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Kedves Olvasók!

A Kisbíró a helyben szokásos tájékoztatás mellett az egyik legfontosabb hírfor-
rás településünket érintő kérdésekben. 2014-ben megújult külsővel szeretnénk 
gyakrabban megjelentetni a kiadványt, hogy az aktuális programokról és fejlesztésekről 
hiteles tájékoztatást kapjanak a kistokaji lakosok. Az önkormányzat hírei mellett az Integ-
rált Közösségi Szolgáltató Tér rendezvényeinek, a településen 
működő intézmények és civil szervezetek kulturális és közösségi programjainak 
is teret adunk a kiadványban. 

A Kistokajban megvalósuló beruházások, fejlesztések különösen indokoltá teszik 
a rendszeres tájékoztatást, így a gazdasági élet szereplői, a fejlesztéseket végrehajtó cégek 
rendszeres tájékoztatást nyújtanak a Kisbíróban. Ugyanakkor fontos, hogy a lakossági 
vélemények, kezdeményezések is megjelenhessenek a kiadványban, ezért várjuk a Tisztelt 
Olvasóink azon témajavaslatait, amelyek leginkább foglalkoztatják településünk lakóit.

Ambrus Gyöngyi 
polgármester, Kistokaj

Tisztelt Kistokajiak, kedves Olvasó!

Örök igazság, „amit nem ír meg az újság, az szép lassan a múlt homályába vész”. 
Kistokajnak van mire büszkének lennie. Gazdagodhatott egy megújult napközi otthonos 
óvodával, bölcsődével, komoly árvízvédelmi lépéseket sikerült tenni a Hejő patak mentén, 
fejleszthettük az orvosi, fogorvosi rendelőt, a gyógyszertárat, de a falumegújítás 
és a Miskolc-Kistokaj-Mályi-Nyékládháza kerékpárút építése is mérföldkő a település életé-
ben, hogy csak a legfontosabbakat említsem. 

Számomra öröm, amikor olyan beruházásokat láthatok viszont egy helyi újság hasábjain, 
amelyek megvalósulásához segítséget nyújthattam. Így kapok visszajelzést ugyanis arról, 
milyen jelentőséget is tulajdonít az adott közösség egy-egy kormányzati döntésnek. 
Bízom abban, hogy még sok közös sikerről olvashatok a Kisbíró következő számaiban, 
amelyhez kívánok a Kistokajnak és a helyi szerkesztőségnek sok sikert!

Tállai András 
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára, Országgyűlési Képviselő 
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Tállai András államtitkár úr adta át 2014. január 23-án a 
kistokaji Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
teljes körűen felújított, emeletráépítéssel kibővített épü-
letét. Köszöntő beszédében elismeréssel szólt a település 
fejlesztéséről a megvalósult és folyamatban lévő beru-
házásokról. Kistokaj lélekszáma folyamatosan gyarapo-
dik, a növekvő gyermeklétszám indokolta negyedik óvo-
dai csoport indítását, így 103 kisgyermek vette birtokba 
az óvodát.

A felújítás során meglévő konyha és tornaszoba fölé 
emeletráépítéssel csoportszoba, foglalkoztató, vezető 
óvónői, óvodapedagógusi szoba, öltöző, mosdó, takarító-
szertár került, a másik szárnyban új ablakokat kaptak 
a felújított csoport szobák, valamint mosó-szárító helyi-
séggel bővült az épület.  

Az önkormányzati fenntartásban önálló intézményként 
működő négy óvodai és egy bölcsődei csoport nyugodt, 
biztonságos környezetben, nagy játszóudvarral, fejlesz-
tő játékokkal várja a gyermekeket. A fejlesztés pályáza-

ti támogatásból és önkormányzati fi nanszírozásból jött 
létre. Örvendetes, hogy a beruházás munkahelyterem-
tést eredményezett, a csoportfejlesztéssel három óvónő 
és egy dajka alkalmazására került sor. Ambrus Gyöngyi 
polgármester megköszönte a szülők türelmét, együttmű-
ködését, az óvoda dolgozóinak és a közmunkásoknak a 
tevékenységét, s mindazok munkáját, akik részt vettek a 
pályázat megvalósításában. 

Az átadórendezvényen az óvodások műsorát láthatták 
a megjelentek. A délelőtti időpont ellenére nagy érdeklő-
dés kísérte az eseményt, melyen több mint 160-an vet-
tek részt. Az önkormányzat óriás tortával és ajándékcso-
maggal lepte meg a gyermekeket.

Új köntösben és tágasabb környezet-
ben játszhatnak a gyerekek.

Óriás torta a kicsiknek 

PannErgy Nyrt. leányvállalata a PannErgy Geotermi-
kus Erőművek Zrt. 2014. január 21-én 17 órai kezdettel 
megtartotta a Kistokaj Polgármesteri Hivatalába meg-
hirdetett lakossági tájékoztatását az új Széchenyi Terv 
keretében megvalósuló „Fenntartható típusú 10 ha-os 
üvegházfejlesztés K+F pilot” projektjével kapcsolatban. 

2013. május óta üzemel a PannErgy Csoport beruházá-
saként Magyarország legnagyobb geotermikus energia 
kapacitását nyújtó rendszer Kistokajban, amely által 
környezetbarát hőszolgáltatáshoz jut Miskolc Megyei 
Jogú Városa. A Miskolci Geotermikus Projekt elnyerte 
a GeoPower Market „2013. legjobb fűtési projektje” nem-
zetközi díjat.  

A megújuló energiát Kistokaj Község is intenzíven kí-
vánja hasznosítani. A PannErgy Csoport egy innova-
tív növénytermelő üvegház-komplexum megvalósítá-

sát végzi jelenleg Kistokajban, amely Magyarországon 
egyedülálló technológiát vonultat fel, a geotermikus hő-
ellátó rendszer hulladék hőjét hasznosítva. Ezzel a tér-
ség és Kistokaj közép-európai mércével mérve is jelen-
tős megújuló energia felhasználása mellett, a magyar 
kertészeti ágazat meghatározó szereplőjévé válik.

Környezetbarát üvegház-komplexum 
Magyarországon egyedülálló technológiát vonultat fel a PannErgy Csoport, a geotermikus 

hőellátó rendszer hulladék hőjét hasznosítva. 
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Kistokaji Geotermikus Hőközpontba és a Miskolci Egye-
temre látogatott el 2014. február 7-én Gandi Tugsjargal 
mongol nagykövet asszony, aki a Geo Nord Geotermikus 
Távhő Klaszter meghívására érkezett. A geotermikus 
energiahasznosítás területén lévő együttműködés lehe-
tőségeiről és diákcsereprogramról folytatott nagykövet 
asszony tárgyalásokat a szakemberekkel. 

„A nagykövet látogatása Kistokajban Magyarország ke-
leti nyitásának része. A mongolokkal való kapcsolatépí-
tés nem kizárólag az energetika területére koncentráló-

dik, hanem a kutatás-fejlesztésben és az oktatásban is 
keresnek lehetőségeket. Vendégeink megismerték a Kis-
tokajba tervezett lakossági távfűtőrendszert és a több-
lépcsős geotermikus hőhasznosítás által kínált lehetősé-
geket. A Miskolci Egyetem szakembereinek már vannak 
kutatási tapasztalatai Mongóliával kapcsolatosan, amely 
alapja lehet egy jövőbeni együttműködésnek. A Geo-Nord 
Klaszter vállalja a közös magyar-mongol kutatás-fejlesz-
tési feladatok jövőbeni koordinálását” – nyilatkozta Ga-
ramvölgyi Attila a GEO-Wendung Zrt. igazgatósági tagja. 

Geotermikus hőhasznosítás és 
diákcsere programról tárgyaltak

Megbecsülés 
és tisztelet

Az ajándék csomagok és köszönő levelek már koráb-
ban megérkeztek, most az estebéd, a közös éneklés 
és a beszélgetés jellemezte a januári rendezvényt. 
Kistokaj lakossága meghaladta a 2200 főt, ebből a 65 
éven felüli lakosok száma 228, valamennyien meghívást 
kaptak az ünnepségre. A képviselő-testület nevében 
Ambrus Gyöngyi polgármester és az est díszvendége 
Tállai András önkormányzati államtitkár üdvözölte a 
vendégeket, megemlékezve az idősek világnapjáról. Ki-
emelte, hogy az idősebb állampolgárok megbecsülése, 
tisztelete a megemlékezéseken túl át kell hogy hassa éle-
tünket, mindennapjainkat. Külön köszöntötte az Ezüst-
fény Nyugdíjas Klub tagjait, akik a kistokaji közösségi 

rendezvényeken rendszeresen fellépnek. Az ünnepsé-
gen az óvodások néptánca után a klub tagjai előadták 
azokat a műsorszámokat, amelyekkel a sátoraljaújhelyi 
„Ki mit tud?”-on sikert aratva különdíjat is kaptak. Ara-
nyosi Miklós szájharmonikázott és népdalokat énekelt, 
Pánczél Gézáné mesét mondott, az Ezüstfény Nyugdíjas 
Klub tagjai népdalcsokrot énekeltek. A rég nem látott 
ismerősök, fi atalabb nyugdíjasok közötti baráti beszél-
getések, régi élmények idézése közben a közös éneklés, 
tánc élménye gazdagította a délutánt. 

Kistokaj Község Önkormányzata az ÉMOP-4.3.1/A-11 számú „A kistokaji Napsu-
gár Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” című pályázaton 108.073.163 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat intenzitása 95% volt. Az 
önrészre eredményesen pályázott az önkormányzat, a BM Önerő Alaptól 4,2 MFt 
támogatást kapott. Ezen túlmenően saját forrásból 15% önrésszel járult hozzá az 
óvoda felújításához. Az eszközbeszerzés során 13 MFt eszközkészlettel, bútorok-
kal, fejlesztő játékokkal, udvari játékokkal bővültek a tárgyi feltételek. 
A támogatás felhasználásában, a pályázat megvalósításában a MAG ZRT. a köz-
reműködő szervezet. Elszámolható összköltség: 113.761.224 Ft. Az engedélyes 
tervet az M2Tech tervezőiroda készítette. Az építési beruházás közbeszerzését a 
Home Reality Kft., az eszközök közbeszerzési eljárását Dr. Kormos Sándor végez-
te, az eszközbeszerzést a 4Gtech Kft. nyerte el.
A műszaki ellenőri tevékenységet a Huszonnyolc Bt. látta el. A projektmenedzs-
ment feladatok ellátására a Lizi London Kft.-vel kötött szerződést az önkormány-
zat. A kivitelezést a legelőnyösebb ajánlatot nyújtó Brand 2001. Kft. nyerte el. 

A képviselő-testület által októberben adott ajándékcsomagon 
túl az ünnepség résztvevői virágot, textilszalvétát kaptak, a 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Takács Imréné fi nom 
süteményekből álló csomagot ajándékozott a vendégeknek.

A színházteremi székek székszoknya szabásáért köszönet illeti 
Csehovics Barnabásnét, Stupek Jánosnét és azokat a közmun-
kásokat, akik a székszoknya varrásán túl az ajándékszalvé-
tákat varrták. A meghívót és dekorációt Tankó Ildikó készí-
tette, a szervezésben Tarsoly-Tóth Erika nyújtott segítséget, 
a vendéglátásról a konyha dolgozói és a hivatal munkatársai 
gondoskodtak.
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2013-ban Uniós pályázatból 100 órás 
informatikai, és 90 órás angol, vala-
mint német kezdő színtű tanfolya-
mokat nyert községünk, egy angol 
és informatikai képzést a miskolci 
Szév KFT-nek köszönhetően, majd 
szintén egy angol és német nyelvi 
képzést az MTOK Magyar Tréning 
Oktatási Központ szervezésében. 
Jelenleg még fut az informatikai 
képzés (febr.12-ig) és a német nyel-
vi képzés (febr.18-ig) is. Arra vo-
natkozóan, hogy lesz-e folytatása 
a tanfolyamoknak, egyértelműen 
nem tudunk pontos válasszal szol-
gálni. Csak bizakodhatunk, hogy az 
augusztus végéig tartó pályázatban 
a már felsorolt képzők nyernek még 

megvalósítási lehetőséget lakóhe-
lyünkön. 

A képzésekre előzetes regisztráció 
szükséges a www.tudasodajovod.hu 
felületen. 

A tanfolyamokra bárki jelentkez-
het, aki a 18. életévét betöltötte és 
nem részesül államilag támogatott 
nyelvi vagy más TÁMOP pályázatos 
képzésben, valamint nem államilag 
támogatott tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik.  Az elnyert támogatás 
összege, 90.000 Ft, így az önerő ma-
ximális költsége 4500 Ft.

Bővebb információ a fenti honlapcí-
men érhető el.

Tarsoly-Tóth Erika

Mivel nagycsaládosok egy pályázat 
keretében több gépet is igényelhet-
tek, illetve 1000 laptop oktatási in-
tézményekhez kerül, számításaink 
szerint várhatóan 13 ezer laptop 
talál gazdára Miskolcon, így a prog-
ram eddig elérte célját – vont mér-
leget Vályi-Nagy Vilmos államtitkár.

A következő lépésként, az eredeti 
terveknek megfelelően, bevonják a 
laptop pályázatba a Miskolci járás 
38 települését. Így további 80 ezer 
ember pályázhat a program kere-
tében még rendelkezésre álló 4000 
számítógépre. Mint elhangzott: ez 
a pályázat január 27-én nyílik meg, 
és egy hónapig lehet jelentkezni. A 
polgármesterek számára pénteken 
megtartották az első tájékoztatót. 
Az érdeklődő lakosok számára pe-
dig a Programiroda munkatársai 
roadshow keretében is megköny-

nyítik majd az információszerzést.

A miskolci pályázatok elbírálása 
várhatóan február végéig tart, majd 
a nyertesek oktatása következik, hi-
szen fontos cél, hogy az eszköz mellé 
tudást is adjanak. 

A  www.digitalismiskolc.hu   oldal 
kitöltő programjának beépített el-
lenőrző funkciója segíti a hibátlan 
beadvány elkészítését. Ha valaki 
ezt nem tudja igénybe venni, java-
soljuk, hogy keresse fel a miskolci 
Programirodát (Miskolc, Győri kapu 
27.), ott átnézik a benyújtandó pá-
lyázatot – ajánlja az irodavezető.  
Emellett természetesen postán is fel 
lehet adni a pályázatokat.

_______________________________________

Részletesebb információ:
www.digitalismiskolc.hu 

+36 46 512 820

Pályázat térítésmentesen igényelhető laptopra
Miskolc Digitális Közösség felhívást intézett Kistokaj lakosságához ingyenes 
laptop igénylése céljából. 2014. február 27-ig lehet benyújtani a pályázatokat. 

Nyelvtanulás és informatikai képzés 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL 
Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztése TÁMOP 2.1.2 I
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Tisztelt Kistokaji Lakosok!

A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3. sz. határozata 
alapján 2014. január 6-tól a MiReHuKöz Nonprofi t Kft. gyűjti be köz-
szolgáltatás keretében a települési szilárd hulladékot településünkről.
A közszolgáltató váltásával telepü-
lésükön változás a gyűjtési napban 
nem fog bekövetkezni, minden a ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelően tör-
ténik. 

A szolgáltatás színvonala a jövőben 
nem fog változni, a lakosság számára 
eddig is elérhető szolgáltatások, mint 
a szelektív hulladékgyűjtés, lomta-
lanítás, karácsonyfagyűjtés, a hul-
ladékudvarok díjmentes használata 
ugyanúgy megmaradnak. A többlet-
hulladékok gyűjtésére használt piros 
zsákok 2014. január 31-ig elszállítás-
ra kerültek, azt követően már csak 
az új közszolgáltató által rendszere-
sített fehér zsák vehető igénybe a 
többlethulladékok ártalmatlanításá-
ra. Zsákokat a cég központjában, il-
letve terveik szerint több üzletháló-
zat boltjaiban fogják értékesíteni.

Az év eleji átállás során előfor-
dulhattak csúszások, eltérések a 
jelenlegi gyűjtési rendhez viszo-
nyítva, melyeket a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. minden esetben 
orvosolt. Köszönjük a Tisztelt La-
kosság megértését, türelmét. Bár-
minemű kérdés, észrevétel esetén 
rendelkezésükre állnak az alábbi 
elérhetőségeken:

MiReHuKöz Nonprofi t Kft. 
(3518 Miskolc, Erenyő út 1. · Levele-
zési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509. · 
T: +36 46 200 179 · F: +36 46 516 346 · 
info@mirehukoz.hu · mirehukoz.hu) 

Tisztelt Betegeink! A kistokaji fogorvosi rendelőben 
2014. márciusától a rendelés megváltozik.
A kistokaji rendelőben kedden, csütörtökön és pénteken délelőtt lesz rendelés. 

Egy megállapodás értelmében Dr. Nagy Péter rendelési idejében a MÁV rendelőben 
is térítésmentesen vehető igénybe a fogászat a kistokajiaknak.

A MÁV rendelőben Dr. Nagy Péter rendelési ideje: 
Hétfő: 12-16 óráig · Szerda: 7-11 óráig · Péntek: 13-16 óráig (2 hetente 18 óráig)
Bejelentkezés Kistokajba a szokásos számon rendelési időben: +36 20 934 2374
Bejelentkezés a MÁV rendelőbe szintén rendelési időben: +36 70 354 0323
Illetve a mavrendelo@bigdent.hu e-mail címen.

Remélem, a változások – és, hogy gyakorlatilag a kistokajiaknak minden nap lesz 
térítésmentesen elérhető fogászat – a településen lakók elégedettségét szolgálják. 

Dr. Nagy Péter
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Gyereknap, gyerekek. Mikor nőből, anya, férfi ból apa 
lesz, párból szülők lesznek, megváltozik minden. Talán 
akkor, mikor először egymás szemébe néznek - a gyer-
mek és szülei - és tekintetükre csomót köt az össze-
tartozás tudata, talán akkor dől el: végérvényesen és 
visszavonhatatlanul. Amik eddig fontosak voltak, mind 
nevetségesen jelentéktelenekké válnak, és olyan dolgok 
lépnek a helyükre, amelyekről nem is tudtunk, hogy lé-
teznek. A boldogságot később már leginkább gyerme-
künk boldogsága jelenti, mosolya, gyöngyöző felszaba-
dult kacagása, az az öröm, ami annyira felhőtlen tud 
lenni, amit mi, felnőttek, a stresszes, rohanós életükben 
szinte teljesen elfelejtettünk.

Talán ez motiválhatta 2012.-ben azt a két kistokaji 
anyukát, akik kitalálták, hogy legyen gyereknapunk, itt 
Kistokajban. Az első „nincs pénz rá!”nem vette el ked-
vüket, sőt! „-Majd szerzünk!” lendülettel még lelkesebbé 
váltak, már „csakazértis” megcsináljuk. Telefonáltak, 
kilincseltek és idővel egyre több felajánlás érkezett. Ké-
sőbb csatlakoztam hozzájuk személyesen én is, ötletben, 
nem volt hiány: lovasbemutató, amit később már más 
településen próbáltak másolni, babaszépségverseny, 

kézműves piac. Gyűltek a programok, a bőség zavarával 
küszködtünk, szerencsére. A nap végére még tűzijáték 
felajánlás is belefért. A programok sokszínűsége nem 
kevés szervezési munkát igényelt, nem várt bonyodal-
makkal is kellett szembesülni, de a végén mindent meg 
lehetett oldani. Volt, zene, tánc, sok-sok látogató, és a 
legfontosabb: sok mosolygó, vidám gyermek!

Az első év sikerén felbuzdulva, tavaly is megrendezésre 
került a gyereknap, melyet sajnos az időjárás nem foga-
dott kegyeibe. Ettől függetlenül, a sok színes program 
még a szomorkás, esős idő ellenére is sok résztvevőt 
vonzott, hiszen, amit lehetett, tető alá „menekítettek” a 
szervezők.

Bízom benne, hogy a harmadik. Egyébként is mesebeli 
szám, szerencsét hoz. Lesz jó idő, lesz sok támogatónk 
- bár olyan rossz ezt írni, mintha kéregetne az ember. 
Mentségemre szóljon, hogy nem magunknak kérünk, 
hanem a kistokaji gyerekeknek. Hiszen adni jó, főleg 
úgy, hogy a boldog gyerekek serege feledtetni tudja a 
munkás hétköznapok szürkeségét.

Lukácsi Vera

Volt zene, tánc, sok-sok látogató, és a legfontosabb: 

sok mosolygó, 
vidám gyermek!



Kulturális, közösségi 
programok, tanfolyamok
Az „ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK KISTOKAJBAN” pályázati progra-
munk ez idáig is hasznos előadásokkal, tanfolyamokkal 
látta el a lakosságot. Pár mondatban összefoglalnánk az 
eddigi előadásainkon való résztvevők gondolatait bízva 
abban, mások is kedvet éreznek majd magukban arra, 
hogy ellátogassanak ingyenes programjainkra. Ne szalasz-
szuk el a lehetőségeket! 
 
SZABÁS-VARRÁS TANFOLYAM 
2013. november 9-én indult el a szabás-varrás tanfo-
lyam kezdőknek programunk. A heti szakkör formájá-
ban megtartott alkalmakon a kezdő csoport tagjai mára 
kezdenek haladókká válni. Egy kurzus vége felé köze-
ledünk, 2014. február 15-ig tart a tanfolyam első része. 
Tovább folytatódik a már elkezdett csoporttal a prog-
ram, és új kezdő, vagy akár haladó tagokkal is, akik a 
nadrágfelhajtástól, a cipzár bevarrásáig, a saját báli 
ruhájuk elkészítéséig bezáróan szeretnék megtanulni 
a szabás-varrás fortélyait. A tanfolyam májusig tart, a 
részvétel ingyenes, varrógépeket is biztosítunk az alkal-
makon. Minden résztvevőt örömmel látunk! 

Alapfokú elsősegélynyújtás, 
alapfokú életmentés tanfolyam 

résztvevőinek gondolatai

„Alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyamra járok – fel-
sőfokon. Nagyon hasznos dolgokat tanulunk, pl. mit 
tegyünk, ha agyrázkódás ér, hogyan csillapítsunk 
vérzéseket, mi a teendő egy epilepsziás beteggel, stb. 
Az előadónk  nagyon érthetően mondja el mindig mi a 
teendő bizonyos  esetekben.” 

„Én az újraélesztés megtanulása miatt tartottam fon-
tosnak, hogy itt legyek. Kár, hogy csak kevesen élnek 
ezzel a lehetőséggel itt a községünkben. Remélem, ha 
valaha egyszer is szükségem lesz rá, bátran fogom 
tudni használni mindazt, amit itt tanultam.”

„A kötetlen beszélgetésekben megkérdezhetünk min-
dent, ami érdekel bennünket vagy  amiben bizony-
talanok vagyunk. Ilyenkor fény derül arra is, hogy 
mennyi minden változik, s mennyire másképp tud-
tunk eddig egyes dolgokat, pl. egy orrvérzés elállítá-
sát.

Régi hagyományt elevenített fel az IKSZT vezetése, író-ol-
vasó találkozókat szerveztek, persze megújult formában. 
A meghívott vendégek közül elsőként Varró Dániel köl-
tő-műfordító, majd Karafi áth Orsolya költő-író érkezett 
községünkbe. Mindkét alkalommal moderátor segítette a 
beszélgetést Jenei László személyében. A régi író-olvasó 
találkozók kicsit „nyögve-nyelős” hangulatának nyoma 
sem volt. Élvezetes, emberközeli, könnyed beszélgetős, 
vallomásos percek tanúi lehettek azok, akik rászántak 
a délutánjukból 1- 1,5 órát ezekre a programokra. Akik 
jelen voltak, megtapasztalhatták a találkozás különleges 
atmoszféráját, az alkotóval való beszélgetés élményét, a 
gyermekek tekintete tükrözte a hangulat varázsát. Bár-
csak fogadhatnánk még a szerzőt településünkön!

A két fi atal generációs alkotó után kicsit idősebb generá-
ció is képviseltetni fogja magát a következő alkalommal 
Fecske Csaba személyében.

Nagy kár, hogy 
kevesen voltak kí-
váncsiak ezekre 
az órákra. Jó szívvel 
ajánlom mindenkinek 
az elkövetkező talál-
kozókat! 

Tarsoly-Tóth Erika, 
művelődésszervező

A Magyar Kultúra Napjának ünnepe - régi hagyomány új köntösben.

„Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, 
 színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.” (Kodály Zoltán)

ében.
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Böjt előtti gondolatok
A böjt, amikor szívünket is kinyitjuk, s kezünk öleléséből elengedjük a földi kincseket, hogy egymást átölelhessük.
Szeretettel kérünk minden jó szándékú és jóakaratú embert, hogy adománygyűjtésünket, amellyel a Sajósenyei férfi  
fogyatékosok Református Otthonát segítjük támogassák. Várunk használt, de még hordható férfi  szabadidő ruhákat 
(melegítőket) és tartós élelmiszer felajánlásokat. Adomány felajánlását kérem, jelezzék a lelkésznél. Köszönjük. 

A Kistokaji Református lelkész elérhetősége: +36 30 473 2084 Honlapunk: www.tirek.hu/lap/kistokaj

Gyülekezeti alkalmainkról, programjainkon is érdeklődhet a fenti telefonszámon. 

Találja meg kedvenc programját a Kistokaji IKSZT-ben!
Az építő közösségek Kistokajban c. pályázat programjai február hónapban is várják az érdeklődőket. A programok 
díjmentesen látogathatók. Mindenkit szeretettel várunk!
IKSZT program Előadás címe Időpont Helyszín Előadó 

Társadalmi normák diákszemmel Klubfoglalkozás gyerekeknek 2014. 02. 14. IKSZT Várady Judit, újságíró

Filmklub gyerekeknek Klubfoglalkozás  2014. 02. 14. 14:30 IKSZT  Tóth Katalin, Önfejlesztő Egyesület munkatársa

Hogyan éljünk egészségesen? (havi klub) A vitaminok - Az előadás végén  2014. 02. 14. 17:00 IKSZT színházterme Dr.Győri Csilla, orvos, természetgyógyász 
 ingyenes természetgyógyászati konzultáció

Író-olvasó találkozó Találkozó Fecske Csaba  2014. 02. 18. 15:00 IKSZT színházterme Moderátor: Jenei László, író, szerkesztő 
 József Attila-díjas költő, publicistával 

Hogyan adjunk hírt magunkról?  Média ismeretek gyermekeknek 2014. 02. 20. IKSZT Kocsis Norbert, újságíró 
- kommunikációs havi klubfoglalkozás 

Szépkorúak Farsangi mulatsága   2014. 02. 22. 14:00  IKSZT színházterme 

Ringató foglalkozás 0-3 éves korig  Baba-mama találkozó 2014. 02. 27. 9:30 Kistokaji Napsugár Napközi Otthonos
(havi klub)   Óvoda és Bölcsőde foglalkoztató terme 

Jótékonysági batyus bál a Református Templomért és Közösségért 2014. 03. 01. 15:00 IKSZT színházterme 

Támogatott tánc és fi tnesz foglalkozások  Etka-jóga 2014. 03. 05. 17:00 
(havi klub)  (utolsó alkalom) iskola tornaterme  Sárvári Mónika, etka-jóga oktató 

Szépkorúak találkozója (minden hónap első csütörtökén)  2014. 03. 06. 15:00 IKSZT színházterme 

Háztartástanoda (havi klub)  Fonalgrafi ka készítése 2014. 03. 06. 17:30 IKSZT Dobákné Steiber Erika, pedagógus, előadó

Alapfokú elsősegélynyújtás, életmentés  Testközelben  2014. 03. 07. 15:30 IKSZT- könyvtár  Theisz József
(havi klub az ált. iskolás gyerekeknek) Mit, hogyan csináljunk,ha….?    mentőszervezet - vezető mentőtiszt

 

2014. március 1., szombat 15:00 
IKSZT színházterem (Kistokaj, Szabó L. 51.) 

Belépőjegy: 600,- Ft / felnőtt (tartalmazza a vacsorát és az est műsorát) 14 év alatt ingyenes! 

A belépők előzetesen február 24-ig megvásárolhatóak Boda Attila Szabolcs református lelkésznél, 
Kovács Károlynénál (Annuska néninél), Tarsoly-Tóth Erika közművelődés szervezőnél. 

A bálon támogatói- és tombolajegyek vásárolhatóak (tombola: 200,- Ft/db) 
Ezúton is köszönettel fogadjuk az asztalra szánt fi nomságaikat és tombola-felajánlásaikat. 
Az est hangulatáról Pánczél Géza tiszteletbeli zenész gondoskodik. 
Közreműködnek: Dr. Romhányiné Papp Mária (ének), Diamond Dance Alapfokú Művészeti Iskola kistokaji diákjai 
Menyhért Zoltán vezetésével valamint Friedmann Andrea és Menyhért Zoltán (tánc). 
A bálról bővebb információval szolgál Boda Attila Szabolcs, református lelkész (+36 30 47 32 084) 

Minden
kit 

szeret
ettel 

várun
k!

Meghívó A Kistokaji Református Templom és Közösség javára szervezett Batyus 

Jótékonysági Bálra


