, melyen egy
kiállítást is megcsodálhattunk. Aprólékos, precíz vonalak, fonalak egy egészet alkotva,
tehát gobelin képek. A munkák tulajdonosa, Orosz Judit, aki szintén ennek a közösségnek
a tagja.
Judit ajándékba kapta élete első gobelinjét,
mely után nagymamája segítségével megtanulta és megszerette ezek készítését. Teljes
odafigyelést igényel egy kis kép varrása is,
hisz akár hetekig eltarthat a megalkotása.
Természetesen nagyobb méret esetén
hosszabbra nyúlik az elkészítési folyamat,
ilyen például a téli képe, mely hónapokat vett
igénybe.

Összpontosít, s életet lehel a fonalakba, tehát alkot. Gratulálunk, további sok sikert
kívánunk a munkáihoz!

Czirkus Babett

Sarlós Boldogasszony napja
Sarlós Boldogasszony napját Isten elhozta,
Ezt a szegény és a gazdag örömmel várta,
Közeleg az aratás, az Isteni szent áldás
Szálljon érte az egekbe buzgó imádás!

A kereszténység a XIII. századtól július 2-án a Biblia egyik jelenetéről emlékezik meg.
Ezen a napon Mária útnak indul, hogy meglátogassa és segítse idős rokonát, Keresztelő
Szent János leendő anyját, Erzsébetet.
Mivel ez a nap az aratás idejére esik, nálunk a többi Boldogasszony-ünneptől a sarlós
jelzővel különböztették meg. Viszonylag kései keletkezésű Mária-ünnep, csak a 14.
században vált általánossá. Régi gyakorlat és hagyomány szerint sarlóval az asszonynép
aratott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. Közvetlenül ebből ered, hogy a nép
szimbolikus szemléletében a Szűzanya arat; Fiára hagyja, hogy gyűjtsön, és a búzát a
konkolytól elválassza.
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VILLÁMCSŐDÜLET AZ EGRESSYBEN
Iskolánk nyitott minden új kezdeményezésre, szokatlan, vagy számunkra ismeretlen
dolog kipróbálására, így szívesen vágtunk bele a flashmob megszervezésébe is.
A témán sem kellett sokat gondolkoznunk, mindenképpen a mai online világ, online
kapcsolattartás túlsúlya ellen szerettünk volna ezzel az újszerű lázadással tiltakozni. A
forma pedig a tánc, a néptánc lett, hiszen iskolánk művészeti iskola is egyben, nagyon sok
ügyes, jó mozgású diákkal és hozzáértő, lelkes néptánctanárral. Zelei Ferenc, a művészeti
tagozat igazgatója nyújtott segítséget az esemény megszervezésében. Ő maga is fontosnak
tarja hagyományaink ápolását, a néptánc és népzene- adta kincseink, örökségünk
továbbadását, életben tartását.
A beszervezett tanulók izgalommal várták a nagyszünetet, a lányok és fiúk különböző
viseletekben érkeztek iskolánk aulájába és a felhangzó népzene dallamára improvizálni
kezdtek. Az osztályokban tízóraizó gyerekek érdeklődve, a tanteremből egymást
kicsalogatva váltak részeseivé a táncnak. A kezdeti meglepődés után hamarosan megtelt az
aula, a zene dallamára kígyózó tanulók birtokba vették a földszintet.
A hirtelen kerekedett táncház-hangulat gyorsan is ért véget, hiszen megszólalt a
következő órát jelző csengő, de a közös tánc, a kipirosodott, mosolygó arcok,
összemelegedett tenyerek: a közös élmény hangulata még a 3. óra elején is velünk maradt.

Mezőcsát, 2015. május 21.

Hornyák Csilla
tanítónő

VÁROSI HORGÁSZVERSENY
2015. 05. 30-án megrendezésre került a Területi Horgászegyesület szervezésében a
Városi Horgászverseny, amelyre idén is a pontytilalom után került sor. A rendezvény két fő
szervezője Poros József és Mészáros János Zsolt volt.
23 nevező jött össze az ez évi megmérettetésre, hogy eldöntsék, kit szeretnek jobban
a halak, ki lesz 2015. horgásza. A gyülekező reggel 06.00 órától volt, majd a horgászhelyek
kisorsolása következett 06.30 - 06.45-ig. Mindenki elfoglalta a helyét, majd 7.00 órától
kezdődött a megmérettetés, egészen 12.00 óráig. A verseny tisztaságát Mészáros János Zsolt
versenybíró ellenőrizte. Zárás után fél órán át a mérlegelés zajlott, majd kihirdették az
eredményeket, mely a következőképpen alakult:
1. Varga Ferenc - 10db hal, 16kg 45dkg
2. Szilágyi Zsolt - 5 db hal, 8kg 64dkg
3. Szabadkövi Antal - 5db hal, 7kg 55dkg
A legnagyobb halat Varga Ferenc fogta: ponty, 2kg 61dkg
A legkisebb halat ifj. Gál Barnabás fogta: keszeg, 7,8dkg
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A rendezvényen tiszteletét tette Siposné Horváth Anita polgármester asszony és
Juhász Zoltán, a HEK (Horgász Egyesület Közössége) elnöke. 13.00 órától a sportolókat és
a rendezvényen résztvevőket vendégül látták egy finom ebédre, mely stílusosan halászléből
és harcsapaprikásból állt.

Czirkus Babett

BIRKÓZÓ BEMUTATÓ EDZÉS MEZŐCSÁTON
Május 17-én az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tornatermében került sor a DVTK gyermek birkózó csapatának bemutatójára.
A rendezvényen részt vett és szakmai ismertetőt
tartott dr. Szinay Attila, a Földművelésügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, a Diósgyőri Birkózó Club
elnöke, valamint Repka Attila, a Diósgyőri Birkózó Club vezetőedzője, a megye egyetlen olimpiai bajnoka. Az edzésre szép számmal érkeztek
az érdeklődők, főként a környező települések
kisdiákjai és szüleik.
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A tatamin a gyermekek megkezdték az edzést, majd bemutatták, hogyan épül föl a
küzdelem, milyen fogások és különböző dobási technikák léteznek. Az edzés zárásaként
megcsodálhattuk a "kicsi a bors, de erős" elven működő párosítást is, amikor az egyik fél
6-8 éves korosztályból, míg a másik fél 12-14 éves korosztályból került ki. A sportoló
gyerekek az akrobatikában is jártasak, ebből is ízelítőt kaphattunk. A rendezvény
sikeresnek bizonyult, ugyanis közel 80 fő iratkozott föl az érdeklődők közé, így lehetőséget
adva a birkózó szakosztály indulásának.
Mindemellett fontos elmondanunk, hogy
a jelenkori fiatalok mozgásszegény életet élnek,
nem sportolnak aktívan, illetve sok szülőnek
anyagi megterhelést jelent a gyermek valamilyen szakosztályban történő szerepeltetése. Az
I.T.F. Sportegyesület minden segítséget, támogatást megad a jelentkezőknek, hogy sikeres
sportolóvá válhassanak, ugyanis az edzések ingyenesek, a versenyekre a sportorvosi igazolás,
nevezési díj és az utazás is biztosított.
Az egyesület továbbra is folytatja az új tagok toborzását. Jelentkezni Bodnár Jánosnál, az
egyesület elnökénél lehet a 06-30/730-22-55-ös telefonszámon!

Baranyi Krisztina

Sport
Elszenvedtük első vereségünket. Megtört az eddigi veretlenségi szériánk. Idegenben
játszottunk Cserépfalu ellen Mezőkövesden a tűzoltó pálya műfüvén. Nagyon nehéz
mérkőzés volt. 2-0-s hátrányból csupán egy szépítő találatot sikerült szereznünk, ami sajnos
nem volt elegendő a győzelemhez. A vége 3-1 lett. Ifi: 3-2.
Hazai pályán fogadtuk Vatta csapatát a következő meccs alkalmával. Az ifi csapatuk el sem
utazott hozzánk, ugyanis nem tudtak volna kiállni, így meccs nélkül lett a miénk a 3 pont.
Felnőtt csapatunknak már nem volt ilyen könnyű a helyzete. Nekik a pályán kellett
bizonyítani, 2-1-re sikerült nyernünk. Itt lett a csapatunk bajnok.
A következő héten csapataink szabadnaposak voltak, ugyanis Sajószentpéter szezonközbeni
visszalépése után páratlan számú csapat szerepelt a megye II. Közép csoportban, így
minden csapat egyszer pihenős a szezon végéig.
Ezután Nyékládháza következett ellenfélnek. Mivel a nyékiek pályája még nincs készen,
így Mályiban kellett lejátszani a mérkőzést. Elszenvedtük második vereségünket, 5-3-ra
nyert az ellenfél. Gyenge, összeszedetlen játékot mutattunk, aminek sajnos meg is lett a
negatív eredménye. Ifi: 3-1
A hónap utolsó meccsét szintén idegenben kellett lejátszani. Sajósenye volt az ellenfél. Ezt
is semleges pályán kellett lejátszani, Arnóton volt a meccs. Újabb vereséget könyvelhettünk
el. A végeredmény 2-1 az ellenfél javára.
Hajrá Csát!

Nagy Anikó
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Dr. Csernus Imre: A nő, A férfi
Be kell valljam, nem kifejezetten kedvelem
az önismereti könyveket, mégpedig azért,
mert túlzottan általánosan vannak megfogalmazva. Gyakorlatilag egy-egy mondat elolvasása után az ember bármire gondolhat.
Ha ez mind nem lenne elég, azt vettem észre, hogy az ilyen jellegű könyvek tele vannak
közhelyekkel, ugyanúgy íródnak, mint például a horoszkópok.
De térjünk is a lényegre, a Csernus könyvekre. Hogy miért olvastam el? Néhány ember
felvetette, hogy érdekelné a véleményem a
dologról. Soha nem voltam Csernus rajongó,
sőt kifejezetten ellenszenvesnek találtam a
stílusát. Gondolom senkinek nem kell bemutatnom a néhány évvel ezelőtt futó televíziós produkciót, a "Bevállalja? Igen vagy
nem?" címűt. Ez a műsor hozta meg az írónak az országos ismertséget, és ezáltal lett
megosztó személyiség a nézők szemében.
Ezt a stílust vártam a könyvekben is, de szerencsére kellemesen csalódtam. Meg kell
mondjam, hogy hatott rám az írás. Nem változott meg sem az önképem, sem a világnézetem, de jó néhány dolgot átértékeltem.
Mindkét kötet az emberekről, tulajdonságokról és különböző kapcsolatokról szól.
Több megállapítással nem értettem egyet,
mert úgy gondolom a világ és az élet nem
csak fekete és nem csak fehér, az embereknek vannak jobb és rosszabb napjaik, döntéseik egyaránt. Nem élhetünk egy megadott
sablon szerint, bár Csernusnak erről valószínűleg más lenne a véleménye. Mindezek ellenére is borzasztó nagy igazságtartalommal
bír a könyv. Ennek okán nézzünk egy részletet A nő című könyvből:
"Azt tapasztaltam - és meg kell hogy mondjam, ez nemcsak a nőkre vonatkozik, hanem
a teremtés koronáira is -, hogy egy csomó
szempontból nézve vakok, nem merik meglátni, milyenek is valójában, és pontosan ezzel tálcán kínálják önmagukat, hogy úgy
manipulálják őket, ahogy mások akarják. A
manipulátor lehet egy sikkes női magazin,
vagy valamilyen valóságshow. Vagy a
híradók, ahol az ember észre sem veszi, hogy
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a gyilkosságokon és az erőszakon kívül más
nem hangzik el, de a műsor híradónak van
álcázva... a befolyásolható nem fogja észrevenni, hogy mit csinálnak vele, nem fog tudni adott helyzetben nemet mondani, mindig
megengedi, hogy kihasználják és visszaéljenek a bizalmával. Kinyitja a magazint, meglát egy cikket, ami így kezdődik: Hogyan
éljük túl az esküvői szezont?, és mivel a
szakértők szájából fontos tanácsok hangzanak el, fenntartás nélkül követi azokat. Egy
ilyen újság kihatással van mindenre. Megszabja a zenei, a kozmetikai, az öltözködési
ízlést és a párkapcsolatokat. A nők megtanulnak az ezer tanácsból számos praktikát,
amellyel manipulálnak másokat, és persze
közben gőzerővel fogyasztanak, mivel a profit mindenek felett van."
És most egyet A férfiból:
"A kisfiúk nincsenek a gyengédségre szocializálva. És ez az apjuk felelőssége is. Mert
az anya hiába tanítja meg, hiába mutat felé
gyengédséget, az csak egyoldalú tanítás marad. Az apjától ezt sosem látja, vagy csak
nagyon ritkán, ami nem elég a rögzüléshez.
A kisfiúk egy idő után letörlik az édesanyjuk
pusziját. Vagy a mama átöleli őket, és ezt cikinek érzik. Ha az apa nem tudja elviselni az
ölelést, vagyis fél az érzelmek megélésétől,
kimutatásától, és legfőképpen a kimutatott
érzelmekből fakadó felelősségvállalástól, akkor a fiúgyerekben ez lesz az egyik input. A
másik a mama inputja lesz, aki tegyük fel,
tudja mi az ölelés, a tapintás és a simogatás.
A kis pasiban ez a kétféle viselkedési forma
fog viaskodni. És rendszerint a mama fogja

Csáti Újság
elveszíteni a meccset, mivel a fiú idolként
néz fel az apjára. Hiszen ő a "férfi". Ő ezt
jobban tudja, mint az anyja. Az anyja nem
férfi. Ezért nem tudnak udvarolni sem, ami
tulajdonképpen nem más, mint egy fejlett
verbális és nonverbális intimitási forma. Az
udvarlás valójában szóval és kézzel történő
simogatás és bókolás, miközben az egyik
tiszteletben tartja a másikat, emberként és
nem tárgyként szemléli."
Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal találkozhat az olvasó a könyvek lapozgatása közben. Személy szerint engem annyira
megfogott, hogy az egyik videó megosztó
portálon minden létező Csernus előadást
végignéztem.

Vélemény: Nem nevezném egyik könyvet
sem könnyű olvasmánynak, de valószínűleg
nem is annak szánták. Hagyni kell időt magunknak arra, hogy átgondoljuk, hogy leülepedjenek az olvasottak. De hogy hat az
emberre az írás, az vitathatatlan, és épp ezzel éri el a célját is. Ajánlom mindazoknak,
akik boldogok, azoknak akik boldogtalanok,
akiket érdekel az érzelmi világunk és akiket
nem, akik szeretnének többet megtudni a
társas kapcsolatokról, vagy csak fejleszteni
akarják az emocionális énjüket. Tanulságos
és megkapó olvasmány.
Mindkét kötet hozzáférhető a könyvtárban,
más Csernus könyvekkel egyetemben.

Baranyi Krisztina

Eperhabos képviselőfánk
HOZZÁVALÓK:
A tésztához:
•
6 dkg vaj vagy margarin
•
15 dkg liszt
•
4 tojás
A krémhez:
•
4 lap zselatin
•
50 dkg eper
•
5 evőkanál cukor
•
4 dl tejszín
•
1 csomag vaníliás cukor
•
1 evőkanál porcukor

ELKÉSZÍTÉS:
1. Felforralunk 2,5 dl vizet a vajjal. Egyszerre beleszórjuk a lisztet, egy csipet sót, és
kevergetve addig pirítjuk, amíg a tészta elválik az edény falától. A masszát félrehúzzuk, pár
percet hűlni hagyjuk, majd a tojásokat egyenként belekeverjük.
2. A sütőt 200 °C-ra előmelegítjük. A tepsit kibéleljük sütőpapírral. A masszát habzsákba
szedjük, és 14 darab nagyobb halmot nyomunk rá. Közöttük nagy távolságot hagyunk. A
sütőben kb. 20 percig sütjük. Még melegen vízszintesen kettévágjuk, és hagyjuk kihűlni.
3. A zselatint vízbe áztatjuk. Az epret megmossuk, megtisztítjuk, felét vékony szeletekre
vágjuk, a maradékot péppé törjük, és összekeverjük a cukorral. A zselatint kinyomkodjuk,
kis lángon felolvasztjuk, és összekeverjük az eperpürével. A tejszínt kemény habbá verjük a
vaníliás cukorral, és ezt is a pürébe forgatjuk.
4. A krémet habzsákba szedjük, a fánkocskák aljára nyomunk egy adagot, kirakjuk az
eperszeletekkel, és rátesszük a tetejüket. Megszórjuk porcukorral és tálaljuk.
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Születések

Az istentiszteleti rend:
Minden vasárnap de. 10 órakor istentisztelet.

2015. május
Lőrinc Noémi és Barna Tamás

Renátó
Balogh Kitti és Farkas Izidor

Leila Míra
Rontó Bettina és Rostás Gergő

Arabella Kíra
Simon Nikolett és Farkas Richárd

Kevin Richárd
Ladányi Dorina és Sepsi József

Balázs

Június 14-én de. 10 órakor ballagási
istentisztelet az Enyedys diákoknak,
du. 15 órakor ref. óvodás gyermekeink
ballagása
Június 21-én tanévzáró istentisztelet,
de. 10 órakor az Enyedys diákoknak,
du. 15 órától a gimnazista diákoknak.
Erdélyi vendégeink érkeznek
Marosvásárhely-Cserealjáról
július 10-11-12-én.
A vasárnapi istentiszteleten vendégeink
szolgálnak.

Halálesetek
EMLÉKEZÉS
Kiss Imre 57 évet élt
ifj. Pócsi Sámuel 63 évet élt
Czibere Károlyné szül.: Szalontai Zsuzsanna
Mária 63 évet élt
Barta Mihályné szül.: Dánfi Zsófia 81 évet élt

"Nem sokat kértünk csak, hogy gyógyuljon meg,
S élje azt át velünk mit ő már nem élhet meg.
Gyönyörű szemében a fény még csillogott,
Még az utolsó napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt,
Semmi mást nem akart ő, csak élni még.
Küzdött még tudott, még volt ereje,
De a végzet őt is utolérte."

Nyitrai Sándorné szül.: Sipeki Margit 90 évet élt Szívünkben élő örök fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára, amikor

Faragóné Szendrák Zsuzsanna 54 évet élt
Zakhar Károly 39 évet élt

GYURICSKÓ ANDRÁSNÉ
SZ. EÖRDÖGH ERZSÉBET
1 ÉVE ÖRÖKRE ITT HAGYOTT BENNÜNKET

Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik,
Vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép,
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejtheÁlmodja meg azt, hogy még mindig velünk él
tetlen halottunk,
Súgják meg a csillagok üzenetünk... hogy szeretünk,
Pócsi Sámuel
Mondják meg azt neki, hogy
temetésén megjelentek, ravatalára virágot helyeztek
SOHASEM FELEDÜNK...
és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A gyászoló család
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Gyászoló szerettei

Csáti újság
Tisztelt Lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2015.július
hónaptól minden héten, csütörtöki napokon
délelőtt 08:00-tól (Mezőcsáti
Egészségfejlesztő Központban) Dr. Kiséry
Csaba angiológus szakorvos várja az
érrendszeri megbetegedésekben szenvedő
lakosokat.
Az ellátás beutaló köteles!
Előjegyzés kérhető személyesen a Mezőcsáti
Egészségfejlesztő Központ betegirányításnál
vagy a 06/49/553-010, 110-es melléken.

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!
Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ

FELHÍVÁS
2015. júliusától a cikkek és hirdetések
leadási határideje
minden hónap első napjára, azaz 1-jére
módosul
Kérünk minden intézményt,
magánszemélyt és céget, hogy kövessék a
változtatásokat
Az elseje után beérkező anyagokat csak a
következő havi számban tudjuk közölni
Megértésüket köszönjük!

Szerkesztőség

FELHÍVÁS!
A Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi
Ház és Könyvtár
2015. július 6-tól 2015. július 26-ig zárva lesz!
Megértésüket köszönjük!
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