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ÁDVENT ELSŐ GYERTYÁJA

„Íme, szűz fogan méhében, fi út szül, akit 
Immánuélnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Is-
ten.” (Máté 1,23)

Máté evangéliuma első lapján ezzel az ószövetségi 
ígérettel találkozunk illetve, annak beteljesedésével. Ez 
a történet is, mint a Szentírás minden igéje megkérdez 
bennünket. Jelen esetben: Mit jelent nekünk az a tény, 
hogy „Velünk az Isten”? Ahogy egy énekköltő fogalmaz: 
„Testet öltött az Ige karácsony éjjelen”. Mit jelent ne-
künk karácsony ténye? 

Találkozni akarunk a betlehemi Gyermekkel.
Nagyon sok embernek a legkedvesebb Krisztus-képe 

ez a betlehemi idill. Érthető, hisz egy kisgyermeket min-
dig könnyű szeretni. A betlehemi eseményeket mindig 
szívesen olvassuk. Felháborít a betlehemiek keményszí-
vűsége, akik nem adtak szállást a szent családnak. Ször-
nyülködünk azon, hogy egy istállóban kellett megszü-
letni az isteni Gyermeknek. Elképzeljük, hogy Mária és 
József miként gondozta és imádta a kis Jézust. A pászto-
rokkal együtt hallgatjuk az angyali üzenetet: „Hirdetek 
néktek nagy örömet… született néktek ma a Megtartó, 
ki az Úr Krisztus”, és lélekben mi is leborulunk a jászol-
ban fekvő égi Gyermek előtt. 

A karácsonyi érzelmekhez, hangulathoz mindenki-
nek joga van! Közben ne feledkezzünk meg arról, hogy 
az a kicsiny, tehetetlen gyermek az Isten Fia! Aki emberi 
alakban, szegényen, gyengén belépett a mi világunkba! 

Majd 30 évesen tanítani kezdett, és mi a tanító Krisz-

tussal is találkozni akarunk, mert csak Ő tud választ 
adni az élet nagy kérdéseire. Ő tanította, hogy Isten 
nekünk nemcsak Urunk, hanem Atyánk is, aki gondot 
visel ránk. A földi élet után pedig az ő országába vár, 
amit nekünk készített.

Amíg a földön járunk, részünk van szenvedésekben, 
ami bőven kijutott Jézusnak is. De ezek miatt nem kell 
elkeserednünk, és kétségbeesnünk, hiszen éppen a ke-
reszt visz minket egészen közel Jézushoz. 

Álljon itt egy régi történet Horatio Spaff ordról, aki 
egy gazdag amerikai ügyvéd és ingatlan-befektető volt. 
1871-ben a nagy Chicagói-i tűzvészben mindene oda-
veszett. Így, családjával úgy döntött, hogy áthajóznak az 
öreg kontinensre.

A terv az volt, hogy felesége, Anna és négy lányuk 
hajóval útra kelve előre mennek, míg ő üzleti ügyeit el-
intézi. Ám a hajó sohasem érkezett meg Európába, mert 
egy ütközés következtében elsüllyedt.

Anna túlélve a katasztrófát a következő táviratot 
küldte férjének: „Megmenekültem… Egyedül.” Mikor 
Horatio utána hajózott, és látta a roncsokat, akkor szü-
letett meg szívében ez a himnusz:

 
Ha lelkem az Úrba’ nyugodva pihen,
Bár távol a vész fenyeget,
Én boldogan egyre csak énekelem: 
Uram, én szíveden pihenek.
Szíveden pihenek,
Uram, én szíveden pihenek!
Ha rám tör a Sátán és elém hálót vet, e szó ragyog 
rám fényesen: Már Jézus értem mindent elvégezett, 

vére megtisztított teljesen…
Az Úr maga hordta az én bűnömet,
S a lelkem, azóta szabad.
Kereszten a vérével érte fi zet,
Ó, dicsérem ezért az Urat…
Most érte, meg ővele élve csupán,
Az úton Igéje vezet.
Szent béke a részem a bánat után,
Uram, én szíveden pihenek…

 
Ezt a szöveget Philip P. Bliss zenésítet-

te meg 1876-ban. A dallamot először ő 
maga énekelte el egy lelkipásztoroknak 
szervezett találkozón. Majd egy hónap-
pal később Philipp és felesége vonattal 
tartottak Chicagóba. Azonban a híd, 
melyen a szerelvény haladt, leszakadt és 
a mélybe zuhantak. Neki sikerült ugyan 
kijutni a kocsiból, de párja a lángoló va-
gonban rekedt. Visszament, hogy kisza-
badítsa, végül mindketten halálra égtek.

Horatio és Anna életének megpró-
báltatásai sem értek véget. Mert egy fi uk 
született ugyan, de hosszas betegség után 
4 évesen meghalt. Végül Jeruzsálembe 
költöztek, ahol megalapították az Ame-
rican Colony nevű segélyszervezetet és 
árvaházat. Végül egy kislányuk született, 
akit Grace-nek (kegyelem) neveztek el.

 Újra megkérdezem: Mit jelent, hogy „Velünk az Is-
ten”? Ugye érezzük, hogy amit Jézus hozott nekünk ka-
rácsonykor, messze túlmutat az ünnepen. Szükség van 
a gyertyafényes, fenyőillatú ünneplésre, de ezt bensősé-
gesen csak azok élhetik át, akik tudják, hogy Jézusnak 
az az ígérete is igaz, amit a Máté evangéliuma utolsó 
verseiben olvasunk: „Íme, én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig.” Én így látom Máté evangé-
liumát egy időtálló keretbe foglalva. Mely keret Isten 
jelenvalóságát hirdeti. Minden helyzetben számíthatok 
rá. Nem történhet olyan tragédia, nem jöhet olyan baj, 
betegség, hogy Isten ne állna mellettem és ne tapasz-
talhatnám meg törődő szeretetét. Hálás lehetek azért, 
hogy Isten nem próbál felettébb. Nem kell ilyen nehéz 
utat megjárnom, mint Horationak. De hadd hirdesse 
a fenti történet, hogy Jézus éppen azért jött közénk, 
hogy benne megtaláljuk a békességünket, hogy vele a 
legnehezebb helyzetek is átvészelhetők legyenek, hogy 
ne kelljen egyedül hordani a terheimet. Amit Horatio 
átélt, az nem fanatizmus, vagy elvakult hit, hanem 
megtapasztalható valóság: „Szent béke a részem a bánat 
után Uram, én szíveden pihenek.” Ez az élő bizonyítéka 
annak, hogy Jézus békéje megtanulható és az élet legna-
gyobb viharai között is, a lázadás helyett, Isten dicséreté-
re késztet. Ezt a békességet kívánom mindannyiunknak 
ezen az áldott ünnepen! 

Szuhánszky István
metodista lelkész
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A karácsonyi ünnepi készülődés része a nagyta-
karítás, féltve őrzött dolgaink gondozása, a lomok 
kidobása, környezetünk szépítése a jeles napokhoz 
méltóan. Az izgalmas várakozás nem tehetetlen 
szemlélődést jelent, hanem mozgalmas tenni aka-
rást, el akarjuk végezni mindazt, amire kevés volt 
12 hosszú hónap. Hajszoltan keressük a kincseket, 
melyekkel elvarázsolhatjuk családunkat, vendége-
inket és saját magunk is elégedetten haladhatunk a 
teljesség felé.

Jó lenne emlékeinkből is kiszórni a terméketlen 
magokat, a harag, az agresszió a félelem csíráit, 
megerősödve és megbékélve várni a jobb esztendőt. 
Reménységünk szerint az lesz, mindig arra készül 
az egészséges lélek bizodalommal telve, félreteszi a 
rosszindulatú huhogást, s talán a realitást is.

Kinek, mit hozott a 2013. esztendő? Volt a zsák-
ban jó is, rossz is bőven, sikerült túlélni, megköny-
nyebbülten fellégezhetünk. Településünket nem súj-
totta csapás, lakóinkat nem fenyegette árvízveszély, 
mint az ország sok-sok részét, s mint aminek részesei 
voltunk 2010-ben magunk is.

Bármennyi jó történt, természetes módon még 
jobbra, többre vágyunk, miközben tudjuk, füg-
getlenül az anyagi javaktól, keresettől, mindenki a 
maga szintjén nyomorog, vagy éppen elégedetten 
dől hátra, és persze vannak jó sokan a kettő közötti 
állapotban.

Az önkormányzat felelősségteljes gazdálkodás-
sal és némi szerencsével jó évet zárt, ha a pénzügyi 
mutatókat tekintjük. A helyi adók, az iparűzé-
si adó a vártnál jobb helyzetet teremtett, ebben 
bennefoglaltatik az Önök munkája, az a gyarapodás, 
amellyel településünket valamennyien szolgáljuk. 
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy a külső forrásokhoz biztonsággal hozzátehet-
tük mindig az önkormányzati önrészt, mert csak 
így, az adófi zetők, közterhet vállalók segítségével 
lehet eredményes település irányítása.

Ha arra gondolunk, mennyit dolgoztunk egy-egy 
meghiúsult tervért, megvalósulatlan célért, mennyi 
lakossági problémát nem sikerült megoldani, akkor 
nagy örvendezésre nincs okunk. A naprakészség, a 
folyamatos jelentés, összegzés, táblázatok kitöltése, 
szakmai beszámolók és pályázati elszámolások okoz-
ta időzavar, más egyéb stresszhelyzet – mint minden 
más munkaterületen - súlyosbította a mindennapok 
keresztjét. Leginkább az elvesztegetett időt sajnál-
juk, amit tartalmasabb, értelmesebb dologra fordít-
hattunk volna a hajsza helyett, a lemaradás félelme 
helyett. 

Jó lett volna több információt nyújtani, többször, 
még többféle formában tájékoztatni a lakosságot az 
aktualitásokról, a folyamatban lévő feladatokról, 
intézkedésekről. Ugyanakkor a hivatali létszám-
csökkentés, átszervezés és takarékosság mindenkire 
feszített munkatempót kényszerített.

Sajnálatos, hogy ebben az évben a hagyományok-
tól eltérően nem került sor a „szépkorúak” ünnep-
lésére közös mulatsággal, estebéddel, zenés táncos 

műsorral. Kis ajándékcsomag, kedves köszönő 
szavak jutottak csupán. Nem feledkeztünk meg a 
folytatásról, a felújított óvoda birtokba vételét kö-
vetően megtartjuk az elmaradt rendezvényt, addig is 
köszönjük a türelmet és megértést.

A szokásos falunapi mulatság is szerényen zajlott, 
hiszen a település minden fontos területén munka 
folyt – köszönhetően a sok nyertes pályázatnak. Az 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ingyenes progra-
mokkal Kistokaj minden korosztálya számára heti 
rendszerességgel kiváló programokat, előadásokat, 
tanfolymokat nyújt, élénk klubélet zajlik, közössé-
gek épülnek.

Egyre többen vállalnak részt a közös munkából 
és kapcsolódnak be a szervezésbe, egy-egy prog-
ram megvalósításába. Bárcsak gyarapodna azoknak 
a száma, akik településünk rendjéért, tisztaságá-
ért felelősséget éreznek. Nehéz olyan személyeket 
rendszeres munkára bírni, akik már rég elszakadtak 
a munka világától és életviteli problémák vagy be-
tegség miatt egyre reménytelenebb helyzetbe kerül-
tek. Annak ellenére, hogy a lakosság közül sokan 
elégedetlenségüknek adtak hangot a közmunkások 
munkamoráljával kapcsolatban és az őket irányí-
tóknak sem kis fáradtságába került, hogy mindenki 
megdolgozzon a munkabéréért, köszönöm, hogy az 
közérdekű munkavégzésre ítélt személyekkel együtt-
működve a település kül- és belterületi szakain az 
önkormányzat által felvállalt feladatokat rendszere-
sen teljesítették. Voltak, akik nem tették ezt, és bú-
csút mondtunk egymásnak, segélyre és jóindulatra 
olyan mértékben számíthatnak, mint amilyen mó-
don „teljesítettek”.

2011-ben izgalommal készültem az első adventi 
gyertyagyújtásra, bár tudtam, hogy minden Kis-
tokajban működő gyülekezet örömmel fogadja a 
kezdeményezést, de az is nyilvánvaló tény, hogy ne-
hezen gyarapodnak az egyházközségek. Az adventi 
alkalmak, az ökumenikus szertartások a lelki egység, 
összetartozás érzésével békét és hit erősítését szolgál-
ják, hidat építenek az itt lakók között.

Köszönöm mindazoknak, akik részvételükkel 
megtisztelték e rendezvényeket, fi nom süteménnyel, 
teával, ünnepi műsorral fogadták az érdeklődőket, 
szeretetvendégségen nem sajnálták idejüket mások 
gondjának meghallgatására, segítségüket felaján-
lották. Jó látni, hogy el tudnak jönni ezekre a várt 
alkalmakra azok is, akik csak segítséggel mozognak, 
de mindig van támaszul szolgáló kéz.

Személyes év végi összegzésem: életem legnehe-
zebb évét éltem meg, szembenézve betegséggel és 
halállal. Köszönöm mindazoknak, lelkipásztoraink-
nak, munkatársaimnak, barátaimnak, ismerőseim-
nek, a kistokaji lakosoknak, akik együttérzésükkel 
és segítségükkel mellettem álltak, erőt adtak a foly-
tatáshoz.

Mindenkinek Áldott Karácsonyt kívánok szere-
tetteljes családi, baráti körben és egészségben, bő-
ségben gazdag sikeres évet 2014-re saját magam és 
Képviselő-testület nevében!

Ambrus Gyöngyi
polgármester

KARÁCSONY 
 

Közeledik a karácsony. Mint minden évben, most 
is díszekbe öltözik a város. Minden kirakatban pici 
karácsonyfák, égősorok, csengettyűk, műhó, tél-
apók, angyalkák, díszcsomagolású ajándékdobozok. 
Aki beleszagol a levegőbe, szinte érzi a karácsony 
illatát, hangulatát. Mindenfelé kirakodó vásárok és 
ajándékok tömkelege. Itt bármit meg lehet venni 
szeretteinknek, amit csak megenged a pénztárcánk. 
Azt sugallják, mindegy, hogy mit, de venned kell 
valamit. Akarva akaratlanul is megnézed, mit vet-
tek mások, milyen ajándékot fognak a fa alá rakni. 
Óriási a választék. Ha az ember vett fát és alá aján-
dékokat, akkor fel is kell díszíteni. A tavalyi díszek 
már elavultak, most sokkal szebbeket lehet kapni, 
ebből is nagyobb a választék, mint valaha. A karácso-
nyi ebédnek is felejthetetlennek kell lennie. Pulyka, 
ugye azt szoktak venni ilyenkor. Hát, akkor pulykát 
kell venni és halat, meg egy sereg mást is, amivel 
meghittebbé tudjuk varázsolni a karácsonyi asztalt. 
Amikor bevásároltál, eszedbe jut, hogy csomagoló 
papírt elfelejtettél venni. De nem lehet egyformát, 
mindenkinek másféle kell. Újabb keresés, rohangá-
lás és persze pénzkidobás. Egy pillanatra megállsz 
és elgondolkodsz, hogy milyen sokba is kerül ez az 
ünnep. De nemsokára véget ér a rohangálás és lehet 
egyet szusszanni. Bízol benne, tökéletesen bevásárol-
tál, nem felejtettél el semmit. Nézed a többi embert, 
hátha náluk van valami, amiről Te elfeledkeztél. El-
végre is miért pont a Te karácsonyi asztalod és aján-
dékaid különbözzenek a másokétól. A Tiéd is lesz 
olyan szép, mint bárkié! 

Ez az egész szemfényvesztés. A karácsony egy 
hatalmas üzletággá vált. Mindenki ebből akar meg-
gazdagodni. Ennek alapjául karácsonyi szokásaink 
szolgálnak. Azok a szokások, amiket mi készítettünk, 
találtunk ki az ajándékozástól a csillagszóróig. Persze, 
ezzel Te is jót akarsz a szeretteidnek, a barátaidnak. 
De mire jó ez az egész? A karácsony elveszti tartal-
mát. Nem lesz más, mint egy gyönyörű karácsonyfa, 
egy remek ebéd, egy szép ajándék. Ha pedig vala-
melyik hiányzik, már nem is jó a karácsonyod. De 
ha mindez meg is van, valami hiányzik. Hiányzik a 
tartalom, hiányzik a lényeg. Karácsonykor mindig 
többszörösére nő a magányosok száma. Pedig lehet, 
hogy nekik is meg lehetett volna mindenük, amit Te 
is megvettél. Valami mégis hiányzott. Hiányzott az 
egész évben való odafi gyelés és a szeretet. 

A karácsony a szeretet ünnepe. A szereteté és nem 
másé. Nem azt mondják a szereteté! Azé a szereteté, 
ahogyan egymást kellene szeretnünk! Ajándékok és 
minden egyéb nélkül. Nincs másra szükség, csak a 
szeretetre. Egy kis magunkba fordulásra. Hogy el-
gondolkodjunk azon, miért is van a karácsony… 

A Karácsony várakozó csendje, öröme, kedves 
szokása az igazat hozza vissza és mutatja föl. Az 
örök szépséget, ami csak gyermekségünk világában 
található meg. Újra és újra oda kell visszamennünk, 
abban a fényben merítkeznünk, szeretnünk. Csak a 
szeretetben születhet újjá az életünk, az őrlő napok és 
órák helyébe lépő végtelen türelemben.

Ezért én most Karácsonykor egy kis csöndet sze-
retnék magam körül. Nem a tehetetlenség vagy a be-
fejezettség hangtalanságát, hanem azt a fajta csöndet, 
amelyben lehet gondolni a holnapra is. Egy kis csön-
det szeretnék magamban, idegeimben: olyat amely-
ben egyhuzamban végiggondolható a megélt gondo-
lat, a megtett tett, csöndet szeretnék, kéztördeltség, 
sietség, félelmek és összerándulás nélküli csöndet.

Ahogy az évek fogynak, egyre jobban megérint és 
motoszkál bennem egy halk, minden mástól elvo-
natkoztatott reménykedés, hogy a dolog itt, velünk 
nem ér véget, tovább tart, mint ez a rövid ciklus, 
amit gyönyörű és buta dolgokkal, fájdalmakkal és 
boldogsággal reméltünk eltölteni.

Várady Judit
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„Másfél milliárd csillag ragyog az égen, másfél milliárd ember él a földön. 
Ahány ember, annyi csillag….”- írta Martin Andersen Nexő „Szürke fény” című 
regényében. Ma már több, mint ötmilliárd ember él a Földön, bizonyára ugyan-
annyi csillag van az égen. Valószínű a csillagok is születnek és elmúlnak, mint 
mi, a porszemnyi emberek.

Egyszer réges-régen az égen megjelent egy csillag. Megindultak a napkeleti 
bölcsek és a három királyok a csillag nyomában, mert azt hitték egy új eszme 
hordozója született meg, a világ megváltója. De a világot nem tudta megváltani. 
A gazdagok gazdagok, a szegények szegények maradtak és nem jött el a meny-
nyek országa.

Egyszer ismét megjelent egy csillag az égen. Napkeletről jött és egy újabb 
eszmét hordozott: hogy a szegények nem lesznek többé szegények és a gazdagok 
nem lesznek többé gazdagok. A fél világ már a csillag alatt volt, de a szegények 
szegények maradtak, és nem jött el a mennyek országa. Pedig a csillagok eszméje 
fényes és világos volt, csak a próféták beszéde lett zavaros. Összezavarták a tiszta 
igéket, ők maguk is egyre tisztátalanabbul éltek.

Nézem csillagos eget. A világ messze van már a Nexő-i gondolatoktól, kiáb-
rándultak az emberek, és már nem hisznek az új csillagok születésében. Talán 
nem is jó ekkora mértékben gondolkodni, és örülök, hogy egy lassan bandu-
koló műholdat látok az égbolton. Vissza is zökkenek a földközelbe, a mába, és 
örülök a szakadatlan változásoknak. Annak, hogy az idő múlásával még minden 
lehetséges. 

Nézem a millió csillagú szikrázó eget. Valahol ott ragyog az én csillagom is. 
Talán még ebben a maradék hátralévő időben az emberszívek is meggyógyítha-
tók, lehet, hogy csak egyetlen napra Karácsonyra.

Talán ha másutt nem, de a családokba még nem férkőzik be a gyűlölködés, 
az egymásra acsarkodás, talán még képesek lesznek legalább egy napra meghall-
gatni egymást.”

Család… Sokféleképpen értelmezett fogalom, szentséges is, megtisztelt és 
olykor megvetett, cinikusan félrelegyintett. Állapota, jellege, szelleme mégis 
sorsot formáló – legalábbis meghatározó – mindnyájunk számára. Jó szava szel-
leme, védőszentje a mesebeli hősnek. Aki e-nélkül indul: nagyobb veszedelmek 
közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. A család az, ahol örökmécsesként 
világít az újszülöttek bölcsője fölött a megőrzött anyanyelv, a család az, ahol 
zúzmarás időben is titkon ünnepelhető a titok: az együvé-tartozás tudata.”

 v.j.

Közeleg az év vége

KÖZELEG AZ ÉV VÉGE

Közeleg az év vége, összegezünk, értékelünk, és 
gondolkodunk. Újévi álmokat szövögetek. Mikor a 
mai fi atalok születtek, akkor is álmodoztam. Akkor 
arról, hogy ha eljön az „új világ” talán az igazi ér-
tékek, a rátermettség, az életrevalóság győz a selejt, 
a műveletlenség a lustaság fölött. Akkor azt hittem 
majd az lesz a gazdag, aki megérdemli – csak egy kis 
szerencse kell hozzá.

Ma már tudom, tényleg álom volt. A lelemény, a 
keménység, a csalás többet ér a piacon a becsületnél, 
a jóságnál, a tudásnál.

Szövögetem az újévi álmokat. Jó lenne olyan or-
szágban élni, ahol az számít, hogy valaki mit mond, 
és nem az, hogy ki mondja. Ahol az számít, hogy ki 
a bűnöző és nem az, hogy kik a felmenői. Jó lenne 
olyan országban élni, ahol nem azt halljuk nap mint 
nap, hogy ami rossz az a múltunk eredménye. Jó len-
ne olyan országban élni, ahol nem törik ki a mások 
fáját, ahol nem lopják el a mások biciklijét, ahol nem 
rajzolják össze a mások falát, plakátját, ahol nem já-
runk térdig a szemétben, ahol lehet menni a gyalog-
járdán, ahol kifi zetik a munkást, ahol karbantartják 
a nyugdíjakat, ahol befi zetik az adókat, ahol nem ve-
szik el a más pénzét, ahol a betegeket meggyógyítják, 

a panaszokat meghallgatják, ahol az orvosok jó szó-
val, tettekkel, borítékok nélkül is gyógyítanak, ahol 
a gazdaság a legkomolyabb dolog, ahol az értékek 
értékek maradnak, ahol érték a munka, a becsület és 
a tisztesség. De ilyen ország valószínűleg nincs sehol, 
legalább is ezen a földgolyón. A jóakaratú emberek a 
földön azért mégis fohászkodnak: Jöjjön el a Te or-
szágod, itt a földön….

Karácsonyi és Újévi kívánságaim helyett megpró-
bálom leírni mindazt, ami hiányzik az életünkből, 
mindazt, ami szebbé, boldogabbá, tartalmasabbá és 
elviselhetőbbé tudná tenni az Újesztendőt.

Mi az, ami hiányzik?

Hiányzik a türelem, az elnézés, a tapintat, a meg-
bocsátás, az együttérzés, a szánalom, a szeretet, az en-
gedékenység, a rugalmasság, a mosoly, a békesség, a 
humor, a kudarcokon való felülemelkedés, az alantas 
megvetése, a szerénység, az áldozatkészség, a jövő-
kép, az alkotókedv, a szívósság, az alkalmazkodás a 
kegyetlen viszonyokhoz, az irgalom, az arányérzék, 
az érték, a jókedv, a jó kedély, az átélés, a bizalom, az 
udvariasság, a nyugalom, az önérzet, az elmélyedés, 
a bíztatás, a derű, a kedvesség, a csend, a szavahihe-
tőség, a visszafogottság, a szép szó, a jó cselekedet, a 

kiművelt emberfő, az emlékezet, a kiengesztelődés, 
helyzetünk reális felmérése, az érdeklődés, a fantázia, 
az erkölcs, az értelem, az érvelés, a felelősség,  tartóz-
kodás a félszeg kigúnyolásától, az eredetiség, a mun-
kakedv, és hogy az éhezőknek ételt adhassunk.

De hiányzik még a hitelesség, a  jellem, az irgalom, 
a segítség, az alkotás és áldozatkészség megbecsülé-
se, a mellébeszélő kigolyózása, az önmegtartóztatás, 
a könnyedség, a nem forgatásra váró köpönyeg, a 
lélek, a bocsánat, a kultúra, a kézfogás melege, a vi-
takészség, energia az újrakezdéshez, a jólneveltség, a 
méltóság, az igaz ügy mellé állás, a kiszámíthatóság, a 
sportszerűség, a tárgyilagosság, a nyíltság, az összeka-
csintás, az  őszinteség, a politika mentes hétköznapok 
és, hogy a szomjazóknak  italt adhassunk.

Hiányzik még a hivalkodás nélküli elegancia, 
a szelídség, a szégyenérzet, a szélsőséges és a durva 
megvetése, a szembenéző tekintet, a szolidaritás, a 
pohár víz nem fakuló élménye, a betegek gyámolí-
tása, az öregek tisztelete, a józan választás, jog a té-
vedéshez, a megalázó körülményeket kerülő kegyes 
halál és a mindennapi kenyerünk.

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Várady Judit

Köszönet mindenkinek azért a kiállásért, amit a kistokaji tó ügyéért tettek. Az 
eredmény: Szerencsére a jelentkező vevő nem vásárolta meg a tavat a tervezett 
„fejlesztési” célra. A probléma nem nyert megoldást, hiába fejezte ki többször is 
a Képviselő-testület megvétel iránti szándékét a tulajdonosnak, sajnos nem sike-
rült önkormányzati tulajdonná tenni a tavat. A februárban meghatározott árhoz 
képest nem tudtunk elfogadható összegben megállapodni, így nem jött létre az 
adásvétel.

A tó körüli utakat a START munkaprogramban résztvevők segítségével sike-
rült járhatóvá tenni. Az első körben kiszállított murvát a kistérség közbeszerzését 
követően kapta meg az önkormányzat, nagy bosszúságunkra, nem a kért szem-
csenagyságú anyagot kaptuk.

Az önkormányzat saját forrásból 420 eFt-ot fordított 032-es murva vásárlására, 
ennek az anyagnak a bedolgozása megtörtént, tóparti telektulajdonosok is segí-
tettek ebben.

Az a kérésünk, hogy a tóparti utak mentén ne halmozzanak fel fanyesedéket a 
telektulajdonosok, az útról lefolyó csapadékvíz útját akadályozzák ezzel, tovább 
romlik az út állapota. Az útépítésre beadott pályázatink egyike sem kapott támo-
gatást. A tartaléklistát is megszüntették. Csakis külső forrás bevonásával tudja az 
önkormányzat az útépítést és a közvilágítást megvalósítani.

A tó körüli területek kaszálása, tisztán tartása folyamatos volt ebben az évben, 
szeretnénk fejleszteni az önkormányzati területeket (bekerítés, tópart- és terep-
rendezés, parkosítás stb.).

A Hejő partjának kaszálása 1.600 eFt-ba került, ebből 400 eFt-ot fi zetett az ön-
kormányzat, a többit a Bükkalja-Délborsod Talajvédelmi és Vízügyi Társulat vé-
gezte el. A pályázat fenntartási kötelezettséget ró az önkormányzatra még 9 évig, 
ehhez forrást nem nyújtott a pályázat.

A játszótér közelében közpark, „Fiatalok tere” épül fi lagóriával és egy szabad-
téri színpaddal. A munkálatok tavasszal 
folytatódnak. 

A posta áthelyezésére azért került sor, 
mert az orvosi rendelőt és a mellette lévő 
épületet pályázati forrásból korszerűsítjük 
(hőszigetelés, felújítás), ott kap helyet a 
fogorvosi rendelő és a gyógyszertár. A je-
lenlegi postaépület és a kiegészítő részek 
hőszigetelését tavasszal végezzük el saját 
erőből. 

A községháza elől lebontott kerítés fel-
újítás után a képviselő-testület által meg-
határozott helyre kerül.

Á d v e n t i  c s i l l a g o k K ö z ö s  do l g a i n k
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Hírek, információk

MÖSZ –MÚOSZ

„Helyi sajtó és az országos média viszonya - sajtókom-
munikáció szerepe a helyi viszonyok között” címmel 2013. 
szeptember 18-án Kistokajban rendezett konferenciát a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége (MÚOSZ). A rendezvény kiemelt támogatója 
a Konrad Adenauer Alapítvány volt.

Az önkormányzatok nagy része nem rendelkezik kommu-
nikációs szakemberrel, forráshiány, időhiány miatt akadozik 

az információáramlás. A konferenciasorozat jelentőségét a 
kapcsolatépítés adta, elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek 
nyújtása, kommunikációs szakemberek tanácsadása a fejlesz-
tési lehetőségekről.

A konferencián a téma iránt érdeklődő önkormányzati szak-
emberek a sajtó munkatársai, a helyi és országos média kép-
viselői, helyi és országos lapok, folyóiratok munkatársai vettek 
részt.

Ambrus Gyöngyi, Kistokaj polgármester bevezető előadását 
követően „Felkészülés interjúra, kapcsolat a sajtóval” címmel 

Tóth Károly, a MÚOSZ elnöke, „A helyi lapok szerepe az ön-
kormányzati kommunikációban” címmel Kleer László, MÚOSZ 
elnökségi tagja tartott előadást. Garamvölgyi Attila, GeoNord 
Klaszter klasztermenedzsere a „Klaszterszintű együttműködés 
megjelenése a médiában” újszerű lehetőséget mutatta be, majd 
Kiss László, az Inform Média főszerkesztője „A sajtó és az 
önkormányzatok kapcsolata a mindennapi médiában” címmel 
összegezte gondolatait, végül Sárkány László, a Szerencsi Te-
levízió tulajdonos-főszerkesztője a „Helyi hatalom – helyi médi-
um” című előadása zárta a rendezvényt.

 KÖZMEGHALLGATÁS
2013

A KÖZMEGHALLGATÁSRA PREZENTÁCIÓ 
KÉSZÜLT AZ ALÁBBI TARTALOMMAL

A közmeghallgatás célja, jelentősége: Jogszabály 
írja elő évi egy alkalommal kötelező, célja a lakosság 
tájékoztatása. A lakosság véleményt mondhat a napiren-
dekkel kapcsolatban, kérdéseket tehet fel, javaslatokat 
tehet. 

Napirenden szerepelt: Beszámoló az Önkormányzat 
működéséről, pénzügyi helyzetéről; Tájékoztató az Ön-
kormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról; A 
Képviselő-testület és a bizottságok működésének ismer-
tetése; Tájékoztató a gazdasági program megvalósításá-
ról, pályázatok, fejlesztések; Egyéb időszerű kérdések 

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉRŐL, 
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

A költségvetési egyensúly, likviditás fenntartása érvé-
nyesült a 2013. évben is. A feladatfi nanszírozásra való 
áttérés szűkítette a mozgásteret, a kötelező feladatokra 
jutott költségvetési forrás, az önként vállalt feladatok 
pénzügyi alapját a saját bevételek adták. A nyitó pénz-
készlet lehetővé tette a kiegyensúlyozott gazdálkodást. 
A pályázatok előfi nanszírozása, az ÁFA-befi zetések, a 
pályázati önrészek és a pályázatok fenntartása 

BEVÉTELI FORRÁSOK 2013. SZEPT. 30-IG

Az önkormányzatok sajátos működési célú bevételei 
közül a helyi adók éves előirányzata 47.900 eFt volt, 
teljesítés 54.456 eFt. %, 113,68 %. Az átengedett köz-
ponti adók előirányzata 57.293 eFt, teljesítés 45.715 
eFt, 79%. 

A START munkaprogram 12 MFt munkabér, mun-
kaeszközök, murva, traktor, konténerek, szállítást jelen-
tett.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása a 
normatív állami támogatásokból, a kötött felhasználású 
támogatásokból, a központosított előirányzatokból állt. 
A normatív állami támogatás módosított előirányzata 
79.490 eFt, teljesülés 68.625 eFt 86 % 

KIADÁSOK 2013. SZEPT. 30-IG

Az önkormányzati kiadások eredeti éves előirányzata 
620.781 eFt, teljesítés  186.312 eFt 

A kiadások ilyen arányú alakulását a feladatok elma-
radása befolyásolta (pályázati források, tervezett bevéte-
lek elmaradása, áthúzódása 2014-re.)

Működési kiadások önkormányzatnál éves elő-
irányzat 37.180 eFt, a teljesítés 33.556 eFt 90 %.
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainál a terve-
zett előirányzat 61.351 eFt, teljesítés 50.223 eFt  71 %. 

A személyi kiadások előirányzata 35.857 eFt, teljesí-
tés 23.880 eFt 66 %.

Bérmegtakarítás a Polgármesteri Hivatalnál volt.
Pénzügyi mérleg 2013. szeptember 30-án: Bevéte-

lek összege: 42.488 eFt 93%, kiadások összege197.026 
eFt, záró pénzkészlet szeptember 30-án 54.135 eFt. Az 

Önkormányzatnál- időarányos volt a teljesítés, a Pol-
gármesteri Hivatalnál – megtakarítás keletkezett. Az 
ÁMK átszervezése, az ideiglenes óvoda kialakítása je-
lentős változást eredményezett. Az iskolafenntartás nem 
önkormányzatai, hanem állami feladattá vált, a 4 cso-
portos, bölcsődei csoporttal is rendelkező óvoda önálló 
intézménnyé vált. A gyermekek ideiglenes elhelyezését 
az építkezés időtartamára is biztosítani kellett.

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ MEGHATÁROZÓI 2014-BEN: 
kormányzati gazdaságpolitika, nemzeti és EU-s pá-
lyázati források, megyei, járási fejlesztési koncepció, a 
település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, az 
önkormányzat vagyoni helyzete, várható pénzügyi kon-
díciói, a polgármesteri program, a képviselő-testület és 
a bizottságok javaslatai, a településen működő intézmé-
nyek és szervezetek javaslatai, elvárásai. A költségvetési 
koncepció képezi a 2014. évi költségvetés alapját

Továbbra is ezek az alapelvek határozzák meg a gaz-
dálkodást: takarékosság, költséghatékony működés, 
forráshiány-kezelés, likviditás fenntartása, színvonalas 
óvoda-bölcsőde, racionalizált intézményműködtetés 
(közmunka, energiafelhasználás csökkentése, beszer-
zések, szolgáltatások fenntartói szintű összevonása, 
adóterhek, szociális juttatások előző évi szinten tartása, 
pályázati források bevonása.

KONCEPCIÓ

  a településüzemeltetés biztosítása, közterületek 
gondozása, karbantartása a működési bevételek 
(intézményi térítési díjak, nyersanyagnorma) ter-
vezése 3 %-os emelése

  bérleti díjak, közterület-használati és egyéb díjak 
esetében 5% emelés várható

 pályázatok megvalósításnak önköltségei 
  felhalmozási kiadások: a nyertes pályázatok ön-

része:
  Kerékpáros létesítmény kialakítása Miskolc-

Kistokaj-Mályi-Nyékládháza települések között 
című ÉMOP 5.1.3-11-2011-0007. számú, 

  az ÉMOP 4.3.1/A-11-2012-0008 számú 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése 
pályázatok

  Falumegújítás MVH Fiatalok tere, szabadtéri szín-
pad

 Egészségügyi alapellátás fejlesztése
 Mikrobusz vásárlás szociális, kistérségi funkciók
  Tartaléklistán lévő beadásra került, de még el nem 

bírált pályázatok fi nanszírozása a TÁMOP 1.4.3-
12/1. Innovatív Kísérleti Foglalkoztatási Program, 

  regisztrációs pályázat, kisléptékű infrastrukturális 
fejlesztés 

  Települési közvilágítás korszerűsítése, önkormány-
zati és nem önkormányzati tulajdonban lévő utak, 
járdák helyreállítása, csapadékvíz- hálózat kialakí-
tása, az intézmények akadálymentesítése, hőszi-
getelése, energetikai korszerűsítése, iskolaudvar 
bővítése, tó, tópart rendezése

 Geotermikus fejlesztés

ELNYERT Pályázatok 2013-BAN

Óvodafejlesztés       108 MFt
Falumegújítás     10 MFt 
Egészségügy fejlesztése     57 MFt
Kerékpárút   193 MFt
IKSZT építő közösségek     5 MFt
17 új projektötlet 2014-20 fejlesztési időszak

MEGOLDANDÓ FELADATOK

 csapadék-vízelvezetés – tervek és kivitelezés,
  középületek hőszigetelése, energetikai korszerűsí-

tés, világítás korszerűsítése, 
  geotermikus energia felhasználása, fenntartható 

fejlődés
  utak, járdák javítása, aszfaltozása, tópart, közmű-

hálózat fejlesztése
  közlekedésbiztonság növelése, bűnmegelőzés, va-

gyonvédelem, 
  közösségi terek kialakítása, parkosítás, környezet-

védelem
  közoktatás-fejlesztés, idősek napközi otthona/szo-

ciális otthon, szociális ellátás
  helyi piac, helyi termékfesztivál, közösségi prog-

ramok,
  tájékoztatás fejlesztése, PR
  együttműködések, partnerség (egyházak, civilszer-

vezetek: alapítványok, Ezüstfény Nyugdíjasklub, 
Baba-Mama Klub, Sportegyesület – Íjász, Foci 
Szakosztály, Cserkészek) 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJA

2013-ban 18 alkalommal tartott ülést a képvise-
lő-testület, ebből 9 tervezett, 9 rendkívüli ülés volt. A 
testület 137 határozatot hozott, 14 rendeletet alkotott. 
Bizottsági ülések száma 15 volt, a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság 6 ülést tartott, a Szociális és Kulturális Bizott-
ság 9 ülést. A hivatalban iktatott ügyiratok száma főszá-
mon 773, alszámon: 2705 iktatott ügyirat.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
  Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2 konferen-

cia (Darányi Ignác Terv ismertetése Vidékfejlesz-
tési Minisztérium, Magyar Újságírók Szövetsége)

 KIMISZ, BM- közérdekű munkavégzés
 Klaszterkonferenciák, rendezvények
 Címerkiállításon való részvétel
 Posta áthelyezése

TÁJÉKOZTATÓ HANGZOTT EL AZ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉ-
SÉRŐL: a Polgármesteri Hivatal átszervezése, Járási Kor-
mányhivatal létrejötte; Köznevelési intézmények átszer-
vezése, jogszabályváltozás ÁMK, önálló óvoda 4 csop., 
konyha, IKSZT; személyi, tárgyi feltételek, folyamatban 
lévő pályázatok, fejlesztések.

A közmeghallgatáson sor került a geotermikus fej-
lesztésről szóló hírekre és egyéb időszerű kérdésekre. A 
jelenlévő érdeklődők kérdéseket tettek fel, véleményt 
nyilvánítottak.
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KISTOKAJBÓL ERDÉLYBE
tótiba utaztak a kistokaji iskolások

A Kistokaji Általános Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma pályázatán, mely a Nemzeti Tehetség Program céljaihoz illeszkedik.

Június 18-20 között Tehetségfejlesztés határok nélkül címmel közös tehet-
séggondozó programot valósított a kistokaji és az erdélyi tóti község általános 
iskolájának tantestülete és diákjai. Mindkét település polgármesterének támoga-
tásával, részvételével sikerült a projektet lebonyolítani.

A Kistokaji Általános Iskolában évek óta eredményes tehetséggondozó mun-
ka folyik. Kiemelt fi gyelmet fordítanak a tanulmányi és sport területen is a 
tehetséggondozásra, de most a színjátszó szakkörösök és a néptáncos gyerekek 
vehetnek részt a hazai és a határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetség-
gondozó programok egyikén. Rendkívüli élmény volt ez számukra, hiszen nem 
csak egyszerű kiránduláson vettek részt, hanem tehetségüket is megmutathatták 
az idegen környezetben, s új barátokat is szerezhettek. Ízelítőt kaptak Erdély 
kultúrájából, a helyi népszokásokból is.

Szívesen ismerkedtek a gyerekek egymás népi játékaival, néptáncával. Külö-
nösen a közös néptánc koreográfi a tanulása aratott nagy sikert.

A színjátszósok mindkét iskolában Arany János Fülemile c. versét dramatizál-
ták. Érdekes volt látni a hasonlóságot és a különbséget a két előadás között. A 
két iskola diákjainak közös drámajátéka pedig különleges élmény volt minden 
résztvevő számára.

A tanulókkal együtt utazó pedagógusok szakmai tapasztalatcserére is készül-
tek. A különböző iskolarendszerekben megvalósuló tehetséggondozás módszere-
it műhelymunka keretében ismertették meg egymással.

Ez az első találkozás az erdélyi Tóti község általános iskolásaival, pedagógusa-
ival, a község vezetőjével várhatóan egy hosszú távú együttműködés kezdete lesz 
a két intézmény, s a két település között is.

V I D É K F E J L E S Z T É S

Kistokajban folytatta konzultáció-sorozatát a MÖSZ

A közfoglalkoztatási programok koordinálásában 
nélkülözhetetlen szerep hárul a választott helyi vezetők-
re. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 
2013. március 13-án, a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Kistokajban folytatta március 6-án megkezdett 
országjáró konzultáció sorozatát, amelynek célja, hogy 
a polgármesterek tájékoztatást kapjanak a vidékfejlesz-
téssel kapcsolatos hírekről, pályázati lehetőségekről, jó 
gyakorlatokról. A rendezvények során megszerzett in-
formációkat, tapasztalatokat április 23-án, Gödöllőn 
záró konferencián összegezi majd a szövetség.

A konzultáción megjelenteket Dr. Gémesi György, 
a MÖSZ elnöke és Ambrus Gyöngyi, Kistokaj polgár-
mestere köszöntötték, ezután a Vidékfejlesztési Minisz-
térium helyettes államtitkára, Dr. Simon Attila István 
nyitotta meg az előadások sorát. A helyettes államtitkár 
előbb a magyar vidék előtt álló kihívásokat, majd an-
nak erősségeit ismertette. Ezek közül a GMO mentes-
ségre hívta fel a fi gyelmet, amit az Alaptörvényben is 
deklaráltak, és amit minden körülmények között meg 
kell őrizni. A Magyar Vidék Alkotmányának is nevezett 
Nemzeti Agrárstratégia legfontosabb célkitűzései közül 
a családi-, kis- és közepes gazdaságok, a termelői- és 
értékesítői szövetkezetek, illetve  a helyi gazdaságok és 
piacok fejlesztést, valamint a háztáji gazdálkodás újjá-
élesztését emelte ki. „Szeretnénk elérni, hogy visszaköl-
tözzön az élet a hátsó udvarokba” - fogalmazott a he-
lyettes államtitkár, hiszen - tette hozzá - ez sokaknak 
kiegészítő jövedelem forrása, míg másoknak az egyetlen 
kitörési pont lehet.

Kovács Zoltán pénzügyőr ezredes, a Belügyminisztéri-
um Közfoglalkoztatásért Felelős Helyettes Államtitkár-
ságának szakmai főtanácsadója, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei koordinátora a közfoglalkoztatás 2013-as 
célkitűzéseiről, ezen belül is a megyei helyzetről beszélt. 
Elmondta: a közfoglalkoztatási programok közül a tel-
jesen állami fi nanszírozású kistérségi startmunka prog-
ramok a legnépszerűbbek, amelyekből idén mintegy 
1000 indul BAZ megyében, 15,6 milliárdos bér és 6,2 
milliárd forintos dologi támogatás mellett, 20 ezer em-

ber foglalkoztatását téve lehetővé. Ez a hatalmas szám 
egyszerre mutatja a helyi polgármesterek tettrekészségét, 
s azt, hogy ez az ország egyik legelmaradottabb területe. 
A programok végrehajtása során nagy problémát jelent 
a résztvevők alacsony iskolázottsága, s az hogy sokakat 
vissza kell szoktatni a munkához, tekintve, hogy valaki-
nek már a nagyapja sem dolgozott. A Belügyminisztéri-
um a későbbiekben szociális szövetkezetek létrehozását 
tervezi, amiket a jelenlegi startmunka programok során 
beszerzett eszközökre, megszerzett tapasztalatokra ala-
pozva, a vállalkozó kedvű önkormányzatok segítségé-
vel szeretnének majd megvalósítani - fejtette ki Kovács 
Zoltán.

Ambrus Gyöngyi, Kistokaj polgármestere településé-
nek helyzetét ismertetve elmondta: viszonylag magas 
iparűzési adó bevételüknek és jó gazdálkodásuknak 
köszönhetően nem kellett kölcsönt felvenniük, így 
konszolidálni sem kellett őket, ám a feladat alapú fi -
nanszírozás kapcsán tőlük is több pénzt vettek el, mint 
feladatot, így 24 millió forintos hiánnyal tudták csak 
megtervezni idei költségvetésüket. Település által meg-
fogalmazott prioritások között a környezettudatosság a 
legfontosabb, amelynek jegyében bevezették a kommu-
nális adót, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, 
elterjesztették a komposztálást, és megszüntették az 
illegális szemétlerakó helyeket. A település üzemelte-
téséhez és környezetének megszépítéséhez kapcsolódó 
munkálatokban egyébként köztörvényes elítéltek is 
közreműködnek, akiket egy Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztériummal kötött megállapodás alapján fog-
lalkoztatott az önkormányzat. Mint a polgármester asz-

szony elmondta, velük sokkal könnyebben szót értenek, 
mint egyes közmunkásokkal, hiszen amelyik elítélt nem 
végzi rendesen a munkáját, annak vissza kell mennie a 
büntetés-végrehajtási intézetbe.

„A világ sajnos elromlott, és csak mi emberek, akik 
elrontottuk, tudjuk helyrehozni” - kezdte előadását 
Sztolyka Zoltán, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Ro-
zsály polgármestere, majd arra is rátért, hogyan lehetsé-
ges ez. Elmondta: 800 fős községükben mindent, amit 
lehet, saját nyersanyagból, saját munkaerővel termelnek 
meg maguknak. A helyi termelőszövetkezet 1991-es fel-
oszlása után a termőterület nagy részét megtartották, s 
most gyümölcstermesztésre használja az önkormányzat. 
A gyümölcs egy része a közétkeztetésbe kerül, a többiből 
lekvárt vagy pálinkát főznek, amit a község vegyesbolt-
jában árulnak, más helyi terményekkel, termékekkel 
együtt. Mindemellett saját vágóhídjukon dolgozzák fel 
a helyi sertésállományt, betonoszlop-gyáruk pedig már 
más települések számára is termel. A startmunka prog-
ramban kukorica- és burgonyatermesztésre helyezik a 
hangsúlyt, míg a komfort nélküli házakban, lakásokban 
lakók számára szociális fürdőt építettek. Kétszáz mun-
kanélkülijükből hetvenet tudnak foglalkoztatni.     

Akié a föld, a víz, a fű, azé minden” - idézte Kálti 
Márk 14. századi Bécsi Képes Krónikáját Varga Lász-
ló, Taktaharkány polgármestere, aki ennek szellemében 
meg is vásárolt 400 hektárt az egykori termelőszövet-
kezet földjéből települése számára 1998-as polgármes-
teri kinevezése után. Ezen a területen most elsősorban 
erdő- és vadgazdálkodás folyik. A nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló fa hasznosítására több önkormányzati 
intézményük fűtését fa-, faapríték, illetve vegyes tüzelé-
sű kazánokra állították át. Sokat tesznek más megújuló 
energiaforrások felhasználása érdekében is, és ha megfe-
lelő partnereket találnának, szélerőművek telepítésébe is 
belekezdenének.

„A startmunka programokban és a közfoglalkoztatás 
más területein résztvevőket előbb-utóbb vissza kell ve-
zetni a valódi munka világába, ami - mint a kistokaji, 
a rozsályi és a taktaharkányi példa is mutatja - nem le-
hetséges a közösség választott vezetői, a polgármesterek 
irányítása, koordinálása nélkül - zárta a konzultációt 
Gémesi György.

Forrás:
http://www.magyarpolgarmester.hu
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G Á L A M Ű S O R
A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

 
Fennállásának 15 éves jubileumát ünnepelte a Szinvavölgyi Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény a Művészetek Házában 2013. június 8-án. 
Boncsérné Szinai Tünde felkészítő tanár kiváló szakmai munkájának kö-
szönhetően a gálaműsoron bemutatkoztak a kistokaji általános és középis-
kolások. Kistokajban 8 éve folyik néptánc-oktatás nagy sikerrel.

Ezúton köszöni meg Kistokaj Község Önkormányzata Boncsérné Szinai 
Tünde tanárnőnek, Sándor Józsefné igazgató asszonynak, a kistokaji tantes-
tületnek, és a szülőknek az áldozatos munkát, támogatást, amellyel évek óta 
segítik a kistokaji gyermekek hagyományőrző, értékteremtő közösségi fog-
lalkozását, művészeti tevékenységét. Büszkék vagyunk a gálaműsoron kiváló 
teljesítményt nyújtó kistokaji néptáncosokra és volt diákjainkra. További 
sok sikert kívánunk nekik.

I K S Z T  K Ö Z Ö S S É G E K

CSERKÉSZET KISTOKAJBAN
 Immáron másfél éve, hogy megalakult a 786. sz. 

Szent György Cserkészcsapat Kistokajban. A kezde-
tek kezdetén 22 fővel indítottuk a csapatot, melyhez 
az ide év szeptemberében újabb 4 kiscserkész jelölt 
csatlakozott. Nagy öröm számomra, hogy csapa-
tunkhoz nem csak gyermekek csatlakoztak, hanem 

két felnőtt tag is fogadalmat tett. Az elmúlt idő-
szakban sok minden történt velünk. A legnagyobb 
eseményünk a csapatalapító, zászlószentelő és cser-
kész fogadalom tétel volt. Itt is köszönöm azoknak 
a szülőknek akik segítettek ennek lebonyolítását, 
köszönöm az Önkormányzatnak és Polgármester 
Asszonyunknak a támogatását. Ezeket a segítségeket 
mi azzal tudtuk és tudjuk viszonozni, hogy a köz-
ség által szervezett programokon részt veszünk akár 
segítséggel akár programok lebonyolításával.  Az el-
múlt időszakot röviden összefoglalva mi történt ve-
lünk: Többször hódítottuk meg a Bükköt kirándulás 
keretében. Kézműves foglalkozásokon apróbb aján-
dékokat készítettünk. Megérkezett hozzánk is Szent 
Miklós püspök ajándéka. Részt vettünk a II. Cser-
készkerület több programján: karácsonyi és farsangi 
műsorral, a szerencsi hadijátékokon, zöld cserkész-
napon. A nyár folyamán, Répáshután táboroztunk 
pár napot. Ebben a táborban az időjárás sem szegte 
kedvünket: Sok újat tanultunk, íjászkodtunk, kirán-
dultunk, kőbaltát készítettünk, kézműveskedtünk, 
tanultunk csángó táncokat.

A cserkész évünk egyik nagy jelentős eseménye 
lesz, hogy mi újonc csapatként szervezhetjük meg 
községünkben a II. Cserkészkerület hagyományos 
farsangi mulatságát, mely 2014. február 15-16-án 
lesz. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a 
foglakozásainkra, melyeket minden pénteken 16 
órától az iskolában tartunk.

Nagy Károlyné Zsuzsi csapatparancsnok 70-396-
9507 vagy nagy.karolyne69@gmail.com

KISTOKAJI EZÜSTFÉNY NYUGDÍJAS KLUB
Büszkén mondhatom, kevés olyan összetartó cso-

port van községünkben, mint a Kistokaji Ezüstfény 
Nyugdíjas Klub. A több mint 9 éve működő kis cso-
port többször bebizonyította már rendezvényeken, 
versenyeken, és összejöveteleken az „idősebb kor” 
nem jelent hátrányt és zárt kapukat életünkben. A 
klubba járó aktív „fi atalok” rendezvényeink állandó 
fellépői, és vendégei, akik jó kedvükkel, szervezett 
báljaikkal többször megajándékoztak már bennün-
ket. 

De minek is ez az egész? ÉN nem is szeretek éne-
kelni, fellépni akkor meg minek menjek?  kérdez-
hetik joggal az idősebb olvasók. Erre a kérdésükre 
szeretnék most pontos választ adni …..A Nyugdíjas 
Klub ideje nagy részét valóban a próbák sorával tölti. 
Van azonban a hónapban egy csütörtök, az ónodi 
vásár ideje, amikor a Kistokaji Szépkorúak találkoz-
hatnak, beszélgethetnek, egy közös délutánt tölthet-
nek el együtt. Ilyenkor élő zene, batyus asztal várja 
a „vendégeinket”. 

Az urak és a hölgyek is megtalálják itt a kedvükre 
valót, hisz a beszélgetés és a zene mellet kártyajáték-
kal és kézi munkák, recept cserékkel is eltölthetik 
szabadidejüket.

A Szépkorúak találkozója: minden hónap első 
csütörtöke, 15:00 IKSZT színházterem.

A Kistokaji Ezüstfény Nyugdíjas Klub állandó 
találkozási alkalma Október 10-e után minden csü-
törtök 15:00 IKSZT színházterem.

Minden friss és régi nyugdíjast arra biztatok, hogy 
adjanak lehetőséget maguknak és nekünk, jöjjenek 
el, és legyenek közösségünk tagjai. 

Az Ezüstfény Nyugdíjas Klub részt vett a Sátor-
aljaújhelyen megrendezésre kerülő Ki? Mit? Tud? 
versenyen, ahol Aranyosi Miklós klubtagunk külön-
díjat nyert egyéni fellépésével.

SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR
„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG…….”

2011. november 9-től indítottuk el útjára a fa-
kultatívan választható színjátszó szakkört a helyi 
általános iskolában a felső tagozatos diákoknak. A 
délutáni órákban megtartott alkalmakon a színda-
rabok mellett a különböző képességeket fejlesztő 
drámajátékok is helyet kapnak. Az együttes „mun-
ka” olyan területeket fejleszt: mint a kommunikáció, 
kreativitás, szociális készségek fejlesztése, valamint az 
értő közönséggé való formálás. A szakkör elkészített 
színdarabjait számos rendezvényeken, ünnep alkal-
makon tekinthették meg az arra ellátogatók: Kará-
csonyi műsor, Idősek napja, Magyar Kultúra Nap-
ja, Színházi Világnap, de készítettünk színdarabot 

az Óvodások Halloween összejövetelére, Andersen 
meseíró születésnapjára, és egy székely népmesét, a 
pletykás asszont is színpadra állítottuk. A tavaly 14 
főt számláló társaság idén nyáron egy „Tehetségfej-
lesztés határokon kívül” c. pályázatnak köszönhető-

2011 novemberétől működik településünkön IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató Tér. Tarsoly-Tóth Erika közművelődés szervezőként dolgo-
zik községünkben. Diplomáit az Egri Főiskolán és a Veszprémi Egyetemen szerezte. Az előbbit ének szakon, az utóbbit drámapedagógiai területen.  
Munkakörébe programok szervezésen túl közösségi csoportok tevékenységének koordinálása is beletartozik. „Mindezt nagy örömmel és erővel 
teszem, hívén, hogy az együttes munka által értéket képviselünk és adunk faluhelyünkön” - vallja.

I K S Z T  H Í R E K
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en az erdélyi Tóti községben is eljutott, nyáron pedig 
a miskolci Montázs Egyesület pályázatának köszön-
hetően táboroztak a gyerekek Szögligeten. A munka 
ez évben is folytatódik, ahol a színdarabok mellett az 
utóbb említett pályázat is meglepetéseket tartogat a 
gyerekeknek.

POLGÁRŐR EGYESÜLET
A több éve folyamatosan működő egyesület 

községünk közbiztonságáért felelős. A jelenleg 15 
főt számláló társaság tagjai jelenlétükkel többször 
felügyelték már rendezvényeinket is. A közösség 
vezetője folyamatos tagfelvételt hirdet, így akinek 
kedve van csatlakozni hozzájuk, és komoly köte-
lességtudattal is rendelkezik, jelentkezzen az alábbi 
elérhetőségeken:

Tasi Gábor (Polgárőrség vezetője): 20/770-93 -40  
Smizsánszkiné Erzsike: 20/556-81-17

BABA-MAMA KLUB…
HOGY NE ZÁRULJON LE A VILÁG

2006. december 14-én indult útjára a Baba-ma-
ma klub Kistokajban. Programlapunkon ekkor ez az 
idézet szerepelt: 

„Soha többé nem leszel újra szabad, két életet élsz,
Az övét és a sajátodat. Álmatlan éjszakák és 
a boldogság, melyet elképzelni sem tudtál,

Meglepetések, ámulat, a legdrágább kincsed.
                                 (Rosanne Ambrose Brown)

Minden klub, szakkör, közösségi rendezvény szer-
vezésekor van némi félelem a programok megálmo-
dóiban. Félelem attól, hogy eljönnek-e az emberek 
és a következő alkalommal is kíváncsiak lesznek-e a 
folytatásra. A klub közel hét esztendős múltja min-
den aggodalmat elröpített és ma már tudjuk, hogy 
összejöveteleinkre szükség van a kistokaji anyukák-
nak és babáknak egyaránt. A klubot „mozgó klub-
nak” szoktuk nevezni, hiszen a babák kb. 1 évig 
járnak hozzánk, és utána már sokkal zökkenő men-
tesebben indulnak bölcsibe, vagy oviba, hiszen egy 
picurkát belekóstolnak a közösségi élet szépségeibe 
és nehézségeibe is.

A szüléssel kicsit valóban lezárul az anyukák 
számára a világ, többnyire”egyedül” maradnak a 
gyermekeikkel a hétköznapokban, azok minden 
apró-cseprő aggodalmával, nehézségével. A baba-
mama klub célja, hogy együtt legyünk, meghallgas-
suk egymást, a meghívott előadókat, elmondhassuk 
problémáinkat, a jó hangulatot teremtő zenés fog-
lalkozások aktív résztvevői lehessünk és nem utol-
só sorban fontos a babák számára is a kitárulkozó 
világ, a közösségi élet felfedezése is. Hat éven ke-
resztül havonta egyszer találkoztunk, egy éve azon-
ban már két hetenként tartjuk az összejöveteleket. 
Mindannyiunkat örömmel tölt el, hogy a klubfog-
lalkozások gyerekzsivajtól csöppet sem mentesen 
telnek Kistokajban és reméljük, hogy az elkövetke-
zendő években sem lesz másként.

A klub szervezői:Gál Jánosné Margó (családsegítő), 
Kerékgyártóné Abrankó Mária (védőnő), Tóth Erika 

(művelődésszervező)

SPORTEGYESÜLET

A Sportegyesület 1993-ban alakult. Az egyesület 
elnöke Strázsa József. Két szakosztály működik, az 
íjász és labdarúgó szakosztály.

Az íjász szakosztálynak jelenleg 15 tagja van. El-
sősorban hazai regionális, és országos versenyeken 
vesznek részt, de az elmúlt 20 év alatt szép eredmé-
nyek születtek nemzetközi versenyeken is.

Hetedik éve rendezi meg az íjász szakosztály a 
nyári regionális versenyt, ahová a környező me-
gyékből is érkeznek jelentkezők minden évben. A 
helyi általános iskolában szakköri keretek között 
ismerkedhetnek meg a gyerekek a sportággal. Az 

egyesület támogatásának köszönhetően a diákoknak 
lehetőségük van diákolimpián való szereplésre is.  A 
labdarúgó szakosztály 16 fővel működik. Legszebb 
eredménye a labdarúgóknak: Miskolc Megyei Jogú 
Város által szervezett szabadtéri labdarúgó bajnokság 
I. osztályába jutottak. 

KISTOKAJI KÖNYVTÁR ÉS E-PONT
A Község Könyvtára a Kistokaji Általános Iskola 

épületének részeként akadálymentesen megközelít-
hető, összevontan működik az iskolai könyvtárral 
és az IKSZT, Integrált Közösségi Szolgáltató Térrel.  
Egy tágas, kulturáltan, modern berendezési tárgyak-
kal felszerelt, közel 5000 kötetes állománya, mind a 
felnőtt, mind a gyermekolvasók számára ingyenesen 
igénybe vehető, széleskörű szolgáltató hely.  A gya-
rapítás folyamatos, az olvasói igények fi gyelembe-
vételével kéthavonta történik. A kötelező olvasmá-
nyok, mesekönyvek, ismeretterjesztő, szórakoztató 
bestsellerek mellett nagy számban található CD-t, 
DVD-t és bakelitlemezt is. A folyóiratok között 
minden korosztály megtalálja a számára megfelelőt.   
Az oktatást-nevelést segítő folyóiratok közül jár a 
könyvtárba a Tanító, Köznevelés, népszerű a Hölgy-
világ, a Praktika, a fi atalok körében a Zseb  Garfi eld 
című színes szórakoztató kiadvány. Elérhetővé váltak 

a világháló nyújtotta információk is, az intézmény 
„e-Magyarország” Pont lett, több számítógéppel és 
nyomtatóval felszerelt helyiség várja az intéznivaló 
ügyekkel kapcsolatos lakosságot.  A könyvtárhasz-
nálók többsége gyermek, akik nagy számban, aktí-
van vesznek részt a különböző rendezvényeinken, 
kézműves foglalkozásokon. A könyvtár jól működő 
kapcsolatot tart fenn a helyi intézményekkel, az 

önkormányzattal, óvodával, iskolával, civil szerve-
zetekkel.  

KÖNYVTÁR ÉS EPONT NYITVA TARTÁS:
Hétfő: 9.00-12.00, Kedd: 14.00-18.00, 

Szerda: 8.00-12.00, Csütörtök: 14.00-18.00,
Péntek: 10.00-12.00 

Minden páros szombaton: 10.00-16.00

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

Dobákné Steiber Erika és Tankó Ildikó
könyvtárosok

AZ ELMÚLT ÉVEK PROGRAMJAI 
A KISTOKAJI IKSZT-BEN

Községünkben az IKSZT megépülését követően 
(2011) számos program lehetőségekkel vártuk a 
korosztályokat. Közösségi programjaink között sze-
repelt Erőss Zsolt hegymászó előadása, de tartottunk 
előadást az internet adta veszélyekről, megismerked-
hettünk az etka-jóga jótékony hatásairól és torna 
alkalmak lehetőségei is adottak voltak önköltséges 
formában a lakosok számára.

Ez évben a miskolci SZÉV Kft-nek köszönhe-
tően részt vettünk a TÁMOP 2.1.2. pályázatban, 
aminek eredményeképpen egy 100 órás angol alap 
tanfolyamot nyertünk, melynek helyszíne Kistokaj 
volt. A pályázat 2014 augusztusáig tart, így folya-
matosan kérelmeket adunk be a lakosság igényeire 
támaszkodva német alap és számítástechnikai tanfo-
lyamokra is.

Az IKSZT pályázat számos „kötelező”alkalmakat 
tartalmaz. Ilyen például a vidéki hálózattal történő 
együttműködés, a helyi általános és ifj úsági kor-
osztálynak meghirdetett programok, de ide tartoz-
nak egészségügyi előadások, szűrések, és könyvtári 
programok is. Működésünk óta számos mennyiségű 
programokat szerveztünk. Néhány plakátízelítő az 
elmúlt időszakokról:

A 150 fő befogadására alkalmas színházterem 
lakossági kéréseknek is eleget tesz. Technikai felsze-
reltségünknek köszönhetően pedig szinte minden 
kérésnek eleget tudunk tenni.

Színháztermünket magánszemélyek, csoportok is 
„használták”már szervezett alkalmaikon. A lehetőség 
mindenki számára adott, ajánljuk fi gyelmükbe in-
tézményünket!

AZ IKSZT PÁLYÁZAT
ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK

Az IKSZT ez évben 5 millió forintot nyert közös-
ségi programok megszervezésére. A pályázati progra-
mok között vannak havi klub formájában, témana-
pok, és tábor formájában megvalósítandó alkalmak.

Cél, a közösségek összefogása, csoporttá alakítása. 
A pályázat úgy a kicsikhez mind a legidősebbekhez 
is egyaránt szól. A kínálkozó alkalmak közül min-
denki megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet. A rész-
vétel minden IKSZT programra ingyenes!

2014. JANUÁR – ÚJ PROGRAMOK
 Hogyan éljünk egészségesen? – előadások egész-

ségünk megőrzésére, tanácsok az egészséges táplál-
kozáshoz 12 alkalmon keresztül havi klub formájá-
ban a felnőtt lakosság részére is. 

Alapfokú elsősegélynyújtás, alapfokú életmentés  
A 6 alkalomból álló előadássorozat  célja, hogy a la-
kosság elsősegélynyújtó ismereteit bővítse.
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Író-olvasó találkozó januárban két híres költővel 
is: Varró Dániel, és Karafi áth Orsolya látogat el köz-
ségünkbe. Mindkét találkozót az író és szerkesztő 
Jenei László moderálja.

Folytatódik a szabás-varrás tanfolyam, valamint 
a november 27-én induló etka-jóga foglalkozás is. 
Az októberben elindult Háztartástanoda havi klu-
bunk is várja a meglévő és új tagokat. A foglalko-
záson „fürge ujjainkat” használva egyszerűen tanu-
lunk meg kötni, varrni, hímezni, gyöngyöt fűzni, 
és jellegzetes ünnepi ételeket készíteni, recepteket 
cserélni.

Ringató foglalkozások községünk könyvtárá-
ban- a 0-3 éves korú babák és mamáik klubja, ahol 
meghívott előadók tartanak interaktív zenés-mesés 
előadásokat. 

A következő programok az általános iskoláskorú 
gyermekek fejlesztését, ismereteik bővítését célozza 

meg, melyet január hónapban kezdünk el:
Kommunikáció- újságszerkesztés, a média meg-

ismerése diákszemmel
Társadalmi normák és elvárások diákszemmel
Kalandozás (2 előadás Szaharáról és Észak-Afri-

káról a lakosság részére is)
Filmklub alsótagozatosoknak – Önmegvalósítás 

Egyesülettel együttműködve, a vetítésen túl közös 
beszélgetés a látottakról.

 Az IKSZT pályázat június 30-ig tart. Az elnyert 
támogatásnak köszönhetően még számos lehetőség 
várja a kicsiket és nagyokat. Ugyanennek a pályázat-
nak köszönhetően weboldalunk is született, melyet 
folyamatosan fejlesztünk annak érdekében, hogy 
naprakészebb és könnyebb lehessen az információ-
áramlás a lakosság felé.

Figyeljék hát a www.iksztkistokaj.hu felületet, 
valamint facebook oldalunkat az aktualitásokról.

A 2013-as évben a TÁMOP 212 pályázatnak 
köszönhetően községünk két alapfokú angol és egy 
kezdő német tanfolyamot, valamint egy 100 órás 
számítástechnikai képzést nyert. Bízunk benne, 
hogy a 2014 augusztusáig futó pályázatban lesz még 
lehetőségünk képzéseket megvalósítani községünk-
ben.

Tarsoly-Tóth Erika közművelődés-szervező

A programokról bővebb információkat az alábbi 
felületeken találnak:
www.iksztkistokaj.hu
www.kistokaj.hu
www.facebook.com/Rendezvényszervezés Kistokaj 

Hirdetőtáblákon: Coop bolt, buszmegállók, Ön-
kormányzat, Óvoda, Iskola.

Elérhetőségeink: 06-46/222-258; 30/576-15-94 
iksztkistokaj@gmail.com

NÉHÁNY GONDOL AT

EGY KISTOKAJI  TOLL ÁBÓL

Születésem óta Kistokajban élek, és a jövőmet is ide 
tervezem, hiszen párommal itt építkezünk és szeret-
nék ha a gyermekeink is majd itt nőnének fel. Hogy 
miért is szeretem Kistokajt? Erre nagyon egyszerű a 
magyarázat. Csendes, gyönyörű a környezet és a tele-
pülés könnyen megközelíthető, és vannak még olyan 
lakosok itt akikkel jó együtt élni. De szomorúan ta-
pasztalom, hogy már egyre kevesebb, és itt nem az új 
lakókra gondolok, akik nem olyan régen tagjai ennek 
a közösségnek, mert nekem csak pozitív tapasztalataim 
vannak velük kapcsolatban.  

Ez a település nagyon sok változáson ment keresztül 
az elmúlt évek során. A változások nekem sem voltak 
mindig jók, találtam néha én is kifogásolható dolgot, 
voltak bennem is aggályok vagy esetlegesen félelmek 
egyes változásokkal. De úgy gondolom ez elkerülhetet-
len a mai világban. Nos köszönhető a képviselő-testü-
letnek és a polgármesternek, hogy a mi településünkön 
is megvalósulhatott a kistérségi START közmunka-
program.

Köszönettel tartozunk, mindenkinek aki ebben 
részt vett. Áprilistől dolgoznak a közmunkaprogram 
keretén belül emberek azon, hogy olyan környezetben 
élhessünk, ami tiszta és nem kell attól félni, hogy ellep 

minket a szemét. Azon dolgoztak egész idő alatt, hogy 
a tópart és környékét olyanná alakítsák, amilyennek 
már hosszú évek óta nem láttuk. Menjen le mindenki, 
szánjon rá egy kis időt és nézze meg, milyen változáson 
ment keresztül a tópart és a hozzá vezető utak. Rend-
ben tartották a játszóteret és környékét, az utcákat, 
a házak előtti részeket és a hozzájuk tartozó árkokat. 
Mindezért nekik köszönet járna és nem pedig sértege-
tés, vagy megalázás. 

Még olyanra nem igazán emlékszem, hogy ennyi-
szer takarították volna a közterületeket, utcákat, teme-
tőt vagy éppen a házak előtti árkokat. Ez egy olyan év 
volt, ahol lehetősége nyilt az önkormányzatnak több 
embert foglalkoztani és ezeket a feladatokat ellátni. 
Könnyű másokat hibáztatni azért, hogy az utcán sze-
mét van, vagy az árkunk tele van mocsokkal, vagy a 
tópart tele van szeméttel. Előbb nézzünk szét, hogy mi 
mit teszünk azért, hogy környezetünk ne legyen mocs-
kos. Itt nem az új lakókat kell szidni, vagy a tóparton 
kint élőket, vagy az ide tévedő városi strandolókat. 
Mert sajnos a helyi lakosok is szemetelnek korosztály-
tól függetlenül. Nem hiszem, hogy a Hejő partra, a 
tópartra érkező strandolók hordják ki a szemetüket, 
vagy éppenséggel vadidegenek pakolnák tele a temető 
szemetes konténerét sz...s pelenkával, de megemlít-
hetem a télvíz idején a játszótéri szemetesben hagyott 
pelenkákat, a foci pályán szétszórt fecskendőket. S 
mindezt a mocsokot azok az emberek takarították nap 

mint nap akiket olyan előszeretettel bántanak vagy 
jelentgetnek be emberek. Mindenki elgondolkodhat 
azon, mit tesz lakóheyéért. 

Ezért Én szeretnék köszönetet mondani a program-
ban résztvevő embereknek a kemény és kitartó mun-
kájáért!

Úgy gondolom itt van az ideje annak a változásnak, 
hogy mindenki álljon ki magáért, vállalja fel a vélemé-
nyét, adjon nyilvánosság előtt hangot annak, hogy mi 
nem tetszik neki, vagy éppen min változtatna. Ne má-
soktól várjuk a változást vagy a megoldásokat. Ha véle-
ményünk van, ne a szomszéddal beszéljük meg, vagy a 
buszon, mert így nem jut el a szó oda, ahová kell! S ne 
másokat hibáztassunk azért, hogy a falut ellepi a sze-
mét, hanem tegyünk azért, hogy ne így legyen. Nem 
nehéz feladat felvenni egy papírt a földről, vagy esetleg 
megkérni a szemetelőt, hogy használja a szemetest. 

Csak annyit szeretnék - így zárásként -, hogy min-
denki pihenjen meg a rohanó hétköznapok után, s 
gondolja végig mi mindenen ment már keresztül ez a 
település. Tegyünk egy sétát a falu utcáin, a tóparton és 
gyönyörködjünk a tájban, hallgassuk a nyugtató csen-
det, s vegyük észre a szépet! Nem nagy dolgok ezek, 
de ha már itt élünk akkor tegyünk azért, hogy ez a 
település ilyen szép maradjon, hogy a gyermekeink is 
ilyennek lássák majd évek múltán is. S ne bántsuk egy-
mást, lépjünk a változás útjára.

Zombori Mariann

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K
2013-BAN SZÜLETTEK

Üdvözöljük a legújabb kistokaji
„Földlakókat”!

Kelemen Linda, Szűcs Gergő, 
Feszner Luca, Gáspár Norina, Kis 
Anna Laura, Bűdi Kevin, Temes-
vári Nóra, Kapusi Hanna Erzsébet, 
Körmöndi Zalán, Györfi  Kristóf, 
Hegyaljai Réka, Medve Boglárka, 
Pókos Nimród, Lengyel Dávid, 
Lakatos Marcellina, Zsarnóczki 
Lara, Kovács Arnold Attila, Fe-
rencz Dzsenifer

2013-BAN ELHUNYTAK

Fogadják együttérzésünket 
a Gyászolók hozzátartozóik 

elvesztése miatt!

Paszternák Dezsőné, Kiss Sándor, 
Gyurcsák Józsefné, Pocsai József, 
Boros Károlyné, Szalánczi Zoltán, 
Bolgár Gáborné, Szabó Sándorné, 
Ambrus Béla, Répási László, Gál 
András

2013-BAN HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK

Gratulálunk! Sok boldogságot 
kívánunk azoknak, akik 

házasságot kötöttek!

Baktai Karolina és Bűdi Sándor, 
Benedek Szilvia és Kapusi Lász-

ló Sándor, Szentmihályi Edit és 
Medve Krisztián, Rozgonyi Mária 
és Pocsai József, Bodnár Katalin 
Erika és Jobbágy Péter, Szabó Irén 
és Berzi István, Lukovics Laura és 
Bordás Árpád, Veres Adrienn és 
Tokár László, Király Melinda Valé-
ria és Demeter Zsolt, Soltész Éva és 
Kiss Róbert, Tóth Erika és Tarsoly 
Lajos

K I  M I T  T U D ? 
 

Több mint 600 jelentkező 68 produkcióval 
volt jelen a Sátoraljaújhelyen az Idősek határo-
kon átívelő kulturális és művészeti Ki mit tud? 
versenyének Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
elődöntőjén. A Szociális Igazgatók és Szakem-
berek Magyarországi Egyesülete első alkalommal 
szervezte meg a megmérettetést a 60. életévüket 
betöltött szép korúak számára, azzal a céllal, hogy 
teret adjanak számukra az általuk képviselt érté-
kek bemutatására.

Ezen a megmérettetésen vett részt a Kistokaji 
Ezüstfény Nyugdíjas Klub is, ahol színházi elő-
adás kategóriában-dicséretben részesültek a zsűri 
és a közönség résztvevőitől. Egyéni indulóként, 
ének kategóriában a szintén klubtag Aranyo-
si Miklós kapott különdíjat. Produkciójában 
szájharmónikával vezette elő népdalcsokrát. A 
szintén klubtag Pánczél Gézáné pedig versmon-
dás, és ének kategóriában kapott elismerést.
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Hírek, információk

A  K I S T O K A J I  R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z K Ö Z S É G  A D V E N T I  B E M U TA T K O Z Á S A

Minden kedves olvasónak Áldott boldog és Békés Ünnepeket kíván a Kistokaji Református Gyülekezet!
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra:

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 2, 11 – 12.

Karácsony a Szeretet ünnepe, mondják még azok is, 
akiknek a hétköznapokban eszükbe sem jut kimondani: 
Szeretlek. Ilyenkor azonban, még ők is igyekeznek gon-
doskodóbbak, kedvesebbek, lenni, mert valahol minden 
ember a szíve mélyén vágyakozik több megértésre, több 
megbecsülésre, vágyakozik a szeretetre, az igazi karácsony-
ra. 

Több mint 2000 évvel ezelőtt Betlehemnek mezején a 
pásztorok is vágytak, egy jobb életre, emberi méltóságra, 
és valamire, Valakire, aki elhozza számukra az örömöt, 
mert a hétköznapjaik kirekesztettségben teltek és az Isten 
megnyitotta a mennyet. A pásztorok számára láthatóvá 
lett, a csoda, tágra nyílt szemmel nézték az angyalokat, 
hallották az Igét és 
az ember rádöbbent, 
kicsinységére, kiszol-
gáltatottságára, de 
arra is, hogy nem a 
személytelen vaksors, 
vagy véletlen hatalma 
nehezedik rá, hanem 
Istennek a pásztor, az 
egyszerű mindennapi, 
a vallás világától távol 
élő ember számára is 
van mondanivalója. 

Üdvözítő született, 
ma nektek, szabadí-
tó született nekünk, 
kistokajiaknak is. A 

sok gond fogságában élő embert felüdíti ez a szó: szabadí-
tó, egyszersmind Ő az, aki a szabadságot, az igazi szabad-
ságot hozza el a most még Istentől távol élő ember számára 
is, mert Jézus Krisztus megteremtette ezt a lehetőséget is.

Kedves olvasó, amikor betlehemi jászolban, aztán az 
értünk vállalt kereszthalál után, a sírjában fekvő nekünk 
kiszolgáltatott, mégis hatalmas Urat elfogadod, akkor a 
Feltámadott, győztes Isten Fiát, az Ő szabadítását, a bű-
nökből, a gondok mindennapi nyomasztó terheitől való 
megszabadulást választod. Felszabadulhatsz az igazi öröm-
re, az igazi karácsonyra és hétköznapjaidban is megélheted 
az igazi szeretet ünnepét.                                   

Boda Attila
református lelkész

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben:

December 23-án hétfőn Úrvacsorára felkészítő Isten-
tisztelet Adventi csendesség, délután 3 órakor a Parókia 
földszinti helyiségében. 2013. december 24-én kedd dél-
után 4 órakor Karácsony szentesti ünnepi Istentisztelet 
a gyermekek szolgálatával a Református Templomban 
és december 25. szerda délelőtt 10 órakor Karácsony 1 
ünnepnapi Istentisztelet úrvacsoraosztás a Református 
Templomban. Délután 3 órakor Karácsony 1 ünnepnapi 
délutáni hálaadó Istentisztelet a Parókia földszinti helyi-
ségében.

Kistokaj Református Egyház honlapja:
www.kistokaj.tirek.hu

2013. december 26-án csütörtök délelőtt 10 óra-
kor Karácsony 2 ünnepnapi Istentisztelet a Református 
Templomban és délután 3 órakor Karácsony 2 ünnepnapi 
délutáni Istentisztelet a Parókia földszinti helyiségében. 
Óévzárás Újév:  2013. december 31-én kedden dél-
után 3 órakor Óévzáró Istentisztelet a Parókia földszinti 
helyiségében. 2014. január 1-én Újévi Istentisztelet dél-
előtt 10 órakor a Református Templomban és délután 
3 órakor Istentisztelet a Parókia földszinti helyiségében.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Állandó alkalmaink:

Minden Vasárnap délelőtt 10 órakor és délután 3 óra-
kor tartunk Istentiszteletet. Gyermekistentisztelet, a fűté-
si szezonban minden vasárnap délután 2 órakor tartunk. 
Házi-Istentisztelet minden szerdán és csütörtökön. Bőveb-
ben érdeklődhet alkalma-
inkról, valamint, keresztelés, 
esküvő, temetés, valamint, 
családlátogatás, beteglátoga-
tás és betegúrvacsorai igény 
bejelentése, a 06-30/473-
2084 telefonszámon.

Sírhely újramegváltás nincs. 
A református temető díjsza-
básairól bővebben érdek-
lődni a 06-30/473-2084 
telefonszámon lehet.

9



   

 

Kistokaj Község Önkormányzata 
Cím: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 
E-mail: polgarmester@kistokaj.hu 
honlap: www.kistokaj.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 

LAKOSSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
 
A kistokaji Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Bölcs de fejlesztése 
 
Kistokaj Község Önkormányzata az ÉMOP-4.3.1/A-11 számú „ A kistokaji Napsugár Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcs de fejlesztése” cím  pályázaton 108.073.163 Ft vissza nem térítend  támogatást nyert. A 
pályázat intenzitása 95%. Az önrészt az önkormányzat biztosította, egyúttal pályázott a BM Öner  Alapra, 4,2 
MFt támogatást kapott. 
A támogatás felhasználásában, a pályázat megvalósításában a MAG ZRT a közrem köd  szervezet. 
Elszámolható összköltség: 113.761.224 Ft 
Az engedélyes tervet az M2Tech tervez iroda készítette. 
Az építési beruházás közbeszerzését a Home Reality Kft. az eszközök közbeszerzési eljárását Dr. Kormos Sándor 
végezte. A m szaki ellen ri tevékenységet a Huszonnyolc Bt. nyerte el. 
A projektmenedzsment feladatok elvégzésére a Lizi London Kft.-vel kötött szerz dést az önkormányzat. 
A kivitelezést a legel nyösebb ajánlatot nyújtó Brand 2001. Kft nyerte el. 2013. június 24-én történt meg a 
munkaterület átadása. Az eredeti teljesítési határid  szeptember 20-a volt, amely november 30-ra módosult.  
 
 
A pályázat megvalósítása eredményképpen önálló intézménnyé vált négycsoportos óvoda, és egy bölcs dei 
csoport kezdte meg m ködését. Ennek tárgyi és személyi feltételeit a fenntartó pályázati forrás segítségével 
biztosította. Az óvodafejlesztéssel korszer , energiatakarékos épületben kapnak helyet a kisgyermekek, a korábbi 
magas csoportlétszámok helyett megfelel  létszámú csoportokban és tágas térben folyhat az óvodai nevelés. Az 
óvodafejlesztéssel a szakmai munka is megújult, lehet ség nyílt az életkor szerinti csoportok kialakítására, 
melyhez a szül k véleményét is figyelembe vették az óvodapedagógusok. 
Az eszközbeszerzés során 13 MFt eszközkészlettel, bútorokkal, fejleszt  játékokkal, udvari játékokkal, konyhai 
eszközökkel és gépekkel b vülnek a tárgyi feltételek. 
 

                     
1. A felújítás, b vítés el tt  2.  Látványterv felülnézet                        3. Látványterv bejárat 

Az építkezés idejére ideiglenes óvoda-bölcs de biztosított megfelel  helyet a  kisgyermekeknek.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az óvodab vítés során a meglév  konyha és tornaszoba fölé emeltráépítéssel csoportszoba, foglalkoztató, vezet  
óvón i, óvodapedagógusi szoba, öltöz , mosdó, takarítószertár került.  
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Az épület másik szárnyában, a tet térben lév  csoportszobák teljes felújítása megtörtént, emeletráépítés után új 
ablakokat kaptak, a tet téri ablakok beépítésével világosabbá váltak. Gyermek- és dajkaöltöz vel, valamint mosó-
szárító helyiséggel b vült az épület. 
 

     

4. Tet  nélkül a tornaszoba             5. Emeletráépítés után 

    

6.  A bölcs dei rész bontás után    7. Építés közben 

Minden mosdó, az orvosi szoba, a tálalókonyha, a sószoba teljes teljesen megújult, a konyha egy nagyméret  
f z üstöt kapott.  A konyha kapacitása 300 f , ellátja a bölcs dei csoportot, az óvodások, iskolások étkeztetését 
és a szociális étkeztetést. Az épület összesen öt csoporttal 114 gyermek fogadására alkalmas.  

A bútorok, eszközök megérkeztek, a telepítésük folyamatban van. Az udvar befejezésére csak a tavasz 
folyamán kerül sor (lámpák, játékok telepítése, játszódomb, aszfaltozás, parkosítás).. 2014 januárjától a 
felújított óvodaépület ad otthont az óvodai és bölcs dei csoportoknak. 
A beruházás az Európai Unió támogatásával, hazai forrással és önkormányzati hozzájárulással valósult meg. 

Az óvodafejlesztés munkahelyteremtést eredményezett 



KINCS A HEGYEN
Kincs van a szőlőhegyen – idézte az idős emberek mondását Ambrus 

Gyöngyi, Kistokaj polgármestere. Azt sem hallgatta el azonban, hogy 

az elődök a pálinkára és a borra gondoltak, és nem a geotermikus hő 

hasznosítására. A megújuló energiaforrásnak köszönhetően felértéke-

lődnek a kistokaji ingatlanok és kezd kertvárossá alakulni a település- 

hangoztatta a polgármester.

Németh Lászlóné beszédében kiemelte: „Itt és most Magyarország 

legnagyobb geotermikus hőt hasznosító fűtőrendszerének első szakasza 

készült el, amely a legnagyobb hazai lakótelepet, az Avasi lakótelep fű-

tési igényét fogja geotermikus energiával ellátni… a rendszer mintegy 

10 ezer lakásnak és több mint 100 intézménynek nyújt majd hőszolgál-

tatást. A 7,5 milliárd forintos beruházást – a PannErgy Nyrt. eddigi leg-

nagyobb szabású projektjének fi nanszírozását – európai uniós források 

is jelentősen segítették: Brüsszelből 1,7 milliárd forintnyi támogatás 

érkezett… Ez a projekt számomra azt üzeni: Magyarország előbbre 

lépett és hogy mától jobb teljesítménnyel büszkélkedhet a megújuló 

energia területén is.”

Dr. Kriza Ákos azt fejtegette, hogy „Polgármesterként az is a fel-

adatom, hogy az igényeket megismerve, a lehetőségeket kihasználva 

és újakat teremtve elérjük célunkat; azt, hogy a miskolciak tudják, a 

város értük van! Miskolc ezzel a beruházással hazánk leginkább kör-

nyezetbarát városává vált… A termálvízben rejlő energiát nem csupán 

fűtésre fogjuk felhasználni, hanem élelmiszer-termelésre is. A beruházás 

második ütemében ugyanis 10 hektárnyi területen a fennmaradó hőt 

kiaknázó üvegházak épülnek, amelyekben egészséges, magyar zöldségek 

termesztése történik majd, és nem utolsó sorban legalább 30 új mun-

kahely jön létre. De ha a ma létesülő, európai léptékben is kimagasló 

innovációt dicsérjük a PannErgy cégben, nem tehetjük meg, hogy egy 

szóra ne álljunk meg, s ne emlékezzünk meg a magyarországi hévizek 

atyjaként emlegetett Pávai Vajna Ferencről. Pávai Vajna csaknem egy 

évszázada leírta, hogy Miskolc környékén kincset rejt a föld, s az ezek-

ből származó vizet és energiát az ország javára fel lehet használni. A 

lillafüredi fúrásokat és innen néhány kilométerre lévő kutatásait azon-

ban nem támogatták. Ma elmondhatjuk, hogy Pávai Vajna Ferencnek 

igaza volt. Jár neki e történelmi elégtétel! A magyar tudományos múlt 

és jövő ma, itt összeért!”

„Három év megfeszített munkáját követve a Kárpát-medence leg-

nagyobb geotermikus hőt hasznosító rendszerét valósíthattuk meg si-

kerrel. A most átadott rendszer a káros környezeti terhelés csökkentése 

mellett, a fosszilis energiafüggőséget is mérsékli, és ezzel együtt olcsó 

hőt biztosít Miskolc számára” – érvelt Tóth Péter, a PannErgy Nyrt. 

vezérigazgatója.

Ezt követően Németh Lászlóné és dr. Kriza Ákos ünnepélyesen át-

vágták a nemzeti színű szalagot, s közösen indították el azt a geotermi-

kus hőszállító rendszert, amellyel megkezdődött a hőenergia szállítása 

Miskolc felé. Ezzel elindult Közép-Európa legnagyobb geotermikus 

erőműve.
BGy

Forrás: http://www.boon.hu/felavattak-kozep-europa-legnagyobb-
geotermikus-eromuvet/2262522

Üvegház építése

A Pannergy Nyrt. a település rendezési tervének módosítása iránti 
kérelemmel kereste meg az önkormányzatot. Pályázati forrásból 10 
hektáron üvegház építését tervezik Kistokajban a 018/16 hrsz-on. 
A pályázati ütemterv szerint 2015 szeptemberében működnie kell 
a rendszernek. A létrejövő beruházással munkalehetőséget nyújt a 
projektgazda. 
Nem Kistokaj Község Önkormányzata nyerte el a pályázatot, a 
megvalósítás helyszíne nem önkormányzati tulajdonú mezőgazda-
sági terület.
A Képviselő-testület támogat minden olyan beruházást, amely össz-
hangban van a települést érintő fejlesztési elképzelésekkel, munka-
helyteremtéssel, iparűzési adóbevétellel jár. Ugyanakkor fontosnak 

tartja az itt élő lakosok igényeinek fi gyelembevételét, nyugalmát, 
biztonságát. Éppen ezért, csak a lakóparkot elkerülő út megépítése 
esetén valósulhat meg a beruházás. 
A településrendezési terv módosításával kapcsolatban lakossági tájé-
koztatást kell tartunk, melyre 2014 januárjában kerül sor.

Geotermikus távfűtőrendszer kiépítése Kistokajban 

A pályázati forrásból megvalósuló geotermikus fejlesztéssel kap-
csolatban a Geowendung Zrt. lakossági tájékoztatást tart 2014 ja-
nuárjában, melyen részletes információt kap minden érdeklődő a 
mezőgazdasági, ipari és lakossági felhasználással kapcsolatban. Az 
időpontról a település honlapján, a Facebook oldalon és a kihelye-
zett hirdetőtáblákon értesül a lakosság.

Ünnepélyesen átadta kedden Kistokajban Németh Lász-
lóné nemzeti fejlesztési miniszter és dr. Kriza Ákos, 

Miskolc polgármestere a Miskolci Geotermikus Projekt első 

szakaszát, amely az Avasi lakótelep geotermikus hővel történő 

ellátását biztosítja.
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