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Köszöntő Karácsonyi gondolatok
A karácsonyvárás, bevásárlás, készülődés idején 
szeretnénk családunkat, barátainkat meglepni 
olyan ajándékkal, amellyel mosolyt varázsolha-
tunk arcukra, igazi örömet, meglepetést szerzünk. 
Könnyű karácsonyra készülve szeretni. Milyen jó 
lenne, ha mindennapokat is a szeretet, a megér-
tés, figyelmesség hatná át, ha félre tudnánk tenni 
az ítélkezést, haragot, és úgy fogadnánk el egy-
mást, amilyenek vagyunk, a magunk tökéletlen-
ségében is teljesek és értékesek. Sokszor, csak 
akkor jövünk rá, hogy mit is jelentett számunk-
ra egy rokoni kötelék, egy baráti kapcsolat, egy 
esemény, ha már visszahozhatatlanul a múlté, ha 
a „nincs meg a kincs”.
„A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konflik-
tus kezelésének képessége” – írta Dan Millman, 
a Békés harcos útja című könyv világhírű szerzője.
Az adventi készülődés jegyében minden vasár-
nap szeretettel hívogattuk a közösség tagjait, 
hogy a református, görög katolikus, római kato-
likus, metodista testvérekkel együtt énekkel, ige-
hirdetés hallgatásával, ünnepi gondolatokkal ké-
szüljünk lélekben is a szeretet ünnepére.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete és saját 
magam nevében is megköszönöm mind a négy 
egyház lelkipásztorának odaadó szolgálatát, és 
mindazoknak a segítségét, akik finom süteménye-
ket készítettek és hozzájárultak vasárnaponként az 
adventi szeretetvendégségünkhöz.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket, az Újesztendőben 
egészséget, békességet, boldogságot, bőséget 
kívánunk Kistokaj minden lakójának, az itt élő 
Családoknak, Szeretteiknek Isten áldásával.

Kistokaj Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Kupainé Ambrus Gyöngyi
polgármester

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor 
azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önma-
gukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, 
amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások 
közömbösek, mert tartalmas lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet 
igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a he-
gyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik 
meg magukat.
Boldogok, akik tudnak meghallgatni és elhall-
gatni és mert sok barátot kapnak ajándékba és 
nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik észreveszik a diófában a böl-
csőt, az asztalt és a koporsót, és mindhárom-

ban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem 
látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, 
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá 
válnak. 
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dol-
gokat és békésen a nagy eseményeket, mert 
messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dol-
gokat és békésen a nagy eseményeket, mert 
messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások 
botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert 
ez a szeretet ára. 
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak való-
sítani valamit, mert gazdagabb lesz az életük.

(Dr. Gyökössy Endre)

Adventkor és Karácsonykor mindig egy
Kicsit megérkezünk, lefékezünk,
Feledve az évi kínt,
Sok, sok év után is várva
Egy újjászülető csodára.
 (Reviczky Krisztina)

Világítson meg fénye most,
Olvasszon ki jéghegynyi fagyból!
Háromszázhatvanöt napos
Karácsonyod legyen, s maradjon!
 (Füle Lajos)

„Biztonságos kis lépéseket kell tenni.  
Ma is megteszem, amit az Úr kér,  

és holnap is meg fogom tenni.  
De merjek felnőni népem javára!  

Hogy megköszönik-e vagy sem, egyre 
megy. Fontos, hogy én megtegyem, 
amit az Úr kér tőlem. Erre szeretnélek 

biztatni Benneteket!” 
 Böjte Csaba

Gyertyagyújtás a falu 
Adventi koszorújánál
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Tűzifa
Az önkormányzat rendeltet alkotott szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatás felhasználásra. A rendelet hatálya kiterjed 
a községben lakóhellyel, a bevándorlási enge-
déllyel rendelkező személyekre, a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi 
III. tv. (továbbiakban Sztv.) 3. § (3) bekezdésében 
felsorolt személyekre, valamint ezeken túlmenően 
a Kistokajban életvitelszerűen tartózkodó sze-
mélyekre. Szociális célú tűzifa természetbeni tá-
mogatásban részesíthető az a személy, akinek 
a családjában az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyug-
díj 90%-át, egyedülálló esetén 110%-ot, és a Sztv. 
4§ (1) b) pontjában meghatározott vagyonnal nem 
rendelkezik. A természetbeni ellátás odaítélésekor 
előnyben részesül az a rászoruló, aki az Sztv. sze-
rint megállapított aktív korúak ellátására, időskorú-
ak járadékára, vagy lakásfenntartási támogatásra 
jogosult. A természetbeni juttatás megállapításá-
ról a Képviselő-testület Szociális és Kulturális Bi-
zottsága határozattal dönt, az igények elbírálása 
kérelem alapján történik, melyeket a Polgármeste-
ri Hivatalhoz kell benyújtani 2013. január 10-ig, de 
indokolt esetben hivatalból is megállapítható. Kis-
tokaj 19 m3 fát nyert el a pályázaton, a szállításról 
az Önkormányzat gondoskodik.

Hírek, információk

Kistokaj község Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2013. évi költségvetésének koncepciójá-
ról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 2013. 
évi tervezéshez az alábbiakat javasolja: 
– a működési bevételek (intézményi térítési dí-

jak, nyersanyagnorma) tervezése 2-3 % közötti 
emeléssel történjen

– bérleti díjak, közterület-használati és egyéb 
díjak esetében emelést nem javasol tervezni 
2013. évben

 – a településüzemeltetés biztosítása, a közterületek 
folyamatos gondozása, karbantartása érdekében 
az e célra biztosított központi állami támogatás is-
meretében a helyi adórendeleteket szükséges 
felülvizsgálni (kötelezően előírt adó bevezetése 
esetén a meglévő adónemek esetleges meg-
szüntetése, mértékének módosítása)

– a szakfeladatonkénti tervezésnél a lehető leg-
visszafogottabb tervezésre kerüljön sor min-
den területen,

– a tervezésnél számolni kell 2013. január 1-től 
életbe lévő változásokkal (általános iskola mű-
ködése, a járások kialakítása)

– a tervezésnél számolni szükséges a működé-
si kiadásokat érintő pályázatok megvalósí-
tásnak költségeivel, így elsősorban a TÁMOP 
6.1.2/11/1 Egészségre nevelő, és a TÁMOP 
3.1.11-12/2 Óvodai fejlesztések Kistokajban 
című pályázatok esetében

– felhalmozási kiadások tervezésénél elsősor-
ban a nyertes pályázatok önrészének bizto-
sításával kell számolni, melyek a következők 
lehetnek: Kerékpáros létesítmény kialakítása 
Miskolc-Kistokaj-Mályi-Nyékládháza telepü-
lések között című ÉMOP 5.1.3-11-2011-0007. 
számú, és az ÉMOP 4.3.1/A-11-2012-0008 
számú Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
fejlesztése pályázatok

– a beadásra került, de még el nem bírált pá-
lyázatok esetében szintén szükséges a meg-
valósítás költségeivel számolni, így a TÁMOP 
1.4.3-12/1. Innovatív Kísérleti Foglalkoztatási 
Program esetében

– a 2013. évi költségvetés tervezésénél számolni 
szükséges a települési közvilágítás korszerű-
sítésének, az önkormányzati tulajdonban lévő 
utak helyreállításának, a csapadékvíz– hálózat 
kialakításának, az intézmények akadálymente-
sítésének, hőszigetelésének, energetikai kor-

szerűsítésének megvalósítását segítő pályáza-
tok előkészítésének költségeivel a szükséges 
önrész biztosításával

– a felhalmozási kiadásokat a felhalmozási be-
vetélek alakulásának függvényében kell meg-
tervezni és ütemezni

– a 2013. évi költségvetési terveket a Pénzügyi és 
Fejlesztési, valamint a Szociális és Kulturális 
Bizottság tárgyalja meg, a tervezetet az intéz-
ményvezetőkkel egyeztetni kell

– a költségvetési rendelet az előző évihez hason-
ló szerkezetben, Az államháztartásról szóló, 
valamint A 2013. évi költségvetésről szóló tör-
vényben meghatározottak figyelembe vételével 
készüljön, a 2013. évi bevételeket, kiadásokat 
részleteiben tartalmazza.

Születtek:
Béres Milán 
Biró Ádám 
Csehovics Áron
Dávid Panna Piroska 
Fehér Zétény 
Fridvalszky Zsombor 
Zsolt
Galló Mónika 
Ginovszky Fanni 
Gulyás Dzsenifer 
Renáta 
Kovács Ármin Baltazár 
Kovács Dénes 
Ladányi Dávid 
Lengyel Zsófia 
Mészáros Laura 
Mittag Márk 
Nagy Ábel 
Pocsai Beatrix 
Rábai Zalán 
Sikerle Gergő Zsolt 
Simon Gergely 
Somosi Áron 
Szekeres Klára 
Török Domonkos 
Vadászi Dániel 
Varga Hedvig 

Ehunytak:
Ádám László Ferenc 
Török Istvánné 
Lőrincz Sándorné 
Pethő Barnabásné 
Szarvas Istvánné 
Takács Miklós 
Pecze Jánosné 
Kupai Barnáné 
Szalánczy Józsefné 
Bohoczki Józsefné 
Győrfi József Jánosné
Gál István 
Tóth Györgyné 
Szőke József 
Farkas Ferenc 
Négyesi Barnabásné 
Dr. Molnár Sándorné 
Szűcs Margit 
Tokár Lászlóné 
Appel Gusztávné Dr.
Paszternák Tibor

Házasságot kötöttek:
Böszörményi Alexandra és Albert Zsolt
Juhász Erika és Lipcsey József
Kecskés Éva és Oprendek László
Szuhányszki Ágnes és Erdős Zsolt
Vas Erzsébet és Kapusi Krisztián

Időpontváltozás
2013. január 1-től a fogászati rendelésben helyet 
cserél az iskolafogászat és a csütörtöki rende-
lés – közölte Dr. Nagy Péter. A változás értelmé-
ben szerdánként 8 és 12 óra között tartanak ren-
delést, csütörtökön pedig az iskolával történő 
előzetes egyeztetés alapján a diákokat várják. 
A többi rendelési nap beosztása nem változik.

Köszöntés
2012. november 24-én, 90. születésnapján vi-
rágcsokorral és ajándékkosárral köszöntötte 
Kupai Józsefnét (Faggyas Lídiát – Lidi nénit) Ku-
painé Ambrus Gyöngyi polgármester és Ambrus 

Zoltánné képviselő-asszony a Képviselő-testület 
nevében. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről 
szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet 2. § (4) 
bekezdése alapján átadták az ünnepeltnek az 
Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott 
díszokiratot is. Lidi néni jó egészségnek örvend, 
gyermeke, unokái, dédunokái társaságában ün-
nepelte születésnapját és meghatódva vette át 
az ajándékokat. További szép éveket kívánunk 
egészségben, szeretetben, bőségben Isten ál-
dásával.

Anyakönyvi hírek – 2012

Költségvetési koncepció

Impresszum – Kisbíró 
kiadja: Kistokaj Község Önkormányzata
3553 Kistokaj, Széchenyi út 43., 
Tel: 46/ 524-200
E-mail: polgarmester@kistokaj.hu
Grafikai előkészítés: Schubert Szilvia

Köszönjük az elmúlt évben tanúsított 
bizalmat. Békés, áldott karácsonyt, az 
újesztendőre sok sikert, egészséget, 
örömet és baleset mentes közlekedést 
kívánunk minden kistokaji lakosnak!

A további együttműködés reményében: 
a kistokaji gumiszerviz dolgozói
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A gazdálkodás alapját jelentő működési költség-
vetési önkormányzati bevételek a módosított elő-
irányzatnál kedvezőbben alakultak (93% a teljesí-
tés szeptember 30-ig).
A működési célú bevételek közül az intézményi 
működési bevételek a térítési díj befizetésekből, 
az óvodai étkezéshez kiszámlázott összegekből, 
a bérleti díj bevételekből és a bankszámlán lévő, 
illetve az onnan lekötött betétek kamatából, vala-
mint az ÁFA bevételekből tevődik össze, a teljesí-
tés időarányos.
Az önkormányzati intézményi működési bevételek 
éves előirányzata 1.390 eFt volt, a teljesítés 2012. 
09. 30-ig 2,569 eFt lett, magasabb az időarányos-
nál (közüzemi díjak, bérleti díjak, kamatbevétel).
Az önkormányzat sajátos működési bevételei 
a helyi adókból és az átengedett központi adók-
ból származnak.
Az önkormányzatok sajátos működési célú be-
vételei között a legfontosabb a helyi adók éves 
előirányzata 47.900 eFt volt, az I-III negyedéves 
teljesítés 54.456 eFt. %, 113, 68 %.
Az átengedett központi adók előirányzata 57.293 
eFt, teljesítése 45.715 eFt, 79%. A bírságok, talaj-
terhelési díjbefizetések a tervezetthez képest idő-
arányosan alakultak.
Az önkormányzatok költségvetési támogatása 
a normatív állami támogatásokból, a kötött fel-
használású támogatásokból, illetve a központo-
sított előirányzatokból biztosított támogatásokból 
tevődik össze. 
A normatív állami támogatás módosított előirány-
zata 79.490 eFt volt, az I-III negyedéves teljesülés 
68.625 eFt volt, 86 %-os. Az előző évi központi 
költségvetési kiegészítő visszatérülés 1.732 eFt, 
ez a tétel nem szerepelt a tervezetben. Támoga-
tás értékű bevételként 10.770 eFt-ot kapott az ön-
kormányzat, ez az összeg a módosított előirány-
zatot is meghaladja (TB támogatás, Munkaügyi 
Központ, közmunkaprogram).

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között 
szerepel a Borsodvíz által és a MATÁV konténer 
után fizetett bérleti díj 3.838 eFt összegben, a tel-
jesítés 128%.
Államháztartáson kívül átvett pénzeszköz a Föld-
gázszállítótól kapott óvodafejlesztésre.
 
Az adóbevételek csak március és április hónap-
ban jelentkeztek, az állami támogatásból, a kötött 
felhasználású és központosított előirányzatból 
biztosított támogatások csak utólag, a pénzügyi 
teljesítést követően kerültek átutalásra. 
A működési bevételek teljesítéséről összessé-
gében elmondható, hogy megfelelő ütemben 
és mértékben teljesültek, így a gazdálkodásban 
nem adódtak nehézségek.
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 
rendkívüli bevétel – működési hitel – igénybevé-
telére nem került sor. 

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei kö-
zött szerepel az ÁFA-bevétel és a korábbi évekből 
származó kiegészítés 1.128 eFt összegben. A mű-

ködési bevételek módosított előirányzata 72.678 
eFt, a teljesítés 51.347 eFt, a teljesítés 70,6 %.

Az Általános Művelődési Központ bevételei a ter-
vezettek szerint valósultak meg, a térítési díjakból 
befolyt intézményi éves előirányzat 11.885 eFt 
volt, a teljesítés 9.181 eFt, 77% a III. negyedévre. 
A támogatás értékű bevételek előirányzataként 
2.270 eFt szerepelt a költségvetésben, a teljesí-
tés 1.532 eFt, 67 % szeptember 30-ig.

A kiadások teljesítése
Az önkormányzat kiadások eredeti éves előirány-
zata 620.781 eFt, módosított előirányzata 637.378 
eFt, szeptember 30-ig a teljesítés 186.312 eFt 
volt. A kiadások ilyen arányú alakulását a bevéte-
leknél részletezett feladatok elmaradása befolyá-
solta (pályázati források, telekeladásból tervezett 
bevételek elmaradása stb.)

Működési kiadások esetében az eredeti éves 
előirányzat 32.337 eFt, módosított előirányzat 
37.180 eFt, teljesítés 33.556 eFt, 90 %.

A személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 
9.616 eFt, a teljesítés 8.003 eFt. A dologi kiadások 
előirányzata és módosított előirányzata 16.450 eFt, 
a teljesítés 19.130 eFt. A Hejő meder rekonstrukciós 
munkáinak utófinanszírozott rése itt került megter-
vezésre, ez indokolja a magasabb összeget.
Az egyéb működési kiadások tervezett és módo-
sított előirányzata 8.170 eFt, a teljesülés 4.623 eFt, 
56 % szeptember 30-ig.
Segélyekre, szociális és egyéb juttatásokra terve-
zett előirányzat 7.970 eFt volt, a teljesítés 4.006 eFt.
A segélyek esetében a teljesítés minden támoga-
tási formánál a tervezett előirányzaton belül ma-
radt: a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj 
(normatív és méltányos), temetési segély, rendkí-
vüli gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás, 
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj, beiskolázási segély esetében. 
A munkanélküliek ellátása (rendszeres szociális 
segély, átmeneti segély teljesítése) időarányos.
A beruházási kiadásoknál a tervezett előirányzat-
ban szerepeltek a benyújtott, tervezett pályázatok 
kiadásai 384.656 eFt összegben, itt a teljesítés 
7.206 eFt,az IKSZT és a Földgázszállító támoga-
tásból megvalósult kiadások jelennek meg.
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainál 
a tervezett előirányzat 61.351 eFt, a módosított 
előirányzat 70.678 eFt, a teljesítés 50.223 eFt, 
71 %. A személyi kiadások módosított előirány-
zata 35.857 eFt, a teljesítés 23.880 eFt, 66 %.
A Polgármesteri Hivatalban a teljes létszámkeret 
feltöltésére nem került sor, így bérmegtakarítás 
ezen a területen keletkezett. A hivatal dolgozói-
nak terhelését a gyakorlati idejüket itt töltő pálya-
kezdők és felsőfokú végzettségű közmunkások 
enyhítették.
A Polgármesteri Hivatal összes módosított kiadási 
előirányzata 72.678 eFt, teljesítés 50.223 eFt, 69 %.
Az önkormányzat költségvetésében három terü-
letre bontva (Önkormányzat, Polgármesteri Hiva-
tal, ÁMK) a működési bevételek biztosítják az in-
tézmények fenntartását, a településüzemeltetési 
feladatokat, valamint a lakosság részére a támo-

gatásokat. A bérek esetében már a költségvetés 
tervezésekor is figyelembe lett véve, hogy az is-
kolában, az óvodában és a településüzemeltetési 
feladatokon közcélú dolgozók alkalmazására kerül 
sor, így ezeknél az intézményeknél az érintett mun-
kakörökre előirányzat nem volt tervezve. A közcélú 
dolgozók ilyen formában történő bevonása az I-III 
negyedévben csökkentette a működési hiányt.
A közoktatási feladatellátás ebben az évben is 
komoly anyagi terhet jelent a fenntartó számára, 
az e feladatra kapott normatíva nem fedezi intéz-
mény-fenntartási kiadásokat.
A személyi jellegű kiadások módosított előirány-
zata 73.738 eFt, a háromnegyed éves teljesülés 
53.343 eFt, 72%. 
A dologi kiadások éves módosított előirányzata 
46.441 eFt volt, ebből 36.151 eFt teljesült szep-
tember 30-ig, ez 77 %-os megvalósulást jelent.
Az óvodai eszközbeszerzésre került sor a na-
gyobb óvodai létszám miatt, székeket, asztalokat 
kellett vásárolni, az iskolába az első osztályosok 
számára padokat, székeket.

Az IKSZT eszközvásárlása és a TÁMOP 3.1.7. pá-
lyázat eszközbeszerzése is az ÁMK kiadásai kö-
zött szerepel.
Az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi gaz-
dálkodásáról elmondható, hogy kiegyensúlyozott 
volt, hitel igénybe vételére nem kerül sor. A gazdál-
kodás biztonságát jelentős mértékben segítette, 
hogy bár 2012 januárjában csak 8.600 eFt állt 
rendelkezésre a felhalmozási és működési pénz-
maradványból, az ÖNHIKI pályázaton 7,6 MFt tá-
mogatást kapott az önkormányzat, ez segítette 
a likviditás fenntartását. 
Az önkormányzat gazdálkodása során arra töre-
kedett, hogy minden tervezett feladatot a lehető 
leggazdaságosabban oldja meg, s minél na-
gyobb mértékben vegye igénybe a közcélú foglal-
koztatásból, a START munkaprogramból és a köz-
érdekű munkavégzésből adódó lehetőségeket. 
Kapott támogatások, használati díjak:
– ÖNHIKI 7,6 MFt
– START munkaprogram 664 eFt és munkaesz-

közök
– Falunapi és egyéb rendezvények támogatás 

900 eFt Geo-Wendung Zrt., Pannergy Nyrt., 
Miskolci Kistérség Többcélú Társulása

– Földgázszállító adománya 3 MFt
– MATÁV konténer 1,1 MFt
– Úthasználati díj 1,5 MFt
– Auchan virágládák játszótér kerítéséhez
– Gyermeknapi rendezvények támogatása 
Várható még bevétel: az IKSZT beruházás, a Hejő 
elszámolás, az ÁMK TÁMOP pályázatok utolsó 
elszámolásának elfogadását követő átutalások. 
Az utófinanszírozott pályázatoknál meg kell előle-
geznie önkormányzatnak az elszámolás elfoga-
dásáig a szükséges kiadásokat.
A pénzforgalmi kimutatás (5. sz. melléklet) szerint 
2012. szeptember 30-ig a pénzforgalmi bevételek 
összege 242.488 eFt, a pénzforgalmi kiadások 
összege 197.026 eFt. Záró pénzkészlet szeptem-
ber 30-án 54.135 eFt. Betétben elhelyezve ebből 
30 MFt, a fennmaradó rész bankszámlán találha-
tó (adószámlákon, ÁMK, Polgármesteri Hivatal, 
önkormányzat számláin). 

Hírek, információk

Költségvetési beszámoló
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Élet az iskolánkban

A Megyei Diáksport Tanács „Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Diáksportjáért” emlék-
plakettel jutalmazta Guziné Kovács Anna 
testnevelés-orosz-angol szakos tanárt, a kis-
tokaji ÁMK általános iskolájának pedagógu-
sát. Ezt a kitüntetést a megyében mindössze 
négy másik kiváló sportvezetővel együtt ér-
demelte ki intézményünk tanára, akire mél-
tán lehetünk büszkék.

A pedagógusok munkájának csak egy részét 
jelenti a tanítási óráik megtartása. Munkaidejük 
további részét a gyerekekkel való foglalkozás, 
szakkörök, sportkörök vezetése, a szabadidő 
hasznos eltöltésének megszervezése, verse-
nyekre készülés, felkészítés, pályázatok írása, 
lebonyolítása, és még sok-sok más tevékeny-
ség teszi ki. Az igazi pedagógus számára a „kö-
telező” tevékenységeken túl a „választható” is 
fontos, hiszen tudja, a tehetséggondozás igazi 
színterei ezek az alkalmak. Tantestületünk tag-
jai mindannyian így végzik napi munkájukat, de 
Guziné Kovács Anna különösen eredményesen 
dolgozott az elmúlt időszakban. A kolléganővel 
kitüntetése után beszélgettünk.

Mit jelent számodra ez az elismerés?
Bármilyen az elismerés, az általában nem csak 
egy embernek szól, hanem annak az „ügynek” 
is, amit ő képvisel. Ezt így gondolom, és örülök 
annak, hogy most a figyelem középpontjában 
van a mozgás és a sport.

Mit tudsz tanácsolni azoknak a gyerekeknek, 
akik rendszeresen szeretnének sportolni?
A legfontosabbnak azt tartom, hogy szeressék 
a diákok a mozgást, a játékot. Használjanak ki 
minden olyan alkalmat, amikor sportolni, mozog-
ni tudnak, legyen az akár tanítási órák utáni el-

foglaltság, akár otthoni, hétvégi szabadidős tevé-
kenység a családdal együtt. Legyenek kitartóak, 
lelkesek, legyenek kisebb célok, amiket kitűznek 
maguk elé, azért, hogy legyen miért hajtaniuk, és 
akkor nem marad el a „jutalom”, a mozgás okoz-
ta jó érzés, az eredményes versenyzés.

Elismerés tanárunknak

Jó tanuló, jó sportoló
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diák-
sport Tanács ünnepi ülésén adta át a „Jó 
tanuló, jó sportoló” díjakat. Általános is-
kolai kategóriában a megyéből mindössze 
hatan kaptak ilyen elismerést. Köztük volt 
Pócsi Alex, a kistokaji ÁMK általános isko-
lájának nyolcadik osztályos tanulója is, akit 
már harmadszor jutalmaztak ilyen módon, 
ráadásul tavaly „A Magyar Köztársaság Jó 
Tanulója, Jó Sportolója” címet is begyűj-
tötte. A végzős fiú azon fiatalok közé tar-
tozik, akik a tehetségükkel, szorgalmukkal 
kiemelkednek társaik közül. Tisztában van 
azzal, hogy az eredményekért rendszeres, 
kitartó munkára, edzésre, tanulásra van 
szükség. Hogy pontosan mennyire, arról is 
mesélt lapunknak.

Mikor kezdtél el rendszeresen sportolni? 
2007-ben, kilenc éves koromban, egy bará-
tom hívott először a TVSE-be, hogy próbál-
jam ki a kajakozást, ami rögtön megtetszett, 
s a jó társaság is vonzó volt számomra. Azóta 
heti hat alkalommal van edzésem Tiszaújvá-
rosban, de ezen kívül hetente kétszer, reggel 
6 órától itthon is alkalmanként 1-1 órát erősí-
tek, futok. 

Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Tavaly megnyertem a Maraton Magyar Bajnok-
ságot. Ez 10 km-es evezést jelentett Győrben, 
a Dunán. Már negyedik alkalommal, meglehe-
tősen népes, erős mezőnyben indultam ezen 
a versenyen, s most végre sikerült nyernem. 
De az is nagyon jó érzés volt, amikor első let-
tem a diákolimpiát Sukorón, a Velencei tavon, 
2000 méteren.

Hogyan tudod összeegyeztetni a verseny-
sportot a tanulással? 
Iskola után, ha megebédeltem, már megyek 
is edzésre. Ott aztán pontosan végrehajtom 
a feladatokat, ha bírom, akkor többet is csinálok. 
Álta lában este 6-ig van edzés, utána kb. 7 órától 
tanulok, két vagy három órán keresztül. Fontos, 
hogy iskolában az órákon mindig odafigyelek. 
Csak vasárnap tudok mással foglalkozni. Akkor 
jut egy kis idő tv-zésre, találkozni a barátokkal, 
ritkábban mozizni. Csak vasárnap, vagy esetleg 
szombaton este, edzés után van időm még egy 
kicsit számítógépezni, csetelni.

Miért fontos számodra a sport? 
Nagyon szeretek együtt lenni a sporttársaim-
mal és kajakozni. Kikapcsol. Akkor nem gon-
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Mindannyiunk számára példamutató volt, 
ahogy készültél az idei Budapesti Spar Ma-
ratonra. Hogy sikerült ezt is teljesítened?
A futás mindig is az életem egy része volt. Ta-
valy teljesítettem a félmaratoni távot, ezután jött 
a következő elgondolás, hogy lefussam a 42 
km-t. Tíz hónapig tartott a felkészülés, amiben 
a legnagyobb nehézséget az időbeosztás je-
lentette, hiszen a hosszabb futások már nagyon 
időigényesek voltak. Ezt megoldani a családom, 
a barátaim nélkül nem sikerült volna, köszönöm 
a támogatásukat.

Diákönkormányzat segítő tanáraként is sok 
időt töltesz a gyerekek között. Milyen prog-
ramok vonzóak a kistokaji gyerekeknek? 
A diákönkormányzati programok közül szeret-
ném kiemelni az évenként megrendezésre ke-
rülő Toldi-kondi erőversenyünket, a közös Hallo-
ween-partit, a karácsonyi bolhapiacot és vásárt, 
a húsvéti tojásfestő és készítő versenyt. Ezek 
sikeres megvalósításához mindig három dolog 
kell: egy vonzó program, egy lelkes diáksereg 
és egy kreatív és együttműködő tantestület. 
Szeren csére ez nálunk mind megvan.

Élet az iskolánkban

Az angol nyelv oktatása a kistokaji ÁMK általá-
nos iskolájában 2006-tól működik emelt szin-
tű. A kiscsoportos nyelvoktatás mind a szülők, 
mind a diákok körében kedvelt. Hatékonyságát 
számtalan kiváló versenyeredmény is igazolja, 
melyeket az elmúlt tanévekben elértek tanulóink. 
Ezt a hatékonyságot várhatóan tovább növeli az 
a „tesztprogram”, melyben a következő hóna-
pokban iskolánk elsős tanulói vehetnek részt. 
A Kaplan International Colleges at University of 
Cambridge szakmai útmutatásai alapján nyelv-
oktató programot készít kisiskolások számára, 
a szoftver fejlesztői a budapesti Crocobee szá-
mítástechnikai cég informatikusai. A cég ala-
pítója, vezetője, iskolánk volt tanítványa, Bónis 

Tamás a kistokaji iskolát javasolta a program 
tesztelésére, így elsőseink a világon először 
ismerkedhetnek meg ezzel az újszerű nyelv-
tanulással, amely iránt már nemzetközi szinten 
is nagy az előzetes érdeklődés. Novem berben 
a szülők hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerme-
kek napközis időben rész vehessenek a tesz-
telésen, esetleg demo felvételek is készüljenek 
róluk, aminek természetesen a legnagyobb 
haszna az lesz, hogy várhatóan stabilabbá vá-
lik a kicsik nyelvtudása, bővül szókincsük, ter-
mészetesebb lesz számukra az idegen nyelv 
használata. Amennyiben sikeressé válik a teszt-
program, a folyamatban a további évfolyamokra 
kiterjesztve is partner lesz iskolánk.

Ezúton köszönjük meg az Auchan áru-
háztól kapott virágládákat, amelyek se-
gítségével a kistokaji játszóteret körül-
kerítettük. A terület így barátságosabb, 
biztonságosabb lett. Hogy a jelenlegi 
állapotot megőrizhessük, kérjük, hogy 
a kapukat szíveskedjenek bezárni, min-
denki tartsa tisztán a környezetet. Arra 
is felhívjuk a figyelmet, hogy a játszótér 
területén tilos dohányozni, szemetelni, 
oda üvegtárgyakat bevinni.

Anna nem csak az iskola, a falu sportéle-
tében is aktívan részt vesz: ő a település 
sportegyesületének egyik alapítója. Az irá-
nyításával rendszeresen szervez az egye-
sület íjászversenyt Kistokajban, melyre 
nemcsak megyei, de országos szinten is 
egyre nagyobb az érdeklődés, a gyerekek 
és felnőttek körében egyaránt.

A világon először nálunk

Köszönet

dolok másra, csak arra, hogy evezek, és ez 
jó érzés számomra. De más helyzetben is 
segít, hogy erőssé válok a rendszeres edzés 
által, otthon például nem jelent gondot, ha 
nehezebb tárgyakat kell pakolni, megmoz-
dítani. 
A Diósgyőri Gimnáziumban szeretnék to-
vább tanulni, remélem ott is folytatni tudom 
a sportot, de abban is bízom, hogy akad 
majd követőm Kistokajban is. Sok tehetsé-
ges gyerek jár az iskolába, akiknek adott 
a lehetőség és a segítség, csak élniük 
kell vele.

Téged kik segítenek abban, hogy folyama-
tosan jó eredményeket érjél el a tanulás-
ban és sportban is?
Elsősorban a szüleim, akik rendszeresen el-
visznek az edzésekre, a tanárok az iskolában, 
akik segítenek pótolni, ha egy-egy hosszabb 
időszakot hiányzok az edzőtáborok, versenyek 
miatt, és természetesen sokat köszönhetek 
edzőmnek, Jancsár Lászlónak is. Testnevelés 
órán is sok olyan gyakorlat van, ami rásegít 
a napi edzésadagomra. Szintén sokszor szá-
míthatok a nagyszüleimre, ha a szüleim nem 
érnek rá elvinni az edzésekre.

Szép kistokaji siker született a „Play and Win” 
(Játssz és nyerj) elnevezésű országos angol 
nyelvi versenyen – közölte Guziné Kovács Anna 
tanárnő. Az ország különböző általános- és 
középiskoláiból 62 csapat nevezett a kará-
csonyi eseményre, ahol az indulóknak olyan 
feladatokkal kellett megbirkózniuk, mint pél-
dául a kvíz, képeslapkészítés, fogalmazásírás 
a legszebb karácsonyi élményről, szövegértés, 
szövegkiegészítés és dalszöveg-feldolgozás. 

A legtöbb kreativitás és előkészület a poszter-
készítéshez kellett, ahol össze kellett hasonlí-
tani az amerikai és brit karácsonyi szokásokat. 
A népes mezőnyben iskolánk diákjai az előkelő 
2. helyezést érték el, csupán másfél ponttal ma-
radtak el a győztestől. A „Four Angels” csapat 
tagjai nyolcadikos tanulóink voltak: Guzi Blan-
ka, Pásztor Dzsenifer, Váradi Anikó és Zsigrai 
Réka. Gratulálunk a szép eredményhez és sok 
sikert kívánunk nekik a felvételik idején!

Játssz és nyerj!
A kecskeméti  Gokart  Stadion hazánkban 
az egyik legnagyobb szabadtéri gokart pá-
lya, nemzetközi versenyek és rendezvények 
megtartására alkalmas.  Tulajdonosa 2007 
óta a Biancoop Zrt., mely az első évben 
saját erőből valósította meg a működéséhez 
elengedhetetlenül szükséges fenntartási és 
felújítási munkálatokat.

A terület teljes kiterjedése közel 7 hektár, 
a pálya 20.000 m2, melyhez két oldalon 
lelátó, illetve aszfaltozott kiszolgáló 
területek tartoznak. Mind minőségét, 
mind pedig a technikai adottságokat 
tekintve is jó minőségű pálya, a hobbi 
célú technikai sportok iránt érdeklődők 
és a versenyzők körében is igen népszerű. 
 
2008 áprilisában döntés született a 
Gokart sportpálya fejlesztéséről. A projekt 
megvalósulásával a Gokart Stadion turiz-
must és bevételeket generáló hatása jelen-
tősen megerősödik, hiszen számos új szol-
gáltatás kerül kialakításra, a meglevők pedig 
minőségileg fejlődnek. A projekt megvaló-
sulása hosszú távon minőségi vonzerőt je-
lent és garantálja a Gokart Stadion verseny- 
képességét a turizmus nemzetközi piacán.

A Biancoop Zrt. A DAOP-2.1.1/ 
E-09-2009-0018. pályázati támogatással 
2012. 06. 30.-i átadással egy olyan aktív tu-
risztikai létesítmény létrehozását vállalta, 
amely a gokartozás élményével ismerteti 
az érdeklődőket a technikai sport alapjai-
val, a hazai motorsport számára oktatást és 
utánpótlásképzést tart. Mindemellett lehe-
tőséget biztosít vezetéstechnikai tréningek 
megtartására, illetve hasznos és élmények-
ben gazdag szórakozást nyújt az ideérkező 
vendégeknek.
A projekt keretében egy új, háromszintes 
modern épület kerül kialakításra, mely teljes 
mértékben akadálymentesített.

A projekt pontos címe: A Kecskeméti Gokart 
Stadion technikai és turisztikai fogadóké-
pességének javítása
A támogatás kedvezményezettje a 
Biancoop Szövetkezeti Kereskedelmi 
Zártkörűen működő Részvénytársaság.
A vissza nem térítendő támogatás 
mértéke 235.232.944.- Ft.

A Stadionhoz Gokart Hotel épül 44 
szobával, mely várhatóan augusztus elejétől 
üzemel.

A projekt elemei:

pályakísérő felületek 
felújítása, korszerűsí-
tése (boxutca, szervíz-
utak) 7571 m2

melyből a rendezvény-
terület 2246 m2

250 fős étterem kiala-
kítása
kültéri parkoló építése 
1200 m2-en
technikai kiszolgáló 
rész 993 m2-en: 12 db 
gokart elhelyezésére 
szolgáló box, valamint 
12 db szerviz, illetve 
tároló helyiség
öltözők, mosdók, kö-
zösségi helyiségek ki-
alakítása.

Kecskeméti Gokart Stadion
Kecskemét, Monostori út 3.
GPS koordináták: N 46.88264, E 19.697355

Lendületben a kecskeméti gokart sportélet

Hamarosan átadják
a Birizdó Kart komplexumotA kecskeméti  Gokart  Stadion hazánkban 
az egyik legnagyobb szabadtéri gokart pá-
lya, nemzetközi versenyek és rendezvények 
megtartására alkalmas.  Tulajdonosa 2007 
óta a Biancoop Zrt., mely az első évben 
saját erőből valósította meg a működéséhez 
elengedhetetlenül szükséges fenntartási és 
felújítási munkálatokat.

A terület teljes kiterjedése közel 7 hektár, 
a pálya 20.000 m2, melyhez két oldalon 
lelátó, illetve aszfaltozott kiszolgáló 
területek tartoznak. Mind minőségét, 
mind pedig a technikai adottságokat 
tekintve is jó minőségű pálya, a hobbi 
célú technikai sportok iránt érdeklődők 
és a versenyzők körében is igen népszerű. 
 
2008 áprilisában döntés született a 
Gokart sportpálya fejlesztéséről. A projekt 
megvalósulásával a Gokart Stadion turiz-
must és bevételeket generáló hatása jelen-
tősen megerősödik, hiszen számos új szol-
gáltatás kerül kialakításra, a meglevők pedig 
minőségileg fejlődnek. A projekt megvaló-
sulása hosszú távon minőségi vonzerőt je-
lent és garantálja a Gokart Stadion verseny- 
képességét a turizmus nemzetközi piacán.

A Biancoop Zrt. A DAOP-2.1.1/ 
E-09-2009-0018. pályázati támogatással 
2012. 06. 30.-i átadással egy olyan aktív tu-
risztikai létesítmény létrehozását vállalta, 
amely a gokartozás élményével ismerteti 
az érdeklődőket a technikai sport alapjai-
val, a hazai motorsport számára oktatást és 
utánpótlásképzést tart. Mindemellett lehe-
tőséget biztosít vezetéstechnikai tréningek 
megtartására, illetve hasznos és élmények-
ben gazdag szórakozást nyújt az ideérkező 
vendégeknek.
A projekt keretében egy új, háromszintes 
modern épület kerül kialakításra, mely teljes 
mértékben akadálymentesített.

A projekt pontos címe: A Kecskeméti Gokart 
Stadion technikai és turisztikai fogadóké-
pességének javítása
A támogatás kedvezményezettje a 
Biancoop Szövetkezeti Kereskedelmi 
Zártkörűen működő Részvénytársaság.
A vissza nem térítendő támogatás 
mértéke 235.232.944.- Ft.

A Stadionhoz Gokart Hotel épül 44 
szobával, mely várhatóan augusztus elejétől 
üzemel.

A projekt elemei:

pályakísérő felületek 
felújítása, korszerűsí-
tése (boxutca, szervíz-
utak) 7571 m2

melyből a rendezvény-
terület 2246 m2

250 fős étterem kiala-
kítása
kültéri parkoló építése 
1200 m2-en
technikai kiszolgáló 
rész 993 m2-en: 12 db 
gokart elhelyezésére 
szolgáló box, valamint 
12 db szerviz, illetve 
tároló helyiség
öltözők, mosdók, kö-
zösségi helyiségek ki-
alakítása.

Kecskeméti Gokart Stadion
Kecskemét, Monostori út 3.
GPS koordináták: N 46.88264, E 19.697355

Lendületben a kecskeméti gokart sportélet

Hamarosan átadják
a Birizdó Kart komplexumot
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Augusztus 23-án került sor az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér avatására, az épületet Tál-
lai András államtitkár adta át. Az önkormányzat 
még 2009-ben nyújtotta be az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér Címbirtokos pályázatot. Kis-
tokaj 53 millió forint támogatást kapott, melyhez 
25% önrészt kellett biztosítania. A közbeszerzést 
a Jánosik és Társa Kft. nyerte el, a 2011-ben kez-
dődött építés júniustól szeptember 16-ig tartott. 
A munka nem zavarta az iskola rendjét, jó együtt-
működés alakult ki a kivitelező, a megrendelő és 
az ÁMK között. Az eszközbeszerzésre 2012. ápri-
lis hónapban került sor. 
A kistokaji ÁMK iskolaépületének „U” alakú ud-
varán valósult meg a beruházás: a közlekedő, 
a 150 fős színházterem, valamint a mosdók és 
a teakonyha. Két meglévő terem átalakításával, 
felújításával létrejött egy könyvtárterem (iskolai és 
községi könyvtár összevonásával), a másik helyi-
ségben e-pont létesült. 
Az IKSZT lehetőséget ad kistokaj közösségei 
számára, hogy kulturált körülmények között, 
a legújabb audio-vizuális, számítástechnikai esz-
közökkel felszerelt, többfunkciós termekben szer-
vezzék programjaikat. A régi könyvtár épületét, 
amely felszabadult, a közérdekű munkavégzésre 
ítélt személyek csoportos letöltés során felújítot-
ták. Ma már ez az épület is a közösségek számá-
ra nyújt teret.

„Idén is számos lehetőségekkel vártuk a különbö-
ző korosztály képviselőit” – tájékoztatott Tóth Eri-
ka közművelődés-szervező az IKTSZ programok-
kal kapcsolatban. „Színházi „kabaré” délutánok, 
bálok, felolvasóestek, pénzügyi– és a munkaügyi 
központ által támogatott szaktanácsadások, 
a Bükk-Mak Leader Egyesület szakmai fóruma, 

Erőss Zsolt hegymászó előadása, fényképkiállí-
tás – ezek szerepeltek kínálatként ez évben. Igye-
keztünk az IKSZT programtervben megfogalma-
zott lehetőségeken túl is kiszolgálni a lakossági 
igényeket, ilyen például az iskola tornatermében 
tartott alakformáló torna, a Baba-mama börze és 
minden második héten a baba-mama klub. Ilyen 
kezdeményezésre születtek a nyelvtanfolyamok 
is: német nyelvoktatás az általános iskolásoknak 
és angol középszintű felkészítő nyelvtanfolyam 
diákoknak, felnőtteknek.”
„December hónapban is várunk mindenkit ren-
dezvényeinkre: 21-én, 17 órától az IKSZT színház-
termében karácsonyi koncert lesz, a műsorban 
szerepelnek a helyi általános iskola színjátszósai 
és a Kiss Kata Zenekar. 23-án adventi gyertya-
gyújtást tartunk a Milleneumi Emlékműnél, a helyi 
egyházak lelkészeinek részvételével. A gyertyát 
Betlehemből érkező lángból gyújtjuk meg, aki sze-
retne otthonába is hazavinni a „fényből”, feltétlenül 
hozzon magával egy mécsest vagy gyertyát.”

A 2012/13-as tanév indulásakor egy nagyobb, 24 
fős első osztályt köszönthettünk az iskolai Csibe-
táborban. Létszámunk növekszik, s várhatóan 
a közeljövőben ez tartósan így is lesz. 
Az iskola állami fenntartásba kerülése, az új tör-
vényi szabályozások megjelenése többletmunkát 
jelentenek az intézmény dolgozóinak, de a taní-
tás, tanulás folyamát ez nem befolyásolja. Az ed-
digi két napközis csoport helyett szeptembertől 
már hármat működtetünk.
Képzési kínálatunk is bővült a táncművészet te-
rén. A Diósgyőri Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény mellett a Diamond Dance Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézménynek is tanulói lehetnek 
a kistokaji iskolások. 
Továbbra is tanulhatnak intézményünkben a gye-
rekek furulyázni, járhatnak énekkarra, szakkörök-

re, középiskolai előkészítőkre, színjátszó szakkör-
be, sportolhatnak, íjászkodhatnak, túrázhatnak, 
de a helyi Lovaskertben megszervezzük számuk-
ra a lovaglást is.
Az angol nyelvet csoportbontásban, emelt szin-
ten is tanulhatják gyermekeink, de a közeljövő-
ben egy új nyelvoktató program tesztelésében is 
részt veszünk. Harmadik alkalommal rendeztünk 
Kistérségi Népdaléneklési versenyt, amire egyre 
többen jelentkeznek Miskolcról, s a környező te-
lepülésekről is.
A községi Mikulás ünnepségünkre már kértük 
a meghívott kicsiket, hogy csak egy felnőtt kí-
séretében érkezzenek, hiszen csak így tudtunk 
mindenkit fogadni a Csodamalom bábszínházi 
előadására. 

Az ÁMK szakmai fejlesztéseinkhez uniós pályá-
zatokat is igénybe veszünk.
A TÁMOP-3.1.5 jelű pályázatunkat augusztus vé-
gén zártuk, ami egy pedagógusunk mentorta-
nári képesítésének megszerzését tette lehetővé. 
Ez a főiskolai gyakorlóhellyé válásunk folyamatá-
nak fontos része volt.
November 30-án zártuk a TÁMOP-3.1.7-es pá-
lyázatunkat, melynek témája: Felkészülés a re-
ferencia-intézményi szolgáltatásra volt. A peda-
gógusok nyolc hónap alatt 8 féle pedagógus 
továbbképzésen vettek részt, mely a referen-
cia-iskolai működésre, valamint a főiskolai gya-
korlóhellyé válásra készít fel. 
Az óvoda, bölcsőde létszáma különösen indo-
kolttá teszi az óvoda bővítését. A csoportszobák 
kialakítása, berendezése esztétikus, otthonos, de 
a több mint száz kisgyerek elhelyezése már egyre 
nagyobb szervezést igényel.
Sok új program, kezdeményezés jellemzi az óvo-
da életét is. Ebben a nevelési évben különleges 
élmény volt mind a nagyszülők, mind az unokák 
számára a novemberben megvalósult nagyszü-
lők – ovisok teadélutánja, de jól sikerült a Luca 
napi vásár is.
2012. augusztusában pályázatot készítettünk 
a TÁMOP-3.1.11-12/2 számú Óvodafejlesztés ki-
írásra. A pályázatot Kistokaj Község Önkormány-
zata nyújtotta be, a megpályázott összeg közel 
10 millió forint. A pályázatot befogadták, a támo-
gatást elsősorban óvodapedagógusok szakmai 
továbbképzésére, különböző óvodai tehetség-
gondozó foglalkozások megtartására, szakmai 
előadásokra, valamint óvodai játék és képesség-
fejlesztő eszközök, bútorok megvásárlására lehet 
fordítani.
Az ÁMK Általános Iskolája 2012. júniusában a TÁ-
MOP-3-4-3-11/2 számú Iskolai tehetséggondo-
zás kiírásra nyújtott be pályázatot, amelyet július-
ban befogadtak. A megpályázott összeg 15 millió 
forint. Támogatás esetén öt képességterületen 
(matematika, nyelv, mozgás, vizuális, természeti) 
hétféle tehetséggondozó foglalkozást indítanánk 
heti rendszerességgel. Ehhez tanulmányi verse-
nyek is kapcsolódnának, valamint 3 bentlakásos 
és 4 nem bentlakásos tehetséggondozó tábort 
is szerveznénk tehetséges diákjaink számára. 

Augusztusban átadták az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Teret, benne 

egy 150 fős színházteremmel

Avatás

Pályázatok

IKSZT-programok

Általános Művelődési 
Központ (ÁMK)
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Része még a projektnek több pedagógusképzés, 
valamint eszközök vásárlása is.
2012. szeptemberében az iskola a TÁ-
MOP-3.1.4-12/2 számú „Innovatív iskolák fejleszté-
se” című pályázatot is benyújtotta. A megpályázott 
összeg 47 millió forint, amit – támogatás esetén – 
az intézmény az angol nyelv és az informatika ok-
tatásának tovább fejlesztésére, valamint a minden-
napos testnevelés feltételrendszerének javítására 
fordíthat. Természetesen ennek a pályázatnak is 
része a pedagógusok szakmai továbbképzése, 
valamint a több millió forintos eszközfejlesztés.

Elérkeztünk a geotermikus távhőrendszer kiala-
kításának egyik fontos állomásához, a lakossági 
igényfelméréshez. Hamarosan felkeresik Önö-
ket az önkormányzat és a GeoWendung Zrt. ál-
tal megbízott személyek, akik kérdőívet adnak át 
a tulajdonosoknak nyilatkozat céljából. A lakos-
sági igényfelmérő lap elektronikusan is letölthe-
tő honlapunkról: www.kistokaj.hu és beküldhető 

a hivatal@kistokaj.hu címre. A kitöltött igényfel-
mérő lapokat a megbízottaknak is át lehet adni, 
vagy a Polgármesteri Hivatalba is beküldhető: 
3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. Az igényfelmérés 

anyagi kötelezettségvállalást nem jelent, összesí-
tése a KEOP pályázat benyújtása miatt sürgős. 
Ezúton köszönjük mindazok önkéntes munkáját, 
akik vállalták a lakossági tájékoztatást, a geoter-
mikus fűtési rendszer kialakításával kapcsolatos 
kérdőív kiosztását.

A nyugdíjasokért, az idősekért tett hosszú év alatt 
végzett közösségi munkájáért kapott kitüntetést kis-
tokaji Ezüstfény Nyugdíjas Klub egyik tagja, Kupai 
Béla bácsi, aki az ország mindösszesen tíz díjazott-
jának egyike volt. Az MSZP Országos Nyugdíjas 
Tagozatának Elnöksége Szépkorúak Érdemérmet 
adományozott a nyugdíjasokért, az időskorúakért, 
a közösség érdekében kifejtett kimagasló, áldozat-
kész munkája elismeréséül. Gratulálunk neki!

Az év végéhez közeledvén mindenki számot vet 
az elvégzett munkáról. Az „Ezüstfény” Nyugdíjas 
Klub mozgalmas évet zárt, majd minden hónap-
ra esett egy-egy rendezvény, fellépés vagy bál. 
Reméljük, az alábbi színes felsorolással azoknak 
is kedvük támad részvételre, akik eddig távol ma-
radtak tőlünk.
– Január 7-én meghívottként vettünk részt a mis-

kolci Mozgáskorlátozottak Klubjának Pótszil-
veszteri mulatságán.

– Február 18-án Farsangi bált rendeztünk az 
IKSZT színháztermében.

– Március 6-án kirándulást szerveztünk a Zsóri 
fürdőbe.

– Április 21-én „Tavaszváró” bált tartottunk az 
IKSZT színháztermében.

– Május 24-én nótadélutánra és közös szalonna-
sütésre hívtuk az érdeklődőket a klubhelység 
udvarára.

– Június 6-án a Máltai Szeretetszolgálathoz kap-
tunk meghívást. 

– Július 12-én egész napos fürdőzésen vettünk 
részt Hajdúnánáson.

– Augusztus 20-i ünnepség keretében benevez-
tünk a meghirdetett főzőversenyre. Hagyo-
mányőrző ételünknek (Csikóstokány pásztor-
tarhonyával) nagy keletje volt!

– Szeptember 5-én az Idősek napján műsort ad-
tunk.

– Október 17-én a területi Röpülj páva népdalver-
senyen Kisgyőrben képviseltük községünket.

– Szintén ebben a hónapban, 30-án Arató bált is 
tartottunk a színházteremben, folklór műsorral.

– November 14-én az idősek napjának tiszteleté-
re újra ellátogattunk, és műsorral kedvesked-
tünk a Máltai Szeretetszolgálat lakóinak. 

– November 24-én nagysikerű Katalin-Erzsébet 
bált rendeztünk a színházteremben.

– December 12-én a miskolci Mozgáskorlátozot-
tak Klubjának meghívására karácsonyi dalok-
kal szerepeltünk Miskolcon.

A zenés-táncos összejöveteleken a jó zenéről 
Pánczél Géza gondoskodik, akik szintetizátor já-
tékával mindig kiváló hangulatot teremt; köszö-
net érte.
Várjuk mindazon – nemcsak nyugdíjas!– vidám-
ságot, nótát, társaságot kedvelő lakosok jelent-
kezését, akik kellemes órákat szeretnének tölteni 
egy barátságos közösségben.
Klubnapjainkat a hónap első csütörtökjén (ónodi 
vásár napja) délután 14 órától tartjuk a régi könyv-
tár (Posta mögötti épület) helységében rendez-
zük. Ha bővebb felvilágosítást szeretnének, 
keressék Tóth Erikát az alábbi elérhetőségek bár-
melyikén: 46/222-258, 30/576-15-94.

Kitüntetés

Nyugdíjas Klub

Geotermikus távhőrendszer
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A régióban egyedülálló ötlet született 2012 má-
jusában, az ennek nyomán megvalósult lovas 
program főszervezőjét, Lukácsi Verát kérdeztük 
az eseményről.
„Korábban többször alakult ki konfliktus a han-
gos motorosok, quadosok és a lovasok között. 
Bár itt Kistokajban lassan kezdenek megszokni 
bennünket és vigyáznak ránk, az autósok las-
sítanak, szerettük volna megmutatni, hogy az 
elvileg összeférhetetlen lóerők igen is tudnak 
együtt szórakozni és szórakoztatni, példát mu-
tatva ezzel másoknak is, hogy békében, egy-

„Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb álla-
potban magatok mögött hagyni, mint ahogy talál-
tátok” Az idézetet a cserkészet alapítója, Baden 
Powell utolsó levelében fogalmazta meg, és 
hozzátette: ha úgy érezzük, hogy ezt megtettük, 
akkor nem vesztegettük el az időnket. Mi is, akik 
megálmodói voltunk településünk cserkészcsa-
patának, egy kicsit többet akartunk tenni a kö-
zösségért. Szeptemberben az IKSZT keretében 
15 lelkes cserkészjelölttel megkezdtük munkán-
kat Szent György Cserkészcsapat néven. 
Mit is csinálunk mi cserkészek? Sokat játszunk, 
énekelünk, kirándulunk, táborozunk, és azért ta-
nulunk is tájékozódást, főzést, csomózásokat. 
Nagy örömöm, hogy a Magyar Cserkészszövet-
ség 100 éves évfordulójának évében sikerült ezt 
a csapatot létrehozni. Foglalkozásainkat minden 
héten, pénteken 16.45-től tartjuk az iskola torna-
termében. Várunk szeretettel új tagokat is fiata-
lokat és idősebbeket is, hisz cserkész lehet min-
denki 0-tól 99 éves korig, sőt azon is túl. Ajánljuk 
honlapunkat ahol elérhetőségünket és eddigi 
beszámolóinkat is megtalálják: www.sites.goog-
le.com/site/szentgyorgycscs/home

mást nem zavarva lehet együtt élni és jól érezni 
magunkat. 
Így jött létre az egyedülálló, abszolút önkölt-
séges, és önkéntes munkán alapuló gyermek-
napi rendezvényen belül egy színvonalas lovas 
program. Először a lovas gyerekek egy zenére 
megkomponál lovas quadrille-t mutattak be 

Köszönetnyilvánítás Az eseményekkel kapcsolatban az Önkormányzat köszönettel tartozik Tankó 
Ildikónak, Kelemenné Tasi Andreának és Lukácsi Verának a gyermeknap és a falunapi programok fő szer-
vezőinek, akik áldozatkész, heteken át tartó munkával készítették elő a rendezvényeket. Kiváló szervező-
készségükre a jövőben is számít Kistokaj. Rajtuk kívül a polgárőrség tagjai és a kistokaji fiatalok önkéntes 
munkával szintén nagyon sokat tettek, hogy minden gördülékenyen működjön, de nem szabad megfe-
ledkezni a vállalkozókról és a cégekről sem, amelyek önzetlen felajánlást és támogatást nyújtottak.

Lovak és quadok

Cserkészcsapat alakult

összhangba hozva a különböző mozgású lova-
kat a zenével. A laikus, nagyszámú közönség is 
nagyon élvezte, a látványosabb elemeket han-
gos tapssal jutalmazták. Majd következett még 
látványosabb rész, ahol a lovak lóereje verseny-
zett versenymotorokkal és quadokkal. A motoro-
sokat Szokoly László, senior versenyző önzetlen 

segítsége révén Mályiból köszönthettük a ren-
dezvényen. A quadosok Csehovics Attila ve-
zetésével Kistokajból érkeztek, és késő estig 
önkéntesen szórakoztatták a lelkes gyerekeket. 
A könnyednek tűnő produkció hátterében ko-
moly előkészületek, gyakorlás folyt, hogy a lova-
kat összeszoktassuk, illetve a zenés quadrille-t 
összeállítsuk és begyakoroljuk. Ezért köszönet 
a lovas gyerekeknek: Farkas Mercédesznek, 
Hegedűs Dórának, Kovács Flórának és Rácsok 
Adriennek, illetve a gyakorlás alatt az egyik lo-
vunk pótlására „kölcsönkapott” ló gazdájának, 
Lengyel Zsuzsannának. 
A lovas program sikerén felbuzdulva az augusz-
tusi falunapok keretén belül is megrendeztünk 
egy játékos lovas programot, amely szintén 
nagyszámú közönséget vonzott. A nap folyamán 
három számban játékosan mutathatták meg 
tudásukat a lovas gyerekek és lovak, akik nem 
csak a környékről, hanem más megyéből is szép 
számmal érkeztek. Hála a sok felajánlónak, szép 
kupákkal, szalagokkal és rengeteg tárgynye-
reménnyel mehettek haza. Külön öröm, hogy 
mindhárom számban kistokaji ló és lovas örülhe-
tett a győzelemnek.”

Kistokajban először 
láthatott a közönség 

színvonalas lovas 
bemutatót



www.kistokaj.hu 9

Egyházi üzenetek

És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta 
őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt 
rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne 
féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, 
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő szü-
letett ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid vá-
rosában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok 
egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a já-
szolban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága 
jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, 
és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban 
Isten nek, és a földön békesség, és az emberek-
hez jóakarat.” Miután elmentek tőlük az angyalok 
a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: 
„Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: 
hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az 
Úr.” (Lukács 2. 9-15)
Advent az eljövetel, de a mai ember valami olyan-
nak az eljövetelére vár, amely igazi élményt jelent 
számára. A gyermekek várják az ajándékot, 
és egyre többen a pénzt, hogy legalább kará-
csonykor legyen meg a fényes kivilágított „kará-
csony illúziója”. S ekkor összegyűlik a család és 
a karácsonyfa izzók színes tarkaságában még-
is megragadja az embert, valami titokzatos és 
ünnepélyes, és ha már sokan nem is éneklik el, 
a mennyből az angyalt, mégis talán marad vala-
mi, amit úgy nevezhetnénk egy élmény betelje-
sülése, a család meghitt szeretetteljes együttléte. 
Ilyenkor még a legkérgesebb szívű ember is tö-
rekszik rá, hogy legalább most, legalább kará-
csonykor ne káromkodjon, és ne ordibáljon, és 
ne káromolja az Istent. Még a legönzőbb ember 
is törekszik arra, hogy az ajándékokon túl adjon 
egy kicsit önmagából, és megpróbálja szereteté-
vel átölelni a másik embert, mert valahol mindany-
nyian a Szere tet eljövetelére várunk. Ez a váradal-
munk pedig beteljesült: az Üdvözítő megszületett, 
benne van elég Szeretet, számodra is, hogy te is 
szerethesd azt, akinek Rád van szüksége. 
Mindehhez azonban Hitre van szükség, de a hit 
nem látható, mégis világokat képes megmoz-
dítani. A pásztorok hitből indulnak el, mert el-
hiszik, hogy amit látnak, az nem káprázat, nem 
a karácsony illúziója csupán, hanem a valóság. 
Karácsony a keresztyén hitünk születésnapja 
is, de ez a váradalom, akkor teljesül be minden 
ember számára, amikor Krisztus majd másod-
szor jön el a földre, és már nem, mint nekünk 
kiszolgáltatott kisgyermek, hanem mint a Vi-
lág Ura, a Megváltó Isten Fia, és akkor minden 

szem meglátja Őt, Ady szavaival szólva, a fé-
nyest, a nagyszerűt mindörökre látja majd az 
ember. Mi Keresztyének, akik hisznek Krisztus-
ban, legyenek bármely felekezet tagjai, erre az 
eljövetelre várunk és az adventi koszorú gyer-
tyáinak fénye mögött meglátjuk az Örökkévaló 
Jézus Krisztus ragyogását, érezzük az Ő Sze-
retetét, amely értünk lobogott és értünk aludt 
ki a keresztfán, de Feltámadása által ez a fény, 
erősebb lett mindennél. Ez a Fény erőt, reményt 
ad, ez a Fény bátorít, át akarja hatni minden 
Kistokaji ember szívét is, hogy hit által megta-
pasztaljuk Jézust, aki nélkül nincs karácsony, 
aki átragyog minden benne hívő lelkén, hogy 
az ünnepi megterített asztaloknál is átéljük az 
Ő jelenlétét és megtapasztaljuk az igazi béke-
séget, az igazi családi együttlét örömét, mert 
megtapasztaltuk az Ő jelenlétét. Ámen.

Boda Attila
református lelkész

Kistokajban a Széchenyi István u. 119. sz. alatt, a te-
mető ravatalozójával szemben 1980-ban épült meg 
a Római Katolikus Kápolna, az akkori plébános – 
Sípos Zoltán – segítségével, úgy lelki, mint anyagi 
hozzájárulásával. Az atya Mályiban látta el lelki-
pásztori teendőit, községünk akkor oda tartozott.
A római katolikus vallású hívők 1983-tól Mis-
kolc-Martinkertvárosi Plébániáról kaptak lelki-

pásztori ellátást, Kormos Gyula plébános sze-
mélyében, aki 1993-ig szolgált a falunkban, majd 
beteg lett, és később elhunyt. Ezek után hét plé-
bános váltotta egymást különböző helyekről, vé-
gül 2009. augusztus elsején érkezett Tóth István 
jelenlegi plébános Martin-Kertvárosból. Feladatát 
egyszerre négy helyen is lelkiismeretesen látja el.
Az egyházközség római katolikus lélekszáma 
a 2001. évi adatok szerint 616 fő. Minden hónap 
második és negyedik szombatjának délutánján 
16:30 órai kezdéssel rendeznek szentmisét, ter-

mészetesen minden fő ünnepeken is, más idő-
pontokban. Keresztelés, temetés, harangozás 
bejelentésére helyben, a szentmisék alkalmával, 
a kápolnában van lehetőség.
Hitoktatást minden héten egyszer, szerdán tart 
az iskolában Maglóczki Ibolya, akihez jelenleg 21 
tanuló jár.
Az egyház fenntartásához adományokat szere-
tettel fogadnak, mellyel kapcsolatban id. Bernáth 
Józsefnéhez lehet fordulni. Elérhetőségei: Kisto-
kaj, Béke u. 37. Tel: 46/404-212.

A Kistokaji Református Gyülekezet min-
denkit szeretettel hív a Református Temp-
lomba, amely a falu egyetlen nagyobb 
létszámot is befogadni tudó szakrális 
épülete. Legyünk együtt Karácsony Szent-
estéjén, ünnepeljük együtt Jézus Krisztus, 
Isten Fia, a Megváltó, születésének ünne-
pét. Szentestén, december 24-én, hétfőn 
délután 17 órakor, a Templomban Isten-
tisztelet a gyermekek műsorával. 
December 25-én délelőtt 9 órakor Ünnepi 
Úrvacsorás Istentisztelet, december 26–án 
Karácsony másodnapi Istentisztelet dél-
előtt fél 10-kor. Istentiszteletek minden va-
sárnap délelőtt 9:30 és délután 15 órakor, 
gyermek istentisztelet délután 15 órakor, 
gyülekező a Templomnál. További alkal-
mainkról az Istentiszteleteken, a kihelyezett 
plakátokon vagy a 30/4732084 telefonszá-
mon érdeklődhet.

Adventtől Adventig

Római Katolikus Kápolna

Változások a temetőben
2013. január 1–től változások lesznek a Refor-
mátus Temető rendjében és díjszabásaiban is, 
hiszen annak rendezettsége minden kistokaji pol-
gár közös ügye kell, hogy legyen. 
1.) Minden egyházi vagy köztemetőkben szoká-
sos módon, de méltányosságot figyelembe véve 
kérjük a sírhelyek újra megváltását, amely 25 év 
használati időre vonatkozik. 
2.) A megváltási és újra megváltási díj azonos. 
Az évi egyházfenntartási díjat fizetőknél a ked-
vezmény 50%. 
3.) Egyszemélyes sírhely (az elmúlt időszakhoz 
képest 5000 Ft-tal emelkedett) 40 000 Ft. A ket-
tős sírhely ára 80 000 Ft, az urna sírhelyért 20 000 
Ft-ot kell fizetni. A sir nyitási engedélye 10 000 
Ft, a sírkőállítás maradt 15 000 Ft. Egy sírhelybe 
maximum 2 koporsó, illetve 4 urna helyezhető el. 
A sírhelyhasználati jogosultságot a temetés előtt 
kell igazolni. 
4.) A megváltott, sírhelyre, ahol temetkezés még 
nem történt, kérjük legkésőbb 2013. március 
31-ig névvel megjelölni és a sírhelyjogosultságot 
igazolni. A fenti időponthoz viszonyítva egy éven 
belül használatba venni, vagyis arra ráépíteni, 
egyébként elévül. 
Együttműködésükre számít és azt megköszöni 
a Kistokaji Református Egyházközség. 
További információk: 30/4732084



www.kistokaj.hu10

Egyházi üzenetek

Egy monda szerint egy szegény asszony gyer-
mekével az ölében elindult a szomszéd falu felé, 
hogy megélhetését elősegítse. A fiú volt egyetlen 
kincse. Útja egy furcsa hegy mellett vezetett el. 
Az asszony legnagyobb csodálkozására egyszer 
csak ez a hegy megnyílt. A hasadás bepillantást 
engedett a barlangba. Csodálatos látványt tárult 
elé: ott bent sokféle kincs tündökölt: arany, ezüst, 
drágakövek. Az asszony akkor azt mondta ma-
gában: ha csak egy keveset is magammal viszek 
ezekből, véget ér a szegénységem, és minden 
nyomorúságtól megszabadulok. A gyermeket 
magával vitte, és belépett a hegy gyomrába. 
Tudta, hogy azt visz el, amit akar. Belefúrta ma-
gát a kincs-tömegbe, hogy a legértékesebb és 
legszebb darabokat vigye magával. Nem győzte 
halmozni a sok drágaságot. A hegy hangja köz-
ben egyre szólította: „A legértékesebbről meg ne 
feledkezz! Nemsokára letelik az időd, és menned 
kell!” Egyre inkább kapkodott az aranyak után, 
egyre értékesebbek után kutatott. „A legértéke-
sebbről meg ne feledkezz!” – csengett a fülébe 
újra és újra a hegy hangja. „Most már menned 
kell!” – szólt a hegy. 
Az asszony kapta a kincset, amit összegyűjtött, 
és kiszaladt a hegy gyomrából; amely nagy ro-
bajjal összezárult mögötte. A kötője tele volt kin-
csekkel. Egy pillanatra nagyon boldognak érezte 
magát, ám egyszerre áthasított rajta a szörnyű 
fájdalom: a gyermekéről megfeledkezett, bent 
hagyta a hegy gyomrában. „A gyermekem!” – 
sikoltott fel egyszerre. Bánatában szétszórta 
a kincseit, és haját tépve, örök boldogtalanság-
ra ítélve vánszorgott tovább.
„A legértékesebbről meg ne feledkezz!” – mond-
hatnánk a karácsonyhoz közeledve. Az ünnep-
hez, amelyben igen nagy szerepe van annak, 
hogy mennyire vesszük észre a legértékesebbet, 
a legfontosabbat, a leglényegesebbet, Jézus 

Krisztust, aki kisgyermekként jött közénk. Ezt az 
üzenetet közvetítik az adventi koszorú gyertyái 
és az adventi várakozás, készülődés. Persze 
fontos lenne, hogy ne csak egy napra vegyük 
ezt észre, hanem minél gyakrabban, vagy akár 
életünk minden napján. Ebben segítenek csalá-
dunk, barátaink, közösségeink. Mi is ebben sze-
retnénk segíteni, kistokaji görög katolikusok.
Az egyházközséget több mint 15 éve Szónocz-
ki János, akkori sajópetri parókus atya kezdte el 
szervezni, majd munkáját átvette Obbágy Miklós 
atya. Az évek alatt kialakult egy mag, mely ma már 
igyekszik kivenni a részét a falu kulturális életéből. 
Célunk, hogy a többi egyházzal együttműködve 
a „legértékesebbre” felhívjuk a figyelmet. Részt 
veszünk a ökumenikus alkalmakon, az idősek 
napján, az iskolai rendezvényeken, az augusztus 
20-i ünnepségeken vagy a gyertyagyújtásokon.
Emellett a római katolikusok kis kápolnájában 
(sajátunk sajnos nincs) végezzük a szertartása-
inkat és szervezzük közösségi életünket. Az idén 
nyáron például egy jól sikerült Máramaros-szi-
geti kiránduláson jártunk a miskolc-szirmaiak, 
sajópetriek, sajóládiak és ónodiak társaságá-
ban. Hisszük és valljuk, hogy ezek a közösségi 
alkalmak erősítenek bennünket, hiszen mindany-
nyiunknak szüksége van a mai világban támasz-
ra, vigaszra vagy reményre.
Azt kívánom, hogy ez a remény szülessen meg 
mindannyiunk szívében és családjában ezen 
a karácsonyon, úgy, hogy a „legértékesebbről 
meg ne feledkezzünk”: Isten és embertársaink 
szeretetéről, mert ez nemcsak értékessé, hanem 
szebbé is teszi életünket.
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok:

Stefán Zoltán
miskolc-szirmai és kistokaji

görög katolikus parókus

Itt vagyunk még ádventben, de karácsony kü-
szöbén. Az ünnep hangulata egyre inkább 
hat ránk. Olyan kezd lenni körülöttünk a világ, 
mintha muzsikából és illatból állt volna össze. 
Minden csupa hangulat és áhítat. A kérdés 
azonban megkerülhetetlen: Meglátjuk-e az ün-
nepben az igazi Krisztust, minden érzelgősség 
és romantika nélkül? Érzékeljük a karácsony lé-
nyegét fenyegető veszélyt? A szentimentális és 
romantikus elemek keverednek a durva piaci 
materializmussal, és visszataszító torzó szüle-
tik: a giccs-karácsony. A kereskedők kínálják 
a karácsonyi kerti törpét, digitális fenyődíszt, 
gonosz krampusz-Heródest és betlehemi is-
tálló szalmát. Valamint a kellékek része a lágy 
zene, mákos bejgli, fenyőfa helyett a műfenyő 
is megteszi…
Az üzletté lett karácsonytól vissza kell térnünk az 
igazihoz! Látjuk-e az igazi Jézust? Mert a kará-
csony még csak nem is a szeretet ünnepe, ha-
nem Isten érkezése hozzánk Jézus Krisztusban. 
Ne vonják el a figyelmünket a kellékek! Keressük 
azt a Jézust, aki nem csupán egy kicsi gyermek 
a jászolban, hanem az élő Isten érkezése kö-
zénk. Jézus Krisztus a megfelelő, éltető Isten-kö-
zelség. A felfoghatatlan, mindenható élő Istent 
optimális közelségbe hozza. Mert Isten-vágyunk 
van. Szükségünk van Istenre. Mindenkinek van 
istene. Ha nem ismerjük fel Jézusban, akkor bál-
ványokat teremtünk magunknak: pénz, hatalom, 
önzés, élvezet-isteneket. Jézusban Isten testté 
lett, emberi formában jött el, hogy átkaroljon, 
hogy szent önmagát elérhetővé, láthatóvá, hall-
hatóvá tegye.
A karácsony Istennek ezt a megnyilatkozását, 
teljes elajándékozottságát, mérték nélküli szere-
tetét hirdeti. 
A világ mégis szkeptikus, sőt tiltakozik. János 
evangélista így ír: „A világosság a sötétségben 
fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” (János 
1,5) A bibliai szent éj nemcsak „csendes éj, 
szentséges éj” volt, hanem konok is, hideg is, 
mivel „a szálláson nem volt számukra hely”. 
(Lukács 2,7), „az övéi nem fogadták be őt”. 
(János 1,11) A mai napig érzékeljük az elutasí-
tást, de ez mindig is így volt. Ezen nem hábo-
rodhatunk fel. Jézus erre felkészítette követőit. 
Ha az „adjonistenre” nincs „fogadjisten”, az ál-
dás visszaszáll ránk. (Máté 10,13) 
Ma örvendezni akarunk Józseffel és Máriával, az 
angyalokkal és a pásztorokkal, mert elérkezett 
közénk a „tündöklő égi Jel”, Isten eleven szere-
tete. Családba érkezett, ezért megújít minden 
emberi közösséget, mert békét hozott. Külső kö-
rülmények nem ronthatják el. Itt van köztünk, kö-
zel hozzánk, hogy felemeljen, erőt adjon megélni 
a szépet és a csodát. 
Ő a fontos! Ő az eredmény! Ő ad áldott ünnepet!

Szuhánszky István
metodista lelkipásztor

A legértékesebbről meg ne feledkezz!

Mű karácsony, mű 
öröm helyett – igazi 
karácsonyt, igazi Jézust!


