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IDŐSZAKOS KÖZÉLETI ÚJSÁG
Megjelenik Hidvégardó Község Önkormányzatának támogatásával

Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet
kíván a Krónika Olvasóinak
a Szerkesztöség
és az Önkormányzat
Karácsony, mindnyájunk ünnepe
Az ünnep kialakulása
folyt a legnagyobb szellemi harc az eretnekségek ellen. Karácsony ünnepének misztériumát az Egyház éppen gyakorlatban
kezdte hirdetni ezekben az években a Niceai Zsinat (325)
dogmájával: „született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű… Isten az Istentől”.
A másik küzdelem a pogány eszmevilág, a napkultusz ellen
irányult. A Nap születését Szíriában és Egyiptomban is si
mitológiai alapon december 25-én ünnepelték. Ezen az ünnepen a régi nap meghalt, és az istenek anyja új Napot szült a világra, amely azután megint egy évig élt. Az új Nap születésének napja tehát a téli napforduló volt. Szíriából lassan átterjedt
ez a kultusz Rómába is. Aurelianus császár a Campus
Agripae-n 274. december 25-én megnyitotta Sol Invictus (Legyőzhetetlen Nap) templomát, és bevezette a Natalis Solis
Invicti, a Legyőzhetetlen Nap születésének ünnepét. Még jóval
kés bb, az V. században is komoly szellemi harcot kellett
folytatnia a kereszténységnek a napteológia ellen.
Krisztus születésének ünnepét december 25-re, a Legy zhetetlen Nap születésének napjára tette az Egyház (Krisztus az
igazi Nap), hogy a téli napforduló pogány ünnepét kiszorítsa,
és keresztény tartalommal töltse meg. (Folytatás a 2. oldalon)

Karácsony ünnepét az I-III. század keresztényei nem ünnepelték meg. Jézus Krisztus halála és feltámadása volt az Egyház
számára a legfontosabb alap, a hit bástyája. A feltámadás az
igazi gy ztest, a halálon aratott végs gy zelmet állította a
keresztények elé. Ebb l merítették az er t az üldözések,
megaláztatások, szenvedések idején. Húsvét a legnagyobb ünnep számunkra, de ami a szívünkhöz nagyon közel áll, és
Húsvéthoz is szorosan kapcsolódik, az a karácsony. Az ünnep,
amikor a legközelebb lépett hozzánk az Isten.
A karácsonyt el ször a IV. században ünnepelték meg Rómában. Az ünnep kialakulásában két fontos tényez játszott
szerepet. Az els az eretnekségek hatása, f leg az arianizmus, amely az akkori Egyházra nézve is nagyon veszélyesnek
t nt. A másik fontos tényez a pogány napkultusz hatása
volt.
Az arianizmus atyja, a líbiai Arius (+336) azt állította, hogy
Isten nem lehet az, akit nemzenek, Isten csak „nem-nemzett”
lehet. Az Ige csak páratlan tulajdonságokkal felruházott teremtmény, aki Istent l a fogadott fiúság (adoptio) privilégiumát nyerte el. Számos hittudós akadt, akik így próbálták megvédeni – tévesen - az egyisten-eszmét. A 330-337-es években
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KRÓNIKA

„S az Ige testté lett és közöttünk élt” (Jn 1,14)
Beköszöntött a tél. Csíp s hideg van, és szinte pattanásig feszült csend. A legnagyobb várakozások egyike. Amikor minden
megáll egy pillanatra, elcsendesedik, megsz nik körülöttünk a világ, csak egy pontra, egy hangra figyelünk és várakozunk. Egyszer csak meghalljuk a kiscseng hangját, és belépünk a szobába,
a gyönyör en feldíszített feny fa elé. Körbeálljuk, megcsodáljuk
és elkezdjük a szívünknek oly kedves éneket: Mennyből az angyal… Megszületett!
Az ég és a föld, az Isten és az ember újra találkozik. A természet ridegsége, magánya, halála benn a szobában, a betlehem és a
karácsonyfa mellett szívünkben melegséggé, életté, szeretetté változik. Kit ünneplünk ilyen nagy szeretettel? Jézus Krisztust, a
megtestesült Igét.
Megtestesült, közöttünk élt emberi testben. A megtestesüléssel
látható módon belépett történelmünkbe a láthatatlan Isten. Átélte
fájdalmainkat, küzdelmeinket, örömeinket, megélte az emberi
sorsot. Úgy élte meg, hogy tudta: áldozat, önként vállalt szeretetáldozat. Mekkora méltósága, értéke lehet emberi voltunknak, ha
az Isten Fia ekkora áldozatot hozott értünk?
Milyen nagy örömet tud szerezni, ha valaki személyesen megajándékoz minket a karácsonyfa alatt, és ráadásul azt kapjuk t le,
amire nagyon vágytunk! Jézus megajándékozott minket, személyesen, azzal, amire legjobban vágyakozik az ember, amióta létezik. Magát adta ajándékul, az életet, az örök életet. Lelkünk fagyos telébe elhozta a tavaszt, az újrakezdés reményét. Igen, reményt hozott, mint a családba az újszülött, aki az élet továbbadását, a jöv reményét és a jelen örömét jelenti.
Az Ige testesült meg. De mi, vagy jobban mondva ki az Ige?
Egy szó, egy kimondott mondat, egy tett, egy élet? Az ige mindig
közvetít szerepet tölt be. Az igéhez mindig két személy tartozik,
egy adó, egy közl és egy elfogadó, hallgató. Igéje által szólt
hozzánk Isten. Kereste a kapcsolatot, volt a kezdeményez . A
kapcsolat ott és akkor születik meg, amikor a másik meghallja a
szót, az igét. De nem elég meghallani, felfogni, a létezésér l tudomást szerezni. A lényeg a válaszban van. Isten, az Ige a válaszra figyel. Közénk jött és megmutatta, hogyan lehet úgy élni, hogy
örök értékeket szerezzünk, és már itt a földön boldogok lehessünk. A helyes választ a kezünkbe adta életével. Rajtunk múlik,
hogy megvalósítjuk-e. Ehhez a lépéshez viszont egy dolog elkerülhetetlen, egy tulajdonság, amelyet Jézus születése pillanatától
megmutatott: az alázat. Ez az a kihívás, amely az embert mindig
nagy döntés elé állítja. Olyan dologról mondjak le, vagy engedjem át másnak, ami az enyém, amit birtoklok? Jézus tulajdonába
jött, és még szállást sem kapott t lünk ezen az éjszakán. Most itt
az alkalom, hogy helyet készítsünk neki a szívünkben.
Hogyan jött közénk? Szerényen, szegényen, alázatosan. Hagyta,
hogy a Sz zanya bepólyálja, betakarja, szeretetével elhalmozza.
Hagyta, mert akarta. Akarta, hogy családban szülessen, és minden
emberi szeretetet megtapasztaljon. Sokszor mondjuk másnak: te
ezt nem értheted, nem élted át. Jézus velünk együtt élte és éli le a
földi életet, ezért érezhetjük igazán magunkénak. Az emberi kapcsolatok legközvetlenebb formájára, a vele való barátságra hívott
meg minket. Az igazi barátságra, amelyért kész volt meghalni is.
Barátságról csak akkor beszélhetünk, ha mindkét fél ismeri egymást. Jézus jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Most
rajtunk a sor, hogy már születésében megismerjük, és barátságára
készek legyünk.
Mit ünneplünk karácsonykor? Az Úr érkezését. Az Igét, aki
Szó, aki Tett, aki Élet, de mindenekel tt igaz Barát. Az igaz Barát szívb l jöv szeretetével ölel magához, és engedi, hogy te is
megöleld ezen a gyönyör éjszakán…

2. oldal
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, a nagyszerűt,
Mindörökre látom.
Ezekkel a gondolatokkal, és Ady Endre: Az Úr érkezése cím
versével kívánok a Krónika minden kedves olvasójának, hív és
nem hív , de jószándékú embernek, örömteli, békés, meghitt
karácsonyt és boldog újévet!
Szemenyei Péter plébános

KARÁCSONYRA
Áldást, Békességet! Meleg Attila vagyok, Bódvaszilasi,
Hidvégardói és Tornaszentjakabi református lelkipásztor. Szeretnék minden kedves olvasónak áldott békés Krisztusra és egymásra találó karácsonyi ünnepet és boldog újesztend t kívánni.
Egy ige, ami eszembe jut így karácsony közeledtével, a Jeremiás könyve 31. fejezetének a 3. verse: „ A messzeségben is
megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek azért vontalak
magamhoz hűségesen.” Olyan üzenet ez minden embernek,
amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Üzenet és bíztatás
volt több ezer éve, a fogságban él választott népnek, és üzenet
kell, hogy legyen most nekünk is, fogságban él 21. századi
embereknek. Talán furcsának t nik eme kijelentés, de ha jobban
magunkba illetve magunk köré nézünk, rájövünk mi mindennek
vagyunk a fogsága alatt és mennyire messze kerültünk egymástól
és az Él
Istent l. Van, aki a szenvedélye, van aki a
szeretetlensége, van aki a paráznasága, van aki az alkohol, van aki
a kábítószerek fogságában szenved évek óta és nem tud t le
szabadulni. Most azonban itt van a kegyelem ideje, halljuk meg
Isten hozzánk szóló és hívó szavát, amikor azt mondja, hogy a
messzeségben is megjelent nekünk, abban a messzeségben, ahol
Te élsz, és ahol Én élek, és ahol Szeretteid élnek. Azt mondja az
Ige: örök szeretettel szerettelek téged, és ez a szeretet, ami életben
tart bennünket, amely nélkül nem élhetne egy ember sem, mert
még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Engedjük, hogy ez az
isteni szeretet járja át az életünket, családunkat, és mindünket.
Mert ebben a szeretetben vonz és hív bennünket a mi Istenünk
most is, h ségesen. Hányszor megkondul a templom harangja, és
te messze maradsz, hányszor keresheted az Istent, és te messze
maradsz, íme az Isten közel van hozzád, ragadd meg a kezét, és
ne engedd el soha. Mert ha Isten közelivé válik számodra a
szeretteid
lesznek
távol t minden
led. ember szeretne adni és kapÜnnep sem
közeledik
melyben
ni valamit. Mindenek felett, adjuk a mi életünket Krisztusnak,
amely a legdrágább ajándék Neki, és kapni fogjuk mi is a legdrágább ajándékot Krisztust, Aki a legfontosabb ajándék kell, hogy
legyen nekünk. Végezetül, pedig egy áldást szeretnék leírni,
amely szálljon minden ember és minden olvasó életére: A békességnek és minden kegyelemnek Istene pedig, áldjon és őrizzen
meg titeket. Áldjon meg békességgel, szeretettel és örömmel, adjon béketűrést a nyomorúságban, bölcs és hálás szívet a jó napokban, áldjon meg testetekben, lelketekben és családotokban végül pedig az örök üdvösséggel a mi Urunk Jézus Krisztus által!
Ámen.
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3. oldal
Meleg Attila lelkipásztor

JÉZUS SZÜLETÉSE ÉS A TÖRTÉNELEM
Mióta ünnepeljük Jézus születését?
Az els három évszázadban nem ünnepelte az egyház a karácsonyt, mivel a liturgia a feltámadás titka köré szervez dött. Az ünnep kialakulásához komoly teológiai viták járultak
hozzá. Az eretnek ariánusok tagadták a Fiú, Jézus Krisztus
konkrét istenségét, mely tévtanítást a 325-ös niceai zsinat
élítélt és a hitvallásban fogalmazta meg: „ Isten az Istent l,
Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istent l, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényeg
…”. Ezért olvassa fel az egyház minden karácsonykor Jézus
Krisztus Isteni mivoltát hangsúlyozó, ún. Logosz - himnuszt,
János evangéliumából (Jn 1,1-18).
Miért december 25. ?
Az segyház idején a 3. században élt Alexandriai Szent
Kelemen egyházatya, számításai alapján, március 19-re tette
Jézus születésének dátumát, de jegyeztek még egy március
28-i és egy május 29-i id pontot is.
Az ókori Szíriában és Egyiptomban december 25-re esett a
téli napforduló. Ez az id pont egybeesett egy pogány ünnepel a „Nap születésének” napjával. A pogány Római Birodalom sok keleti vallást beépített a kultuszába. 274 december
25-én Aurelianus császár a „legy zhetetlen Nap” (Sol
invictus) tiszteletére, egy új templomot ajánlott fel. Mivel a
Biblia alapján Jézus Krisztus „ az igazság napja” (Mal 3,20)
„a világ világossága” (Jn 8,12) „ az igazi világosság” (Jn 1,9)
így a pogány napfordulóhoz Jézus születése kapcsolódott,
„megkeresztelve” ezzel egy pogány ünnepet. Ezáltal Nyugaton, Rómában a 330-as évekt l kezdve ünnepelte a
kereszténység a megtestesülést.
A liturgikus rend kialakulása
A 4. századtól kezdve, december 25-én csak a pápa mutatott
be Rómában egy szentmisét.
A születést l a bölcsek hódolatáig, emlékeztek meg az eseményekr l. Az 5. századtól a római Santa Maria Maggiore
templomban tartották az éjféli misét s az altemplomban felállították

a betlehemi barlangistálló másolatát is. A 6. század közepét l tartották a hajnali vagy pásztormiséket, melynek helyet a
Szent Anasztázia templom adott. Majd ugyancsak ebben a
században alakul ki – eleinte csak a pápa által mondott – az
ünnep alkalmával mondható három mise rendje is. 1156-ban már Rómán kívül – a cluny-i bencések három misét tartottak
ami jelzi, hogy a 12. századtól, fokozatosan terjedt el. Ezáltal
az éjféli mise, Jézusnak az Atyától való örök isteni származását a hajnali a földi megtestesülést, születést és az ünnepi
szentmise pedig Jézus Krisztus állandó kegyelmi születését
jelenti az emberi lélekben.
Mikor született Jézus ?
A pontos dátumot nehéz meghatározni így az id pont ma is
feltevéseken alapul. A legvalószín bb – alapul véve a jelenlegi id számítási rendszert – hogy Jézus az id számításunk
kezdte el tti 7. évben született. Ez annak köszönhet , hogy
Dionysios Exiguus római apát – aki a mai id számításunk
alapjait dolgozta ki - 6. században végzett számításai pontatlanok lettek. Az utókor által bebizonyított 7 esztend igazán
elenyész és jelentéktelen tévedés az évezredekhez képest.
Kiindulási alapot a számításokhoz, Lukács evangéliuma adta
(Lk 3,1) valamint a történettudomány eredményei. Heródes
király - az id számításunk el tt - Krisztus el tt 4-ben meghalt (Kr. e. 37-4). Jézusnak az
halála el tt azaz Kr.e. 4
el tt kellett születnie. Így ez a dátum lett a legkés bbi id határ. A Lukács evangélium elején említett, Augusztusz császár (Kr.e. 30 – Kr.u. 14) által elrendelt népszámlálás – melyre József és Mária is elindult (Lk 2,1) – Kr.e.8-ban volt. Így
Jézus születésének ideje a Kr.e. 8. és 4. évek közé tehet . A
tudósok szerint ez pedig a Kr.e. 7. esztend lehetett.
Béres Gyula
Forrás: Biblia. Bp., 1991., Szent István Társulat.
Irodalom: Várnagy Antal: Liturgika. Abaliget,
1995., Lámpás Kiadó, 427-430.o.

EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL
Dr. TÓTH-SZABÓ PÁL történész-levéltáros (1872-1938)
Rovatunk címe a Magyar Történelmi Társulat jelmondata
immáron 1867-óta. Eredete az 1526 tájáról fennmaradt Csáti
Demeter deák által írott legrégebbi magyar krónikás éneknek:
az Ének Pannónia megvételéről című elbeszélő költeménynek
kezdő szavai. E jelmondat került a Társulat pecsétjének közepére, mely ma is eredeti formájában hirdeti múltunk feltárásának szükségességét. E jelmondathoz híven, történészek generációi végzik azóta is ezt a szép és áldozatos munkát. Ezt a
hivatást választotta falunk egykori híres szülötte is ki történészként számos munkájával járult hozzá a múlt egy-egy részletének megismertetéséhez.
1872. január 28-án született, Hidvégardóban. Alap és középfokú tanulmányai befejezése után, belépett a jászói premontrei
szerzetesrendbe. A teológiai tanulmányok elvégzését követ en, 1896. szeptember 16-án pappá szentelték.
1897-t l Nagyváradon premontrei rendi tanárként dolgozott,

ahol 1898-ban f gimnáziumi tanárrá nevezték ki. 1907-t l
az egyháztörténelem tanára lett a Norbertinumban és a 14-16.
század történetének egyetemi magántanára a budapesti egyetemen. A premontrei rendb l 1912-ben kilépett és a F városi
Levéltárban lett levéltáros. 1917-ben A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon cím munkájáért
Ipolyi Arnold díjban részesült.
A Tanácsköztársaság hatalomátvétele után, 1919. májusától
az Országos Levéltár vezet jévé nevezték ki. A tanácskormány bukását követ en, 1919. augusztus 8-án hivatalától
megfosztva, visszatért a F városi Levéltárba, ahol nyugdíjba
vonulásáig (1925) dolgozott.
Tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak a Szent István
Társulatnak a Magyar Történelmi és Heraldikai (címertani)
valamint Genealógiai (család, nemzetség, leszármazás kutató)
Társaságnak.
1938. október 28-án hunyt el Budapesten.
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(Folytatás a 4. oldalon)

Munkái :
1. A magyar f papság a rendi alkotmányban a vegyes
királyok alatt. Bp., 1898.
2. Magyarország a XV-ik század végén
a pápai supplicatiók világánál. Bp., 1903.
Különnyomat a Századokból
3. Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére.
Bp., 1904. Értekezések a történettudomány
köréb l XIX. 10.
4. Nagyvárad az erdélyi fejedelmek és a török uralom
korában. Nagyvárad, 1904.
5. Jászó a f kegyúri jog történetében. Bp., 1905. Különnyomat a Századokból
6. Szathmári György prímás(1457-1524). Bp., 1906.
Magyar Történelmi Életrajzok XII. 1-3 rajzokkal és
hasonmásokkal
7. A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Bp., 1917.
Cikkek :
1. Magyar ötvösök Rómában. Jakab barát, pécsi fest .
In.: M vészet, 1902. / 3. 20., 28.o.
2. Miklós, Hertul fia, Nagy Lajos király udvari fest je.
Bálint fest . Tamás fest . Antal kassai ötvös. In.:
M vészet, 1902. / 6. 38., 39., 40., 41. o.
3. A jászói konvent mint hiteleshely a középkorban. In.:
Turul, 1903., 110-119.o.
Tisztelegjünk emléke el tt a hírneves kutató-püspök, Ipolyi
Arnoldtól származó idézettel : „ rizzük emlékeinket, gy jtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek, és azáltal: üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, és kétesebb a
jöv .”
Béres Gyula

IN MEMORIAM

ÁGFAI ANTAL PLÉBÁNOS
Egy éve fájó szívvel értesültünk arról, hogy november 2-án,
életének 49. évében türelemmel viselt súlyos betegség után
elhunyt Ágfay Antal plébános Úr Hidvégardó szülötte. Évfordulója alkalmából, általa írt versekkel szeretnénk emlékezni
róla. Nyugodjon békében.

Feléd, Uram
Igent mondva s égi útra lépve,
Még ha vérz n is, de énekelve;
Ha portól és sártól is piszkosan,
De nem csüggedve, megyek biztosan!
És kopjék bár térdig mindkét lábam,
Er t ad, hogy az Ég kapujában
Szélesre kitárt karokkal, tudom,
Engem vársz, Jézusom!

RUHÁD SZEGÉLYÉBE KAPASZKODVA
Ha éji sötét vesz körül,
Vagy ragyog a nap világa,
Gondolatban hozzád bújok
Óh, Istenanya, Mária.
Anyánk lettél a Golgotán,
Rád bízott az Isten Fia,
S Te gyermekeddé fogadtál,
Óh, Istenanya, Mária.
Ha szememet hályog fedi,
S téved életem iránya,
Megfogom ruhád szegélyét,
Óh, Istenanya, Mária.
És bár lábamnak göröngyös
Úton kell botorkálnia,
Melletted bizton lépdelek,
Óh, Istenanya, Mária.
Tudom, ahová vezetsz, ott
Öröm vár, égi glória;
Szent Fiadnak békessége,
S Te, drága Anyánk, Mária!

Anyakönyvi hírek

Egyik művének címoldala1903-ból

Forrás:
Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC15363/15970.htm
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/t/t28290.htm

Születés:
Üveges Máriának és Molnár Attilának Dóra
Albert Andreának és Gulyás Csabának Vanessza
Mihalik Mónikának és Kóré Jánosnak Kevin János
nev gyermeke született
Házasságkötés:
Berki Judit és Galyas Géza kötöttek házasságot
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Elhalálozás:
Csanád Alajos, Kovács Istvánné

BETEKINTÉS A KÉPVISEL TESTÜLET
MUNKÁJÁBA
Hidvégardó Községi Önkormányzat Képvisel testülete a
Krónika el z száma óta eltelt id szakban három alkalommal ülésezett az alábbiak szerint:
A 2006. november 14.napján megtartott nyilvános ülés
Els napirend keretében a testület a Szociális Földprogram
pályázatát tárgyalta és döntött 5 mill. forint összköltséggel pályázat benyújtásáról, mely tartalmazza a korábbi évekhez hasonlóan a vet burgonya, valamint komplex m trágya beszerzését és a mez gazdasági gépek m ködéséhez gázolaj
vásárlását. A továbbiakban a hátrányos helyzet tanulók
Arany János tehetséggondozó programjának lényegét, tartalmi
elemeit megismerve az abban való részvétel keretfeltételeir l
egyeztetett a testület. A határozatban foglaltak szerint a támogatási kérelmek elbírálásánál, a „családi körülmények” szempont alapján történ értékelésnél a családok egy f re jutó jövedelmének mértékét nettó 35.000.-Ft-ban határozták meg.
E jövedelemhatár fölött csak elviekben támogatható a tanuló,
ösztöndíjban nem. Az indítványok, javaslatok keretében
Matusz Tamás polgármester ismertette a testülettel a Tornai út
66.sz. alatti önkormányzati lakás aktualizált idegenforgalmi
értékbecslését és javasolt, hogy a testület 5 %-os kedvezményt
nyújtson a vételárból a jelenlegi bérl nek. Amennyiben nem
él a vételi ajánlattal, úgy az Önkormányzat nyilvános árverésen értékesíti a lakást.
A 2006. december 05. napján megtartott nyilvános ülés
Az els napirend keretében a képvisel testület a 2006. I.-III.
negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót tárgyalta. Scsavnyiczki István szóbeli kiegészítésében ismertette
az önkormányzat rendszeressé vált m ködési hiteleit és fizetési nehézségeit, az óriási kamatterheket valamint a számos
fejlesztési feladat el finanszírozási problémáit.
Ezt követ en a testület megalkotta a 2006. évi pénzügyi terve
módosításáról szóló 12/2006. (XII.6.) rendeletét. A harmadik
napirend a 2007. évi költségvetési koncepció, a helyi adók,
szolgáltatási díjak és lakbérek módosításának megtárgyalása
volt. Körjegyz úr felhívta a testület figyelmét arra, hogy az
oktatási intézmények jelenlegi intézményi struktúrában történ m ködtetését várhatóan a következ tanévt l egyik önkormányzat sem tudja vállalni, mert ez közel évi 10 millió forint bevételkiesést jelentene. Az önkormányzat által igényelhet saját normatív állami hozzájárulások nem emelkednek,
ezért csak a kiadások csökkentésével, takarékossággal lehet
enyhíteni a pénzügyi hiányon. A polgármester úr kiegészítésében meger sítette, hogy az oktatási intézmények m ködésének struktúrájában változásra van szükség, meg kell találni a
megfelel megoldást, de mindenekel tt a pedagógusoknak és
az iskola-vezetésnek kell ebben szerepet vállalnia. A
képvisel testület határozattal döntött 2007. január 01-t l a
lakbérek mértékének 20%-kal, az egyes gépi és
mez gazdasági szolgáltatási díjak 10 %-kal történ
emelésér l. A kommunális adó mértékét az el z évi díjjal
megegyez en a testület évi 12.000 Ft-ban határozta meg,
mely mintegy 70 %-ban biztosít fedezetet a kommunális
hulladékszállítás
A
kábeltelevíziós2007.
szolgáltatás
évi díjára.
díját 2007-t l a lakosság közvetlenül fizeti a hálózat üzemeltet jének, így a kommunális
adó ezen szolgáltatásra nem terjed ki. Az ülés befejez részé-
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ben Matusz Tamás polgármester az aktuális kérdésekr l tájékoztatta a testületet, javasolta a csatlakozást az Edelény város
által létrehozott Kábítószerügyi Egyeztet Fórumhoz továbbá
a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz, ismertette az orvosi állás
újbóli meghirdetését.
A 2006. december 21. napján megtartott nyilvános ülés
El ször az Edelényi Kistérségi Többcélú Társulás társulási
megállapodásának módosítását fogadta el a testület. Második
napirend keretében a jöv évi ivóvízdíj és szemétszállítási díjak kerültek meghatározásra. Az ivóvíz-szolgáltatás közületi
díja: 484 Ft/m3 + ÁFA, a lakossági díj a kés bbiekben meghatározandó, állami támogatással csökkentett összeg. Az
Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. ajánlata alapján a településen szabványos szemétszállító edény ürítése
240 Ft/ürítés +ÁFA összegben került megállapításra, melyet a
lakosság a kommunális adóban fizet meg (jelent s önkormányzati támogatással). Az ülés végén a kábel TV üzemeltetés átalakítása volt napirenden melyr l, részletesen olvashatnak az ujságban.

BEMUTATKOZUNK
A helyi Kisebbségi Önkormányzat 2002. szén alakult meg 3
f vel (Berki Béla, Berki Gáspár, Berki Tibor) személyében.
Az önkormányzat 650.000.- Ft állami támogatással m ködik.
Az összeg nagy részét támogatásra fordítjuk minden évben.
Az els három évben lehet ség volt pályázaton keresztül
zöldség és vet burgonya támogatásra, aminek az önrészét az
önkormányzat fedezte. Megalakulásunk óta minden évben támogatjuk az iskolába induló gyerekeket füzetcsomag megvásárlásával. Év végén Mikulás és karácsonyi csomaggal kedveskedünk a gyerekeknek ill. a családoknak. A megtakarított
pénzünket m szaki cikkekre fordítottuk, ennek köszönhet en tulajdonunkban van: hifi, motorf rész, bozótvágó, továbbá
egy számítógép, amit pályázat útján nyertünk. 2006-os évben
a UNDP- SZMM Cserehát Program keretében sikeres pályázatot nyertünk Közösségi ház kialakítására a Hunyadi út 2 sz.
alatti ingatlanon. A pályázat elkészítésében nagy segítséget
nyújtott a Községi Önkormányzat , amit ezúton is megköszönünk. A nagy önkormányzattal kifejezetten szoros a kapcsolatunk és nagyon remélem, hogy a jöv ben is megmarad ez az
együttm ködés. A cigányságnak a falu lakosságával való
kapcsolata jónak mondható. Én nagyon bízom benne és remélem, hogy ez a jó kapcsolat csak jobb lehet. 2006-os szi választáson még 2 f vel b vült az önkormányzatunk Berki
Istvánné és Káló Viktorné személyében. Remélem, hogy a bizalmat szavazó emberek nem fognak csalódni az önkormányzat képvisel iben és m ködésében. Akinek pedig nem sikerült a bizalmát elnyerni, azon leszünk: belássák, hogy az
érdekeit
is
képviselni
és
támogatni
szeretnénk.
Berki Tibor CKÖ elnöke

FIGYELEMFELKELTŐ
2006 nyarán került megrendezésre a ,, Csereháti fotótábor”
Irotán, ahol 10 fiatal ismerkedett meg a digitális fényképezés
rejtelmeivel. Egy álló héten keresztül járták a falut, fényképezték a környéket, az épületeket illetve az ott él lakosokat.
A munkák legjavából készült egy fotókiállítás ,, ABLAK
IROTÁRA” címmel ,mely a Gedeon-kúria kiállítótermeiben
2007. január közepéig tekinthet meg. A kiállítás munkanap-
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okon munkaid ben illetve hétvégén, ünnepnapokon Drótos
Tiborné programszervez nél el zetesen kezdeményezve tekinthet meg. Szeretettel várjuk az érdekl d ket!

KERTÉSZKEDÜNK
ÖRÖKZÖLDEK, TUJÁK
Ma már szinte minden kertben megtalálható a szép örökzöld a
tuja. Vásárlás, és ültetés el tt kevesen tájékozódnak a tetszet s növények ápolásáról. A küls környezet változásaira is
látványosan reagálnak. Lombjukat veszíthetik a szárazságban,
vagy ha túlságosan közel került hozzájuk a gyomirtó, illetve a
téli só. Rendszeresen igénylik a metszést. Ahogy egyre népszer bbek, mind többen vannak, és kártev ik is megjelentek,
pusztítják a hajtásokat, a leveleket. Ilyenkor legegyszer bb a
fert zött részek eltávolítása, ám ha szükséges, széles hatású
gombaöl vel permetezni kell. A tuja például két-három hétig
vedlik, méghozzá belülr l. Ez olyan tünetekkel jár, mintha a
növény ki akarna száradni. Az els tüneteknél a laikus még
nem tudja megállapítani, hogy egyszer levélváltásról vagy a
biztos kipusztulásról van-e szó.

„Csámcsogó” csócsárolók
A cikk címe megtéveszt (nem hallani a táplálkozását), de a
Gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides) lárvája a csócsároló, az
szi búzában, szi árpában, szi takarmánykeverékekben,
rozsvetésben, de a f magterm -gyeptelepítésekben egyaránt
el fordulhat, s t károsíthatja is növényeinket.
A „nyitott szemmel járó” és a vetésekbe bele is gyalogoló
Gazda észreveszi, hogy a kikelt szi kalászosainak leveleit
valamilyen él lény a talajon lév kis lyukakba un. aknába
húzza és csócsárólja, el fordul, hogy a leveleknek csak a rostos szövetrészei maradnak meg, amelyek eleinte még zöldek,
kés bb megbarnulnak. A csócsároló a rágást, hámozást a
növények alsó leveleinek fonákán, a levélt ben és a hajtás
szárán kezdi meg. A lárva szeptember és április hónapok
között csócsáról, az enyhe hótakaró nélküli tél kedvez
számára, el fordul, hogy télen megszakítás nélkül károsít.
A vetések már
sszel foltokban kipusztulnak vagy a
csócsárolás következtében a legyengült növények nem tudnak
áttelelni, elpusztulnak.
A „növényekkel beszélget ” gondos Gazda járm vében mindig tart un. gyalogsági ásót, m trágyás zsákot, és nem rest
kiszállni autójából megásni ezeket a foltokat, a term földet
rárakni a m trágyás zsákra. Már a term föld átrakásakor,
vagy az annak kézzel történ átmorzsolásakor fehéres szín ,
hátán barna pajzsocskákkal rendelkez er s rágószájszerv
lárvákat talál , netán több darabot is. Kel vetésekben ha egyegy véletlenszer en kiválasztott m2-en 2 db csócsároló lárvát
észlelünk, azonnali védekezésre van szükség.
A csócsároló biológiájához tartozik, hogy a tojásból való kelése után un. aknát készít magának a talajba, a növény töve
mellé, mert a fényt kerüli és nappal ebben húzódik meg.
A gabonafutrinka lárvája a kötött talajokat kedveli, laza homokos területeken nem él meg. A hótakaró nélküli tél kedvez
számára,+4 Cº alatt a kártételük megsz nik.
Sok természetes ellensége van, mint például a fürkészlegyek,
ragadozó bogarak, vetési varjú, vakondok Ha a növény vetését megel z talajfert tlenít - védekezés elmaradt, a fiatal
lárvák ellen még sszel netán tavasszal a növényfelületi keze-
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léssel védekezhetünk. sszel a fagyok beállta el tt kell a fiatal lárvák elleni permetezést id zíteni. Az ellene engedélyezett rovaröl szereket a „Növényvéd szerek, termésnövel
anyagok 2006. I. kötet 553. oldalán a gabonafutrinka lárva”
címszó tartalmazza. Az el bbi könyvben „Tájékoztató egyes
agrár- környezetgazdálkodási programok esetében az adott
kultúrában engedélyezett, illetve tiltott növényvéd szer hatóanyagokról.” fejezet el írásait maradéktalanul be kell tartani.
Kertész Géza NVT tanácsadó, növényvédelmi szakmérnök.

TÁJÉKOZTATÓ
A helyes gazdálkodási gyakorlatról!
Az egyszer sített területalapú támogatások és vidékfejlesztési
támogatások igényléséhez teljesítend „Helyes Mez gazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló
4/2004.(I.13.) FVM rendelet együttesen el írják, hogy az
egyes vidékfejlesztési támogatások-pl. Agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás, Kedvez tlen Adottságú Területek támogatása- kötelezettségeit felvállaló gazdálkodóknak gazdaságuk
teljes területén követniük kell a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatot.
A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat alkalmazása olyan feltételrendszer, amelynek teljesítéséért a gazdálkodók nem kapnak
külön térítést. Az Agrár-környezetgazdálkodási támogatás, valamint a Kedvez tlen Adottságú Területek támogatása esetében a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat el írásai a gazdálkodási el írások részét képezik, melyeket a gazdálkodó a támogatási id szak alatt gazdasága teljes területén köteles betartani.
A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat olyan 12 pontba foglalt
iránymutatások összessége, amely a hatályos jogszabályokból
kiemelten tartalmazza azokat az alapvet el írásokat, amelyek segítségével a környezettudatos gazdálkodás el segíthet .
A HGGY el írásai az alábbi 12 szempont szerint foglalható
össze:
1. A szántóföldi növénytermesztésre vonatkozó el írások.
2. A gyepgazdálkodásra vonatkozó el írások.
3. A tápanyaggazdálkodásra vonatkozó el írások.
4. A növényvédelemmel kapcsolatos el írások.
5. A természet- és tájvédelemmel kapcsolatos el írások
(védett- és Érzékeny Természetvédelmi Területeken vállalt
agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetén).
6. Az állattartásra vonatkozó el írások.
7. A talajerózióra vonatkozó el írások.
8. A talaj szervesanyag-tartalmára vonatkozó el írások.
9. A talajszerkezetre vonatkozó el írások.
10. A m velés minimális szintjére vonatkozó el írások.
11. A gazdaság területének rendben tartására vonatkozó el
írások.
12. A kötelez nyilvántartások vezetésével, meg rzésével
kap
csolatos el írások.
A HGGY el írásainak betartását a támogatásra jogosult által
felvállalt programra vonatkozóan a helyszínen is ellen rzik.
A szabálytalanságok mértékének megállapítása pontozási
rendszer alapján történik.
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A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat el írásairól információt
szeretne kérni, illetve kérdést feltenni akkor azt az NVT
tanácsadóktól megteheti.

Aloe vera a gyógyításban
Kedves Olvasó!
Az utóbbi években egyre többször és többféle b rápoló krémekben és termékekben találkozunk az aloe nevével. Ezekben a
készítményekben az aloe hatóanyagként van feltüntetve. Ahhoz,
hogy a patikák számos aloe tartalmú készítményeiben eligazodhassunk, érdemes megismerkedni ezzel a növénnyel.
Orvosi aloe – Aloe vera – shazája Dél-Afrika és Madagaszkár vidéke. A növény els ránézésre a kaktuszfélékhez hasonlítható, de valójában a liliomfélék családjához tartozó növényfaj.
Jellegzetesen húsos, lapos, világos szín tüskékkel szegélyezett,
szétterül , tömött t rózsában álló levelei fehéren pettyezettek
vagy egyszín ek. Virágai füzérekben állnak és évente egyszer
nyílnak.
Az aloét a történelem kezdete óta használják a gyógyításban.
Gyógyhatásait a vastag húsos levelekben található zselészer gél
és a levelek belsejéb l nyerhet kesernyés sárga lé, a latex adja.
Az indiai orvoslás els sorban a n i szervezetre alkalmazható jótékony hatásai miatt emelte ki. Egyiptomban, Görögországban
nemcsak gyógyírként, hanem füstöl anyagként és balzsamként is
alkalmazzák. Az ókori Egyiptomban már Kleopátra ideje el tt is
elterjedt volt a szépségápolásban, a n i szervezet bels egyensúlyának, vagyis a menstruációs ciklus fenntartására, de leginkább
ráncaik elmulasztására, b rük épségének megóvására, valamint
simaságának biztosítására alkalmazták az egyiptomi írásos feljegyzések beszámolnak az aloe fert zések elleni alkalmasságáról,
illetve mint hashajtó és egyéb b rbetegségek kezelésére alkalmas
szerr l is.
A görög orvos, Dioszkoridész az aloét kizárólag küls használatra ajánlotta, így sebek, fekélyek, aranyér és hajhullás kezelésére. Az aloe kinyomott levét rádörzsölték a hajra, vízzel elegyítették, habosították, amivel a fejb r és a haj ápolását, tisztítását végezték.
A római Plinius ellenben hashajtónak alkalmazta. A kínai orvoslásban az aloét b rbetegségek kezelése mellett, alkalmasnak
ítélték a menstruációs panaszok és bélférgesség gyógyítására is.
Európában a középkorban is elterjedt volt az alkalmazása, amit
mutat az is, hogy az orvosi könyvek részletesen foglalkoztak vele.
A középkori receptek szintén sebgyógyító hatását emelik ki, de
emellett fekélyek kezelésére, gyomor és bélpanaszok kezelésére is
ajánlották. Korunkban szintén jelent s a b rgyógyászati és sebkezelésben való alkalmazása.
Hatóanyagai: aloin, antrachinon származékok, albumin szteroidok, olajok, enzimek, szerves savak, vas, szilícium, illóolajok.
Sebgyógyító hatásának eredetét sivatagi mivoltával is magyarázzák, mert száraz környezetben a növény igyekszik csökkenteni a
levelei sérülésekor bekövetkez folyadékveszteséget. (A levelein
keletkezett bevágásokat gyorsan be kell zárnia, hogy ne veszítsen
sok folyadékot.) Az aloi gél gyógyászati alkalmazásakor talán éppen ennek a gyors sebzáró képességének vesszük hasznát. Emellett az aloe enzimei lebontják a sebkörnyéki elhalt szöveteket, sejteket. Ez azért hasznos, mivel így jelent sen felgyorsul az új sejtek, szövetek képz dése, ami már maga a gyógyulási folyamat.
Az aloe csökkenti a fájdalmat is, f leg az égési sebek esetében és
közvetlen antibiotikus hatása is van, illetve véd a gombás fert zésekt l is.
Jó tanácsok: Els - és másodfokú égési sérülések, forrázás,
vágás, rovarcsípések, szájberepedezés, kidörzsölt orr, szoláriumtól
szárazzá vált b r esetén a friss növényb l vágjunk le egy húsos
levéldarabot és a levét csöpögtessük a sérülésre. Az aloe rászárad

Demeter Zsuzsanna NVT tanácsadó
a sebre, természetes kötést alkot, el segíti a seb gyógyulását és
megel zheti a gyulladást. Külsőleges használatnál – mint bármely
szer, vagy növényi alkotóanyag esetén – ritkán, de el fordulhat
allergiás jelenség. Az aloe belsőlegesen er s hashajtó hatású,
drasztikus bélgörcsöket idézhet el , ugyanis a hatóanyag nemcsak a belek vérforgalmát fokozza, hanem a szomszédos bels
szervekét is. Hashajtásra a levelek kiszárított és bes rített levét
alkalmazzák, amelynek legfontosabb hatóanyagai az antrachinon
származékok. Mivel az anyatej révén a csecsem nél er s hasmenést és görcsöket idéz el , szoptató édesanyák bels legesen ne
használják.A növény homeopatikus gyógyszerei segítségünkre
vannak az emészt rendszer gyengesége, hasmenés, vastagbélhurut esetén. Az aloe általános belsőleges alkalmazását orvossal tanácsos megbeszélni.
Az aloét a kertünkben is lehet termeszteni, de miután trópusi
éghajlathoz szokott növény, nálunk nem képes kitermelni a magában értékes hatóanyagainak teljes skáláját. Ennek ellenére bizonyos sebgyógyító hatásait a mi éghajlatunkon is magában rejti.
Érdemes pl: konyhaablakban egy kis cserépben tartani kisebb sérülések esetére.
Kívánok minden kedves olvasónak békés karácsonyt, boldog
új évet, jó egészséget!
Mezei Ágnes gyógyszerész n

A gyermekek szoptatásáról
Az anyatej a legideálisabb, és a legteljesebb táplálék a csecsem
részére. Minden szükséges anyagot tartalmaz. Hat hónapos korig
ajánlott a szoptatás.
az anyatej antitesteket tartalmaz
ezek megvédik a csecsem t a fert zésekt l
er síti az immunrendszert
az anyatej könnyen emészthet
a csecsem knek ritkán van székrekedésük
az anyatej védhet az allergiás megbetegedésekt l
mennyisége a csecsem igényei szerint változik
a szoptatás során az anya és a csecsem különleges közelségbe kerülnek egymással
a szoptatás el segíti a méh összehúzódását
a terhesség során kialakult zsírfelesleg felhasználódik az
anyatej termeléshez
az anyatej az idegrendszer érését segít anyagot tartalmaz
Problémamentes esetekben szorgalmazni fogják, hogy az újszülött
minél hamarabb mellre kerüljön. Sok újszülött éber ilyenkor és
rögtön szopni kezd. Ha mégsem így történik nem kell aggódni. Ez
lehet aluszékonyság következménye, ha az anya fájdalomcsillapítót kapott. Szoptatáskor kényelmesebb párnán ülni, mert fájni fog
a gátmetszés.

Etetés gyakorisága
Az els két-három hétben ajánlott a kétóránkénti szoptatás. Kés bb kialakul egy szoptatási rend, hosszabb etetési szünetekkel.
Öt óránál hosszabb ideig nem szabad újszülöttet evés nélkül
hagyni. Minél többet szoptatják a csecsem t, annál több tejet
termel az eml , így az etetés kihagyása csökkenti a tejtermelést.
A megfelel mennyiség anyatej arról ismerhet fel, hogy a
csecsem súlya növekszik.
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Káros hatások
A dohányzás, alkohol, drogok és a gyógyszerek az anyatejen keresztül bejutnak a csecsem szervezetébe és ártanak a csecsem
fejl désének.

A fejés
Hasznos tudni, hogy kell kifejni a tejet, ha az eml k szoptatás
után is feszesek. Akkor is szükséges lehet a fejés, ha az anyuka

KALANDOZÁSOK ÜNNEPEINK,
S A SZÍVÜNK TÁJÁN…
Megannyi gonddal terhelt hónap van mögöttünk. Sok feladat,
sok-sok számolgatós túlóra. Mindaz, mi napjaink részét képezi, kicsit oldódni látszik. Talán kezdünk kicsit mélyebb leveg ket engedélyezni magunknak. Jönnek az ünnepek. Úgy
várjuk mint hajdanán, gyermekként. Szívünkben, belül érezzük, hogy most, igen, már nemsokára le tudunk majd ülni,
lesznek olyan pillanataink, amikor megérezzük azokat a régi
érzéseket, melyekben a gyermekkorunk kísért. Az ünnepek
legf bb varázsa az id ben rejlik, melyet egymásra szánunk.
Önzetlenül ajándékozzuk meg egymást a türelmünkkel, és
szinte figyelemmel fordulunk szeretteink felé.
Mármily színes és csillogó legyen is a küls ség, mellyel kifejezni kívánjuk örömünket, soha ne feledjük megnézni magunkban, hogy mi is az, ami igazán örömmel tölt el.
Téves azonosulások vezetnek félrees utakra. Ha kívül keresünk, akkor kívülr l várjuk a meger sítést is, hogy jól
csináljuk a dolgunkat. Ezáltal megnyugodva helyezhetjük el
magunkat az ünnepi ajándékozók szerepjátékában a
megfelel
helyre.
Így
óhatatlanul
beugrunk
az
összehasonlítgatás csapdájába. Elég nagyszabásúan sikerült?
Mindenkinek sikerült megmutatni, hogy mennyire nagy
bennem a szeretet? Kétségbevonhatatlanul elismeri a
környezetem a tökéletességemet?
Ne erre figyeljünk, mert a teremtő energiáink a figyelmet
követik. Bezárjuk magunkat egy végeláthatatlan játszmába,
ahol mindig akad nálunk bőkezűbb, kedvesebb, odaadóbb.
Az ünnepekből ne csináljunk hétköznapokat! Ha ugyanazt
folytatjuk a cselekedeteinkben, a gondolatainkban, amibe
magunkat az új év első napjaiban, hogy nem tudjuk, hová is
tűnt az ünnep. Oly hamar véget ért, s szinte nem is értjük,
hogy mi történt ezalatt velünk. A szomorú tény az, hogy
mindaddig nem érezzük a jelenünk szépségeit, amíg gondolataink fiókjait próbáljuk csinosan berendezgetni. A figyelmünk, és ezáltal az energiánk is itt forgácsolódik el. Ne
akarjunk megfelelni senkinek és semminek.
A kategóriák gondolatvilága minden eredend örömünk börtöne. Ha igazi szabadságra és a szeretet valódi átélésére
szomjazunk, a szívünk a kulcs, mely utat nyit abba a tágas
térbe, hol lelkünk jóles en megpihenhet. Itt nem bántanak
kétségek, nincsen mihez hasonlítgatni magunkat. Egyszer en
létezünk, s átjár az élet szépsége.
Mindig a legegyszer bb dolgokban bújnak meg a legszebb
pillanatok, s a legnagyobb örömök. Ételeinkben oly egyszer
mindezt kifejezni. A jól megválasztott alapanyagok mellett
van egy elengedhetetlenül fontos feltétele annak, hogy az étellel átadhassunk valamit szívünk szeretetéb l. Ezek pedig mi
vagyunk. Mi, akiknek a munkája, hivatása az, hogy ételt adjunk emberek kezébe. Ha az étel készítésekor nem a gondolatainkba merülünk el, hanem a szívünkben fürd zünk, az étel
csodálatos módon él vé válik. Aki pedig ilyen ételeket kap
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elutazik. A tejet ki lehet fejni kézzel és géppel. A lefejt tejet 48
óráig lehet a h t ben tárolni vagy, le kell fagyasztani. A fagyasztóban 6 hónapig áll el.
A véd n segíthet a szoptatási gondok megoldásában. Az is jó,
ha olyan anyával, nagymamával beszél, akinek jól ment a szoptatás.
Juhászné Ignácz Gabriella véd n
nap mint nap, s ilyen ételekkel táplálja a testét, óhatatlanul
változni fog. S ez nem mágia, hanem az élet gyönyör törvényszer sége. Amit beengedek magamba és elfogadok, az
fog tovább segíteni az utamon. A lehet legnagyobb ajándék
amit adhatunk, hogy tudatos döntésünk eredményeként változásokhoz segíthetjük hozzá mindazokat, akik nálunk étkeznek. Ezek a változások nem látványos parádékban jönnek, hanem csöndes mosolyokban, kedves szavakban, hálás köszönetben.
Az a két-három visszajelzés, amelyben részünk van, a munkánk és döntésünk jutalma. Az elfogyasztott ételek üzenete
már mindenkiben ott munkál. Talán kellemes érzés, talán viszsza-visszatér íz vagy illat formájában. Nem mennyiségi ugrás kezd dik, hanem min ségi változás. A megtapasztalt szeretet, az átélt harmónia ereje segít átlendülni a semmib l kreált gond/olat/okon, melyekkel oly észrevétlenül zsúfoljuk tele
napjainkat. Ehhez pedig szükséges, hogy újra és újra átéljük a
szépséget a szívünkben.
A minket körülvev valóság úgy változik, úgy válik élhet vé, hogy már nem hiszünk el annyi mindent mindabból, amivel csalfa szemünk kísért.
Az alábbi gondolatokkal kívánok minden olvasónak Békés
Boldog Karácsonyt.
„Van egy hely, amit mindketten ismerünk, s ha nem is beszélünk róla oly sokat, tudjuk, hogy ez a világ valóságosabb, mint
amit gondolatainkkal valaha is teremthetnénk.”
Scsavnyiczkiné Nagy Ildikó élelmezésvezet

ÚJ VEZETŐ
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÉLÉN
Miskolcon a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Rend rf kapitányság vezet je dr. Kökényesi Antal vezér rnagy
december 1-jei hatállyal kinevezéseket adott át. Dr. Antal István alezredes lett az Edelényi Rend rkapitányság vezet je.
Dr. Antal István rend ri szolgálatát a kazincbarcikai rendrkapitányság igazgatásrendészeti osztályán kezdte szabálysértési el adóként. 2000-ben a rendészeti alosztály vezet jének,
2001-ben
igazgatásrendészeti
osztályvezet helyettesének nevezték ki, 2006 januárjától júliusig ennek az
osztálynak a vezet je volt.
Kinevezéséhez gratulálunk, munkájához kitartást és egészséget kívánunk!
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EDELÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
TÁJÉKOZTATÓJA
Az érdekl d ket ezúton kívánjuk tájékoztatni, hogy a Rendészeti Szakközépiskolákban 2007. évben induló rend r és
határrendész szakképzésre történ jelentkezési egységcsomagok kiadásra kerültek. Az egységcsomagok a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában személyesen vagy az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium honlapján (www.irm.hu) a Rendészet Oktatási F igazgatóság oldalán szerezhet k be.
Jelentkezési határid : 2007. február 02.

PRAKTIKA OLDAL KARÁCSONYI
HANGULATBAN
Mi jut eszébe az embernek a karácsony szó hallatán. Szeretet,
család, ajándékok, hó, hideg és persze evés, ivás. Különböz
népszokások is kapcsolódnak ehhez az ünnepi szakaszhoz.
Nálunk a legelterjedtebb hiedelmek egyike december 13-hoz,
Luca napjához kapcsolódik. Ezen a napon elkezdenek egy
széket készíteni, amelyet karácsony el estéjére fejeznek be.
Aki a templomban az éjféli misén rááll, az meglátja ki a boszorkány. A lányok szívesen jósolnak Lucakor vajon ki lesz a
jövend belijük. Kedves szokás a Luca pogácsasütés.
Trükktár:
A karácsony kedvelt süteménye a mézespuszedli vagy mézeskalács. Ajtókopogtatót, asztaldíszt, karácsonyfát is díszíthetünk vele, ha karácsonyi figurát szaggatunk ki a tésztából.
Recept:
25 dkg mézet meglangyosítunk és habver vel belekeverünk
10 dkg vajat vagy margarint, 10 dkg porcukrot, 1 egész tojást,
két tojássárgáját 0,5 dl étolajat, 1 csomag mézeskalácsf szert
és egy pici sót. 50 dkg lisztet összekeverünk egy kávéskanál
szódabikarbónával, és a masszával összegyúrjuk. Kissé tapad
és lágy, de a h t ben történ pihentetés alatt keményedik.
Egy éjjel pihentetjük. Lisztezett gyúrótáblán nyújtjuk, és
kiszaggatjuk. Tepsibe rakjuk , egész tojással megkenjük.
Forró süt ben világosra sütjük. Kih lés után cukormázzal
tetszés szerint díszítjük. Zárt dobozban is tárolhatjuk, ha már
jó el re elkészítjük.
Remélem lesz olyan olvasó, aki mézesfigurával díszíti és teszi
ünnepivé lakását.
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KARÁCSONYI FINOMSÁGOK !
SZILVÁS-DIÓS RÉTES
Hozzávalók: 20 dkg magozott aszalt szilva, ½ dl rum,1 citrom, 40 dkg darált dió, 10 dkg cukor, 1 csipet rölt fahéj, 1
csomag 4 lapos réteslap, 2 ek. olaj, 2 ek. porcukor, 1 kis üveg
feketeáfonya-lekvár.
Az aszalt szilvát leöblítjük, összevágjuk és a rumba áztatjuk.
A citromot alaposan megmossuk, szárazra töröljük, héját lereszeljük, levét kicsavarjuk. A diót összekeverjük a cukorral, a
fahéjjal, a reszelt citromhéjjal és a citrom levével. Annyi forrásban lév vizet öntünk hozzá, hogy s r tölteléket kapjunk. Hozzáadjuk a szilvát és a rumot is. Kiterítünk 2 réteslapot egy nedves konyharuhára, megolajozzuk a másik kett t
egyharmados takarásban rátesszük. Megolajozzuk ezeket is,
majd rákenjük a tölteléket. A széleit behajtjuk, és a rétest feltekerjük. A süt t felmelegítem. Nagy, kiolajozott süt lapra
emeljük a rétest, szép pirosra sütjük, kivesszük, felszeleteljük.
Tálaláskor megszórjuk a porcukorral. Kevés vízzel vagy borral kikevert áfonyalekvárt kínálunk mellé.
KARÁCSONYI TIRAMISU
Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 25 dkg natúr krémtúró, 5 ek.
ásványvíz, 1 zacskó vaníliás cukor, 5 dkg cukor, 5 tk. rölt
fahéj, 20 dkg mézes tortalap, 1 dl mandulalik r, a díszítéshez
gyümölcs ( kivi, ananász, narancs)
A túrót a krémtúróval, az ásványvízzel, a vaníliás cukorral, a
cukorral és 2 tk. fahéjjal krémesre keverjük. A mézes tortalapot 6 szeletre vágjuk, majd 2-2 korongot szúrunk ki bel lük.
A desszerteskelyhekbe 1-1 mézes korongot helyezünk, és öszszesen ½ dl lik rrel meglocsoljuk. Ráhalmozunk egy réteg
krémet, fahéjjal meghintjük, és újabb réteg krémet halmozunk
rá. Ráfektetünk 1-1 mézes korongot, majd a rétegezést megismételjük. Végül adagonként gyümölccsel díszítjük.
ZSELÉS ALMAKOCKA
Hozzávalók: 2 kg alma, 20 dkg kristálycukor, ½ cs.
Gyümölcszselépor, a szóráshoz porcukor.
Az almát meghámozzuk, magházát kivájjuk, húsát szeletekre
vágjuk és összekeverjük 2 dl vízzel, a cukor felével. Lassú
t zön addig forraljuk, amíg bes r södik(1 óra) közben a
habot leszedjük. Összekeverjük a gyümölcszseléport a maradék cukorral. Belekeverjük a masszába, és addig f zzük,
amíg a cukor felolvad. Süt papírral kibélelt süt lapra simítjuk a zselés keveréket kb. 1 cm vastagon, egy éjszakán át állni
hagyjuk. Megszórjuk porcukorral, utána szeleteljük.

SZILVESZTERI KOKTÉL
MÉZES PUNCS ERDÉSZNÉ MÓDRA
Hozzávalók: 4 tk. folyékony méz, 4 teáskanál szörp, 2 dl
rum, 4 tk. citromlé, a díszítéshez citromkarika vagy citromhéj.
Vastag falú üvegpohárba 1-1 tk. mézet csorgatunk, majd hozzáadunk 1-1 tk. szörpöt és 5-5 cl rumot. Vizet forralunk, és 15
másodpercig h lni hagyjuk. A poharakat a forró vízzel óvatosan színültig töltjük. A puncsot citromlével ízesítjük, végül
citromkarikával vagy citromhéjspirállal díszítjük.
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A karácsonyi dekoráció valamint a finomságok elkészítéséhez
sok sikert, utóbbiak fogyasztásához jó étvágyat kíván
Drótos Tiborné programszervez

KARÁCSONYI GONDOLATOK
A feny fa, a karácsonyfa
Évszázadokkal ezel tt karácsony napján életfát, term ágat
vittek a szobákba, amely az évr l évre megújuló természet
mágikus jelképe volt. A XIX. században felt n díszített feny fa ezt teljesen kiszorította, jobban mondva helyettesítette.
Csodálatosan közelíti meg a feny fa témáját egy mosoni
népmonda. Amikor Krisztus Urunk a Földön járt, gonosz emberek el l bujdosnia kellett. Üldöz i el l menekülve egy
s r lombú fa alatt húzta meg magát, ez azonban odaszólt
neki: állj odább, mert ha nálam találnak, engem is elpusztítanak. Ezzel utasították el féltükben a többi fák is. Az úrnak ellenségei már a nyomában voltak, amikor egy feny fához ért.
Alig volt lombja, ezért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is
menekült. Az Úr megáldotta a feny fát: soha ne hullasd el a
leveledet. Te légy a legdélcegebb és a legszívósabb minden
társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme és
emlékezetemre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát. Ez a
mese, a valóság azonban, hogy mindössze talán százötven
esztend re tehet a feny fa állítás karácsonyi szokása hazánkban.
Karácsony böjtje
A karácsony böjtje, amely a hamvazószerda és a nagypéntek
mellett a legszigorúbb, de örömmel vállalt böjti nap. Ilyenkor
reggelire csupán kenyeret és olajba áztatott savanyú káposztát
ettek a jó katolikusok. Mások csak kenyéren és vízen böjtöltek. A böjti ebédre üres bableves és mákos guba vagy mákos
tészta készült.
A karácsonyi ételek mágikus jelent sége a néphitben
Szinte minden karácsonyi ételnek volt mágikus jelent sége.
A bab, a borsó, a mák a b séget biztosította, a fokhagyma
védte az egészséget, a rontás elhárítására diót használtak, a
méz az egész életet édessé tette. Egyes vidékeken karácsonykor a kútba dobtak egy almát, vízkeresztkor kihúzták és a család közösen elfogyasztotta, hogy az új esztend ben egészségesek legyenek.
A karácsonyi vacsora
Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma. A falusi
ház legjobban tisztelt bútordarabja mindig is az asztal volt.
Megteríteni csak ünnepeken szokták. Karácsonykor piros terít került az asztalra, a piros az öröm színe. Az asztal alá
szalmát helyeztek el, a betlehemi jászolra emlékezve és emlékeztetve. Karácsony nem múlhat el – és most hazabeszélek –
hal, halászlé nélkül. Elmaradhatatlan a pulyka is, akár gesztenyével töltve, vagy csak egyszer en egészben sütve. Sokan
ilyenkorra id zítik a disznóvágást, így aztán töltött káposzta,
hurka- és kolbászhegyek ékesítik az asztalt és terhelik a
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gyomrot. A diós és mákos bejglivel már csak a szemünket kenegetjük, mert csak az kívánja.
Szakál László a híres soltvadkerti vendégl s ezt írja az családja karácsonyáról: „A karácsonyi ünnepi ebéd. Hát az valami fölséges volt. Orja leves savanyú szósszal, szárma, csirkepaprikás, kacsasült, kalács, rétes, amely mákkal, almával, túróval, meggyel és sok más finomsággal volt töltve.” Elmondhatjuk tehát, hogy a karácsony nem a diétáról szól.
Amíg karácsonykor és más ünnepeken a f fogáshoz tartozott
a pulyka vagy más szárnyas, újévkor nem szabad baromfit
enni, mert az hátrafelé kapar, tehát az újévben lemaradást
okoz. Ezért ajánlatos ilyenkor a disznó, mert az az orrával
el re túr. Innen ered az új évi malac fogyasztásának szokása,
vagyis malacot új évkor és nem szilveszterkor és nem szilveszterkor kell enni. Köszönöm megtisztel figyelmüket!
Kívánok Önöknek az új esztend ben
Bor, búzát barackot,
Kurta farkú malacot,
Kocsijuknak kereket,
Hordójuknak feneket,
Hogy ihassunk eleget.
A jószágnak eleséget,
Takarékos feleséget,
Holtig tartó egészséget,
Az él knek megmaradást,
A holtaknak feltámadást,
Adjon az Úr Isten!

Tájékoztatás
Hidvégardó Önkormányzata tájékoztatja a helyi kábel TV
szolgáltatását igénybevev családokat, hogy a Képvisel testület döntése értelmében 2007. január 1-t l kezd d en a
miskolci székhely TELECONT – 2000 Kft tulajdonába kerül a kábel TV hálózat, s az üzemeltetés havi díját is ennek a
cégnek kell majd fizetni a jöv ben.
A változásról minden érintett család és a közületek 2007. január elején írásban fognak tájékoztatást és szolgáltatói szerz déstervezetet kapni a TELECONT – 2000 Kft-t l.
A változást követ en az üzemeltet azonnal hozzálát a központ fejlesztéséhez, melynek eredményeként els ként a TV-2
és az RTL-KLUB csatornák m holdas sugárzására tér át.
Tehát az eddigi min ségi problémák a két csatorna vételi viszonyaival kapcsolatban meg fognak sz nni. Terveik között
szerepel továbbá a csatornaszám b vítése és az utcai hálózat
folyamatos korszer sítése is a Kft által finanszírozva.

MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM!
Fiatal szakmunkásokat keresnek hosszútávú munkára.
Munkavégzés helye: Dunaújváros
Szállás, utazás biztosított!
Bérezés: 100.000,- Ft bruttó
9.000,- Ft étkezési jegy, egyéb juttatások
M szakrend: 3 m szak
B vebben érdekl dni: 42/506-601, 70/385-7076
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MIT ÉR A PÉNZ?
Az id pénz – tartja a mondás. Vajon mikor született ez a
közmondás? Ha belegondolunk, erre már nem is emlékszünk.
Ebb l arra lehet következtetni, hogy az emberek már régen is
megállás nélkül dolgoztak. Ez egyre inkább így lesz. A szül knek már alig van idejük a gyermekeikkel foglalkozni.
Csak a munkára koncentrálnak, mert ha nem ezt tennék, elveszítenék az állásukat. Igaz, már kezdik túlzásba vinni, hiszen a
szabad idejükben is csak a pénzt hajkurásszák, ahelyett, hogy
a csemetéikkel foglalkoznának.

GYEREKSZEMMEL…
ADVENT
A karácsonyi ünnepkör az adventt l kezd dik. Minden évben adventi koszorút lehet készíteni a Kézm vesházban. Én
minden évben elmegyek, és csinálok egy szépet. A szalmakarikára el ször a zöld feny gallyat kell jó er sen rákötözni.
Utána lehet rátenni a díszeket és a négy darab gyertyát, amib l három darab sötétlila és egy világos. Kész is van. Advent
els napját az András naphoz legközelebb álló vasárnaptól
számítjuk a négy hetet. Eredetileg az adventi koszorún négy
különböz szín gyertyát gyújtottunk meg. Az utolsó gyertyát karácsonykor kell meggyújtani Krisztus születésekor.
Giba Szabolcs 6. osztály
PÁLYAVÁLASZTÁS
Mint minden évben az idén is megrendezésre került a Pályaválasztási Kiállítás Miskolcon, a Sportcsarnokban. Ide a mi
osztályunk is ellátogatott. Rajtunk kívül más településekr l is
jöttek tanulók. Sok középfokú iskola képviseltette magát és
egy rövid produkcióval be is mutatkozott. Itt hallottam én is a
Gábor Áron M vészeti Szakközépiskoláról, ami számomra
nagyon megtetszett, így a nyíltnapjukra is ellátogattam. Minden pályaválasztás el tt állónak ajánlom ezt a kiállítást, hiszen segít az iskolák megismerésében és a közülük való választásban.
Derján Annamária 8.
osztály
PÁLYAVÁLASZTÁS
Ez évben is mint az elmúlt években a Sportcsarnokban rendezték meg a pályaválasztási kiállítást. Sok iskola bemutatkozott. Így b vebb ismeretekkel tértünk haza Miskolcról. Lehetett hazahozni szórólapokat, volt aki kiállítást rendezett, m szaki dolgokat is bemutattak. Diákok is jelen voltak, akik képviselték az iskolájukat. Így még több információt tudtunk meg
egyes szakmákról. A kiállítás ideje alatt divatbemutatót, és
nagyon sok féle táncbemutatót, zenei m sorokat tekintettünk
meg. Nekem nagyon tetszett. Remélem, hogy sok diáknak
segített a döntésben, hogy hol szeretné folytatni a tanulmányait. Végezetül minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kívánok!
Tóth Márk 8. osztály
Gondolataim 1956-ról
A történelem, a múlt eseményeinek megismerése számomra az
egyik kedvenc tantárgyat jelenti, mely során beleképzelhetem
magam az akkori világba.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabad-
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ságharca, amely a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezd dött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkel k ellenállásának felmorzsolásával fejez dött be november
10-én. Az október 23-ai budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre
leadott véres sort z következtében még aznap éjjel fegyveres
felkeléssé n tt. Ez a kormány bukásához a szovjet csapatok
visszavonulásához és az ország demokratikus átalakításához
vezetett. November elején az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonulásáról, a Varsói Szerz désb l való kilépésr l. Azonban a szovjet vezetés meggondolta
magát, miután megtudta, hogy a nyugati hatalmak nem segítenek a magyar kormánynak, és november 4-én hadüzenet nélkül háborút indított országunk ellen. Az aránytalan túler vel
szemben a szabadságharc így végül elbukott. A forradalom
következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve. A forradalomban résztvev ket
tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A komoly megtorlást és a magyar nép elnyomását a világ közvéleménye egyaránt elítélte.
1989. óta a forradalom kitörésének napja, október 23 nemzeti
ünnep hazánkban. Az éven, az 50 éves évfordulón számos
esemény és megemlékezés volt e témában országszerte. A
megemlékezésekkel a múltat nem lehet kijavítani, vagy meg
nem történtté tenni csak megismertetni. Ez volt Andrew Vajna
célja is, hogy a magyar múltat megismertesse a világgal, mikor megrendezte a „Szabadság, Szerelem” cím filmet. E
film megtekintése élmény volt számomra. Olyan világgal
ismerkedhettem meg, melyben nagyszüleim voltak fiatalok. A
moziból könnyes szemmel jöttünk ki, és így értettem meg
1956 üzenetét.
Hogy mi is lehet számomra ez az üzenet?! Példaérték és
megbecsülend a szabadság, a nyílt és tisztességes magatartás, a tenni akarás, a nemzeti összefogás.
Tóth Szabó Csenge 7. osztály

Hidvégardó, Becskeháza, Bódvalenke és
Tornaszentjakab Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei pályázatot hirdetnek

HIDVÉGARDÓ székhelyű
háziorvosi állás
betöltésére.
A részletes pályázati feltételek a 22/2006. december 1-jei
Egészségügyi Közlönyben találhatók.
A pályázattal kapcsolatban b vebb felvilágosítást nyújt
Matusz Tamás hidvégardói polgármester
a 48/450-090-es telefonszámon.

Tisztelt Állattartók!
Sajnálattal értesítem Önöket, hogy a heti; rendszeres állatorvosi körjárat október 1-t l határozatlan id re felfüggesztésre
kerül.
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Továbbá közlöm az érintettekkel, hogy a betegellátás rendje a
következ k szerint módosul: Hétf -csütörtök: 16 óra után
Péntek: 13 óra után
Hatósági, hivatalos ügyekben (igazolás, fülszámozás, vérvétel,
eboltás, TBC stb…) 8-16 óra, illetve 8-13 óra között van
lehet ség ügyintézésre.
Hétvégén (péntek 13 – hétf fél 8) egyenl re, financiális
okok miatt csak hatósági ügyelet m ködik. Az október 1-t l
érvényes emelt tarifákról külön tájékoztatót kapnak, amelyet
az illetékes polgármesteri hivatalban is megtekinthetnek.
A változtatásokat a 2005. évi Áeü-i Tv. és annak végrehajtási
rendelete indokolja.
Kérem szíves megértésüket!
Dr. Bialkó Vince állatorvos

SPORTÉLET
Sportegyesületünk az eltelt rövid szezonban a következ ket
végezte el, illetve a közeljöv ben tervezi elvégezni:
a Megye III. csoportjában különböz okok miatt csak 6 csapat nevezését fogadta el a Szövetség, ezért az szi szezonban
mindössze 5 mérk zésre került sor. A csapataink jól helyt álltak, mivel feln tt együttesünk az utolsó fordulóig versenyben
volt az els helyért, ifjúsági csapatunk pedig csak egy rossz
játékvezet i döntésnek köszönhet en került a második helyre. – Itt jegyzem meg, hogy a játékvezet k több esetben
súlytották csapatainkat téves ítéleteikkel, amik hozzájárultak
ahhoz, hogy a játékosok, illetve a szurkolók nem az elvárásoknak megfelel en viselkedtek… - A tavaszi szezonban
dupla ennyi mérk zést fogunk lejátszani, mert a Szövetség
csak abban az esetben engedélyezi az egyenes feljutást a Megye II-be, ha megvan a kell számú mérk zés.
A holt idényben felvettük a kapcsolatot a szlovákiai Péder
csapatával, mellyel egy oda-vissza vágós kett s mérk zésen
tisztességes eredményt értünk el. Az ígéretek szerint ennek a
kapcsolatnak folytatása is lesz és remélem, hogy a kapcsolat
hosszú távú lesz, gyümölcsöz mindkét fél részére. A közeljöv ben két meghívásnak, illetve felkérésnek eleget tettünk:
egy rakacai teremtornán és a „Mozdulj Magyarország” keretében Miskolcon az Egyetemen lebonyolított teremtornán szerepeltünk jó eredménnyel. Sajnos anyagi lehet ségünk még a
korábbiakhoz képest is sz kebb, mivel az Önkormányzat által
eddig nyújtott keret csak a bajnoki mérk zések utazási költségeit, illetve a hazai mérk zések játékvezet i díjait fedezi.
A sportolóknak a sportcip vásárlásához nyújtott támogatást
sem tudjuk minden esetben teljesíteni. Tervezzük a már régóta
hagyományos Utcabajnokság lebonyolítását a két ünnep közötti id ben, amely mindig nagy sikernek örvend és a település sportszeret közönségének megfelel szórakozást biztosít
az ünnepek fáradalmainak kipihenésében.
Ezúton is szeretném megköszönni az Önkormányzat, illetve az
egyéni vállalkozók önzetlen támogatását, mellyel el segítették Egyesületünk fennmaradását. Kérem továbbá T. Képvisel testületet, hogy a részünkre nyújtott eddigi támogatást
lehet ségeihez képest megemelni szíveskedjen, mivel a

t ségeihez képest megemelni szíveskedjen, mivel a község
fiatal sportolóiról, illetve a sportszeret közönségér l van
szó. Úgy gondolom, hogy senkinek sem érdeke az, hogy ezt
az egyetlen sportolási lehet séget is megvonják a közösségünkt l.
Kívánok Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Békés Boldog Újévet!
Boros László SE elnök

KERESZTREJTVÉNY
GYEREKEKNEK
A karácsony jegyében készítettünk fejtör t nektek, akit érdekel és megoldja, megfejtésével nyereményre pályázhat. A
megfejtés leadásának határideje: 2006. december 29. Drótos
Tiborné programszervez nek.
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Luca napján szerelmi jósláshoz szükséges
Ebb l az irányból érkeztek a háromkirályok
Mise utáni hagyományos étel
Miklós napja
Hírhozó arkangyal
A háromkirályok egyik ajándéka
Régi t zhely
Jézus édesanyja
Diós vagy mákos rúd
Ezt vetik Luca napján
A háromkirályok másik ajándéka
Jézust így is hívták

Megfejtés: Karácsonyi népi színjátszás

AZ EDELÉNYI KÖRZETI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
ŐSZI SZEZONJÁNAK EREDMÉNYE 2006. ÉVBEN

1.
2.
3.

Dátum
09.16. 1500 ó.
09.30. 1500 ó.
10.07. 1400 ó.

nap
szombat
szombat
szombat

Mérkőzés
Hidvégardó - Meszes
Rudabánya - Hidvégardó
Hidvégardó - Szendr lád

Hejszín
itthon
idegenben
itthon

FELNŐTT
Eredmény Pont
3:1
3
0:0
1
3:1
3

IFI
Eredmény
1:0
1:0
4:3

Pont
3
0
3

HÍDVÉGARDÓI KRÓNIKA
4.
5.

10.14. 1400 ó.
10.21. 1400 ó.

szombat
szombat
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Szendr -Hidvégardó
Hidvégardó - Borsodszirák

idegenben
itthon

2:2
1:4

1
0

1:4
3:2

3
3

Hidvégardói Krónika
Id szakos közéleti újság. Felel s kiadó: Hidvégardó Polgármesteri Hivatala. e-mail: telenet@axelero.hu
Megjelenik Hidvégardó községben az Önkormányzat támogatásával (3768 Hidvégardó, Tornai út 106. Tel./fax: 06-48/450-001)
F szerkeszt : Kovács Lászlóné. A szerkesztésben közrem ködött: Drótos Tiborné és Viszóczky László.
A nyomtatást készítette: a TELEHÁZ Hidvégardó, Tornai út 54. Készült 400 példányban.

ÚJSÁG SZÜLETETT
1996-ban néhány helybéli úgy érezte, :
,,hogy eljött az ideje annak, hogy látványosan épülő – szépülő lakóhelyünkön is megjelenjen egy olyan lap, amely a miénk,
mert általunk készül, rólunk, nekünk, értünk szól.”
Tóth Pál
• Így 1997. májusában megjelent a HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA els száma.
F szerkeszt je: Tóth Pál
A szerkesztésben közrem ködött: Váraljainé Zavodnyik Ágnes
Nyomdai el készítést végezte: Kocsis Árpád
• 1999-től az újság f szerkeszt je: Béres Krisztina. A szerkesztésben közrem ködött: Viszóczky László
• 2001-től (jelenleg is) az újság f szerkeszt je: Kovács Lászlóné. A szerkesztésben közrem ködik: Drótos Tiborné és Viszóczky
László
Ahogyan remélték az újság elindítói a kiadvány, immár 10 éve rendszeresen megjelenik, 2001-t l negyedévente. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon a szerkeszt ség segítségére volt az a sok lelkes cikkíró, akik közül többen állandó rovatként írásukkal színesítik a
lapot. Ezúton szeretnénk megköszönni:
• református lelkipásztorok: Almási Ferenc, Kovács -Hajdú Albert,
• katolikus plébánosok: Kovács László, Szemenyei Péter
• Boros Lászlóné ált. isk. igazgató

HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA
•
•
•
•
•
•
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Tóth-Szabó Istvánné óvodavezet
Béres Gyula pedagógus
Mezei Ágnes gyógyszerész
Scsavnyiczkiné Nagy Ildikó élelmezésvezet
Boros László Sportegyesület elnöke
Molnár Attila , hogy közrem ködtek írásukkal, és ezzel nemcsak a szerkeszt ket segítették, hanem a település kulturális életét
gazdagították.
Szerkeszt ség

