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TAVASZVAMS

lehunyomszemem,
A déliszélben
Ésgytingyvinígok
szagát éreem.
Az erti égenviolása szín,
Éskikeletbenjárnak átmaim.

Az cjrtjknap mégbágyadtanragyog,
De tavaszosokmár a csillago|g
S az éjszakában
zizenő neszek,
Egy újvilágsusogjamár: leszek!

A hó akjl már dobbanboldogan
A föld nagyszíves csÖndesenfogan
A csíra,melybőltij életterem,
S bimbokbomolnakma1:d
szíÍzréteken,

A fcildrefekszem,hallgatomszívét,
A7 égrenézelgkémlelem
szthét,
Eg, fÖldközött angyaliüzenet
Hirdetia jövendő életet,

Mgrtboldogige ez ésszentigaz
Es öft,k öruény ésáldott vigasz,
Hogygyőz az élet,duzad ésdagaQ
S eltintimindaz ócskagátakat!
(JuhászGyu|a)

Egy operarajongó élményei

2002-ben iskolánk felső tagozatos
tanulói Kenyeres Anikó
tanírnőnek
köszönhetően lehetőséget kaptak ÍuTa'
hogy megnézzenek egy-egy operát vagy
balettetaz Erkel Színhazban.
Abban az évben nyolc diák
jelentkezett bérletért.A közlekedés miatt
mindig egy órával az e|őadáskezdeteelőtt
megérkeztiink
' így egy kicsit jobban
megismerhettiika ftívárost.A Belviírosban
ellátogattunk több híres épiilethez,uüírra
indultunk a snÍ|háEba.Végtil este 10 körül
ffuadtan"de élményekkeltelve érkeztiink
haza.
A következő év operabérletében
kevesebb volt az előadas, viszont az
egyiket .qfUmi Operatrazbantekinthetttik
meg.

Az idei évadban mrír többen
érdeklődtek a felnőttek köziil is, és
remélem'nem bántak meg, hogy eljöttek.
Rám a Turandot volt a legnagyobb
haüíssal,gyönyöniek voltak a díszletek,és
a színészekis nagyszerűenjátszottak. A
magyÍlÍművek közül Kodrály Hary Janosa
tetszett a legjobban, mert magyar
népdalokbóliíll össze, ésjól lehetettérteni
a szöveget is _ ellentétbenaz openíkkal.
Már harom évelátogatjuk az Erkel
Szitthápat,s nagyon szerencsések
vagyunk,
hogy egy ilyen kis faluból jrírhatunk
Budapestreművelődni. Jövőre is szeretrrék
menni, mert nagyon sokat lehet tanulni az
előadrásokból,ésjól esik kikapcsolódni az
iskolai munkauüín.
Garai Szilvia 6. osáávos tanuló

Félidőben
Iskolánk tanulói jocskan benne járnak a tanévmásodik felében,mégsemért egy
pillantastvetni eddigi teljesítményiikre.
A januar utolsó napjaibankiosztott felévesértesítők
pontos tajékoztatastnyujtanak a sziilőknek, hol is állnak pillanatrryilag csemeték. Az
eredmény'ek
vegyesek,de mégsemmi nem dőlt el, javítrísra(ésperszerontásra
terrnészetesen
is!) bőven van lehetőség.A pozitívpéldakedvéért
összegyűjtötttik a jeles éskitiínő tanulók
neveit.Bízunk benne,hogy a lista tovább bővÍiljúniusig.Erdemes lesz összehasonlítania
mostanival!
Kitűnők
BurcsrányiAdám (2.o.)
Nyemcsok Milan (2.o.)
Nedeliczki Dalma (4. o.)
Garai Laura (5.o.)
Garai Szilüa (6. o.)
Holló Barbara (6. o.)
Az első osááyosok
listankon.

Oszholuczky Edit (2. o.)
Kondella.Mirtill(3.o.)
Németh
Adám (3.o.)
PetrlísCsenge(3.o.)
UnghiMónika (3.o.)
Pazsiczki Erik (4. o.)
KondellaSzibilla (7.o.)

munkájának értékelése
szövegesen történik, ezértők nem szerepelhetnek
Havjar Zo|tén

A hrisvét
A húsvétJézus feltámadrísránaktinnepe. Csakhogy a húsvétmár a Bibliában is
szerepel: például eá olvassuk: közel volt a húsvéta zsidók iinnepe, és Jézus felment
tanítvrínyaivalJeruzsálembe. Megkérdezhetjiik, hogy ha Jézus feltámadásanak tinnepe, akkor
Jézushaltílaelőtt miféle húsvétrólbeszéliink. Maga a sző axtjelenti, hogy egy hosszabb idő
elteltével újra magunkhoz vehettink húst, vagyis a böjtrek, a hústól való tartózkodrásnak a
végétjelenti. A böjtölés szokása sokkal régebbia keresztyénségnél,
sok helyen olvassuk az
oszövetségben is, hogy valaki böjtölt. A böjt a tisztulás, a kiilső ésbelső tisztulás időszaka,
általában valamilyen nagy iinnep előtt. Az önmegtartóztatás komoly erénynek szétmított.Az,
hogy va]aki fud uralkodni a testi ösáönein
uralkodnak rajta,
és nem az ösztönei
mindenképpenkomoly emberi teljesítmény,ésvalóban elmélyült lelki ríllapototigényel.Jézus
is böjt<ilt közvetlenül fellépéseelótt, böjtölése közben kísértettemeg a sátián, hogy eredeti
céljától eltérítse.A böjt hossza altalában 40 nap, azaz 6 hét. Ez alatt az idő alatt az ember
nemcsak testi önmegtartőztatást gyakorol, hanem btÍnbánatotis tart. Jézus idejébena húsvét
az Egyiptomból való kiszabadulás tinnepe volt. A régi zsidó hagyomány szerint az első
tavaszi holdtöltekot) azaz Niszín hónap l4-én vonultak kí a zsidók, és indultak el az ígéret
ft]ldje felé. Előtte azonban elfogyasáották a^ a vacsorát, amelyet abból a báranyból
készítettek,amelynek vérévelmegielölték az ajtőfé|fát,hogy a 10. csapas alkalmával Isten
öldöklő angyala elkertilje a zsidók hazát éscsak az egyiptomiak elsősziilöttjei haljanak meg.
Ezt a vacsorát neveáék paszkának, amelyen báránysültet, kovásztalan kenyeret valamint
keserií ftiveket ettek. A kenyérben azértnem volt kovász, azaz é|esztő, mert annyira kellett
sietriiik a kivonulrással,hogy a kenyér megkelesáésérenem volt idő. A keserű ftiveket pedig
azért ették,hogy em|ékezzenekaz Egyiptomban eltöltött 420 esztendő minden keseníségére.
Jézus az ő haLáIát tudatosan időzítette erre a régi zsidó tinnepre, és ezzeI átértelmezteazt.
Amikor a zsidók a prászkabáránytleölték' ésvérévelmeghintettékaz ajtőfélfát így szabadulva
meg a haláltól, Jézus ugyanakkor halt meg a Golgotán, és az ő ft'ldre kifolyó vére
megmentette az emberis égeta kánhozattó|.
Említettiik, hogy Jézus a zsidók Egyiptomból való kiszabadulrísanapján trímadtfel.
Ezért a keresztyének legelőször ugyancsak ezen a napon ünnepelték a feltámadast. Mivel
azonban Jézus vasárnap támadt fel, néhanéhanynap eltérésselkezdték tinnepelni a rögzített
dátumhoz (Niszan 14-éhez)képest.Végül a níceai zsinat 325-ben rendeletet hozott, hogy a
húsvétmindig az első tavaszi holdtölte utáni vasrímap legyen. Ha a holdtölte vasárnap van,
akkor a húsvéta következő vasárnapra kell, hogy essen.
Mivel a tavaszi napéjegyenlőségmarcius 21-én van, és tegyük fel, hogy eZ a nap
holdt<ilteis, továbbá tegyiik fel, hogy miírcius 21. szombat, ez azt jelenti, hogy a húsvét
legkorábbi időpontja miírcius 22.Iehet. Ugyancsak tegyiik fel, hogy a holdtölte marcius 20.an
van' ebbol az következik, hogy a kÓvetkező holdtoltét meg kell vámi, aní 29 nap múlva,
vagyis április 18-'án lesz. Tegytik fel továbbá" hogy április 18. vasrírnapraesik, ez esetben
még egy hetet kell vérti a húsvétnapjríra,az'az április 25-ére.Ebből következik, hogy a
húsvétiinnepe a marcius 22. ésáprilis 25.köz1ri intervallumban mozog. Mivel a húsvétmozgó
tinnep, minden olyan tinnep, amely a húsvétnapjához van kötve, a húsvéttalegyiitt mozog.
Tehát hefuened vasrírnapjától kezdve az egész böjt, a húsvét utani vasiírnapok, a
menrrybemenetel tinnepe, valamint a ptinkösd mozgó tinnepek.
A húsvét kétrapos iinnep: vasiárnap és hétfó. Jézus feltrímadrásránakolyan nagy a
jelentősége' hogy a keresztyénektulajdonképpenminden vasárnap (méga böjti vasrírnapokon
is) Jézus feltámadását tinneplik. Ezért került át az őszövetségi szombatnap megünneplése
vasárnapra) aza7'a hételső napjára.
Mekis Adám

öHxoRnnÁruvzarl
Híner
A Képviselő-testület ez évben két a|kalommalÜlésezett.E|ső, rendkívÜ|i
január27-éntartotta,melynekegyet|ennapirendipontjaa Pásztói Kistérség
üIését
Többcé|úTársu]ás Alapító okiratának módosítása,il|etvea társu|ás keretében
e||átandófe|adatokmeghatározása vo|t.Mive| a kistérségigénybeszerette vo|na
venni a kÜlönbözó önkormányzatialapfe|adatok(óvodai nevelés,iskolai oktatás,
a|apellátások)után járó támogatásokat,ezérta
egyes szociális és gyermekjóléti
fog|a|te||átotti|étszámfe|téte|eknek
vonatkozó kormányrende|etben
való megfe|e|ést
is válla|nikellett.A Képviselő.testÜlethatározottarrÓl, hogy résá vesz a társulásban,
és isko|aioktatásife|adatokmegszervezését
ugyanakkorez az óvodai neve|ési
nem
befolyásolja,tehát az isko|aés az óvoda működéseaz eddigieknekmegfe|elően
fo|yiktovább.
A Képviselő-testü|etkövetkező ÜIésére
2005. február 10-énkerultsor, mely
sor kerÜ]ta közmeghallgatásrais. PasáerovicsJános po|gármester
Ü|éskeretében
a
közmeghal|gatás keretében számot adott az önkormányzat 2004. évi
A Kál|ó és Térségeivóvíz beruházássa|kapcsolatbane|mondta,
tevékenységérő|.
hogy a rendszer átadásra került, 2005. januárjától a Duna fe|ól kapta a vizet a
tetepÜlés,majd februártól az Énv áftal a Mátra fe|ől biáosítottvíz kerÜlt a
vezetékekbe.A vÍzberuházásktzponti kö|tségvetési
és önkormányzati forrásból
va|ósultmeg, hivata|osátadása várhatóanmárciusbanfog megtörténni.E|mondta,
hogy az önkormányzattöbb gépiberendezéstis vásárolt az eImú|t
évben,ezek közÜ|
kieme|kedőegy bozótvágó és egy fűkasza,egy fénymásoló,i|letvea fa|ugondnoki
gépkocsi beszezése. Beszámolt arról, hogy rész|egesenfelújításrakerült a
Klubkönyvtár- Polgármesteri Hivata| épÜletegyüttesben
a világítás. Két utcában
(Rákóczi, Nyárfa)bővítésrekertiIta vil|amoshá|ózat,i||etveezeken a terÜIetekena
közvilágítás is bővítésrekerült. Beszámo|t a tavaszi fau|tetésről,az isko|a,
tűzoltószertár,sportö|töző felújításáról'il|efuearról, hogy a Do|inában |évó régi
|akóházban az önko rmányzat 100%-ostulajdonjogot szerzett.
E^ követően |akossági hozzásző|ások kertébenmegfogalmazásrakerÜ|t,hogy
egyes utak kritikusá||apotbanvannak (Nyárfa,Szabadság, Tég|aház),illetveaz,
hogy a civi|szervezetekkelvaló kapcsolattartásis |ehetneaktívabbaz önkormányzat
részérő|.
A közmeghal|gatásbefejeáéve|a képviselő.testÜ|etmegkezdteÜlését,
e|ső
napirendipontbanaz önkormányzat2005.éviköltségvetését
tárgya|táka képvise|ők.
A költségvetés
kapcsán beszélgetés
a|akultki a tervezettberuházásokról(Útfelújítás,
isko|ai gázcsonk bekötés, benyújtandópá|yázatok köre), illefue a költségvetés
kiadási o|da|ának
változásairól.Kiadásokterénszámottevőenváltoztaka 2005. évi
bérkiadások,
kerÜlta közalka|mazottak
mivelvégrehajtásra
és köáisztvise|ők6 %-os
illetményemelése,továbbá a köza|kalmazottak részére betervezésre kerÜ|t
szeptember 1-jei hatállyal újabb 1,57o-osbéremelésis' Je|entős változás a
koltségvetésben
még a falugondnokiszo|gálat megjelenése.Erre a fe|adatra
212o.0o0 Ft-ot kap éves szinten az önkormányzat, mely összeg fedezi az autó
fenntartásátés a szolgá|atnálfog|a|koztatott
köza|ka|mazotti|tetményét.
A képvise|őtestu|ete|fogadtaa 2005. évi költségvetésrő|
szóló rendeletet,melyet röviden az
alábbi táblázatban ismertettink.Ezt követően sor kerÜ|taz isko|a házirendjének
fenntartóijóváhagyására és egyedi kére|mekkel(te|ekmegosztásjóváhagyása,
szociális e|látásokbiáosítása)is fog|a|kozott
a Képviselő-testület.

Költségvetés2005

l.M{iködés
,o"**,T
lntézményi
mÚktdésibevéte|ek
HelyiadT
AtengedettkÖzponti
adÓk
l|. Támogatások

9.583
900
25.767
u.771

NormatÍv
támogatások
KÖzpontosÍtott
előirányzatok
NormatÍv
kttttt felhasználású
támogatások
l||.Felhalmozágl éstőke |ellegÍlbevóte|ek
M. Véglegesenátvett pénzeszköz
V. Kö|csönök

36.250

vlsszatérÍllése

28.9',17
1.037
4.817
í.000
178
í50

V|. PónzÍorgalomné|kÍll|
bevétel.pónzmaradvány

í0.854

BEVÉTELEKM|NDtsszESEN:

83.203

KADÁsoK E forintban|
|. M{iködésl' íenntartáslkladások
je||egű
Szemé|yi
kiadások
MunkaadTtterhe|ójáru|ékok
MÚködési,do|ogi,fenntartási
kiadások
l!. Felha|moás| k|adások
Beruházás,eszktzbeszezés
Fe|új|tás
l|l. Pénzeszköz átadás
Fe|ha|mozási
célÚ.kistérségi
vÍzberuházás
Működésicé|ú
Szociá|isje|legti- lakossági
lV. Tartalék
KnDÁsoK MlNDösszESEN:

66.029
34.798
11.265
19.966

3.2n
740
2.500
7.574
2.320
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4.954
6.360
83.203
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A falugondnokiszolgálatró|
A Képvise|ő-testület a tava|yi évben döntött arró|, hogy a telepÜ|ésen
Fa|ugondnokiSzo|gá|atothoz létre.A szolgá|atlétrehozásának
és műkodtetésének
elengedhetetlenfettéte|e,hogy a szolgálat rendelkezzékmegfelelő állapotú
gépjárműve|,
i||etveegy munkatárssa|,
akineka fa|ugondnoki
képzésen
résá ke||a
későbbiekben vennie. Ennek megfe|elóen a gépkocsi a képviselő. testÜ|et
döntésénekmegfe|előenbeszerzésrekerültés mégdecemberfolyamáne|bÍrá|ták
a
falugondnokiálláshe|ybetö|tésére
érkezettpá|yázatokat,me|ynekeredményeképp
FarkasCsabát neveáe kifaIugondnoknak
a grémium.
A testü|etmegalkotta11l2o04.(X|. 10.) számúrendeletét
a Falugondnoki
szolgá|atról, melynek keretében rende|kezik a szo|gá|at keretébene|!átandó
fe|adatokró|,illetveazok ellátásának módjairó|,a szolgáltatásokigénybevéte|ének
(A rendeletbárki számára megismerhetőa Po|gármesteri
fe|téte|eiró|.
Hivata|ban.)
A fa|ugondnoki
szolgá|atfeladataiközé tartozikaz étkeáetésbenés a házi
segítségnyújtásban
való kozreműködés,a gyógyszerekkiváltása,i|letveigényesetén
a rászoru|takszá|lítása.Ez utóbbi alattértendőaz, hogy a szo|gálata mozgásában
kor|átozott,idós á||ampolgárokat,
i|letveazokat, akik egyébok miatt rászoru|tak,
térítésidíj fejében e|szá||ítjaa megadott intézménybe.|gy a kÜlönbozó
szakrende|ések,pedagógiai szakszolgá|ati intézmények,és egyéb, itt nem
rész|etezett
e|látásokelérhetőbbé
válnak az erdőkÜrtiá||ampo|gárok
számára is. A
fa|ugondnoki
kapcsolatosana PolgármesteriHivatalbanlehet
szo|gálatfe|adataiva|
érdek|ődni,továbbá itt |ehetje|ezniaá is, hogy az egyes szo|gá|tatásokat
valaki
igénybekívánjavenni.
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