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Szabadi Lívia: 

A várakozás ideje 
 

Várom a havat, hófehéret, 

a száncsengőt, a nevetésed, 

piros sapkának fehér bojtját... 

Kandallótűz meleget ont ránk. 

 

Várom a téli nagy csodákat, 

feldíszített karácsonyfákat, 

narancs-fahéj illatú estet... 

Békességet, nyugalmat, csendet! 

 

Várom a családok mosolyát, 

a búcsút intő gondok sorát, 

a szívekbe költöző imát... 

Mikor jön végre egy jobb világ? 

 

Várom karácsony ígéretét, 

lelkekbe lopott szeretetét... 

Várom, hogy ne csak egy nap legyen, 

várom: Ne kelljen várni sosem! 

 

2011. december 3. 

Polgármesteri köszöntő 
 

Kedves Mádiak! 

 

Gyorsan eltelt ez az ősz. Nehéz né-

hány mondatban összefoglalni monda-

nivalómat. Sokszor bajban vagyok, 

nehogy kifelejtsek valamit az elmúlt 

időszak eseményeiből, mert bátran 

mondhatom azt, szerencsére Mádon 

zajlik az élet.  

Legutóbbi megjelenésünk óta meg-

építettünk közel 3,5 km járdát. A beru-

házásban ötvöztük a közmunka prog-

ram vállalásait bővítve az önkormány-

zat saját pénzbeli támogatásával. A 

lakosság jogos igényének tettünk ele-

get ezen építkezés által. A beruházást 

folytatni szeretnének, de a közelmúlt-

ban megnyílt pályázatok lehetőséget 

nyújtanak egy szélesebb körű főutca 

rekonstrukcióra, amelyet a tokaj-

hegyaljai világörökség magtelepülései 

nyújthatnak be. Szeretnénk jól átgon-

doltan, megtervezetten helyreállítani a 

főutca századfordulós hangulatát. 

Reméljük meg tudunk majd felelni a 

pályázati kiírásnak.  

A Groszmann ház kivitelezési 

munkái – melyet a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-vel közösen vállal-

tunk – november 2-án sikeresen lezá-

rultak. A műszaki átadás-átvétel során 

a felelős műszaki vezetővel átvettük az 

épületet és semmilyen hiányosságot 

nem tapasztaltunk. A felújított épületet 

szeretnénk a közeljövőben saját pro-

jektjeink felhasználására a Nemzeti 

Vagyonkezelőtől hosszabb időre visz-

szabérelni. Az épület funkcióját a 

Debreceni Egyetemmel való együtt-

működés fogja meghatározni. 

A Borsay kastélynak is hasonló 

szerepet szántunk, de a műszaki át-

adás-átvétel során tapasztalt hiányos-

ságok kijavításáig, befejezéséig még 

várnunk kell a birtokba vétellel. Egy-

egy ilyen hatalmas építkezés során 

nem engedhetjük meg magunknak, 

hogy a ránk bízott pénzzel ne az elvárt 

módon bánjunk. Igyekszünk minőségi 

munkát megkövetelni minden kivitele-

zőtől, hiszen ezek az épületek remé-

nyeink szerint sok száz év múlva is 

Mád arculatát fogják meghatározni.  

A tornaterem építése kisebb fenn-

akadások  (szélvihar) mellett is rendkí-

vül jó ütemben halad. Az építkezés 

nagyságához mérten a kivitelező kellő 

komolysággal és létszámmal vágott 

bele a munkába. Szeretnénk a követke-

ző iskolai évre az épületet átadni és 

minden mádi lakos részére elérhetővé 

tenni. Sok évtizedes álmunk válik 

valóra ezzel. Biztos vagyok benne, 

hogy az általános iskolai tanítási órá-

kon felül a sportolni vágyók is kellő 

időt kapnak majd a szórakozásra.  

Szeptemberben a hagyományosan 

megrendezésre kerülő Furmint Ünnepé 

volt az első hétvége. Ismét sikerült a 

rendezvénnyel maradandót alkotni. 

Még több helyen, még több látnivaló 

és program állt az idelátogatók és a 

helyi lakosok rendelkezésére. Sikerül 

évről évre megajándékozni magunkat 

új zenei, gasztronómiai és borászati 

élményekkel. A rendezvényre nagy 

örömünkre ellátogattak testvérváros-

aink polgármesterei és küldöttségük is.  

Méltó módon megemlékeztünk ok-

tóber 23-ról, mely ünnepségen részt 

vett Demeter Ervin kormánymegbízott 

úr.  

Örömünkre szolgál, hogy a rendkí-

vül aktív nyugdíjas klub rendszeres 

összejöveteleikkel az idősebb korosz-

tály szórakozását, időtöltését biztosít-

ják. 

Az ismét megrendezésre kerülő Idősek 

Napja alkalmából felköszöntöttük 

településünk két legidősebb emberét, 

Fancsalszkyné Mancika nénit és az 

örökifjú, mindenki által tisztelt Vaszil 

Józsi tanár bácsit.  

December 3-án kerül megrendezés-

re immár második alkalommal a Di-

dergő. Ezen a napon felelevenítjük a 

falusi disznóölés hagyományait, mely 

során a település apraja-nagyja kiveszi 

majd a részét az egész napos program-

ból. A tavalyi nagy sikerre való tekin-

tettel idén megduplázzuk az áldozatok 

számát – 4 db 150 kg körüli disznó 

kerül feldolgozásra. Nem hiányozhat-

nak az iskolások és Idősek Klubja 

dolgozóinak ajándékai és néhány pohár 

forralt bor sem. Idén is mérsékelt áron 

adjuk majd az ételeket és az ebből 

származó bevételt jótékony célra for-

dítjuk.  

Kívánok mindenkinek szeretetben 

teljes készülődést a közelgő ünnepek-

re! 

 

 

Tisztelettel: 

 

Tatárka József  

polgármester 

2016 / 3. lapszám                      INGYENES                          2016. november  
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Óvodai hírek 

A Mádi Napköziotthonos Óvoda és 

Bölcsőde 2016 - 2017 nevelési éve, 

most indult, de már mozgalmas két 

hónapon vagyunk túl. Rögtön az első 

hét lezárása a Furmint ünnepi felvonu-

lással zárult, ahol nagyon sok tapsot 

kaptak a felvonuló óvodás gyerekek. 

Az intézményünkben nagyon fontos 

nevelési esemény az új gyermekek 

beszoktatása, hiszen ez az időszak 

sikertelensége esetleg, hosszú évekre 

negatív hatással lehet a bölcsődés, 

óvodás gyermekekre. A sírásmentes, 

csendes reggeli érkezések arról tanús-

kodnak, mindenki sikeresen beilleszke-

dett a csoportjába. Remélhetőleg meg-

szerette a felnőtteket és talán már bará-

tai is lettek.   

A sok szabad és szervezett játék 

mellet minden korcsoportban, életko-

ruknak megfelelően, komoly ismeret-

szerzési lehetőségeket biztosítunk a 

gyermekeknek. A külső világ tevékeny 

megismerésén keresztül hívjuk fel a 

gyermekek figyelmét, az évszakok adta 

természeti változásokra, növényekre, 

állatokra. November hónapban az év-

szak változásai mellé, egy új nevelési 

téma kerül előtérbe, a gyerekek család-

ja, ehhez kapcsolódik a nagyszülők 

napja. Ezen a napon minden gyermek 

elhívhatja a nagyszüleit, hogy csak vele 

legyen az óvodás társai körében.  

 
 

Nagyszülők nagyon fontos szerepet 

játszanak minden gyermek életében! A 

szülein kívül ŐK azok a biztos és ál-

landó kapcsolatok az életűben. A ját-

szópajtások, az ovis társak, barátok, a 

nevelők folyamatosan változnak, vált-

ják egymást, de egy dolog biztos, ál-

landó és ez nem más, a szülőkön kívül, 

mint a nagyszülők. 

A nagyszülőknek csak egy fontos 

feladatuk van, hogy megmutassák az 

unokának, unokáknak, ennyire boldo-

gok, hogy ő, ők vannak nekik! Úgy 

tartják nagyszülőnek lenni magától 

értetődő szerep, igaz, ez az évtizedek 

alatt sokat változott. Ma felidézzük, az 

ötven évvel ezelőtti nagyszülőket, min-

denki számára sötét ruhába öltözött, 

megfáradt emberek képe jelenik meg.  

Milyenek a mai nagymamák? Az 

interneten olvastam és bátorkodom itt 

idézni egy mai modern nagymama 

üzenetrögzítőjének a szövegét.  

Ön tudta?! 

 Mád Község Önkormányzata minden 

képviselő testületi ülést és rendeletet 

közzé tesz a település honlapján. Az 

előző években és az idén készült rende-

letek is megtalálhatók a 

www.mad.info.hu » Önkormányzat  » 

Rendeletek címszó alatt.  

Amennyiben segítségre van szükség a 

honlap megismerésében, a Községi 

Könyvtár dolgozói készséggel állnak 

rendelkezésre. 

Önkormányzati hírek 
 

Mezőgazdasági programunk, a zöld-

ség-növénytermesztési folyamat véget 

ért. A betakarítás befejeződött. A ter-

més mennyisége a következőképpen 

alakult: zöldborsó 262 kg, cukkini 236 

kg, uborka 2790 kg, zöldbab 386 kg, 

karalábé 711 kg, paprika 4212 kg, bur-

gonya 920 kg, fejes káposzta 2185 kg, 

paradicsom 4857 kg. 

A megtermelt zöldségekkel a község 

konyháját láttuk el, a fennmaradó 

mennyiséget a lakosság között értékesí-

tettük, osztottuk szét.  

 

Körtvélyesi Gergő  

előadó 

2016-os rendeleteink… 

MÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK - 

- 1/2016 (II. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésé-

ről 

- 3/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásá-

ról szóló 5/2004 (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- 4/2016 (IV.21) önkormányzati rendelete Mád község Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

- 6/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tásról szóló 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- 7/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi  költségve-

téséről szóló 2/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- 8/2016 (V.11.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

- 9/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról  

- 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tásról 

- 11/2016 (VII.20.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési és a 

településképi bejelentési eljárásról  

- 12/2016 (IX.22.) önkormányzati rendelet tervezete az egészségügyi alapellátási 

körzetekről 

- 13/2016 (XI. 17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2014 (XII.3.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

- 14/2016 (XI. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 

9/2016 (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról  

- 15/2016 (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi sza-

bályairól 

- 16/2016 (XI.17.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-

táról szóló 10/2014 (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Önkormányzati hírek – Intézményeink 

 

http://www.csaladivilag.hu/cikkek/szulok/tiz-szorakoztato-tevekenyseg-nagyszulok-es-unokaik-szamara/1072
http://www.mad.info.hu/
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 „Itt a nagymama üzenetrögzítője 

beszél. Jelenleg nem vagyok elérhető. 

A sípszó után hagyj üzenetet! Ha vala-

melyik gyermekem lennél, akkor 

nyomd meg az egyes vagy a kettes 

gombot (attól függően, hogy melyik 

gyerekem vagy), és válassz a következő 

lehetőségek közül: Ha napközben ná-

lam akarod hagyni a gyerekeidet, hár-

mas gomb. Ha mosni és vasalni való 

ruhád lenne, négyes gomb. Ha éjszaká-

ra akarod a gyerekeket nálam hagyni, 

ötös gomb. Ha az iskolába kell a gyere-

kekért menni, hatos gomb. Ha enniva-

lót kellene hazavinni hozzátok, hetes 

gomb. Ha nálam akarsz enni, nyolcas 

gomb. Ha pénzre van szükséged, kilen-

ces gomb. Ha meg akarsz hívni vacso-

rára vagy színházba, egyszerűen csak 

beszélj rá a rögzítőre: akkor is szívesen 

megyek, ha nem kell segíteni."  

Ehhez talán csak annyit érdemes 

hozzáfűzni, hogy nagyszerű, ha van 

egy segítő nagymama, nagypapa a 

családban, de jó, ha a nagyszülőket 

időnként csak vendégeskedni hívjuk, 

egyszerűen azért, hogy szeretgethessük 

őket és örüljenek az unokának. Ezt 

teszi az intézményünk a nagyszülők 

napján. 

Gáthy Sándorné 

óvodavezető 

 

 
 

Sport és egészség a 

mindennapjainkban 

Alig 3 hónap telt el a tanév kezdése 

óta, tanulóink máris sok örömet szerez-

tek, számos rendezvényen álltak helyt.  

Iskolánk egyik kiemelt fontosságú célja 

tanulóink egészséges életmódjának 

kialakítása, a sport megszerettetése. 

Ennek érdekében számos sportrendez-

vényt szerveztünk az elmúlt időszak-

ban.  

2016. szeptember 9-én „Nyárbú-

csúztató” sportnapot tartottunk a MÁD 

FC sportpályáján. Szülőkkel, diákok-

kal, pedagógusokkal közösen sportol-

tunk, tréfás, játékos vetélkedőket ren-

deztünk. A felnőtt-diák megméretteté-

sen természetesen a diákcsapat nyert. 

Köszönjük a szülőknek, hogy elfogad-

ták a meghívásunkat! Köszönjük a 

Club által biztosított sportpályát. 

Iskolánk 8 fős csapattal szeptember 

24-én részt vett Tállyán a Kerekdomb 

Fesztivál keretein belül szervezett Te-

lepülések közötti sportversenyen, ahol 

a csapat 1. helyezett lett. Nagyon jó 

hangulatú rendezvény volt, köszönet 

ezért a szervezőknek. Köszönjük Tar 

László Péter nagytiszteletű úrnak a 

közreműködést, aki nemcsak csapat-

tagként vett részt ezen a napon, hanem 

segítségével juthattunk el a rendez-

vényre. 

Katona Krisztina tanárnő szervezé-

sével beneveztünk az Európai Diák-

sport Napja rendezvényre, melynek 

keretében tanulóink szeptember 30-án 

reggel 2016 m-es futással indították a 

napot. Kellő felfrissülés után az osztá-

lyok a déli időszakban játékos sportve-

télkedőn mérhették össze erejüket. 

A MDSZ szervezésében alsó tago-

zatos tanulóink (Barcsai Ildikó 

4.osztályos tanuló, Visóczki Krisztina 

Kinga 4. osztályos tanuló, Vincze Bo-

tond 4. osztályos tanuló és Tamás Ben-

ce Lajos 4. osztályos tanuló) mezei 

futóversenyen vettek részt Szerencsen. 

A tanulók szép eredménnyel tértek 

haza a versenyről. 

Az iskolai tömegsport keretein belül 

szeretnénk népszerűsíteni tanulóink 

körében a kézilabda csapatjátékot, így 

már 3. osztálytól vehetnek részt gyer-

mekeink a felkészítésben.  

Az iskolák számára megnyílt egy újabb 

lehetőség: a mindennapos testnevelés 

heti 1 óra terhére be lehet építeni a 

labdarúgás oktatását. Ennek érdekében 

terveink között szerepel az elkövetke-

zendő időszakban pedagógiai progra-

munk módosítása (alsó tagozaton jelen-

leg a heti 5 testnevelés óra terhére okta-

tunk: tánc és mozgás, kölyökatlétika). 

2016. október 26-án nagy eseményen 

vehettek részt tanulóink. Kitörő öröm-

mel fogadták, hogy a mindennapi éle-

tünket átszervezve részesei lehetünk a 

MÁD FC – ÚJPEST FC labdarúgó 

mérkőzésnek. 22 alsó tagozatos tanu-

lónk egy életre szóló élménnyel gazda-

godott, hiszen ők vezethették fel a 

pályára a 2 csapat játékosait (Bozsik 

program). A legkisebbektől a legna-

gyobbakig óriási lelkesedéssel buzdí-

tották a hazai csapatot.  

Szeretnénk iskolánk sportéletét fel-

lendíteni. Az elmúlt időszak személyi 

és tárgyi feltételeinek hiányában erre 

kevesebb lehetőségünk adódott. Ez 

viszont már a múlté. Az iskola udvarán 

épülő tornaterem és a személyi feltéte-

lek megteremtésével egyre több sporto-

lási lehetőség nyílik majd meg a mádi 

és más településről bejáró tanulóink 

előtt. 

Köszönetemet fejezem ki Mád Köz-

ség Önkormányzatának, a szülőknek és 

minden támogatónak, aki segítséget 

nyújt iskolánk mindennapi működésé-

hez. 

Toplenszkiné Csengeri Anikó 

intézményvezető 

Koroknay Dániel Tehetséggondozó 

Általános Iskola

 

Hittanévnyitó a mádi 

Római Katolikus 

Templomban 
 

Immár hagyomány, hogy a Mádi 

Római Katolikus Egyházközségben 

szeptember harmadik vasárnapján a 

szentmise a Szentlelket hívogató ének-

kel kezdődik. Így történt ez idén szept-

ember 18-án is. A hittanos gyermekek a 

szentmisére magukkal hozták az iskola-

táskáikat és a taneszközeiket, melyeket 

plébános atya megáldott.  

A szentmise végén az egész évben 

(még a nyári szünetben is) rendszeresen 

ministráló gyermekeket szólította egye-

sével az oltárhoz és kitartó szorgalmu-

kért külön jutalomban részesítette őket. 

 

További hirdetések:  

Az adventi lelkigyakorlat december 17-

én lesz. Gyóntatás 18 órától. Lelkigya-

korlatos szentmise 19 órától lesz.  

 

Tisztelettel:  

Szűcs Zoltán plébános 

3915 Tarcal, Fő út 96. 

 Telefon: +36-30/39-54-321;  

               +36-20/951-51-49 

Intézményeink – Közösségi élet 
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Hírek a Mádi Református 

Egyházközség életéből 

„Jöjjetek velem csak ti magatok egy 

lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy 

kissé.”- mondta Jézus a tanítványoknak 

miután azok visszatértek küldetésükből. 

(Mk 6,30-31) A Mádi Református Egy-

házközség tagjai ugyancsak azzal a 

céllal, hogy megpihenjenek kissé, és 

krisztusi légkörben feltöltődhessenek, 

gyülekezeti kiránduláson vettek részt. 

Több mint negyven fővel indulhattunk 

el július 22-én egy csodaszép nyári 

napon Felvidék felé. Két fő úti célunk 

volt: Betlér és Kassa. Rozsnyótól 

északnyugatra a Sajó folyó völgyében 

áll négy saroktornyával a meseszép 

betléri kastély. A reprezentatív épület 

az Andrássy család vadászkastélya volt. 

A kétszintes épület egy csodálatosan 

kialakított angolpark közepén áll. A 

park 57 hektáron terül el, és szerepel a 

világ történelemi kertjeinek jegyzéké-

ben. Úgy a kastély, mint az azt körül-

ölelő park felejthetetlen élményt jelen-

tett számunkra. Ezt követően Kassára 

indultunk, ahol a közös ebéd után 

együtt sétáltunk a város szívében.  A 

Kassai Dóm, mint felékesített menny-

asszony várt és szépségével ámulatba 

ejtett bennünket. Kassa városának és 

főterének ékessége ez a gótikus székes-

egyház, amely Szent Erzsébet után 

kapta a nevét. 

Augusztus 28-án a vasárnapi isten-

tiszteleten áldásban részesültek azok a 

hittanos gyermekek, akik az óvodából 

elballagtak és szeptemberben már az 

iskola padjaiban ismerkedtek a betűk 

írásával és olvasásával. Az elsősök 

megáldása már több éves hagyomány-

nak mondható gyülekezetünkben. En-

nek az ünnepélyes alkalomnak a célja, 

hogy a gyermekeket erősítsük, bátorít-

suk, hogy az iskolában rájuk váró új 

kihívások, feladatok közepette is ott 

van velük Istenünk szeretete, amelyről 

már annyit hallhattak az óvodai hittan-

órákon is. Ajándékba egy-egy mese-

könyvet is kaptak, amit tanév végén 

már maguk is örömmel olvasgathatnak 

majd.  

Nem csak a községünk életében je-

lentős esemény a Furmint ünnep. Évek 

óta él a gyülekezet több tagjában is a 

gondolat, hogy egyházközségünk külön 

kis színfoltja lehet ennek a szüreti ün-

nepségnek. Már több éve nem csupán 

az ökumenikus istentiszteleten, szőlő és 

bor megáldáson vagyunk jelen, hanem 

igyekszünk szolgálatot vállalni a hoz-

zánk érkező vendégek felé is. Helyet 

biztosítunk a gyülekezeti tagoknak, 

hogy saját készítésű lekvárokat, süte-

ményeket, hímzéseket, mézet vagy 

bármilyen kézműves terméket kínálja-

nak a mádi különlegességeket keresők 

számára. Természetesen közben meg-

kínáljuk őket az egyházközség pincéjé-

ben található nedűvel is. Sőt, az utóbbi 

években akadtak gyülekezeti tagok, 

akik arról is gondoskodtak, hogy éh-

gyomorral senki ne távozzon tőlünk. A 

gyülekezet összefogásának, és több 

testvérünk áldozatos munkájának kö-

szönhetően sokan vitték tovább a Mádi 

Református Egyházközség jó hírét a 

Furmint ünnepnek köszönhetően. Ez-

úton köszönjük nekik és természetesen 

az önkormányzatnak, mint szervezőnek 

azt a lehetőséget, amit ezen az alkal-

mon keresztül biztosítanak a mádi 

emberek és így gyülekezetünk tagjai 

számára is.  

Ugyancsak több éve rendszeresen 

szervezünk élményszüretet sérült 

gyermekek számára. Ebben az évben 

szeptember 27-én mintegy 50 fő érke-

zett hozzánk a Miskolci Éltes Mátyás 

Gyógypedagógiai Intézményből, vala-

mint 27-jöttek Sárospatakról, az Erdélyi 

János Általános Iskolából. A Szentírás-

ban azt olvashatjuk: „Mi erősek pedig 

tartozunk azzal, hogy az erőtlenek 

gyengeségeit hordozzuk és ne a magunk 

kedvére éljünk.” (Róm.15,1) Ennek a 

Bibliai felszólításnak engedve próbál-

tunk ezen a napon odafordulni a hoz-

zánk érkezőkhöz. Reggel kaláccsal, 

házi tejből készült kakaóval, meleg 

teával vártuk a gyermekeket és kísérői-

ket (pedagógusokat és szülőket) egy-

aránt. Ezt követően traktorok utánfutói-

ra ültek, hogy a mádi hegygerincen 

körbeutazva eljussanak a Gyötrik és a 

Kishegy határához, egyházközségünk 

szőlőjéhez. Az utánfutókon a kényel-

mes üléseket, a felsős hittanosoknak 

köszönjük, akik szalmazsákokat tömtek 

külön erre a célra. A felajánlott szalmá-

ért és a traktorozásért presbiter testvére-

inknek és a Mád Község Önkormány-

zatának egyaránt köszönettel tartozunk.  

A jelképes szüret után, a jó levegőn 

megéhezve indultunk vissza a gyüleke-

zeti házba, ahol már terített asztalokon 

várt bennünket a finom gulyásleves és 

azt követően a frissen kisült fánk. A 

finom ebédért sokak nevében mondok 

ismét köszönetet mindazoknak, akik 

ebben részt vállaltak! 

Ebéd után a szőlő préselés fortélya-

ival ismerkedhettünk, igyekezetünk 

eredményeképpen pedig finom mustot 

kóstolgathattunk. Az idő gyorsan repül, 

amikor jól érezzük magunkat, így ha-

marosan azt vettük észre, hogy vendé-

geinket kísérhetjük az állomásra, ahol 

abban a reményben integettünk egy-

másnak, hogy ha Isten engedi, jövőre is 

találkozunk. 

A gyülekezet életében kapott áldá-

sokért pedig dicsőség, tisztesség és 

hálaadás legyen a mindenség Urának! 

Egyedül Istené a dicsőség! 

Áldás, békesség!                                                                                                                    

 

Tar László Péter                                                                                                           

református lelkipásztor

  

Fittmami receptjei 

2. rész 
 

Ezúttal szeretném megmutatni, 

hogy zabpehely liszttel is lehet finom, 

egészséges süteményt sütni. A tél egyik 

egészséges kedvenc savanyúsága sem 

maradhat el, ami nem más mint a sava-

nyú káposzta . 

Banános zabpelyhes muffin. Mie-

lőtt a recept következne, szeretnélek 

megismertetni titeket a banán élettani 

hatásaival. A banán káliumban és mag-

néziumban gazdag, ami jótékony hatás-

sal van a vérnyomásra és szívünkre. 

Kálium tartalma csontjainkat is védi. 

Megvéd a gyomorfekélytől, gyomor-

savtól. Jótékony hatással van az emész-

tésre. Káros baktériumoktól megvéd. 

Védelmet nyújt a krónikus fertőzések-

kel szemben. Nyugtató hatású, energiá-

val tölt el. Normalizálja a vércukor 

szintet.  

Hozzávalók (18 db):  

-7 banán turmixolva  

Közösségi élet – Életmód 
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-3 ek kókuszzsír felolvasztva  

-1/2 cs. Sütőpor  

-2 kk fahéj  

-250 gr zabpehely liszt  

-étcsoki törve (ízlés szerint)  

Elkészítés: A hozzávalókat egysze-

rűen ösz-

szekavarju

k. Kókusz-

zsírral 

kikent 

muffin 

formába 

kanalazzuk. 180 fokon 8-10 percig 

sütjük.  

Savanyú káposzta: A savanyú ká-

posztából számtalan ízletes étel készít-

hető, ám nem csak ezért szeretjük. Tele 

van vitaminokkal (C - vitamin , B1-

vitamin, niacin, karotin). Az ásványi 

anyagok közül pedig foszfor, kalcium, 

magnézium és nátrium található benne. 

A bélrendszerre is jótékony hatással 

van, fogyaszt és a daganatos sejtek 

szaporodását is meggátolja. Egyszóval 

egy újkori multivitamin, amit már 

nagyanyáink is használtak.  

Hozzávalók (15 literes 

agyag/kerámia edényhez) 

-10 kg gyalult káposzta  

-30 dkg só  

-6 g fekete bors ( egész )  

-2-4 babérlevél  

-2 db birsalma 

-30 dkg vöröshagyma karikára vágva  

Elkészítés: Mindent alaposan taka-

rítsunk ki ecetes vízzel, nagyon fontos a 

tisztaság ne romoljon meg a káposzta. 

A gyalult káposztát egy nagy edényben 

vagy tejes 

ládában 

sózzuk, 

fűszerez-

zük be. 

Hagyma 

karikákat is nyugodtan hozzá lehet 

rakni. Cserépedénybe rakjuk, rétegen-

ként alaposan döngöljük le, hogy levet 

eresszen. Gumikesztyűben dolgozzunk, 

mert a só, káposzta kimarhatja a kezün-

ket. A vöröshagyma elmaradhat, de 

azon túl, hogy jó ízt ad a káposztának 

meggátolja a rosszindulatú baktériumok 

elszaporodását. Birsalma darabokat 

tehetünk a rétegek közé, valamint a 

tetejére. A fedőt rakjuk a tetejére és 

töltsük fel a víztartó árkot tiszta vízzel. 

A hordót meleg helyre kell helyezni 

(20-25 °C-os helységben legyen). Ha 

hidegebb van, nehezen indul meg a 

tejsavas erjedés és a káposzta megro-

molhat. Ha már alaposan forr, kihe-

lyezhető hidegebb helységbe, miután 

leáll az erjedés 2-3 hét múlva mehet ( 

pince , spájz, garázs).  

Jó étvágyat kívánok a finomságokhoz! 

 

Lengyel Andrea 

 

Tisztelt Olvasó! 

Itt az ősz és ideje kiásni a gyökere-

ket. A gyógynövények legtöbbjét virá-

gukért, termésükért, vagy leveles hajtá-

sukért gyűjtjük. Ám a gyökerek is tar-

talmaznak értékes hatóanyagokat.  

Köz-

ismert 

növény a 

mezei 

katáng. 

Latin 

ne-

ve:Cichorium intybus. No nem azért, 

hogy fontoskodjak idegen nevével, de 

azt tudni illik, hogy ebből készül a 

cikória kávé. Itt is vagyunk a népbeteg-

ségnél, a cukorbetegségnél. Az időseb-

bek bizonyára emlékeznek arra a kék-

vörös, hengeres csomagolású kávépót-

lóra, amiből a reggeli feketekávét főz-

ték. A mezei katáng szent növény. Úgy 

is hívják: Szent Péter ostora. A keserű 

katáng hajnalban nyitja ki szép égszín-

kék virágait. Az egész növény keserű 

anyagokat tartalmaz. Napjainkban 

azonban az édes a menő. Ez az íz a 

boldogság íze. A keserű a szomorúságé. 

Pedig minden nap kell (kellene!) kese-

rűt fogyasztani. Miért? Hogy „működ-

jön” a májunk, az epénk, a hasnyálmi-

rigyünk, azért, hogy jól emésszünk. De 

térjünk vissza a szentekhez. Az Úr 

amikor szétosztotta az állatokat, akkor 

Jézusra bízta az apróbb jószágokat, aki 

a szemével irányította azokat. De Pé-

ternek jutottak a barmok és a tevék. 

Péternek nem igazán sikerült ezeket 

terelgetni. Kihajtotta az állatokat a 

sivatag felé, azok annak a széléig men-

tek el, mert hajnalban már ott virágzott 

kéken a katáng. Ezért hívják a növényt 

Szent Péter ostorának. Olyan hajlékony 

is a szára, mint az ostor. Nos, ha a gyö-

kerét kiássák ősszel, a szennyeződéstől 

megtisztítják, összeaprítják és pörkölik 

akkor cikória kávé lesz belőle.  

Hasonlóan keserű és sokak által is-

mert a gumipittypang, vagy gyermek-

láncfű. Ennél azonban álljunk meg és 

botanikázzunk. Vannak egyéves növé-

nyek (bazsalikom) kétévesek (gyermek-

láncfű, szöszös ökörfarkkóró, 

ligetszépe) és évelők. A kétévesek 

életciklusa úgy alakul, hogy a magjai 

kiperegnek a talajra és kicsíráznak. 

Őszre ebből tőlevélrózsa fejlődik. Ezzel 

a sugárirányban a talajra terülő levelek 

telelnek át a gyökérzettel. Tavasszal a 

levélrózsából fejlődik ki a magszár, 

tetején a virágokkal. A magok ősszel a 

talajra hullnak a magszár pedig elpusz-

tul és kezdődik az egész folyamat az 

elejéről. A gyermekláncfű is keserű és 

természetesen az egész gyomnövény 

egyben kétéves gyógynövény. Az első 

éves tőlevélrózsa levele salátaként 

fogyasztható. Igen jól méregteleníti a 

tavaszi elfáradt szervezetünket. A má-

sodik év tavaszán a fészkes, sárga virá-

gok megjelenésekor azonnal gyűjthe-

tők. Cukorban, mézben megfőzve kivá-

ló gyógyszert kapunk. Epehajtásra, 

emésztés elősegítésére, vízhajtásra, 

reumára, a vércukor szintjének csök-

kentésére is kiváló az inzulint tartalma-

zó gyermekláncfű gyökere. A prosztata 

működésére is kedvezően hat. Kiásva a 

földből megtisztítjuk és feldolgozzuk. 

Tejnedvet tartalmaz. A gyermekláncfű 

hengeres, üreges, tejnedves virágszára 

is fogyasztható. Ebből fűznek a gyer-

mekek láncot, és ha elvirágzott a fé-

szekről lefújják a fehér röpítőszőrökkel 

ellátott magokat.  

A kálmos évelő növény. Mocsaras 

lápos-vizes helyeken él (Bodrogköz). A 

gyökér törzse keserű illóolajat tartal-

maz. Étvá-

gyat javít, 

nyugtat, 

görcsöt  

old a 

gyomor és 

bélbántal-

makban 

szenvedők-

nek. Gyomorfekélyesek gyógyszere. A 

keserű likőrök, ürmösök alapanyaga. 

Az iszapból kiszedve levágjuk a gyök-

törzsről a gyökereket és a föld feletti 

sásszerű hosszú bordás leveleket. Szá-

rítjuk, aprítékolva hasznosítjuk. 

Finom, édeskés fűszeres illata miatt 

az illatszeripar is felhasználja. 

Jó egészséget kíván:  

 

Leskó István  

„ a mádi füves ember „ 

  

Életmód – Gyógynövény-sarok 
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Bemutatkozik a Szarka 

Pincészet 

 
Gyerekkorom óta szőlészkedünk a 

családommal.  Vendéglátó-ipari szak-

középiskolát végeztem Miskolcon. 

Néhány éve elvégeztem az Eszterházy 

Károly Főiskola borásztechnológus 

képzését is  

A Szarka Pincészet időszámítása 

2005-ben kezdődik.  Családi vállalko-

zás, amelyben édesapám Szarka Berta-

lan, aki a szőlész munkákat látja el, 

feleségem Szarka Enikő, aki pszicholó-

gus a vendéglátásból veszi ki a részét 

én pedig Szarka Dénes borászként 

dolgozom a vállalkozásban. Kb. 2 hek-

táros területen gazdálkodunk, dülőink a 

Juharos, Nyúlászó, Dancka és a Szil-

vásban vannak. 2015 óta ökológiailag 

gazdálkodunk a területeinken. 

 
2000 környékén vettem egy házat 

Mádon, ebből lett a Borbarát Vendég-

ház. 6 fő befogadására alkalmas. A 

borteraszon 20 fő-ig étel-bor párosítás-

sal egybekötött borkóstolót tudunk 

nyújtani a hozzánk ellátogató vendége-

inknek. 

A mádi Gusteau Kulináris Él-

ményműhely üzletvezetője vagyok. A 

vendéglátásban és a borászatban egy-

aránt örömömet lelem.  

Eredményeink közül: 

Népszabadság Top 100 3. legjobb szá-

raz bor 

Nemzeti Borkiválósági Program   

2009 legjobb aszúját (bezsebelve a 

Pannon Bormusta Champion díját)  

Elérhetőségünk: 

 

Szarka Pince 
Mád, Magyar utca 65. 

 

+36702405705 

+36209668541 

 

Szarka Dénes 

 
 

Mádi Református 

Egyházközség 2016 

decemberi programjai 
 

November 27. (vasárnap) 10:30-től 

Advent első vasárnapja. Énekkel szol-

gálnak: Bihari Lilla és a Rimaszombati 

(Felvidék) Ifjúsági dicsőítő csoport.    

December 4. (vasárnap) 10:30-től 

Advent 2. vasárnapja Úrnapi Istentisz-

telet 

December 4. (vasárnap) 15:00 Idősek 

Adventi Szeretetvendégsége a gyüleke-

zeti teremben. 

December 10. (szombat) 17:30-től 

Koncertet ad a Református templomban 

az Animus Csengettyűs Együttes majd 

Adventi Udvarunkba hívunk mindenkit 

a gyülekezeti udvarba. 

December 11. (vasárnap) 10:30-től 

Advent 3. vasárnapja Úrnapi Istentisz-

telet 

December 18. (vasárnap) 10:30-től 

Advent 4. vasárnapja Úrnapi Istentisz-

telet 

December 21. (szerda) 17:00-tól Bűn-

bánati istentisztelet a gyülekezeti te-

remben 

December 24. (szombat) 16:00-tól 

Szentesti istentisztelet 

December 25. (vasárnap) 10:30-tól 

Karácsony első napja Úrvacsorás isten-

tisztelet 

December 26. (hétfő) 10:30-tól Kará-

csony másodnapi istentisztelet  

December 26. (hétfő) 17:00 Kántálás 

December 31. (szombat) 17:00 Óévi 

hálaadó istentisztelet 

Január 1. (vasárnap) 10:30 Újévi hála-

adó istentisztelet 

 

Mádi Római Katolikus 

Egyházközség 2016  

decemberi programjai 
 

November 27. (vasárnap) 10:00-tól 

Advent első vasárnapja. Az elsőáldo-

zásra és bérmálkozásra készülő gyer-

mekek bemutatása. 

November 30. (szerda) 6:30-tól rorate 

hajnali mise. 

December 4. (vasárnap) 10:00-tól 

Advent második vasárnapja. 

December 8. (csütörtök) 17:00-tól a 

szeplőtelen fogantatás ünnepe. 

December 11. (vasárnap) 10:00-tól 

Advent harmadik vasárnapja.  

December 14. (szerda) történik a ház-

nál való gyóntatás, amelyet kérhetnek a 

sekrestyébe és az alábbi telefonszámon: 

06 30 455 8435 

December 17. (szombat) 18:00-tól 

gyóntatás, 19:00-tól lelkigyakorlat Ft. 

Makkai László görögkatolikus püspöki 

helynök a miskolci Görögkatolikus 

Egyetemi és Főiskolai Kollégium igaz-

gatója. 

December 18. (vasárnap) 10:00-tól 

Advent negyedik vasárnapja. 

December 24. (szombat) 22:30-tól 

éjféli szentmise. 

December 25. (vasárnap) 10:00-tól 

szentmise, a hittanos gyermekek pász-

torjátéka, és a mise végén az új bor 

szentelése, melyre minden pincészetet 

és borászt szeretettel vár a Mádi Római 

Katolikus Egyházközség 

December 26. (hétfőn) 10:00-tól 

szentmise.  

December 31. (szombat) hálaadás 

szentmise. 

 

Bemutatkozás – Programajánló 
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Dideregjünk együtt 

december 3-án! 
 

A Tokaji Borvidéken van egy csodá-

latos település. Felszínen és az alatt 

megannyi kinccsel és értékkel. Körbe 

fonva erdővel, mezővel, szőlőtőkékkel. 

A legfontosabb mégis az, ami ezekben 

lakozik. Az itt lakók és mindennapos 

szokásaik.  

Itt még hajnalban a kakas kukorékol, 

majd lassan kigyulladnak a fények a 

házak ablakaiban. Óvodába, iskolába, 

munkába sietve, a buszra várva vagy 

boltba menet, télen is elindul az élet. 

Öreg néni a kertben kapirgál, a postás 

biciklit tolva kiabál, valaki még sepri a 

ház előtti utca rá eső szakaszát, a temp-

lom tornyából hallani a harang kondulá-

sát.  

Itt még előfordul, hogy szombat haj-

nalban a disznó visítására ébredünk. 

Néha még látni családokat esténként 

egymáshoz összejárni. Vasárnaponként 

még érezni a frissen sült sütemény illa-

tát, látni kiöltözött embereket a templom 

bejáratánál…. 

Itt még él a hagyomány, még halla-

ni, szájhagyomány útján terjedő érdekes 

történeteket. Ezek vagyunk mi. Akik itt 

élünk. Mádiak. Barátságosak és befoga-

dóak.  

Mádinak, és látogatónak küldjük ezt 

a meghívót. Lehet enni, inni, mulat-

ni…..ahogyan mi tesszük ezt, falun.  

Minden amit egy vidék télen adhat, 

lesz Mádon december 3-án. Amit tu-

dunk, mi mindent bemutatunk. Ami 

nem rajtunk múlik, azt a jó Istenre bíz-

zuk. Így tehát számíthatsz: fogcsikorga-

tó hidegre, de lesz melegedő; hóesés és 

lovasszán de lehet lovasszekér, vágó 

sorban álló disznó bőre, vére, mája, 

esze, zsírja, húsa; fürge ujjak portékája; 

lesz kínálása lélek melegítő itókáknak: 

teának,forralt bornak, pálinkának; külön 

elfoglaltság pulyáknak és talpalávaló bál 

a mulyáknak. 

 

Didergő / 2016.december 3. / Mád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Szemezgetés a programokból 

 Egy kedves jószágból távozik a lélek reggel 8 órától a 

Művelődési Ház előtti téren! 

 Finom ételek és italok melegíthetnek a Hősök terén 8 

órától.  

 Ajándéktárgyak kaphatók a Hősök terén 8 órától, ame-

lyeket az Idősek Otthona dolgozói és a Koroknay Dániel 

Tehetséggondozó Általános Iskola diákjai készítettek. 

 A Mádi Nyugdíjas Klub aktuális kiállítása:  

„Kötényviselet régen és ma” címmel megtekinthető a 

Művelődési Házban 8 órától 18 óráig. 

 A legkisebbeknek kézműves foglalkozás kerül megren-

dezésre a Furmint Alkotóházban 10 órától 14 óráig. 

 Kiss Kata és zenekara interaktív koncerttel várja a gye-

rekeket „Varázsszemüveg” címmel, 14 órától 15 óráig 

ugyanitt. 

 Folytatódnak a kézműves programok 15 órától 18 óráig. 

 Mi lehetne a nap méltó befejezése?  

 

A Didergő bál Balázzsal! 

Találkozunk 19 órától a Művelődési Házban, kontyalá-

valót bátran hozz magaddal!  

 

Szeretettel várunk!! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

Programajánló 
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Benedek Elek népmese 

rajzpályázat- eredmény-

hirdetés 

„A mese nem elvezet a valóságtól, mint 

sokan gondolják, hanem odavezet hoz-

zá, mélyre vezet a lelki valóság tartal-

maiban, legyen szó szeretetről és gyű-

löletről, a fent emlegetett életről és 

halálról, jóról és rosszról, küzdelem-

ről.” 

Vekerdy Tamás 

 

Előző lapszámunkban olyan népme-

se rajzpályázatot hirdettünk, amely arra 

kérte a gyerekeket, hogy legkedvesebb 

népmeséjüket illusztrálják egy szaba-

don választott technikával. A leadási 

határidő 2016. október 20.-a volt. A 

zsűrinek nehéz dolga volt, mivel 14 

pályaművet számlálhatott. A pályázók 

életkorát figyelembe véve több kategó-

ria született. Nézzük a nyerteseket: 

I. helyezett Tar Boldizsár 5. osztá-

lyos tanuló, aki az Elátkozott kastély 

című mesét illusztrálta. Nyereménye: 

Berg Judit Rumini című könyve. 

 

  
 

II. helyezett Csengeri Lili 5. osztá-

lyos tanuló. Az ő választása a 

Királykismiklós című mesére esett. 

Nyereménye: Bosnyák Viktória: Tün-

dérboszorkány című könyve.  

 
 

III. Mátyás Imre 6. osztályos tanuló. 

A mese címe: A didergő király. Nye-

reménye: Darvasi László Trapiti című 

könyve. 

 

 
 

Mint említettük, több kategória is 

született. A különdíjasok a kevetkezők: 

 

A legfiatalabb versenyző Szepsy 

Rozália 2. osztályos tanuló. Választott 

meséje a Csillagszemű juhász. Külön-

díja: Víg Balázs: Puszirablók című 

könyve. 

 
 

A legidősebb versenyző Tamás 

Barbara 7. osztályos tanuló. Meséje az 

Elrabolt királykisasszony. Nyeremé-

nye: Bosnyák Viktória: Tündérboszor-

kány című könyve. 

 

 
 

A nem díjazott pályaművek tulaj-

donosai se keseredjenek el, mert a 

Könyvtár őket is szeretettel várja és 

munkájukat apró ajándékokkal jutal-

mazza. Kérünk minden kedves indulót, 

hogy fáradjon be a Községi Könyvtár-

ba, ahol átveheti a jutalmát. 

 

Szeretettel vár mindenkit a Könyvtár! 

 

Nyitva tartás: 

Hétfő – Csütörtök: 9-11:30 - 13-17 

Péntek: 9-11:30 - 13-16 

 

Duhonyiné Nagy Zsuzsanna 

könyvtáros

Pályázati eredményhirdetés 
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Sporthírek 
 

Amint az az előző lapszámunkból 

kiderült, a fiúk a nyáron sem pihentek, 

és ez meg is látszik remek teljesítmé-

nyükön. A rengeteg edzés meghozta a 

gyümölcsét, és sikert sikerre halmozva 

menetelnek előre.  

Augusztus közepén elkezdődött a 

2016/2017-es megyei I. osztályú baj-

noki idény, ahol a csapat hétről-hétre 

töretlen sikereket ér el. Minden hétvé-

gén próbálják kihozni magukból a 

maximumot, és a legjobb formájukat 

nyújtani. A mérkőzések előtt megbe-

szélnek egy stratégiát, hiszen minden 

ellenfél más, így valamennyi küzde-

lemre más-más módon kell készülni. 

Hamarosan véget ér az őszi szezon, a 

csapat kiváló helyen áll az osztályon 

belül. Az eddigi 14 mérkőzés végered-

ménye nagy százalékban hozta a Mád 

FC sikerét. Olyannyira, hogy a csapat 

az eddigi mérkőzések alapján 12 győ-

zelmet könyvelhetett el, és ezzel a 

Megyei I. osztályban az első helyen áll 

a tabellán.  

És ha ez még nem lenne elég, focis-

táink kipróbáltak valami egészen újat, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfi 

felnőtt futsal bajnokságban is részt 

vesznek október közepétől 11 héten át. 

Biztos vagyok benne, hogy annak elle-

nére, hogy férfi futsal bajnokságban a 

Mád FC még nem szerepelt, úgy gon-

dolom, hogy a fiúk itt is a maximumot 

fogják kihozni magukból.  

És végül, de nem utolsó sorban a csapat 

augusztusban elindult a Magyar Kupán, 

amelyben az volt a cél, hogy felkerül-

jenek az országos főtáblára. Azonban 

olyan sikereket értek el, amilyenről 

álmodni sem mertek, bekerültek az 

ország legjobb 64 csapata közzé, és 

ezzel kaptak egy olyan lehetőséget, 

hogy a nagy múlttal rendelkező NBI-es 

Újpest csapatával küzdhettek október 

26-án, hazai pályán a legjobb 32 közzé 

kerülésért. Azt gondolom, hogy egy 

ilyen nagy csapat ellen játszani hatal-

mas megtiszteltetés volt, és méltán 

lehetünk büszkék a fiúkra. Tisztában 

voltak vele, hogy mekkora a tét, és az 

utolsó percig kitartóan harcoltak, ezzel 

egy kiváló mérkőzést mutatva a kiláto-

gató szurkolóknak.  

Összességében elmondható, hogy a 

fiúk erőn felül teljesítenek minden 

mérkőzésen, az edzéseket is legalább 

annyira komolyan veszik, hiszen tud-

ják, hogy fejlődni és haladni a kitűzött 

cél felé csak rengeteg munkával és 

összetartással lehet.  

Palombi Imre  

Mád Fc elnöke 

Pályázati eredményhirdetés – Sporthírek 
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Könyvajánló 

December táján megszaporodnak a 

reklámok, díszesebbé válnak a kiraka-

tok, a posta kézbesíti az üdvözlőlapo-

kat, s az utcák megtelnek ajándékot 

keresgélő, ideges hajszolt emberekkel: 

fogyasztókkal. Pirosba öltözött Mikulás 

szórólapot osztogat. Sültgesztenye-árus 

lesi a pénztárcánkat. A jászol Istene 

fröccsöntött műanyagból néz ránk és a 

pénztárgép csörgése minden más han-

got elnyom. A profán világ szinte min-

denütt betört a karácsony misztikumá-

ba. Az angyalos betlehemi istálló, a 

mennyei fényben nyájukat legeltető 

pásztorok nem illenek többé szellemi 

tájképünkbe. Pedig sokakban él még a 

hajnali decemberek titokteljes várako-

zása, az adventi koszorú gyertyáinak 

pislákoló fénye és a szenteste gyermeki 

vágyakat betöltő varázsa. Nekik ajánl-

juk ezt a könyvet. A magyar és a világ-

irodalom legszebb karácsonyi novelláit, 

elbeszé-

léseit 

gyűjtöt-

tük 

kötetbe, 

hogy 

amikor 

decem-

ber 24-

én be-

zárnak 

az üzle-

tek, 

kiürül-

nek az 

utcák… e kötetben a legnagyobb írók 

szavai által elevenedik meg az olvasók 

előtt a betlehemi éjszaka. 

 

 

 

November végén, advent és kará-

csony közeledtével talán kicsit jobban 

szeretjük egymást. Ilyenkor bizonyára 

jobban is figyelünk egymásra. És bi-

zony jóval anyagiasabbak leszünk... 

elkezdünk számolni, mibe fog kerülni a 

szeretet ünnepe: mennyi kell fára, ün-

nepi menüre, sütire, szaloncukorra, 

ajándékokra, plazmatévére, esetleg egy 

jó könyvre. Aztán kezdünk rájönni, 

mennyi mindenre nincs keret, nem 

tudjuk megvenni, amitől bizony szomo-

rúak leszünk. Miközben a "szegénység" 

már szinte be van tiltva... Persze, attól 

még létezik! Sőt, van bizony egyre több 

olyan család, akik már valóban nem is 

szegények, mély nyomorban élnek és 

ugyanúgy várják az ünnepet! Gyere-

kekkel. Nem méregdrága ajándékokra, 

játékra vágynak, csupán melegre, né-

hány 

jobb 

falatra. 

Ami-

kor 

már a 

napi 

betevő 

beszer

szer-

zése is 

gondot 

jelent, 

és az 

otthon 

mele-

ge is hűlni kezd, mert nincs mivel fűte-

ni...  akkor egy vágyott könyv is bizony 

lehet értékes ajándék. Vannak dolgok, 

amiket nem lehet megvenni, ajándékkal 

kiváltani.   

A Lazi Kiadó magyar írók elbeszélése-

iből összeállított könyvét olvasva jutot-

tak ezek eszembe. És József Attila első 

ismert verse a Kedves Jocó!:  De sze-

retnék gazdag lenni.... így kezdődik és 

gondolom, mindenki ismeri. Nos, Attila 

egykori vágyai mára ismét, még mindig 

(?) aktuálisak: jó lenne szép ruhában 

járni, kelni, öt forintért kuglert venni! 

karácsonykor (legalább) mindenkinek 

jutna libasült... 

Nos, ezen könyv írásai nem a csili-vili 

Disney álomvilág karácsonyát idézik. 

Olyan vágyakról, összetartásról és 

szeretetről mesélnek, amire ma még 

nagyobb szükségünk van! Szomorú, 

szegény és magányos karácsonyok is 

vannak, nem csak csillogó, mosolygó-

sak. Pici odafigyelés a másik felé, egy 

ölelés egy mosoly is lehet ajándék. Pár 

kedves szó. Érezze az a másik ember ő 

is számít és törődnek vele. Nem hagy-

ják magára az öregeket, a magányoso-

kat sem. És akkor biztosan eljön a Jé-

zuska is. Mindenkinek. 

Jó olvasni ezeket a klasszikus mesélő-

ket: Móricz, Gárdonyi, Kosztolányi 

vagy Móra írásai mellett Fekete István, 

Ady vagy Jókai is a szerzők közt talál-

ható. Lélekmelengetőek. Elgondolkoz-

tatóak lehetnek a ma emberének is. 

Nem cukros-édes karácsonyi történe-

tek! Gyerekeknek nem igazán ajánlott, 

garantáltan csalódni fognak. Nekik még 

hagyjuk meg az idilli varázst! Ráérnek 

a valóságot felfedezni, megismerni. 

Megtudni miért is kell adószám és 

nyugtatömb egy Mikulásnak...  

Ezek az elbeszélések igazi életszagú, 

csikorgós, gyakran magányos karácso-

nyokról szólnak, mégis szépek! Csak 

egy kicsit kéne jobbnak lenni sok-

szor. A régiek üzenete ma is aktuális.  

 

 

 

Karácsony. A szenteste. A gyer-

mekkorunk jut erről az eszünkbe, az a 

sok szép karácsonyest, amit a csalá-

dunk körében töltöttünk el, ahol meg-

határozó volt a viaszgyertyák fénye, a 

csilin-

gelő 

csengő, 

a fenyő 

pompás 

illata, a 

mind-

ezekkel 

párosu-

ló bol-

dog 

gyer-

meki 

öröm. 

 

Ilyenkor – így karácsony táján – a 

magányos szobák még magányosabbak, 

a régi puszták még csendesebbek, de az 

emlékek élőbbek és kedvesebbek, 

olyanok, mint az elmúlt idők és elmúlt 

barátok halk, puha ölelése. 

Ilyenkor jólesik az elsüllyedt, öreg 

utakat megjárni, a fiatalság ragyogó 

útjait, a szelíd kalandok tiszta éjszakáit, 

és látni az elment patakok ringató játé-

kát a holdvilággal, a szánkós utak alig 

pendülő éjszakáit, a karácsonyfákat, 

amelyek el nem múlnak soha, és az 

álmokat, amelyek az örökkévalóságból 

jöttek, és oda is szállnak vissza pihenni 

és boldognak lenni, mint a szeretetben 

megfürdött emberi lélek... 

Ez a magyar írók karácsonyi témájú 

novelláiból és verseiből válogatott kötet 

ezt a hangulatot kívánja megidézni. 

 

Szórakoztató percek  
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Adventről mindenkinek 
 

Advent egy szent ünnep, a keresztény 

kultúrkörben a karácsonyt (december 

25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól 

(görögkatolikusoknál hatodik vasárnap-

tól) karácsonyig számított időszakot 

jelenti. 

A karácsonyi ünnepkör advent első 

napjával kezdődik, és vízkeresztig 

(január 6-ig) tart. Advent első vasár-

napja egyúttal az egyházi év kezdetét is 

jelenti. Advent december 25. előtti 

negyedik vasárnappal veszi kezdetét és 

karácsonyig tart. 

Advent eredete a 4. századig nyúlik 

vissza. VII. Gergely pápa négyben 

határozta meg az adventi vasárnapok a 

számát. Advent első vasárnapja mindig 

november 27. és december 3. közé esik, 

míg negyedik, utolsó vasárnapja dec-

ember 18. és december 24. közé. 

Advent első vasárnapja három időszak 

kezdetét is jelenti, a keresztény egyházi 

év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör 

kezdetét és természetesen az adventi 

időszak kezdetét. Az advent szó jelen-

tése „eljövetel”, ami annyit tesz: „az Úr 

eljövetele”. 

Korábban szokás volt az adventi idő-

szakban böjtöt tartani. Az adventi böjti 

idő alatt tiltották a zajos mulatságokat 

és az ünnepélyes házasságkötéseket, de 

az utóbbit az 1661. évi nagyszombati 

zsinat püspöki engedélytől tette függő-

vé. A böjtölés hagyománya a 20. szá-

zad közepén tűnt el. 

A katolikus egyházban advent liturgi-

kus színe a lila (viola), mely a bűnbána-

tot, a szent fegyelmet és összeszedett-

séget jelképezi. Advent harmadik va-

sárnapján, örömvasárnap az Úr eljöve-

telének közelségét ünneplik, e nap 

liturgikus színe a rózsaszín. 

Az egész időszakban dísztelen a temp-

lomi oltár, az orgona szerepe pedig az 

énekek kíséretére korlátozódik. Elter-

jedt szokás az adventi hétköznapokon 

hajnali misét tartani. E szertartásokon 

különös hangsúlyt kap Szűz Mária 

tisztelete és a karácsonyi várakozás. 

Az adventi koszorú 
Az adventi koszorú hagyománya a 

pogány időkre nyúlik vissza, amikor is 

a szalmából, fűzfavesszőből vagy zöld 

fenyőágakból font "szent " koszorúkkal 

a gonosz szellemek elől védelmezték a 

házat. A középkorból származik a mai 

adventi koszorú hagyománya, mely 

lelki felkészülés a Karácsonyra. Krisz-

tus "a fény, aki a világra jött, hogy 

eloszlassa a bűnt és szeretetet és igaz-

ságot sugározzon". Ezt szimbolizálják a 

gyertyák az adventi koszorúkon. 

 
A katolikus vallásúak és az evangélikus 

vallás hívei már az 1600-as évektől 

hivatalosan is használják az adventi 

koszorút. A koszorú általában különbö-

ző örökzöldekből készül, jelezvén az 

élet folytonosságát és a halhatatlansá-

got. A különböző örökzöldek külön-

külön is más jelentéssel bírnak. Például 

a babér a szenvedés és üldöztetés feletti 

győzelmet jelképezi, a fenyő, tiszafa a 

halhatatlanság szimbólumai, majd a 

cédrus erőt és gyógyulást jelképez. A 

koszorú szúrós levelei a töviskoszorúra 

emlékeztetnek, míg a kör alakú koszorú 

a lélek halhatatlanságát és az örök 

Krisztust szimbolizálja. A koszorút 

díszítő fenyőtobozok, dió, makkok az 

életet szimbolizálják és a feltámadásra 

utalnak. 

A négy gyertya Advent négy hetét 

jelképezi. Egy hagyomány szerint azért 

négy, mert 4000 év telt el Ádám és Éva 

kiüldöztetésétől egészen a megváltó 

születéséig. A lila színű gyertya az ima, 

bűnbánat és készülődés színe. A har-

madik vasárnapon rózsaszín gyertya 

kerül meggyújtásra, amikor a készülő-

dés és várakozás félúton átlépett. A 

gyertyákat vasárnaponként gyújtják 

meg, minden alkalommal, eggyel töb-

bet. A világító gyertyák számának 

növekedése szimbolizálja a növekvő 

fényt, amelyet Isten Jézusban a várako-

zónak ad karácsonykor. 

Magyarországon a második világhábo-

rút követően, a 20. század közepétől 

lett csak szokás a templomokban, köz-

épületekben, otthonokban adventi ko-

szorút tenni az asztalra vagy éppen az 

ajtóra, csillárra függeszteni. 

Néha egy ötödik, fehér gyertya is meg-

gyújtásra kerül, ez világít Karácsony 

napján, Jézus születését és az angyalo-

kat jelenti szimbolikusan. 

Manapság a templomokon kívül külön-

böző színű gyertyákat használnak a 

koszorúk díszítéséhez, annak igazi 

jelentését figyelmen kívül hagyva. 

Az adventi naptár 
Ez egy olyan naptár, amely 24 napot 

jelképez, 24 ajtócska van rajta és min-

den nap ki kell nyitni egyet december 

1-től Karácsonyig. A gyerekek nagy 

igyekezettel és várakozással nyitogat-

ják, csupa izgalom ül arcocskáikon, 

hogy mit rejtenek az ajtó mögötti ré-

szek. Régebben minden ajtó általában 

egy képet rejtett. Ez a hagyomány az 

1800-as évekből, Németországból 

származik, ahonnan rövid időn belül 

elterjedt egész Európában és Észak-

Amerikában. 

Nem feltétlenül vallási jellegű, ma már 

tekinthető szórakozásnak is. A gyerme-

kek különösen várják, de van ahol a 

felnőttek is. Apróbb ajándékok, édessé-

gek rejtőznek az adventi naptárak szá-

mozott kis ajtóik mögött, ezeket ma-

napság helyettesítik kisebb dobozokkal, 

tasakokkal, borítékokkal, különböző 

figurákkal, bármivel, amiben el lehet 

rejteni egy-egy finomságot, idézetet, 

kisebb ajándékot, jókívánságot, tréfás 

ötletet, akár játékot. 

A hagyományos vallási adventi naptá-

rak bibliai idézeteket és képeket tartal-

maznak. 

Minden kedves olvasónknak csodás 

várakozást kívánunk! 

 

 

 

 

Szórakoztató percek  
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Rakamazi Béla: Karácsonyváró 

Miért csak karácsonykor költözik béke szívünkbe? 

Miért csak akkor tudunk szeretetben élni? 

Miért csak szent este vagyunk őszinték egymáshoz? 

Miért kell a világban háborútól félni? 

 

Évközben elsuhannak a napok, 

mint felettünk szálló vándormadarak. 

Miért csak a fenyőfa alatt mondunk egymásnak 

szívhez szóló, szép szavakat? 

 

Ha minden nap béke lenne, 

az volna a csoda. 

Elhallgatnának a fegyverek, 

a gyűlöletnek nem maradna nyoma. 

Csak akkor jön el, amire vártunk, 

csak akkor teljesül karácsonyi álmunk. 

 

Pásztor Jánosné: Karácsonyi köszöntő 

Eljött a nap amire vártunk, 

nem esett hó, mégis fáztunk. 

Eljött a tél, eljött az ünnep 

mennyországból kisangyalok jönnek, 

hoznak békét, szeretetett 

így kívánok kellemes ünnepeket! 

 

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 

a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. 

Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, 

s a gyertya fényénél még a csillag is táncol! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Török Vivien Boglárka: Nagyinál 
-egy kamasz naplójából- 

 

Nyári szünet, végre, ez az, 

Elhagyom a tetőteraszt. 

Nagyihoz megyek idén is, 

Pont vártam egyébként is. 

 

Megérkeztünk a házába, 

S ott fekszik az ágyában. 

Ugráltat már ide-oda, 

Mintha rossz lenne az állapota. 

 

Még én játsszam a szolga szerepet?! 

Pedig jobban ismeri a terepet. 

Vagy menjen étkezdébe? 

Nekem pont az kéne. 

 

Inkább heverészik a díványon, 

S szólongat: - Most nem kívánom. 

Majd ide kiállt:- Éhezem! 

- Bocsi, de így is tele van a két kezem. 

 

Itt hordatja énvelem, 

Pedig egy méterre sincs az élelem. 

Véletlenül a tojás lepottyant, 

De ez neki meg se kottyant. 

 

Egy hiányzik? Nem érdekli, 

Attól még az ajtón ugyanúgy megy ki. 

Felpattantam: „egy-két”, 

Hiszen letelt az egy hét. 

 

Anya hangját hallom, 

Így már este otthon alszom. 

Elbúcsúztam a nagyitól, 

a világ legdrágább nagyijától. 

 

Gondoltam:- Mi lenne jobb egy fagyitól? 

Megálltunk és megettem, 

S az Álomba egyből beleszerettem. 

 

Mád, 2016. október 27. 

 

 

 

 

 

Humor bonbon 

 
A kisgyerek karácsony este szalad be az 

anyukájához a konyhába: 

- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! 

- Nem ég, kisfiam, hanem világít! 

Két perc múlva megint szalad be a kisfiú: 

- Anyu, anyu! Már a függöny is világít! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és  

boldog új évet kíván  

minden kedves lakosának  

Mád Község Önkormányzata! 

Szórakoztató percek  

 

Kedves Olvasók! 

Lapunk végéhez értünk. Reméljük elnyerte tetszésüket, 

mert mi sokat dolgoztunk rajta. Amennyiben észrevétel-

ük, javaslatuk van a következő lapszámmal kapcsolat-

ban, várjuk az alábbi email címek egyikén: 

konyvtarmad@gmail.com, 

madimuvhaz@gmail.com, 

vagy személyesen a Községi Könyvtárban, vagy a 

Művelődési Házban. Következő lapszámunk 

2017 februárban várható. 

A szerkesztők 

 

mailto:konyvtarmad@gmail.com
mailto:madimuvhaz@gmail.com

