
  

  

I.ÉVFOLYAM,VII.SZÁM 

2017.DECEMBER 

FELELŐS KIADÓ: 

ALACSKA ÖNKORMÁNYZATA 

MEGHÍVÓ  
 

.Szeretettel meghíjuk a község lakosságát a 
 hagyományos MINDENKI KARÁCSONYA 

 c. ünnepi műsorra 
 
 

            Program:  

               Kultúrotthon: 

               1600 Berentei Általános Iskola 

               Alacskai Tagiskolájának műsora. 

               Közreműködnek a Kodály Zoltán Alapfokú 

               Művészeti Iskola Alacskai Zongoratanszakának 

               növendékei . 

               1650 Levonulás a Közparkba 

               1700 Ünnepi műsort adnak a Berentei Tündérkert 

               Óvoda Alacskai Kastélykerti Tagóvoda gyermekei ,  

               1715 Alacskai gyermekek és szülők műsora, 

               1730 Polgármesteri köszöntő, 

               1735 Lelkészi köszöntő, 

               1740 Közös ünneplés, beszélgetés, forraltbor, forró tea 
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Karácsony eredete és jelképeinek története 

K arácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésnapja. Napjainkra családi vonatkozása fel-

erősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. 

A nagy jelentőséggel bíró téli ünnep minden nyelvben más és más nevet kapott. A magyar Karácsony szó 

jelentése szláv eredetű, a szláv korcsun szóból ered, amely lépőt, átlépőt jelent. A szó jelentése utal az új 

esztendőbe való átlépésre. 

Ugyanígy az angol Christmas Jézus Krisztus nevére utal. Ezzel szemben a német Weihnacht és a holland 

kertsmisse szent éjt jelent, tehát a szavak jelentése egyházi eredetű. A francia Noel, az olasz natale, a spa-

nyol navidad, valamint a walesi nadoling a latin Natalis szóból erednek, melynek jelentése születés. 

 

A történet 
Mindenki ismeri a Karácsony vallási eredetét, hisz napjainkban a legelterjedtebb magyarázata az ünnepnek. 

Tekintsük át röviden miről is szól. 

Körülbelül kétezer évvel ezelőtt élt Izráel egyik városában Názáretben egy Mária nevezetű nő. Egyik éjjel 

megjelent előtte Gábriel arkangyal és tudtára adta, hogy hamarosan gyermeke fog születni, aki Istennek fia 

lesz. Mária megijedt, hiszen nem értette milyen tervei vannak Istennek vele, de az angyal megnyugtatta, 

mondván, hogy ez így helyes, ennek így kell lennie. 

Máriát nemsokára feleségül vette József. Népszámlálás céljából, a családnak el kellett hagynia Názáretet és 

a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe mentek. Amikor megérkeztek Betlehembe sehol sem találtak helyet és 

mivel Mária érezte, hogy közeleg a szülés ideje egy istállóba húzódtak be. Így született meg a kis Jézus, 

akit a jászolba fektettek. 

A közeli mezőn lévő pásztorokat egy angyal értesítette Isten fiának születéséről. A pásztorok elindultak, 

hogy megcsodálják a kisfiút. 

Eközben három bölcs is útnak indult. Számukra a betlehemi csillag jelezte az Úr Jézus születését és azt a 

helyet ahol megtalálhatják az újszülöttet. 

A pásztorok a bölcsekkel együtt rátaláltak a szent családra, térdre borultak előttük és ajándékkal halmozták 

el őket. 

 

Az ünnep keletkezése 

Az ünnep 325 és 335 között keletkezett Rómában. Célja az volt, hogy lezárja a Jézus Krisztussal kapcsola-

tos vitákat és népszerűsítse a niceai zsinat határozatát, amely szerint Jézus Isten és ember egy személyben. 

Az ünnep napjának kiválasztása sok problémát okozott, mivel ebben az időben számos nézet létezett Jézus 

születésének időpontját illetően. Egyesek szerint 20-án, mások szerint április 18-án vagy 19-én, ismét má-

sok szerint November 25-én vagy január 6-án született Jézus. A választás mégis December 25- ikére esett, 

hogy ellensúlyozzák a “Sol invictis” (legyőzhetetlen nap) pogány ünnepét. Így bevezették Krisztusnak a 

“Sol Salutisnak” (az üdvösség napjának) ünnepét. Jézus születésének ünnepe új tartalmat kapott és a húsvé-

ti böjthöz hasonlóan, előkészületi időt csatoltak az ünnephez (lásd Advent). 

 

Jelképek 

Angyal: A Karácsonynak számos ünnephez hasonlóan vannak jelképei. Egyike ezen jelképeknek az angya-

lok. Az angyalok, a Bibliában az Úr köldötteként keresik fel az embereket. Az angyalok fejedelmei a hét 

arkangyal, a három legnépszerűbb: Mikhaél, Gábriel, Ráfael. Mikhaél az ítélkező, a gonosz legyőzője, a 

mennyei seregek vezére, a középkor harcias szentje. Névnapja szeptember 29-én van, az őszpontot vigyáz-

za. Gábriel a hírhozó. Névnapja március 24-én van, a tavaszpontot vigyázza. Ráfael a gyógyító és az őran-

gyalok között az első. 

 

Gyertya: A Biblia alapján a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma, a keresztény szimbolikában 

Krisztus jelképe. A gyertya a szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. A 

magyar néphit úgy mondja, hogy a mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, ameddig az lán-

gol, addig él az ember. A gyertya végigkíséri az embert az életen, a keresztelő alkalmával éppoly jelentős, 

szimbolikus szerepet játszik, akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál. 
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Turmix tánccsoport 25. Szülinap 

Fantasztikus hangulatban ünnepeltük tánccsoportunk 25. születésnapját. Felemelő érzés 

volt teltház előtt fellépni. Nagy örömmel töltött el mindnyájunkat, hogy volt tanáraink, De-

dicsné Varga Szilvia és Szabóné Elek Judit, valamint a régi táncosok közül is jó páran elfo-

gadták meghívásunkat és együtt ünnepelhettük meg ezt a jeles alkalmat. A színvonalat fo-

kozta a pazar díszítés, amit Németh Krisztinának köszönhetünk, és egy különleges videó ve-

títést is láthatott a közönség Mezey Emese jóvoltából. Az előkészületek folyamán sokat se-

gített az alacskai iskola, ugyanis rendeztek nekünk egy jótékonysági retro party-t, ahol Dj. 

Nagy Lajos biztosította a fergeteges hangulatot. 53.000 Ft adomány gyűlt össze. Ezúton is 

szeretnénk megköszönni Bodrogi Viktornak és feleségének a közreműködést és mindenki-

nek, aki támogatott bennünket. A fellépés napjáig rengeteg felajánlást és segítséget kap-

tunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. A bejövő összegeket a ruhatárunk bővítésére fordít-

juk. A táncok és a színdarab után egy hatalmas tortával ünnepeltük meg a születésnapun-

kat, amit Mezey Attila alpolgármester úr ajánlott fel, így nem csak a táncosok fogyaszt-

hattak belőle, hanem a közönséget is meg tudtuk kínálni. Reméljük sikerült kellemes perce-

ket szereznünk mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezey Martina 

művészeti vezető 
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I D Ő S E K  E S T J E 
 

A hagyományokhoz híven idén is vendégül látta az Önkormányzat a település 70 év feletti, „ezüst” 

korú lakosait. 

Az a tapasztalat, hogy mindig nagyon várják az érintettek ezt a rendezvényt. Sajnos elég sok közöt-

tük a nehezen mozgó, esetleg ágyban fekvő, gondozásra szoruló, de az aktívabbak örömmel vesz-

nek részt az ünnepségen. Aki mozgásában korlátozott, de szeretne eljönni, azoknak gépkocsis se-

gítséget nyújt a képviselő testület. Az idén 79 fő volt hivatalos erre a köszöntésre, 30 ünnepelt jött 

el a kultúrotthonban tartott rendezvényre. 

A kulturális rész az óvodások zenés-verses előadásával kezdődött, és folytatódott az iskolás korúak 

szórakoztató műsorával, amely mindig nagyon kedves az idősek számára, hiszen többeknek az 

unokái is fellépnek versikével, dallal, tánccal. 

A szülőkből verbuválódott színjátszókör „Vidám nyugdíjasok” című humoros jelenete kacajra fa-

kasztotta a nézőközönséget. 

A vidámkodás után egy kis komolyabb, protokolláris rész következett. Polgármester úr köszöntötte 

az egybegyűlteket, valamint Rákosi Réka segédlelkész hirdetett igét. 

Az est fellépő művésze Demjén Gyula magyarnóta-énekes volt, aki élő zenés műsorával egész este 

szórakoztatta a résztvevőket. 

Repertoárjában többféle műfaj képviseltette magát, volt magyar nóta, népdal, operett, táncdal. 

Közben tálalásra került a vacsora, melyet a Kristály étterem biztosított, és a felszolgálásban segít-

séget nyújtottak az önkormányzati képviselők, dolgozók, az óvoda dolgozói és több önkéntes segí-

tő. 

Nagyon tetszett a vendégül látottaknak, hogy zenés kíséret mellett fogyaszthatták el a finom vacso-

rát, sőt még kívánságokat is teljesített a művész úr. 

Jó hangulatban várták a tombola sorsolást. Itt mindenki kap valami apró tárgyat, ajándékot szintén 

az önkormányzat részéről. 

Ezen kívül, a településen pár hónapja szerveződött Lányok-asszonyok klub tagjai is készítettek 

meglepetés ajándékot minden résztvevő ezüst korúnak, és egyik vezetőjük, Nagy Istvánné Zsuzsa 

által került átadásra. 

Mint a képek is mutatják, kellemes hangulatú estét sikerült adományozni a település mondhatni 

védett, kiváltságos lakói számára a fiatalabb nemzedék tisztelete jeléül. 

Ők azok, akik még ismerik és átadhatják az általuk megélt korok és események emlékeit, tapaszta-

latait. Legyünk rájuk büszkék, vegyük át tőlük a lehető legtöbbet beszélgetések, adomázások által, 

és vigyük tovább a hagyományokat, hogy a felnövekvő nemzedéknek is legyenek emlékei, ismer-

jék meg gyökereiket. 

Minden vendégnek, vendéglátónak és segítőnek köszönjük a közreműködést! 

Tartsuk meg ezt a szokást jövőre is! 
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Közeledve az év végéhez, de visszatekintve az őszi időszakra is 

Felújítás: Az előző alkalommal már  beszámoltunk ar ról, hogy szeptemberben elkezdődött a parókia 

energetikai korszerűsítése. Az elmúlt hetekben reménység szerint már többen látták, hogy felkerültek a te-

tőre a napelemek, sikeresen kicserélték a nyílászárókat mindenhol, valamint a fűtéskorszerűsítés is megtör-

tént. Az ígéretek szerint a héten elkészülnek a belső munkálatok, valamint a szigetelés is, bár a kinti mun-

kák, már függnek az időjárástól.  

Reformáció 500: 2017-ben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Az országban egész évben több ün-

nepség is volt. Gyülekezetünkben ezen alkalomból október 31-én többgenerációs istentiszteletet tartottunk. 

Az istentisztelet egyik célja az volt, hogy kicsit kimozduljunk a megszokott keretek közül. Így az igehirde-

tés után felváltva hangzottak el gyermekénekek, ifjúsági énekek, énekeskönyvi énekek, valamint az ifjúság 

segítségével idézetek a reformátoroktól. Közöttünk szolgáltak az I. Alacskai Kórus tagjai is. Úgy gondo-

lom, hogy minden résztvevő nevében mondhatom, hogy jó volt egy nem megszokott, rendhagyó istentisz-

teleten részt venni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presbiterválasztás: A Magyarországi Református Egyház ebben az évben tar tja a presbiter i tisztújí-

tást az egész országban. November 5-én, vasárnap egyházközségi közgyűlésen mi is megválasztottuk az új 

presbitereket, akik december 26-án az istentiszteleten tesznek fogadalmat, valamint január 1-jétől kezdődik 

hat éves szolgálatuk.  

Gondnok: Pogácsás Illés 

                 Presbiterek:                                                                        Pótpresbiterek: 

                      Almási Dezsőné                                                             Dedics Krisztina 

                      Fehér András                                                                  Lakó Szilveszter 

                      Hericz István                                                                  Varga  Klaudia 

                      Ladányi András 

                      Mezei Zoltán 

                      Pogácsás Illés 

                      Pogácsásné Ujlaki Szilvia 

                      Sándorné Tóth Adrienn 

                      Szabó Lászlóné 

                      Ujlaki Béla 

 

Adventi családi délután: December  3-án, advent első vasárnapján adventi családi délutánt tartottunk a 

Kultúrotthonban. A nyitó áhítat után lehetőség volt, karácsonyi díszek készítésére, a férfiak betlehemest 

készítettek, az asszonyok pedig a betlehemeshez bábukat, amit majd a templom előtt helyezünk el, vala-

mint akik nem akartak kézműveskedni karácsonyi énekeket tanulhattak. Az alkalom végén közösen gyúj-

tottuk meg az adventi koszorún az első gyertyát, valamint alkalmunkat szeretetvendégséggel zártuk. 

Adventi szolgálat: December  10-én, advent második vasárnapján az Irinyi János Református Oktatási 

Központ 11.A osztálya szolgált karácsonyi műsorral gyülekezetünk közösségében. 
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Hirdetések: 

December 16-án, szombaton 9 órától karácsonyi foglalkozást tartunk. Szeretettel várunk minden 

kedves gyermeket! 

December 17-én, vasárnap 3 órától tartunk istentiszteletet, ahol az Egyetlen Út ifjúsági zenekar 

fog szolgálni. 

December 23-án, szombaton lesz a kántálás. 3 órára várjuk a gyülekezeti terembe mindazokat, 

akik ebben az évben szeretnének éneklő csoportjainkhoz csatlakozni. 

December 24-én, szenteste 5 órától tartunk ünnepi istentiszteletet, ahol hittanos gyermekeink, fia-

taljaink, valamint az Egyetlen Út ifjúsági zenekar fog közöttünk szolgálni. 

December 25-én, hétfőn fél 10-től tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet. 

December 25-én, valamint 26-án, 3 órától tartunk ünnepi istentiszteletet, ahol Gellén Máté legá-

tus, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia 3. éves hallgatója végzi az igehirdetés szol-

gálatát. 

Sok szeretettel várunk mindenkit ünnepi alkalmainkra! 

Rákosi Réka 

Segédlelkész 
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 Klub hírek 

K lubunk Novemberben és December első heteiben sem tétlenke-

dett. Novemberben a Betlehemi jászol készítésével foglalkoz-

tunk, amit advent első vasárnapjára elhelyeztünk a falu parkjába. Név-

naposokat köszöntöttünk Erzsébeteket és Katalint. Nagy Istvánné Zsu-

zsa átadta az idősek estjén az ajándékba készült üvegmécseseket. Dec-

emberben horgolt díszeket készítettünk, amit meg lehet vásárolni. Aki 

vásárol belőle, klubunkat támogatja. Minden kedves Klubtagunk asztali 

karácsonyi díszeket készített saját örömére. Az év utolsó foglalkozását 

dec 15-én tartjuk.  

Akik a Betlehem készítésében részt vettek: 

Almási Dezső: famunka, Tóth Ferenc: üstökös 

A bábokat készítették: Ardó Lajosné, id. Ujlaki Lászlóné, Var-

ga Imréné, Tóth Imréné Etelka, Fialkovics Edéné, Dobri Já-

nosné,Szakács Gyuláné, Bartus Pálné, Ilka Benjámin, Almási 

Dezsőné 

Köszönjük Polgármester úrnak a faanyagot és a festéket, és 

mindazoknak akik hozzájárultak anyagokkal, hogy elkészül-

hetett a Betlehem. 

Következő foglalkozásunkat 2018.január 05-én 16órakor 

tartjuk! 

Áldott Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazadag Boldog Új Esztendőt Kívánunk a ,,Lányok-asszonyok” klub nevében: 

Hédi és Zsuzsa 

                                                   Tájékoztatás 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodása újabb fordulóponthoz érkezett,  
2018. január1-től új időszámítás kezdődik a közszolgáltatási tevékenységben. 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) irányításával zajló, 
az ország teljes területén megvalósuló átalakítás célja az optimális közszolgáltatási területek 
kijelölése, a területi egyenlőtlenségek felszámolása, hatékony üzemgazdasági méret kialakítása, 
valamint a közszolgáltatás fenntartható működésének biztosítása integrált rendszer keretében. 

Az átalakítás eredménye egy egységes, emelt színvonalú közszolgáltatási rendszer, melynek 
alapeleme valamennyi településen a házhoz menő rendszerű csomagolási- és zöldhulladék gyűj-
tés, illetve a házhoz menő lomtalanítás is.  

Mindez azt jelenti, hogy január 1-től minden településen a közszolgáltatást igénybevevő fo-
gyasztók számára elérhető a papír, műanyag, fém csomagolási hulladékok kétheti, a csomagolási 
üveghulladékok havi egyszeri, valamint a március 1. és december 15. közötti időszakban a zöld-
hulladékok kétheti elkülönített gyűjtése. A lomtalanítást házhoz menő rendszerben évi két 
 alkalommal igényeinek megfelelő időpontban választhatják az ingatlanhasználók. 

Az integrációs folyamat lezárásaként 2018. január 1-től az új közszolgáltató a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (BMH Nonprofit Kft.) 

A közszolgáltató váltással a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak nem változnak, melynek 
beszedésére továbbra is kizárólag az NHKV Zrt. jogosult, a közszolgáltatás igénybevételéhez kap-
csolódó számlákat ezt követően is tőlük fogják a fogyasztók kapni. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 
KAZINCBARCIKAI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Tel.:48/799-300 
SAJÓSZENTPÉTER ÜGYFÉLPONT: 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 35. 
MISKOLCI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Miskolc, József Attila utca 53. sz. 

Elektronikus elérhetőség: info@bmhnonprofit.hu 
weboldal: www.bmhnonprofit.hu  

www.alacska.hu 

Alacska hivatalos honlap-

ja, mindig frissülő oldalak-

kal, színes képgalériával. 

Látogassa gyakran, érde-

mes, hiszen a leghama-

rabb értesülhet a falunk-

kal kapcsolatos hírekről! 

ALACSKA LAPJA 

Felelős szerkesztő: 

Alacska Önkormányzata 

Számítógépes szövegszer-

kesztés, tördelés:  

Bencze Andrea 

mailto:info@bmhnonprofit.hu
http://www.bmhnonprofit.hu

