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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A
 
z önkormányzat Képviselő Testüle-
te  több-  a  lakosságot  közvetlenül 
érintő  –  kérdésben  döntött  az  el-
múlt közel negyed év alatt.

Az Oktatási Minisztérium ál-
tal meghirdetett un. Bursa Hunga-
rica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíj helyi – községi - feltétele-
ket  szabályozó  rendeletet  fogadott 
el a november 8-i ülésén.

Ezt követően az önkormány-
zathoz – e tárgyban beadott pályá-
zatokat – a Humán Bizottság aján-
lása alapján - bírálta el a testület. 
Ennek  során  a  29  beadott  pályá-
zatból 28-at támogatásra alkalmas-
nak tartott a testület, míg egy pá-
lyázatot nem részesített támogatás-
ban. A rendelet Alapján az önkor-
mányzat a felsőoktatási tanintézet-
ben  tanuló  –  pályázaton  nyertes- 
diákokat havonta 3000 Ft összegű 
pénzügyi támogatásban részesíti.

Az  egyebek  napirendi  pont 
keretében a képviselő testület meg-
hallgatta  Kiss  Lajos  polgármester 
tájékoztatóját a községi ivóvíz beru-
házás helyzetéről, a Tisza töltésére 
tervezett  kerékpárút  és  település 
rendezési tervre beadott pályázato-
kon  való  részvétel  eredményéről. 
Döntött a testület a vízberuházás-
ból rendelkezésre álló összeg utak 
helyreállítására  történő  felhaszná-
lásáról, ami azóta felhasználásra is 
került.

A  decemberi  testületi  ülés 
központi témája a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló rendelet 
elfogadása  volt.  A  rendelet  megal-
kotását szükségessé tette a község 
infrastruktúrájának a fejlesztése és 

a 2002. januárjától megszervezésre 
kerülő  kommunális  szemét  szállí-
tás költségének biztosítása.

A  továbbiakban  Kiss  Lajos 
polgármester  előterjesztésében  tá-
jékoztató  hangzott  el  az  önkor-
mányzat  gazdálkodásának  ¾ éves 
helyzetéről. Ezután elfogadásra ke-
rült  az  önkormányzat  2002.évi 
költségvetési koncepciója. A képvi-
selő  testület  javaslatára-  feladata, 
hatásköre bővülése, pontos megha-
tározása végett – az eddig szociális 
ügyekben  előkészítő,  javaslattevő 
és döntéseket hozó szociális bizott-
ság a humán bizottság nevet vette 
fel.

Az  Egyebek  napirendben 
döntött  a  testület  a  mezőcsáti 
Egészségügyi  Központban működő 
orvosi ügyeleti költségekhez történő 
hozzájárulás emeléséről.

A  szeptember  hónapban be-
következett viharkárok helyreállítá-
si  munkálatainak  elvégzésével 
Hangász  Izidor  helyi  vállalkozót 
bízták meg.

Kiss  Lajos  polgármester  ja-
vaslatára  hozzájárult  a  testület, 
hogy az önkormányzat 2002. évben 
részt vegyen a szúnyogok elszapo-
rodását megelőző, az ehhez szüksé-
ges pénzügyi fedezetet biztosító pá-
lyázatokon történő részvételhez.

Tiszakeszi, 2001. december 13. 

Barnóczki Károly
jegyző
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2001.08.31. - 2002.01.29.

Születések:

Novák Katalin és Rácz Sándor Kristóf, Sándor
Kiss Szabina és Balogh Bertalan Kornél, Bertalan
Balogh Valéria és Téglási Ede Balázs
Balogh Katalin és Burai István István
Lovász Zsuzsanna és Borza Tibor Martin,Dávid
Karakas Piroska és Sepsi Gábor Gábor
Balogh Julianna és Bottyán Zsolt Vanessza
Rácz Mária és Lakatos Péter Leticia
Rácz Mária és Téglási Lajos Szebasztián
Horovecz Anita és Zombor László Máté
Burai Enikő és Rácz Béla Norbert
Dósa Irén és Hangász Lajos Júlianna
Farkas Csaba és Nagy Melinda Máté
Balogh Irén és Lakatos Péter Erzsébet
Dósa Borbála és Váradi Oszkár Krisztián
Rontó Szerén és Farkas Attila Adrián
Kópé Mária és Tamás László László
Áfra Mária és Sepsi Zoltán Zoltán, Arnold

nevű gyermeke.

Házasságkötések:

Gombos Béla és Lukács Györgyi
Csanálosi József és Takács Magdolna 
Nagy János és Bogdán Magdolna 

Elhunytak:

Joó Györgyné
Czinege Ferencné
Molnár Józsefné
Sándor László
Baranyi Károly
Csikós Mihály 
Répási István
Kerekes Gyuláné
Szikora Mihály 
V. Sepsi Gyula
Papp Jánosné
Ivanics Bertalanné
Molnár János 
Nyeste István

Sepsi József
Sipos Vince
Szalai Péterné
Farkas Lajosné
Debreczeni József
Váradi József
Soffer Gyula
Dobos Dezsőné
Pávai Istvánné
Ferenczi Csaba
Sepsi Ferenc

Pulai Sándorné
főmunkatárs
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TISZAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE

14/2001./XII.06./számú rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról

A helyi  adókról szóló, az 1992. évi  LXXVI.  sz. törvénnyel  módosított 
1990. évi c. tv. 1.§-ban biztosított jogkörében a képviselő testület a magán-
személyek kommunális adójának bevezetéséről a következő rendeletet alkot-
ja:

ADÓKÖTELEZETTSÉG
1.§. 

/1./ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi
a. /lakóházzal beépített ingatlan, amelyben laknak 
b. /nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan (gazdálkodás, 

vállalkozás)
c. /önálló lakás, amelyhez ingatlan nem tartozik (pl. társasház)

/2./ Az /1./ bekezdésben meghatározottakon túl adókötelezettség terheli azt 
a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magán-
személy tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.

ADÓALANY
2.§. 

/1./ Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa.
/2./  Több  tulajdonos  esetén  a  tulajdonosok  tulajdoni  hányadaik  alapján 
adóalanyok.
/3./ Az 1.§. /2./ bekezdésén alapuló adókötelezettség esetén a bérlőtársakat 
az adófizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

AZ ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.§.

/1./ Az adófizetési kötelezettség 1.§. /1./bekezdésébnen meghatározott in-
gatlanok tulajdonjogának megszerzését követő év első napjától keletkezik és 
az elidegenítés évének utolsó napján szűnik meg.

AZ ADÓ ALAPJA
4.§.

Az adó alapja az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal bejegy-
zett ingatlan.
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AZ ADÓ MÉRTÉKE 
5.§.

/1./ Az adó évi mértéke 4.§.-ban meghatározott adótárgyanként, illetve la-
kásbérleti jogonként 8400Ft.
/2./ Amennyiben az épületben lakók száma: 

a. / 4 vagy ennél több személy, az adó mértéke 100%, amelynek egy-
havi összege: 700Ft.
b. / a 3 személyt nem haladja meg, az adó mértéke 75%, amelynek az 
egyhavi összege: 525 Ft.
c. / a két főt nem haladja meg, az adó mértéke 50%, amelynek egyhavi 
összege: 350 Ft.
d. / egy fő, az adó mértéke 25%, amelynek egyhavi összege: 175Ft.

BEVALLÁS, AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
6.§.

/1./ Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről, változásá-
ról az azt követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyúj-
tani.
/2./ Az /1./ bekezdésben előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követő-
en mindaddig nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettsé-
get érintő változás nem következik be.
/3./ Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben, az 
adó-év március 15–ig, illetve szeptember 15–ig fizetheti meg adópótlék men-
tesen.

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS
7.§.

/1./ Az adóhatóság az adózó kérelme alapján az őt terhelő  adó-,  bírság-, 
vagy pótlék tartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az 
adózó és a vele közös háztartásban élő családtagok megélhetését veszélyezte-
ti.
/2./ Az adóhatóság az adózó kérelmére az őt terhelő adó megfizetésére rész-
letfizetést vagy fizetési halasztást engedélyez, amennyiben a fizetési nehézsé-
gek átmeneti jellegűek, s nem a kérelmezőnek felróható okból állt elő.
/3./ a kommunális adó mérséklésére, illetőleg elengedésére irányuló jogor-
voslati kérelmet a jegyző bírálja el.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

1.§. A rendelet 2002. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gon-
doskodik.

Kiss Lajos Barnóczki Károly
polgármester jegyző
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ÖREGEK NAPJA

Intés az öregek tiszteletére! (Kosztolányi Dezső)

„Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár egyszerű emberek, akár mi-
niszterek. Nem olyan tiszteletet mondok én tinéktek, mint az iskolai olvasó-
könyvek. De vegyétek számba, milyen nehezen mentitek át ti is évek vesze-
delmén törékeny szívveréseteket ezen az embernek ellenséges földgolyón.
S az öregek, akik 60-70 évet éltek, hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson  
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel, s hány gépkocsitól ugrottak  
el az utcán, míg váratlanul elénk állnak, időtől koszorúzva, mint a csodák,  
akik háborúból jönnek, egyenesen, mint a zászlórudak. S egyszerre kibont-
ják méltóságosan lebegő, békét hirdető diadalmi lobogójukat, hogy ámulja-
tok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek."
K
edves Tiszakeszi Öregek! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a köz-
ségi önkormányzat képviselő testülete, a községi vöröskereszt, a Hétszínvirág 
Óvoda,  a Széchenyi  István Általános Iskola pedagógusai  és  tanulóifjúsága 
nevében, öregek napján!

Lelkesen, örömmel készültünk erre a napra, hogy méltón köszöntsük 
községünk 70 év feletti polgárait, akik hosszú évek szorgalmas munkájával 
építették, szépítették és gazdagították hazánkat, szülőfalunkat: Tiszakeszit.

Évről-évre összejövünk, hogy mesélhessünk a régi időkről, egymás közt 
lehessünk mi kesziek: vannak, akik már nem lehetnek közöttünk, hát égje-
nek értük a megemlékezés gyertyái.

Kell,  hogy életében minden ember megállapítsa, minő cél  érdekében 
akar küzdeni egész életében, s e szerint kell alakítania munkálkodásának, 
minden cselekedetének mineműségét.

Küzdeni kell, tévedni, verekedni és hibázni, elkezdeni és abbahagyni, 
örökké harcolni és veszíteni… és úgy élni mindig, mintha az egész élet még 
előttünk állna.

A jelenlévő kedves öregek már túl vannak az élet nagy harcain, már 
megérdemelt pihenésüket töltik, s egy-egy kedves mosollyal nyugtázzák a fia-
talság lángolását, jelezve, hogy annak idején ők is hasonlóan tették.

Falunk életében nagyon fontos, hogy önkormányzatunk hogyan gon-
doskodik a felnövekvő, jövőt teremtő fiatal nemzedékről, s a sok tapasztalatot 
hátrahagyó idősebb korosztályról. Ők képviselik múltunkat, s csak igazán ők 
tudnak véleményt mondani jelenünkről, s jövőnket is csak ők tudják előre 
vetíteni. 

Községünkben 2 gondozó dolgozik, akiknek szolgáltatásukat 25-en ve-
szik igénybe. A 70 éven felüliek 145 Ft-ért kaphatnak ebédet a napközi ott-
hon konyhájáról. Ha állapotuk úgy kívánja, az 5 ebédkihordó az ebédet he-
lyükbe is viszi.

Az idős, beteg nyugdíjas méltányossági alapon közgyógyellátási igazol-
ványt kap. Ápolási díjat fizetünk annak, aki munkahelyét feladta, hogy vál-
lalja  hozzátartozója  gondozását.  Egészségügyi  ellátásukról  2 orvos,  három 
asszisztens  gondoskodik.  Állami  szinten  is  terveznek  nyugdíjemelést,  ami 
emelheti nyugdíjasaink életszínvonalát. 
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Az igazi örömöt, pihenést idős polgárainknak a közvetlen környezet, a 
család adja. A szeretettel, megértéssel körülvett ember boldogan éli napjait, 
gyönyörködik unokáiban, dédunokáiban. A világon mindenütt jó, de legjobb 
otthon, a családi  fészek puha melegében.  Itt  tanultuk meg mindnyájan a 
munkát, egymás segítését, itt tanultunk meg szeretni, ápolni, gondoskodni 
egymásról

Ilyen otthont kívánok minden idős polgárnak, jó egészséget, kellemes 
karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet Juhász Gyula a „Karácsony 
felé” c. vers néhány sorával:

„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.

Kiss Lajos A szeretet csillagára nézek,
polgármester 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 régi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.”



A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
KULTURÁLIS ÉLETE

Fontosak a gyökerek. 
Iskolánk lelkes pedagógusai és tanulói, akik pénzt és időt nem sajnálva pró-
bálnak mosolyt fakasztani, vagy csupán elgondolkoztatni egy-egy műsorral.

Nem nemzet az, akit múltja nem érdekel. Honnan jöttünk, kik voltak 
nagyjaink? Van mire emlékeznünk, hiszen a történelem viharai nem kímél-
ték hazánkat:

Augusztus 20. Szent István ki-
rályunk  napja,  október  6.  szörnyű 
aradi megtorlás, október 23. amikor 
fel mertünk kelni szabadságunkért, s 

a dicsőséges március 15. mind alka-
lom az ünneplésre, koszorúzásra. Ta-
lán egy kicsit fáj is, hogy csak isko-
lánk tanulói, tanárai, s a polgármes-
teri hivatal 1-2 képviselője vesz részt 
ezeken a megemlékezéseken.

A társadalmi ünnepek mel-
lett igen bensőséges szokott lenni 
az öregek napja. A műsorban fel-
lépnek az óvodások, a község két 
általános  iskolájának  tanulói,  a 
tanári kar. A megnyitóban a pol-
gármester  üdvözli  a  megfáradt, 
sokat  megélt  embereket,  akiknek 
száma sajnos évről évre csökken.

Legszebb ünnepünk a kará-
csony. Erre egyformán készülődik 
az alsó és felső tagozat, hiszen a 
3.  és  6.  osztály  műsorát  minden 

tanuló megnézi. Az adventi előkészü-
letek ünnepi hangulatot varázsolnak 
az év utolsó heteiben. 

A telet búcsúztató két farsangi 
előadás  megmozgatja  a  falu 
egész lakosságát. Szülők, isme-
rősök gyönyörködnek a 4. és 8. 
osztályosok  színi  előadásában, 
táncaiban. 

Minden  évben  kedves 
színfolt  a  ballagás,  a  búcsú, 
mely  tulajdonképpen  a  gyer-
mekkor  lezárása,  s  ezért  nem 
mindegy,  hogy  milyen  emléket 
raktároznak el  róla  az  illetéke-
sek.

Nemrégen bővült az ünne-
pek száma a falunappal, s a régi 
néphagyományt felelevenítő szü-

reti  mulatsággal.  Különösen a falu-
nap igen színvonalas, hiszen meghí-
vott  vendégek  műsora  is  tarkítja  a 
programot.

Horváth Benedekné tanár



A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORT HÍREI

mmár  6.  éve  működik  iskolánkban  sakk  szakkör.  Lelkes  vezetője,  Hunkó 
György mesterjelölt.I

Az idén szép sikereket mondhatnak a magukénak a szakkör tagjai.
November 24.-én rendezték meg Igriciben a területi Diákolimpiai selejtezőt, ahol 
egyéniben Potyka Bálint 4. o. tanuló és az alsó tagozatos csapat egyaránt 1. he-
lyezést ért el. Így bejutottak a megyei döntőbe.
Az egyéni döntőt Kazincbarcikán, december 6.-án rendezték meg, a Potyka Bálint 
a 9-10. helyen végzett, holtversenyben.
A csapat döntőnek az innen 180 km-re levő Ricse adott otthont december 13-án, 
ahova a lelkes kis csapat utazási gondok, nehézségek miatt sajnos nem tudott el-
jutni.

December 16-án került megrendezésre Mezőcsáton a „Dél-Borsod” és a „Lőrincz-
kupa” asztalitenisz és sakk sportágakban. Tiszakeszit 23 fő képviselte. Hat tele-
pülés versengett a Mezőcsát Város SE nagydíjért: Hejőkeresztúr, Igrici, Mezőcsát, 
Tiszadorogma, Bükkábrány, Tiszakeszi.
A reggeli fázós, nehézkes indulás után kis csapatunk hatalmas győzelmet aratott, 
s ezzel mi nyertük el a város által felajánlott nagydíjat a sakkban és az asztalite-
niszben egyaránt.
Résztvevők: Balogh Bertalan, Balogh Péter, Csapó Tamás, Kurucz Dezső, Szabó 

László, Rezsabek László, Hunkó György, Hunkóné Gábor Ildikó.
Salap Gábor, Nagy Sándor 3. o, Bodnár Ákos, Kállai Gábor, Potyka 
Bálint, Nagy Erika, Ganyi Szimonetta, Salap Tamás, Nagy Sándor  
7. o, Spisák Zsolt, Székely Krisztián, Szántó Zsolt, Nagy Péter, Nagy 
Mónika, Nagy István.



Eredmények:
Potyka Bálint 14 év alatti fiú sakk 1. hely
Nagy Sándor 7. o 14 év alatti fiú asztalitenisz 1. hely
Csapó Tamás férfi asztalitenisz 1. hely
Hunkó György férfi sakk 1. hely
Hunkóné G. Ildikó női asztalitenisz 1. hely
Hunkóné G. Ildikó női sakk 3. hely
Kurucz Dezső férfi sakk 3. hely
Balogh Péter férfi sakk 4. hely
Nagy Sándor 3. o fiú sakk 4. hely
Nagy Mónika lány asztalitenisz 2. hely
Nagy Erika lány asztalitenisz 3. hely
Nagy Péter fiú asztalitenisz 5. hely

Így a megnyerhető 10 kupából 7 Tiszakeszire került.
Gratulálunk nyerteseinknek és az egész lelkes csapatnak kiváló helytállásukért.
Szeretnénk, ha jövőre még többen képviselnék falunkat, hogy megismételhessük 
ezt a szép szereplést!

Hunkóné Gábor Ildikó
tanító

A Széchenyi István 
Általános Iskola I. 
és II. korcsoportos 
tanulói  játékos 
sportversenyen 
vettek  részt  a  Di-
ákolimpia  keretén 
belül.
Nagy  örömünkre 
mind  a  körzeti 
(Hejőkeresztúr 
2002.01.15.), 
mind  a  városi 
döntőn  (Mezőcsát 
2002.01.22.)  első 
helyezést értek el.

Gratulálunk  a 
győztes  csapat 
tagjainak:  Salap 
Gábor,  Váradi 
Tünde, Sípos Alexandra, Perge Dorina, Terbócs Tímea, Nemes Adorján, Simon Ri-
chárd, Magyari Zoltán, Sándor Dorottya, Kökény Tímea, Papp Enikő, Nagy Sán-
dor, Bodnár Kristóf, Kiss László, Nagy Gréta, Molnár Tímea, Róth István, Bartók 
Barnabás, Fülöp Csaba, Potyka Bálint, Orosz Ilona, Molnár Mária

Szalai Jánosné, Hunkóné Gábor Ildikó
tanítók



A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÍREI

téli  ünnepkör  a  TISZAKE-
SZI  HÉTSZÍNVIRÁG 
ÓVODÁBAN a  MIKULÁS 

ünneppel  kezdődött,  sok  kis  ovis 
nagy örömére. Ilyenkor az 5 csoport 
gyermekei és felnőtt dolgozói várják 
együtt a Télapót. Az óvó nénik szín-
vonalas, magas szintű szakmai elő-
adása elkápráztatja a gyerekeket. A 
Télapó  megérkezése  nagy  élmény. 
Verseket, énekeket mondunk együtt 
és külön is. A mikuláscsomagok át-
adását  látni  kell:  van  aki  az  óvó 
néni  kezét fogva veszi  el  a csoma-
got,  van  aki  sokáig  gyönyörködik 
benne, de az öröm mindenki arcán 
ott  van.  Nagyon  jó  látni,  amikor 
több mint 100 kisgyerek mászik az 
ovi  ablakába,  hogy az elmenő Tél-
apónak  tudjon  integetni.  Csodála-
tos látvány!

A

Este a szülők igényeinek megfelelő-
en HÁZHOZ MEGY A TÉLAPÓ, ami 
nemcsak gyerekeknek felejthetetlen 
élmény,  hanem  felnőtteket  is  ért 
meglepetés.  Nagyon  szép  ilyenkor 

Tiszakeszi, a csilingelő lovas kocsiról nézve, ahogy kivilágítják a fények a falut és 
a felnőttek a gyerekekkel várják az ablakban a Mikulást. Másnap az oviban él-
ménybeszámoló volt. Nálunk járt a Télapó! Szeretném megköszönni a Szülői Mun-
kaközösség vezetőinek, tagjainak, a Szülőknek az óvoda Dolgozóinak, a Télapók-
nak és a Krampuszoknak, hogy nem mindennapi élményt nyújtottak az ovisaink-
nak, testvéreiknek és sok családnak.
Másik nagy ünnepünk: a KARÁCSONY, mely az öröm, a békesség, a szere-
tet, a család, de főleg a gyermekek ünnepe.  Minden csoport feldíszíti a ka-
rácsonyfát a csoportban és meghitt hangulatban köszöntjük az ünnepet, versek-
kel, csillagszóróval, a szülőkkel közösen. Természetesen az ajándékok sem ma-
radhatnak el, aminek nagyon örülnek gyermekeink és szüleikkel együtt próbálják 
ki először játékokat. Szeretném megköszönni a Fenntartó képviselő testületnek és 
a szponzorainknak, hogy volt ajándék a karácsonyfa alatt.

Karakasné Vas Éva 
vezető óvónő



KATOLIKUS HÍRADÓ

dventus Domini - az Úr eljöve-
tele,  az Egyház a VI.  sz.-ban 
vezette be, téve ezzel a Kará-

csonyi ünnepkört. Advent első vasár-
napja az új Egyházi év kezdete.

A
Adventben Újra  átéljük az  Is-

ten eljövetele táni vágyódást –amit a 
4 gyertya jelképez az adventi koszo-
rún – 4000 évig várta az ószövetségi 
nép  a  Megváltót.  Ugyanakkor  már 
előre  is  tekintünk –  várjuk  a  saját 
életünk-
ben  is  a 
Megváltó 
érkezését 
és eszkan-
tont  -  Jé-
zus  az 
idők végén 
újra eljön.

Jé-
zus  min-
den  nap 
jön  felénk 
–  ember-
társaink-
ban – csak 
észre  kell 
venni, 
nem  sza-
bad  elmu-
laszta-
nunk egyetlen találkozást sem!

Az adventi koszorú gyertyái és 
szalagjai  (a  hagyomány  szerint)  lila 
színűek- ez a szín emlékeztet minket 
a  bűnbánatra  –  figyelmeztet,  hogy 
lelküket készítsük fel a „Nagy” talál-
kozásra.

Ebben az időszakban a hosszú 
esték  és  éjszakák  elálmosítanak 
minket  –  ezért  „hangzik  az  ismert 
ének:  „Ébredj  ember  mély 
álmodból….”Keresztelő  Szent  János 

szava kiált a pusztulásban: „Készít-
sétek az úr útját tegyétek egyenessé 
ösvényeit .” (Iz. 40,3-Lk. 3, 4.)

Ugyanakkor az Advent az öröm 
és a derűs remény időszaka is - mert 
mi már tudjuk, hogy biztosan betel-
jesül  várakozásunk,  szabadok lehe-
tünk a bűntől,  mert  Jézus eljön és 
megbocsát! Ezt jelzi a 3. gyertya ró-
zsaszín színe.

Milyen jó érzés várni valakire, 
akit szere-
tünk,  aki 
fontos ne-
künk, tele 
van  izga-
tott  cse-
lekvéssel 
ez  az  idő 
melynek 
nyomán 
igazi, 
örömteli 
lesz  a  ta-
lálkozás. 
A  Kará-
csony  túl-
csorduló 
öröme tölt 
el  ben-
nünket  a 
hosszú 

várakozás után. Az „emberiség felsó-
hajtott” amikor Betlehemben a bar-
langistálló  megszületett  a  Megváltó. 
„Mert  Jézus  azért  született,  hogy 
meghalhasson a kereszten” /Nazian-
zi Szt. Gergely/

Jézus azért jött a földre, hogy 
üdvösséget hozzon a bűnös emberi-
ségnek.

Az éjféli szentmise arra irányít-
ja a figyelmünket, hogy a Fiúisten az 



éjszaka csöndjében – éjféltájt - jött a 
napvilágra. (dec.24)  

A hajnali  Szentmise  –  a Vilá-
gosságra Utal, a hosszú – „bűnsörét-
je” után most végre a fény – a kegye-
lem fénye árasztja el a világot. Ezt a 
Szentmisét – a Pásztorok miséjének 
nevezik  –  mert  ezeknek  a  szegény, 

jámbor embereknek kellett képvisel-
niük  az  egész  emberisséget  -  első-
ként – a kis Jézus jászolánál.

Az  ünnepi  Szentmise  (dec.25) 
a Karácsonyi csúcspontja:

„AZ IGE TESTTÉ LETT,
ÉS KÖZTÜNK LAKOTT.”

/Jsz. 1, 14/

A karácsony üzenete tehát: ÖRÜLJETEK!
Az angyal így szólt a pásztorokhoz: „íme nagy örömet hirdetek nektek…Ma szüle-
tett nektek az Üdvözítő…”
/L. 2, 10-11/
A napkeleti bölcsek pedig: „Amikor a csillagot meglátták, örvendezni kezdtek, igen 
nagy örömmel.”(Mt. 2, 10)

„Ha örömet hordozunk a lelkünkben, sokkal 
Könnyebb élni és egészen másként tekintenünk az
Életre. Az igazi örömet az jelenti, ha velünk van 
Isten. Ezt az örömet nem lehet elveszíteni, nem 
Lehet elvenni, a növekedését nem fojthatja el senki.”

Fazekas Monika 
hitoktató



Reiki  ***      Reiki ***  Reiki  

Reiki tanfolyam sorozatot és klubot indítok 2002. január hónaptól!
I.-II. fokozatra lehet jelentkezni Gaál Tibor Reiki mesternél. A tanfolyam helyét és idejét a jelentke-
zés sorrendjében fogjuk megadni. Bevezető előadás a Kultúrház könyvtárában lesz. A tanfolyam  
feltételei: 10 éves életkor betöltése. A tandíj 17 éves korig és nyugdíjasoknak kedvezményesen I.  
fokozat 2000 Ft/fő, egyébként 3.500 Ft/fő, ami tartalmazza a tanuló nemzetközileg elismert okle-
velét, tankönyvét és tagságát! A klubban lehetőség nyílik beszélgetésekre, nagy hatású és gyógyí-
tó erejű meditációs tréningre – rituáléra, amit minden alkalomkor személyesen tartok meg. Min-
denkit a kozmosz végtelen nagy szeretetével várok.

A klub keddenként 18 órai kezdettel tartja foglakozásait a könyvtárban.

Mi a reiki?

A japán eredetű szó jelentése: egyetemes, tehát isteni életenergia.
A R.A.I. a reikit intelligens isteni energiaként definiálja, amely kizárólag a  
gyógyulást, a gyógyulttá válást és az emberi, állati és növényi egészség 
megtartását szolgálja. A reikit tanuló a beavatás által megkapja az össze-
köttetést ezzel az energia áramlattal, és a továbbiakban ennek a gyógyító  
energiának egyfajta csatornájává válik. A beavatás eredményeként meg-
emelkedik a tanulók személyes rezgésszintje a blokádok feloldásával és a  
tanulási folyamat támogatásával pedig az illető személyiségfejlődése erő-
södik.  Összességében  tehát  a  reikibe  beavatott  személy  nyugodtabbá, 
nyitottabbá válik,  pozitívabb lesz életfelfogása,  és megnő Istenbe vetett  
hite és bizalma.
Természetesen  a  páciens  érdekében  támogathatjuk  reikivel  az  orvosi  
munkát, így például a műtét utáni sebek gyorsabban gyógyulnak, és a pá-
ciens is hamarabb felépül. DE NEM HELYETTESÍTI AZ ORVOST! A reiki 
harmonizál, elősegíti a blokádok feloldását, aktiválja az öngyógyító erőket.  
A reiki gyógyító életenergiákat hoz, csökkenti és megszünteti a fájdalma-
kat. A reiki stresszoldó. A reiki energiát transzformál, előmozdítja spirituá-
lis fejlődésünket és tudatunkat.

Gaál Tibor OKL. Reiki Aroló Mester tanár Esszénus Mester
Tel:49/352-429 18 óra után, 06/30-214-3906 non-stop!
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