Keszi Újság
Tiszakeszi Község Lapja

I. évfolyam 4. szám 1999. december Ára: 70 Ft

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
KEDVES OLVASÓINKNAK!
„Olyan könnyű azokat az embereket szeretni,
akiket nem ismerünk, akikkel sohasem találkozunk…
Azt a felebarátodat szeresd, akivel együtt élsz!”

L. Tolsztoj
A közelgő karácsony alkalmából tisztelettel köszöntöm községünk ünnepre várakozó, készülődő lakosságát.
A karácsony minden család számára a legszentebb ünnep. Eredetileg a különböző ókori népek a téli
napfordulót, a mítoszok szerint a napisten születését
ünnepelték ezen a napon.
A Kr. u. 4. században a keresztény egyház erre
a napra helyezte Jézus születésének évfordulóját. A
hagyományos vallásos ünnep mellett a béke, a szeretet ünnepe is, amelyen rokonok és barátok egymást
megajándékozzák.
A karácsonyfa állításával az újjászületést, az
örökzöldben az örök tavaszt, az élet diadalát ünneplik
az emberek.
Mennyi karácsonyt – szegényebbet, gazdagabbat – hagytunk már magunk mögött, de a fénye, öröme soha meg nem szűnhetett, meg nem fakulhatott,
mert a világ legerősebb sziklájára, a gyerekek iránti
szeretetre épült.
A készülődés öröme magával ragad kicsit és
nagyot, hogy a kétnapos ünnep minden család számára a legszebb, a legjobb legyen.
A képviselőtestület nevében kívánok békés,
nyugodt karácsonyi ünnepeket, új erőgyűjtést az elkövetkező, reméljük sokkal könnyebb évekre.
Kiss Lajos
polgármester

A TARTALOMBÓL:
Önkormányzati oldalak
COOP - ÁFÉSZ

4
Interjú

Kulturális hírek
Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek
Jeles napok, ünnepek
Lányok-asszonyok oldala
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A

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HÍREI

T

iszakeszi község önkormányzatának képviselő-testülete 1999
október 12-én ülésezett, melyen
a Szennyvíztisztító telep fővállalkozói
pályázatait bírálta el. Határozott a
Rákóczi utcán nem üzemelő gázcsere
telep megszüntetéséről, valamint elfogadta, hogy két önkormányzati lakásba a gáz bevezetésre kerüljön.
A képviselő-testület 1999 november 4-én rendkívüli ülést tartott,
amelyen a június-július havi esőzések
okozta károk helyreállítási költségeinek második részét osztotta szét. A
károk enyhítésére kapott állami támogatás második részét a 37 család
között osztotta szét a károk nagyságától függően. A károsultakkal kötött
megállapodás értelmében az összeg
felhasználását számlákkal kötelesek
igazolni a megadott határidőig.
A következő, november 30-i
ülésen, a képviselő-testület a Tiszakeszi Községi Önkormányzat 1999. III.
negyedévi pénzügyi teljesítését hagyta
jóvá, továbbá elfogadta az önkormányzat 2000. évi költségvetési tervezetét.

A december 7-i ülésen a képviselő-testület a következő rendeleteket
hagyta jóvá:
- a díszpolgári cím, valamint a
„Tiszakesziért” kitüntető díj alapításáról, az adományozás rendjéről.
- a helyi iparűzési adóról.
Megtárgyalta még a jegyzői állásra benyújtott három pályázatot.
Ezek a kiírásban szereplő feltételeknek nem feleltek meg. A képviselőtestület új pályázatot ír ki a jegyzői
álláshely betöltésére. Jóváhagyott továbbá a sportkör részére 200 ezer Ft
támogatást.
A képviselő-testület az ülés befejezése után Pál Ferenc református
lelkész meghívásának tett eleget, ahol
az újonnan megválasztott prezsbi-terekkel találkoztak. Az egyházi iskola
tanulói színvonalas műsorral köszöntötték a vendégeket.
Pulai Sándorné
mb. jegyző

ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

T

iszakeszi Község Önkormányzatának 7/1999 (12.07.) számú rendelete a
díszpolgári cím, valamint a Tiszakesziért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről.

Tiszakeszi Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket

megfelelően értékelve állíthassa
példaként az utókor elé Tiszakeszi község díszpolgára címet és Tiszakesziért
kitüntető díjat alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az
eljárás rendjét a következő rendeletben
szabályozza:
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A díszpolgári cím
1.§.
(1) A Tiszakeszi Község Díszpolgára cím
adományozható annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki bármely
kiemelkedően jelentős munkájával,
vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy
nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím kétévente egy adományozható
(3) A díszpolgári címmel külön erre a
célra készített díszoklevél és a köz-ség
címerével ékesített 18 karátos aranyból
készített gyűrű jár.
2.§.
(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a
díszpolgárokat megilletik.
(2) A község díszpolgára:
a. tanácskozási joggal részt vehet a
képviselő-testület ülésein;
b. az önkormányzat által rendezett
minden ünnepségre hivatalos és a
lehetőségek szerint ezen megkülönböztetett hely illeti meg;
c. díjtalan utazásra jogosult a helyi
közforgalmú közlekedési eszközökön s ennek költségeit az önkormányzat viseli;
d. díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési
és művészeti intézményét, valamint
ilyen jellegű rendezvényeit;
e. ingyenes előfizetésre jogosult a község időszaki lapjára s ennek előfizetési díját az önkormányzat fizeti;
f.
a
képviselő-testület
határozata
alapján a községet képviselő delegációba hívható;

neve bekerül Tiszakeszi díszpolgárainak névkönyvébe;
elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes
díszsírhelyet biztosít számára.

g.
h.

A Tiszakesziért kitüntető díj
3.§.
(1)
A Tiszakesziért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek,
akik a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági
élet bármely ágazatában kiemelkedően
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
(2)
A Tiszakesziért kitüntető díj
évente egyszer adományozható.
(3)
A kitüntető díj mellé díszoklevél,
bronzból készült emlékplakett – ellátva
„Tiszakesziért kitüntető díj” felirattal és
az adományozás évszámával -, valamint a polgármester mindenkori egyhavi bruttó bérének 3/4-ével megegyező
nettó összegű pénzjutalom jár.
Az elismerések adományozásának
rendje
4.§.
A díszpolgári címet, és a Tiszakesziért kitüntető díjat (a továbbiakban: elismerések) a május utolsó hétvégéjén
rendezett ünnepségen kell átadni.
(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a
képviselő-testület a Humán Bizottságot
jelöli ki.
(3) A bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
Egyetértés hiányában rangsor szerinti
alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé.
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(1)
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A képviselő-testület az elismerések
odaítéléséről
minősített
többséggel
dönt.
(5)

Az elismerések visszavonása
5.§.
A díszpolgári cím és a Tiszakesziért
kitüntető cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az
elismerést vissza kell vonni.
(3) A visszavonásra a Humán Bizottság
tesz javaslatot.
(1)

Tiszakeszi Község Önkormányzatának 8/1999 (12.07.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról
szóló többször módosított 1999. évi C.
Tv. (továbbiakban: Htv.) 1.§. (1) bek.
5.§. c pontjában, valamint a 6.§. a, c, d
pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 1998. évi XC. Tv.
Rendelkezéseire – az alábbi rendeletet
alkotja:
Adókötelezettség
1.§.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
2.§.
A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott
székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenysé-

Vegyes rendelkezések
6.§.
(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2.§. (2)-ben foglalt rendelkezések érvényesüléséről.
(2) A elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.
7.§.
Ez a rendelet 2000. január 01.
napján lép hatályba.
Pulai Sándorné
mb. jegyző

Kiss Lajos
polgármester

gét részben vagy egészben székhelyén
(telephelyén) kívül folytatja.
3.§.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a. piaci és vásározó kiskereskedelmet
folytat,
b. építőipari, valamint nyomvonalas létesítményben végzett kivitelezési és
fenntartási munkát, továbbá ezekkel
kapcsolatos szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti
erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve,
hogy a folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama
adóéven belül legalább egy hónap, de a
három hónapot nem haladja meg. Ha a
tevékenység időtartama a három hónapot meghaladja, akkor a tevékenység
végzésének helye telephelynek minősül.
4.§.
Az adókötelezettség az iparűzési
tevékenység megkezdésének napjával
kezdődik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
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Az adó alanya
5.§.
Az adó alanya a Htv. 52.§. 26.
pontjában meghatározott vállalkozó,
aki az önkormányzat illetékességi területén saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából állandó, vagy ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet
folytat.
Adómentesség
6.§.
Adómentességet élvez:
a. A Htv. 3.§. (2) bekezdésében meghatározott adóalanyok köre.
b. Ideiglenes alkalmi jelleggel végzett
hiánytevékenységek a szórakoztató-ipari tevékenység kivételével. Hiánytevékenységnek minősül: a kulcsmásolás,
órajavítás, férfi szabó, valamint a cipőjavítás.
c. Az a vállalkozó, akinek az éves nettó
árbevétele a 300 ezer Ft-ot nem haladja
meg, kivéve, ha italárusítást és játékterem üzemeltetést végez.
d. Az új vállalkozó a tevékenység megkezdésének évében és az azt követő év
december 31-ig, kivéve, ha italárusítást
végez, játéktermet üzemeltet.
e. Ha az új vállalkozó a munkanélküliek köréből kerül ki, akkor a vállalkozási tevékenység megkezdésének évében
és az azt követő második év december
31-ig, kivéve, ha italárusítást végez, játéktermet üzemeltet.
f. A mezőgazdasági kistermelő piaci és
egyéb kicsinybeni értékesítése.
g. A mezőgazdasági őstermelő amenynyiben személyi jövedelemadó fizetési
kötelezettsége nem keletkezik.
Az adó alapja
7.§.
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szol-

gáltatás nettó árbevétele, csökkentve
az eladott áruk beszerzési értékével és
az alvállalkozói teljesítések értékével,
valamint
a. 1999. évben az anyagköltség 66%-ával,
b. 2000. évtől az anyagköltséggel.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetében az adó a tevékenység megkezdésének naptári napjai
alapján kell megállapítani. Minden
megkezdett nap egy napnak számít.
Az adó mértéke
8.§.
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén:
a. 1999. évben az adóalap 1,5%-a, italkiméréssel, forgalmazással is foglalkozó, játéktermet üzemeltető vállalkozó
esetén az adóalap1,7 %-a,
b. 2000. évtől az adóalap 1,8%-a italkiméréssel, forgalmazással is foglalkozó, játéktermet üzemeltető vállalkozó
esetén az adóalap 2 %-a,
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 500 Ft.
Kedvezmények
9.§.
Az az adóalany, aki új beruházással a tevékenysége megkezdésétől
több mint 20 fő tiszakeszi állandó lakhellyel rendelkező személyt folyamatosan foglalkoztat, a foglalkoztatás időtartamáig, de legfeljebb 3 évig a 7.§.
alapján számított adóalapjából további
1 millió Ft-t levonhat, illetve ha az adóalap nem éri el ezt az összeget, az adólap erejéig kedvezményben részesül.
Az az adóalany, aki munkanélkülit foglalkoztat legalább egy évig folyamatosan, a következő évi adóalapjából
a munkabér és járulékainak összegéig
adóalap kedvezményben részesül.
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10.§.
Az adóhatóság méltányossági kérelem alapján elengedheti, vagy mérsékelheti az adótartozását, a bírságot, a
pótlékot:
a. az adóalany gazdasági tevékenységétől független rendkívüli körülmény,
pl. természeti katasztrófa esetén,
b. az adótartozás megfizetése a vállalkozás ellehetetlenülését eredményezné.
A kérelem elbírálásához az önkormányzat független adószakértőt kérhet fel.
Eljárási rendelkezések
(1)

(2)

(3)

(4)

11.§.
Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a Htv.-ben, valamint az adózás rendjéről szóló –
többször módosított – 1990. évi XCI.
törvényben foglalt rendelkezéseket
kell alkalmazni.
Az adózó az adókötelezettség keletkezését és megszűnését önadózás
formájában köteles teljesíteni az önkormányzat adóhatóságánál.
Az adóalany az adóévet követő év
május 31-ig köteles bevallását a helyi adóhatósághoz benyújtani. A bevallásnak tartalmaznia kell az adóalany azonosításához, az adóalap, a
kedvezmények és mentességek, valamint az adó összegének megállapításához szükséges adatokat, továbbá új beruházás esetén a beruházás
költségeinek és a foglalkoztatott létszámnak az igazolását.
A vállalkozó az iparűzési tevékenység megkezdésétől számított 15 na-

pon belül az erre rendszeresített
nyomtatványon köteles a helyi adóhatóságnál bejelentkezni és a várható adójáról bejelentést tenni.
(5) A ideiglenes iparűzési tevékenységet
folytató vállalkozó az adóátalány
összegét havonként készpénzben is
megfizetheti.
(6) A pénzösszeget az átvétel napján az
adóvezetési számlára kell fizetnie,
Értelmező rendelkezések
12.§.
Ezen rendelet alkalmazásában:
(1) kezdő vállalkozó: a gazdasági tevékenységet első alkalommal kezdő
magánszemély
(2) anyagköltség:
- a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a Számviteli
törvény szerinti anyagköltség,
- az egyszeres könyvvitelt vezető
vállalkozások esetében és a
pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozások esetében a
tárgyévi árukészlet beszerzésére
fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével.
Záró rendelkezések
13.§.
Ez a rendelet 2000. január 01-én
lép hatályba.
Pulai Sándorné
mb. jegyző

Kiss Lajos
polgármester
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Tájékoztató a képviselő-testület Szociális Bizottságának működéséről

A községi önkormányzat képviselő-testülete alakuló ülésén létrehozta a Szociális Bizottságot is, melynek
tagjai: Hangácz Izidor, Molnár János,
Dr. Tirkala Zsolt képviselők, valamint
Karakasné Vas Éva óvodavezető, Molnár Balázsné az általános iskola igazgatója, Kovács Józsefné az iskolai
Szülői Munkaközösség tagja. A bizottság elnöke Mitró János képviselő lett.
A bizottság megválasztása óta
folyamatosan 2-3 havonta ülésezik és
bírálja el a képviselő-testület által hatáskörébe utalt eseti szociális segély
megállapítása iránt benyújtott kérelmeket.
1999. évben a bizottság hatáskörébe tartozó segélyek megállapítására 367 db. kérelem érkezett. A kérelmek elbírálása során nyolcvankét
esetben a bizottság nem tartotta indokoltnak az érintettek segélyezését,
így ezeket a kérelmeket elutasította.
Az év folyamán 285 esetben állapított meg különböző összegű segélyt. Az önkormányzat költségvetésében e célra jóváhagyott pénzügyi
keretet teljes mértékben felhasználta,
összességében 757.000 Ft támogatás
megítélésére került sor. Az egy alkalommal kifizetett segélyek átlaga
2656 Ft volt. Sajnos a bizottság ren-

delkezésére álló segélyezési keret –figyelembe véve a kérelmek magas számát és a kérelmezők szociális helyzetét- nem tette lehetővé jelentősebb
összegű segélyek megítélését és a segélyezettek körének bővítését sem.
Az 1999. évi költségvetés jóváhagyásakor, mint a bizottság elnöke,
írásban vázoltam a képviselő-testület
előtt a szociális célokra fordítható
pénzeszközök alacsony voltát, számadatokkal alátámasztva azt, hogy a
központi költségvetésből az önkormányzatunkat szociális célokra megillető pénzeszközök nem teljes egészében szociális célokra vannak tervezve.
Az írásos beterjesztésemet a képviselő
testület nem fogadta el, ezért az
1999. évi költségvetésben csak az előzőekben említett keretösszeg felhasználására volt lehetőség.
A 2000. évre szóló költségvetésben várhatóan a szociális kiadások
8%-kal növekednek. Reményeink szerint - bízva a képviselő-testület tagjainak szociális érzékenységében - növekedni fog az eseti szociális segélyekre
fordítható összeg nagysága is.
Mitró János
Szoc.Biz.elnöke

Az önkormányzat ez év november 30-án is vendégül látta
községünk 70 évnél idősebb lakosait egy ünnepi ebédre, ahol szórakoztató műsort adtak az önkormányzati iskola és óvoda nevelői
és gyermekei, valamint ajándékcsomagok átadására is sor került.
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Ebben a számunkban községünk legnagyobb élelmiszer boltját, a COOP
üzletlánc helyi egységét mutatja be az üzlet vezetője.
A bolt idei forgalma a januártól novemberig tartó időszakban 85 millió Ft-ot
tett ki. Ezt a forgalmat nyolc fővel bonyolítjuk le, és jelenleg van egy tanulónk is.
Nyitvatartási időnk hétfőtől péntekig 6-tól
17 óráig tart, szombaton 6-tól 11-ig.
Bár hivatalosan csak reggel 6 órától vagyunk nyitva, ennek ellenére a beérkező áruk (kenyér, péksütemények, tejtermékek) átvétele mellett folyamatosan
lehetőséget adunk a munkába siető embereknek, hogy a reggelit és egyéb szükséges dolgokat beszerezhessék nálunk.
Minden hónapban egy országos és
egy regionális akciót bonyolítunk le, melyeknek időtartama 2 hét, így szinte folyamatosan, mindig tudunk akciós termékeket kínálni vásárlóinknak. Az akciókban
szereplő áruféleségekről a lakosság kellőképpen tájékozódhat a szórólapokról,
amelyek a községben a postai dolgozók
lelkiismeretes munkájának köszönhetően
eljutnak hozzájuk. Az akciók jelentősége a
vevők szempontjából abban áll, hogy kedvezőbb áron juthatnak hozzá sokféle termékhez, számunkra pedig jelentős forgalomnövelő tényező.
Törzsvásárlóink bármilyen vásárlási céllal is térnek be üzletünkbe, tudják,
hogy az akciós polcokon mindig érdemes
szétnézni.
Az alapvető élelmiszereket (pl.: tej,
kenyér, liszt, kristálycukor, rizs, étolaj)
minimális árréssel, nagyon kedvező áron

kínálja az ÁFÉSZ minden üzlete a
lakosságnak. Üzletünk 1996 óta az országos COOP-üzletlánc tagja, ez egy bizonyos
– de nem hátrányos – kötöttséget jelent az
árukészlet összetétele szempontjából.
A COOP márkatermékek köre is
egyre bővül. Jelenleg már 54-re emelkedett ezen árucikkek száma, melyeknek
szinte mindegyike folyamatosan megtalálható nálunk is. Ezek általában közkedvelt, alacsony árfekvésű termékek.
Kb. 2000 cikkelemet forgalmazunk.
Az élelmiszer- és háztartási-vegyi termékek mellett megtalálhatóak nálunk az
üveg- és porcelán-, rövidáru, papír- és
műanyag áru, festékek, barkácsolási eszközök. Így törekszünk minden alapvető
igény kielégítésére. Választékbővítési lehetőségünknek gátat szab a forgalomhoz
igazodó árukészlet megtartása mellet, a
szűkös eladótér, melynek alapterülete
108 m2. Ennek ellenére minden megvalósítható lehetőséget kihasználva próbáljuk
a helyi lakosság igényeit minél megfelelőbben kielégíteni, így pl. 1998 júliusától
pb-gáz lerakatunk is van.
Akciós és szolid árakkal, megfelelő
áruválasztékkal próbálunk a vásárlók
kedvébe járni. Azt szeretnénk, ha minél
többen távoznának tőlünk elégedetten.
Czirkus Pálné
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MINDANNYIUNK

TANÍTÓJA

Interjú Gávai Józsefné Katóka
nénivel
Több generációt tanított az
élet szépségeire, a hazaszeretetre,
az alapvető tudományokra.
Tanítványai mindig szeretettel, tisztelettel emlékeznek
vissza szigorú, de emberséges tanítói stílusára.
Szívesen beszélt olvasóinknak életéről, pályafutásáról, világnézetéről.

H

ogyan emlékszik vissza Katóka néni pedagógus pályájának előzményeire?
♦ Heten voltunk testvérek. A hét
közül engem édesapám tanítónőnek
szánt. Vele együtt mentem el Debrecenbe a Dóczy Tanítóképző Intézetbe (ma: Református Tanítóképző Intézet). Ott íratott be, s nyáron felvételi vizsga is volt.
♦ Milyen volt abban az időben a
felvételi vizsga?
♦ A felvételi vizsgán énekelni kellett, nézték a testi épséget, egészséget: látás, hallás, mozgás, stb.
Emlékszem annak a dalnak egy
részletére, amelyet énekeltem: „Magyar huszár lelke szállt az egekbe /
Hogy
odaért,
nagy
Rákóczit
kereste…”.
♦ Meséljen valamit a kollégiumi
évekről!
♦ A Dóczyban különösen kiváló
osztályfőnököt kaptunk, mégpedig
dr. Illyés Endre doktort. Dupla doktor volt, akiről mostanában a Magyar Rádió is megemlékezett, mert
egyháztörténeti
tudományokban,
jogi tudományokban is kiválóan
végzett, s utána is egyfolytában ké-

pezte magát. Ott nyugszik a Debreceni Nagyerdőn, a temetőn. Évfolyam találkozókon mindig felkerestük a sírját.
Öt évig voltam a Dóczy diákja,
internátusi (bentlakó növendék), s
mert Debrecen és Kistokaj nagyon
messze van egymástól én mindig
hazavágytam.
A tanítóképzésben minden évben valamelyik tárgyból záróvizsgát
tettünk, s annak a tárgynak az osztályzata bekerült az oklevelünkbe.
Végre eltelt az öt esztendő, de akkor
már háborús időszak következett.
Légvédelmi riadók voltak, menekülnünk kellett az intézmény tornatermébe, s a képesítő vizsgánk ezért
szintén a tornateremben zajlott le.
Szép volt, gyönyörű volt az az öt
esztendő, amit Debrecenben eltöltöttem. Éppen június 22.-e volt, vasárnap, amikor mentünk a Debreceni Nagytemplomba istentiszteletre, de akkor már berepülők is voltak a városban. Elbúcsúztunk az iskolától, ballagást rendeztek a számunkra. Az iskola igazgatója Dr.
Vekerdy Béla többek között ezt
mondta: „Lányok, kérem, ha néha
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borús lesz az ég, mindig reménykedjenek, mert a borulás után napsütés következik.” Mikor elmentem
a 10 éves találkozóra, megkérdeztük az igazgató urat, hogy nagyon
sok borulást láttunk már, a háború
volt a legnagyobb ború meg a veszteségek, de nekünk erről nem
mondtak semmi figyelmeztetést diákkorunkban. Az igazgató úr így válaszolt: „ Na látják, ma mégis derűsebb az ég.”
♦ Hogyan került Tiszakeszibe?
♦ 1941-ben pályázat útján beadtam a kérelmemet 3 helyre: Tiszakeszi, Varbó és Alsódobsza. Körülményes idők voltak akkor még, de
lehetett válogatni. Egyik osztálytársam például Erdélybe került, amikor a bécsi döntés értelmében a
Székelyföldet visszaadták. Én Alsódobszán kezdtem el az életemet. Ez
egy nagyon kedves hegyközi falu,
református jó magyar község, innen
jártam haza szüleimhez vasárnaponként Kistokajba.
Időközben Tiszakesziben megürült a tanítónői állás, s a pályázatom útján meghívott Tiszakeszi is.
Imre napkor kerültem ide, tudom,
mert édesapámmal jöttem. Akkor
még az öreg Darányi Pista bácsi volt
a kurátor, ő hozott el minket a mezőcsáti állomásról fogattal. Útközben kérdezgettem: - Pista bácsi, hát
hol van már az a falu? – Tessék
csak várni kisasszonyka (mert akkor egy fiatal tanítónő számára ez
volt a hivatalos megszólítás), amott
látszik már a falu vége. Tisztelgő látogatást tettem a falusi értelmiségeknél, lelkésznél, tanítónál és elfoglaltam a helyemet.
♦ Abban az időben hogyan viszonyult a társadalom a pedagógusokhoz?
♦ Abban az időben urodalmi lakás
járt minden pedagógusnak. Kaptam
én is lakást, melyet édesapám ren-
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dezett be. Arra is emlékszem, hogy
először harmadik osztályosokat tanítottam, 9 éveseket, akik közül
már sokan nem élnek, vagy nagymamák nagypapák.
A református tantestület akkor
talán hattagú volt. Mint fiatal tanítónőt megtettek jegyzőkönyvvezetőnek. Szokatlan volt még a környezet, igyekeztem a szülőket megismerni. Megismertem, és nagyon
megszerettem őket.
♦ Meséljen az akkori iskolai életről!
♦ Sokat tudnék erről mesélni. Mezítlábas gyerekektől volt hangos az
iskola. A kislányok kosárkákban,
fonott szatyorban hozták a füzetet,
könyvet. A fiúk tarisznyában vagy a
hónuk alatt. Tanítottunk reggeltől
estig. Ebédszünetre csak a közelebb
lakók mentek haza a nagy sár és hó
miatt, a többiek itt maradtak és a
kályha tetején melegítették meg az
otthonról hozott ételt, káposztát,
lebbencslevest vagy főtt tésztát. Aztán folytattuk a tanulást. Lámpagyújtásig tanítottunk. Egyedül a
szerda volt a szünnap, az úgynevezett tisztasági nap, amikor a szegény szülő kimosta a gyerek egyetlen ruhácskáját és a búbos kemencén megszárította, hogy a gyerek
másnap mehessen megint iskolába.
Vasárnap hűségesen mentünk a
templomba. Be kellet számolnia a
gyereknek másnap az iskolában,
hogy mért nem volt templomban.
Ha nem volt, esetleg a ruhátlanság
miatt nem volt.
♦ Milyen gyermekjátékokra emlékszik vissza azokból az időkből?
♦ A tanítási szünetben ment a játék. Régi kedves gyermekjátékokat
játszottak, pl. lánc, lánc eszterláncot a lányok, a fiúk meg gomboztak.
Csináltak egy kis lyukat, ebbe kellett belepöccinteni a gombot. Sokszor „fukizáltak” ám a fiúk. Hogy az
mit jelent? (A fuchs német szó ró-
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kát, ravaszkodást jelent.) A falu közepén a mai tejcsarnok és a piac
helyén volt egy ún. Vermesdomb. A
régi világban a földesurak itt tárolták vermekben a terményt. A vermeket előzőleg kiégették, nehogy
megnedvesedjék benne a termény.
Az én időmben ez már csak egyszerű domb volt, de oda nagyon jól el
lehetett ám bújni, az iskolát kerülni, egyszóval fukizálni.
♦ Hogy zajlott az iskolai élet akkoriban?
♦ Ha kellett helyettesítettük egymást mi végzett pedagógusok, mert
egy tanítónak illett minden tárgyhoz
érteni. Nem voltak akkor szertárak,
egyetlen szekrénybe voltak besűrítve mérési eszközök, a jó rongyos,
koszos térképek, de azért csak tanultak a gyerekek. Év végén aztán
volt záróvizsga a szülők jelenlétében. Ilyenkor szavaltak is a gyerekek, de számtanból, olvasásból és
történelemből is bemutatták tudásukat. Ez természetesen a templomban zajlott le. Később, a háború
után már osztályonként volt a záróvizsga. Egymás osztályát meglátogattuk, végighallgattuk, majd megtörtént a bizonyítványosztás, s jöhetett a vakáció. Persze az akkori gyerekek nem mehettek üdülni, nyaralni, hát ugye miből mentek volna,
meg hova mentek volna? A régi falusi gyereknek nyáron mindig volt
mit dolgoznia. Megkívánta a szülő,
hogy a gyereke dolgozzék. Mert nem
érdemel az a gyerek sem ebédet,
sem vacsorát, amelyik nem dolgozik, nem segít szüleinek. A becsületes gyerek munkával növekedett fel.
A ma élő 50-60 évesek szerintem
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ma is a falu legértékesebb tagjai,
mert megtanulták, hogy csak munkával lehet érvényesülni az életben.
Akkoriban nem volt könnyű
megélni Tiszakesziben. A lakosság
nagy része cseléd, zsellér volt, járt
az erdőbe fáért, ment aratónak, kubikosnak. A puszta megélhetésért
dolgoztak, gyermekeik taníttatására
már alig jutott pénz.
Sok tehetséges gyerek volt itt a
faluban is. A tudást szigorúan vettük az iskolában, nem lehetett csak
úgy bizonyítványt kapni. Abban az
időben a hat osztály volt az igazi
végzettség itt faluhelyen, hogy lehessen később inas, vagy segéd valamelyik mesternél. Az iskolában
tanyasi gyerekek is voltak, akik csónakkal keltek át a Tiszán, akár
esett, akár fújt. A Tiszán túlon 50
tanya volt, s ezek a gyerekek se élhettek teljesen tanulatlanul. 3-4
osztálya mindegyiknek volt, írni, olvasni megtanult. Ha analfabéta maradt, az csak is a szülő igénytelenségének volt köszönhető.
♦ Milyen becsülete volt akkoriban a
pedagógusnak?
♦ Ki merem mondani: nagy becsülete volt a tanítónak. Mondok egy
példát. Az akkori igazgató a tanítás
után a toronyból figyelte, hogy a
gyerekek nem rosszalkodnak-e az
utcán, s másnap viselkedésüket
számon kérte rajtuk. A tanítót tisztelték, előre köszönt neki mindenki.
A szülők ránk bízták a gyerekeket:
legyünk hozzájuk szigorúak, következetesek, mert a gyereknek is kötelessége, hogy tisztelje, becsülje tanítóját.

Katóka néni osztályában kötelező tananyag volt a tállói templomról szóló
keszi népmonda. Sok olvasónk kérésére ezt most teljes egészében közöljük.
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M

átyás király egyszer el-vetődött
Tiszakeszibe lóháton, megszomjazott és
vizet kért a kútnál egy
nagyon-nagyon szép leánytól. A leány megkínálta friss vízzel, egészségére kívánta király
őfelségének. Mátyás azt
mondta: - Te szép lány,
én máris megszerettelek,
légy a feleségem. A leány
azonban feltételt szabott:
- Felséges királyom, nem
megy az olyan könnyen,
hogy én felséged felesége
legyek. Egy feltételt szabok. Menjen most haza
Budára a királyi palotába, s a következő vasárnap délelőtti harangszóra itt legyen ám, hogy
együtt
mehessünk
a
templomba.
A király megnyergelte a lovát, s elvágtatott Budára a lovászával
megabrakoltatta a lovát,
de tudni kell, hogy az a
ló táltos ló volt, nem
akármilyen. Elindult Budáról, vágtatott a lova,
mint a sebes szél. De hiába
vágtatott,
mert
ahogy közeledtek Keszi
felé király őfelsége észrevette, hogy a lova lábáról
leesett egy aranypatkó.
Azt meg kellett keresnie,
hogy tovább lovagolhasson. Még ott kereste, kereste az idő is eltelt, a
keszi templomba beharangoztak.
Tudvalevő,
hogy aki elkésett a templomból, annak már nem

illik megnyitni a templomajtót,
hogy
késve
menjen be az Isten házába. Zárt ajtóra talált Mátyás király s indulatában
azt mondta a lovának:
Na, te ló rúgd oldalba ezt
a templomot!
- Süllyedjen el azokkal
együtt, akik benne vannak. Az a szép leány is,
akit én megszerettem.
A ló csakugyan engedelmeskedett, oldalba rúgta
a templomot s csodák
csodája,
a
templom
azonnal elsüllyedt.
Nagy volt a riadalom, nagy volt a bánat
azok után, akik lent maradtak a mélységben.
Telt-múlt az idő, egy javas asszony tanácsolt

valamit. Azt tanácsolta:
Ne sírjatok, emberek! Kihúzhatjuk a templomot
a mélységből, de ahhoz
három csoda kell. Egyik
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csoda az, hogy egy aszszonynak ikerfia szülessék, egy tojásból két kakas keljen ki, s egy tehénnek két bikaborja legyen. S mindez megtörtént. Megnőttek a fiúk,
csakugyan kikelt egy tojásból két kakas, s a tehénnek meg ellett két bikaborja. Az emberek
hozzákezdtek húzni a
templomot. Az ikerfiúk
kötelet fontak, rákötötték a templom közepére,
a bikák húzták, a kakasok kukorékoltak. Csak
az volt ám a feltétel,
hogy senki egy szót ne
szóljon. De a nagyközönség izgalmában csak
megszólalt: - Fiúk, szakad a kötél!
A fiúk elengedték a
kötelet, a kötél elszakadt
a templom visszazuhant
a mélybe a templomban
levő gyülekezettel együtt.
Nem tudták kihúzni. Azóta sincs, aki kihúzza,
de az énekszó csak hallatszik. Aki kimegy a
Tálló-oldalra
Szent
György éjszakáján meghallhatja az énekszót,
amely a mélyből hallatszik. Énekelnek a templomban levők az elsülylyedt templomból.

Gávai Józsefné Katóka
néni elmondása alapján
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ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA HÍREI

Az önkormányzati iskola tanulói által december hónapig elért versenyeredmények
Iskolai mesemondó verseny 5-6. o.
30 tanuló
I. Tóth Ádám 6.b (Horváth B.-né)
II. Hangácz Andrea 5.b (Horváth B.-né)
III. Kovács Edina 5.b (Kovácsné S. Sz.)
IV. Csorba Viktor 6.b (Horváth B.-né)
V. Pulisch Edina 6.a (Horváth B.-né)
Kiss József szavalóverseny: Mezőcsát
60 tanuló
5-8. o.
I. Bögre Lajos 5.a (Kovácsné S. Sz.)
V. Bartók Csilla 5.b (Kovácsné S. Sz.)
7. o.
II. Molnár Erika 7.b (Horváth B.-né)
IV. Polonkai László 7.a (Kovácsné S. Sz.)
V. Vámos Attila 7.b (Horváth B.-né)
8. o.
III. Vámos Nikoletta 8.a (Kovács Zsolt)
V. Perge Andrea 8.b (Kovács Zsolt)
Arany János országos helyesírási
vetélkedő
582 tanuló Budapest
V. Tóth Ádám 6.b (Horváth B.-né)
VII. Bögre Lajos 5.a (Horváth B.-né)
VIII. Sándor Gabriella 5.a (Horváthné)
Angol versmondóverseny Tiszaújváros
I. Tóth Ádám 6.a (Tőzsérné P. G.)
III. Perge Andrea 8.b (Tőzsérné P. G.)
VI. Bögre Lajos 5.a (Tőzsérné P. G.)
Angol versmondó megyei Miskolc
Perge Andrea 8.b különdíj
Népdaléneklés helyi
5-6. o.
I. Sándor Gabriella 5.a (Tőzsérné P. G.)
II. Nagy Márta 6.a (Sztankóné)
III. Oláh Gabriella 5.b (Tőzsérné P. G.)
IV. Simon Krisztián 6.a (Sztankóné)
V. Bögre Lajos 5.a (Tőzsérné P. G.)
VI. Potyka Orsolya 5.a (Tőzsérné P. G.)
7-8.o.
I. Sepsi Ágnes 7.a (Kovácsné S. Szilvia)
II. Molnár Enikő 8.a (Tőzsérné P. G.)
III. Polonkai László 7.a (Kovácsné S. Sz.)
IV. Perge Andrea 6.a (Tőzsérné P. G.)
V. Balla Katalin 7.a (Kovácsné S. Szilvia)

Diákolimpia: mezei futás
24 fő
II. hely
(ifj. Molnos Balázs)
II. korcsop. fiú kézilabda 10fő
III. hely
(Bodnár Mihályné)
II. korcsop. lány kézilabda 10fő
III. hely
(Bodnár Mihályné)
III. korcsop. fiú kézilabda 11fő
III. hely
(Bodnár Mihályné)
III. korcsop. lány kézilabda 9fő
I. hely
(Bodnár Mihályné)
II. korcsop. fiú labdarúgás 9 fő
I. hely
(Hajdú József)
III. korcsop. fiú labdarúgás 12 fő
II. hely
(Hajdú József)
Asztalitenisz:
I. hely

4fő
(ifj. Molnos Balázs)

Házi versenyek:
II. korcsop. lány kézilabda 20 fő
I. hely: 5.b
legtöbb gól: Karakas Ágnes 6.a
(Bodnár Mihályné)
III. korcsop. lány kézilabda 20 fő
I. hely: 8.a
legtöbb gól: Borza Zsuzsa 7.a
II. korcsop fiú kézilabda 20 fő
I. hely: 5.a
legtöbb gól: Bögre Lajos 5.a,
Spisák Zsolt 6.a (Bodnárné)
II. korcsop. lány labdarúgás 20 fő
I. hely: 5.a
legtöbb gól: Korbély Anita 5.a
(Bodnár Mihályné)
III. korcsop.fiú labdarúgás 20 fő
I. hely: 7.b
legtöbb gól: Dobos Katalin 8.a
(Bodnár Mihályné)
Dicséretben részesültek:
Sepsi Ágnes 6.a (atlétika)
Korbély Anita 5.a (atlétika)
Balogh Péter 8.b (asztalitenisz)
Az alsó tagozat eredményeit a következő számunkban közöljük.
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A s zám ítógép m a m ár életü n k rés zévé vált.
Mi s egítü nk ab b an , hogy m egtan u lja h as zn áln i!
-gépkezelés: DOS, WINDOWS
-szövegszerkesztés, táblázatkezelés

A 30 órás tanfolyamra az Általános Iskolában, Molnár Balázsné igazgatónônél lehet
jelentkezni, folyamatosan. Megfelelô számú jelentkezô esetén a tanfolyamok azonnal indulnak.
A képzés helye: az általános iskola számítástechnika szaktanterme
A képzés idôpontja: Az esti órákban /elôzetes egyeztetés alapján/
A tanfolyam önköltséges, kb. 5-10 000 Ft körüli összeg várható.

A Tiszakeszi Sportegyesület szilveszteri mulatságot rendez. Részletekrôl érdeklôdjenek a
vezetôségnél.

Köszönjük a helyi kisgazdapárt
vezetésének a túlsúlyos sertések értékesítésében a segítséget.

2000.

A párttagok
A sportkör elnöksége

-

SPORTROVAT
A megyei II. osztály középcsoportjának állása a bajnokság 14. fordulója után
(a 15. forduló a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmaradt)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TISZAKESZI
Mezőcsát
Bükkábrány
Hernádkércs
Harsány
Girincs
Méra
Krasznokvajda
Gesztely
Hejőbába
Sajószöged
Hernádnémeti
Szentistván
Bogács
Szalaszend
Forró

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

7
8
7
7
7
6
6
5
5
4
5
4
3
3
3
3

5
1
3
2
2
4
4
5
4
6
2
3
5
5
4
3

2
5
4
5
5
4
4
4
5
4
7
7
6
6
7
8

29-21
30-17
28-24
26-21
27-24
25-17
32-29
29-23
23-24
22-21
15-27
24-31
14-21
24-33
21-32
21-25

26
25
24
23
23
22
22
20
19
18
17
15
14
14
13
12
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ANYAKÖNYVI
Elhunytak
Sepsi Gyuláné sz. Varga
Erzsébet
Potyka Barnabás
Bajzát Ferenc
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HÍREK

Születések
Váradi Oszkár Dósa Borbála: Natasa,
Dósa Ferenc Balogh Rita: Ferenc,
Rácz Sándor Rostás Klára: Erzsébet,
Rácz István Farkas Ildikó: Márk,
Sepsi Tibor Gábor Krisztina: Kristóf,
Muskatal Ferenc Szabó Ilona: Krisztián,
Rácz Béla Burai Enikő: Mónika,
Téglási János Botos Izabella: Kitti,
Nemes András Simon Rózsa: Cintia nevű gyermeke.

JELES NAPOK, ÜNNEPEK
A tél ünnepi szokásai

T

élen az asszonyok a nap legnagyobb
részét fonással töltötték. Az őszi
munkák befejezése után, gyakran már
november végén elkezdték, és a farsang
napjáig is eltartott. Az asszonyok és lányok külön összegyűltek a fonóban, közös beszélgetés, énekszó mellett jobban
ment a munka. A fonóba a legények is
eljöttek, bár a hatóságok tiltották, mert
az erkölcstelenség fő hajlékának tartották. Ennek ellenére a népi maskarázás,
színjátszás természetes színpadát is a
fonók alkották, a magyar népi szerelmi
líra jelentős része is itt alakult.
November- december hónapban
több olyan nap is volt, amelyen a lányoknak nem volt szabad dolgozni.
Ilyen volt pl. Katalin- nap, András- nap,
Borbála-nap, Luca-nap. Ezeken a napokon a lányok jóslásokból megtudhatták, hogy ki lesz a férjük. András-napkor például böjtöltek, hogy utána megálmodják kihez fognak férjhez menni.
December 13. Luca napja A babona szerint Luca asszony szigorúan
megbünteti azokat az asszonyokat,
akik ezen a napon dolgoztak. (Főleg a
varrást.) Szokás volt néhol a Luca-napi

alakoskodás is. Luca napján kezdték el
készíteni a Luca-széket, az karácsonyig
elkészült , és a karácsonyi éjféli misén
erre felállva felismerték a falu boszorkányait. Ezt a babonát jóformán minden magyar faluban ismerték.
Télközépi szokások. A karácsonytól vízkeresztig tartó időszak csaknem
minden napjának van különleges szokása. A karácsonyfa-állítás szokása hazánkban nem régi XIX. sz. közepén honosodott meg.
A betlehemezés szokását már
sokkal régebbre tudjuk visszavezetni.
Betlehemes játékot főleg fiúgyermekek,
ritkábban felnőtt férfiak adtak elő.
Szilveszter estéjén búcsúznak az
óévtől, január elseje pedig Újesztendő
napja. Mindkettő köszöntő szokásokkal
jár együtt. Az óév utolsó estéjén országosan lárma, mulatság járja. Szilveszterkor és újévkor jósolnak a következő
év szerencséjére.
A karácsonyi ünnepkör zárónapja
vízkereszt. Ilyenkor csillagozni járnak a katolikusoknál a házszentelés napja
volt.
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Karácsonyi vendégvárás
"...nem vala nékik hely a vendégfogadó háznál."
(Lukács evangéliuma 2:7.)
Egy nyugatra sodródott atyánkfia írta egyszer, hogy hallatlan sokat szenved
a honvágy miatt. S ezt az érzést különösképpen a nyugati ember hidegsége okozza: most értékeli igazán, amit eddig csak szólás-mondásnak gondolt: a magyaros
vendégszeretetet.
Valóban: sok hibánk ellenére, mi szeretjük a vendéget és a vendégeskedést.
Csoda-e hát, hogy egy kisgyermek, amikor megkérdezték, mi leszel, ha nagy leszel, azt válaszolta: vendég!
Úgy gondolom, hogy ezt a "foglalkozást" sokan és sokféleképpen gyakoroljuk
majd ezekben a napokban. A magyar otthonok az ünnepek alatt "vendégfogadó
házakká" alakulnak át. És jól is van ez így!
A fenti igében is vendégfogadó házról van szó. Mégpedig egy olyanról, ahol
közel 2000 évvel ezelőtt két fáradt embert nem láttak szívesen. Bár a megszületendő Megváltót a szíve alatt hordozó Mária és jegyese József igen fáradtak lehettek, míg Názáretből a népszámlálás miatt Betlehembe érkeztek, mégis azt olvassuk igénkben: nem volt számukra hely a vendégfogadó házban. Figyelemre
méltó, nem azt olvassuk, hogy nem volt hely, hanem ezt: nem volt SZÁMUKRA
hely, mert a vendégfogadós "nem sokat nézett ki belőlük". Egy heródesi hivatalnok, vagy egy pilátusi katonatiszt, vagy egy karavánnal érkező gazdag kereskedő
számára még lett volna hely. De mert szegények voltak, hatalom nélkül valók és
elcsigázottak: tovább kellett menniük. És ők tovább mentek, egy sziklaistállóig.
Ebben a rövid történet-részletben most, sok évvel később egy igen fontos
kérdés rejlik a számunkra.
A kérdés így hangzik, a vendégszeretetükről híres, ünnepre készülő magyar
keresztyének felé: mi lesz a karácsonykor megszületett gyermekkel? Lesz-e
hely a számára vendégfogadó házunkban, ahol annyi mindennek helye volt és helye lesz az ünnepek alatt?
Miért fontos ennek a kérdésnek a megválaszolása? Azért mert Nélküle fénytelen,
szegényes és a lényeget tekintve üres az ünnep! Az ünnep során boldog, békés és
áldott karácsonyt szoktunk kívánni egymásnak, ami illő és szép szokás. De vajon
vágyunk-e arra az örömre, békességre és áldásra, ami kézzel fogható volt az első
karácsonykor azok számára, akik a megszületett gyermek közelségét élték át?
Azt kívánom minden Kedves Olvasónak, hogy a megszületett Jézus Krisztust otthonába és szívébe befogadva legyen áldott, békés és boldog karácsonyi
ünnepe.
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Tisztújítás a református gyülekezetben
Örömteli és fontos eseménye volt református gyülekezetünk életének az
1999. november 14-én megtartott Egyházközségi Közgyűlésünk, melyen közösségünk főgondnokának, gondnokának és presbitereinek megválasztása történt szép
és ékes rendben.
A megválasztott vezetőtestület 6 évre szólóan kapott megbízatást a gyülekezeti tagoktól. A 21 megválasztott tisztségviselő közül 16 presbiter és 5 pótpresbiter kezdi
meg munkáját 2000 január 1-én, Bacsó Zsolt főgondnok és Beleznai Györgyné
gondnok vezetésével.
Ünnepi alkalmak:
1999. december 24. 1700 óra
Karácsonyi gyermekműsor a Református Templomban
1999. december 25. 1000 óra
Karácsonyi ünnepi istentisztelet a Református Templomban
1999. december 25. 1430 óra
Karácsonyi istentisztelet a Gyülekezeti Házban
1999. december 26. 1000 óra
Karácsonyi istentisztelet a Gyülekezeti Házban
1999. december 26. 1430 óra
Karácsonyi istentisztelet a Gyülekezeti Házban
1999. december 31. 1700 óra
Óévi istentisztelet a Gyülekezeti Házban
2000. január 1. 1000 óra
Újévi ünnepi istentisztelet a Gyülekezeti Házban
2000. január 1. 1430 óra
Újévi istentisztelet a Gyülekezeti Házban
MINDENKIT

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK ÜNNEPI ALKALMAINKRA!

Pál Ferenc
(lelkész-igazgató)

Katolikus híradó
Karácsonyt várva, szentestén
megszokott módon pásztorjátékot adnak elő a hittanos gyerekek. Mindig
próbáljuk ünnepélyessé tenni ezt az
estét, ezért most is hívunk és várunk
szeretettel minden embert, aki Jézuskához közel szeretne kerülni.
Mindenkinek áldott ünnepeket
kívánnak szeretettel a katolikus hívek.
Pálnokné Fazekas Erzsébet hitoktató

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
IIyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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LÁNYOK –

ASSZONYOK OLDALA

Tegyük egyedivé, díszítsük házilag készített díszekkel a család fenyőfáját! Ötletek:
 pattogatott kukorica füzér: iskolások is elkészíthetik: tűvel
egy hosszú cérnára pattogatott kukoricaszemeket fűzünk fel.
 szárított narancskarika: közepes méretű narancsot 4-5
mm-es szeletekre vágunk. Műanyag tálcára fektetve szárítjuk
ezeket 5-6 napig meleg helyen. Minden nap legalább egyszer
megfordítjuk, hogy ne penészedjen meg. Ha kellően száraz egy
cérnát belefűzve felakaszthatjuk a fára. Vetekszik sok üvegdísz szépségével.
 sós perec: legegyszerűbb: boltban vett kis sós pereceket
cérnára fűzünk (nem kell bajlódni a mézeskalács figurák sütésével, kiválóan helyettesíti).
 mosóporos toboz: fenyőtobozokat (a hosszú tűjű fenyők tobozait javaslom) megszárítjuk meleg helyen, hogy a termőlevelei jól kinyíljanak. Ezután folyékony ragasztóval (esetleg tapétaragasztóba mártjuk), bekenjük, majd megszórjuk durva szemű fehér mosóporral. Száradás után dróttal rögzítjük a fenyőágakhoz.
Mit vegyünk szemünk fényének karácsonyra?
Túl sok játék között sem boldogabb a gyerek. Ha azt akarjuk, hogy a gyerekünk tudjon még örülni a következő szentestén is, mértékkel ajándékozzunk neki.
Mindig életkorának és fejlettségének megfelelő játékot vegyünk. Kudarcélmény forrása lehet, ha olyasmivel lepjük meg,
amihez még kicsi. Hasonlóan rossz, ha már kinőtt abból a játékból, amivel megajándékoztuk. Amibe bele kell még nőni,
amivel meg kell várni a tavaszt, feledésbe is merül.
Gondoljunk arra, hogy tél van. A gyerek most szeretné
használni azt, amit kapott. Amibe bele kell még nőni, amivel
meg kell várni a tavaszt, feledésbe is merül.
A konkrét élményhez, családi élethelyzethez kapcsolódó játék mindig biztos siker. Kistestvér születésekor babakocsi,
építkezéskor, költözködéskor konstrukciós játék, babaház;
kertészkedésnél kis kerti eszközök segítenek, hogy a gyerek
bekapcsolódhasson a felnőttek világába.
Gondoljunk arra, hogy leginkább szüleivel szeretne együtt tevékenykedni. Lesz erre időnk, türelmünk? Ha nem, válasszunk
legót, vagy más szerelőjátékot, ezek egyedül is élvezetesek.
Hogy végül is milyen a jó játék?
Tág teret hagy a fantáziának, sokfélét játszhat vele a gyerek. Ez egyben garancia arra is, hogy nem fogja hamar megunni. Fontos, hogy jó minőségű legyen, mert mindenkinek, gyermeknek, szülőnek egyaránt kedvét szegi a másnapra totálkáros távirányítós játékautó.
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„A gyerek nem hülye,
csak kicsi.”
Gyerekhumor forgácsok:

Fekete-fehér:
Az apró leányka életében először vesz részt
esküvőn. Súgva kérdezi
anyukájától:
 Anya, miért van fehérben a menyasszony?
 Azért kislányom, próbálja minél egyszerűbbre fogni a magyarázatot – mert a fehér a
boldogság színe, és az
esküvő a menyasszony
életének legboldogabb
napja.
 Jó, de akkor a vőlegény miért van feketében?
Mire jó?
 Anya honnan jön a
kisbaba?
 A kórházból, kicsim.
 Anya ki vigyáz ránk,
hogy ne törjenek be hozzánk?
 A rendőrök, kicsim.
 És ha ég a ház ki oltja el?
 A tűzoltók, kicsim.
 És az ennivaló honnan van?
 Hát a földekről, a
gazdaságokból.
 De anya…
 Igen, kicsim?
 Akkor
miért
van
szükség apára?
Sziporkák
Az ember életének három szakasza van:
1. Még hisz a télapóban.
2. Már nem hisz a télapóban.
3. Ő maga a télapó.

Az oldalt szerkesztette: Sinkó Beáta
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