
Tisztelt Monoszlóiak!
Bemutatnám rövid híreinket

MONOSZLÓI LEVELEK néven
I szám

Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy nyertes pályázat jóvoltából, megújul 
faluházunk! Ez a felújítás régi vágya volt a község Önkormányzatának, hiszen 
mindig is fontos volt az itt élőknek a közösségi tér, egy helyszín ahol együtt lehetnek 
kicsik és felnőttek. Egy olyan hely, ahol sok közös program, ünnep, baráti 
összejövetel, bál és számos esemény zajlott már le, és remélhetőleg ez a jövőben is 
marad.

Ha a falak mesélni tudnának!!!!

Idősek elbeszéléséből halottam a nagy szereplős színdarabokról, melyekről régi fotók
árulkodnak. A színpad falfestménye is egy ilyen előadáshoz készült. 
Farsangi jelmezes programokról, teaestekről, ahol Csekő Ernőné, Hegyi Lajosné, 
Csabai Károlyné főzte a teát, amit aztán rummal szolgáltak fel. A fiatal asszonyok 
süteményt sütöttek, meg össze hordták a csészéket, a nagy hóban, meséli Csabai 
Lászlóné. A teaesten kézimunkát, de volt, hogy tortát sorsoltak ki, melyek bevételét 
valamilyen jó célra ajánlották fel. Pl. egy levélke tartalma szerint- „Fogadd bajtársi 
szeretetünk jeléül karácsonyi ünnepre szánt ajándékunkat, sok szerencsét a 
viszontlátásig. Olvasókör” Rendszerint csomagot, pénzt, cigarettát küldtek a 
katonáknak karácsonyra. 
A búcsúi bált a tűzoltóság szervezte, a bevétel a tűzoltó egyleté lett. A bálokon a 
kapolcsi cigányok zenéltek, majd később Kun Laci hegedült, Kun Lali bőgőzött, 
Csekő Sándor dobolt.
A levente foglalkozásoknak is az épület adott helyet. 
Katalin bálra mindig színdarabot tanultak. Szilveszteri bált és szüreti bálokat is 
rendeztek.
Az épületben olvasókör is működött, itt beszélgettek, sakkoztak, malmoztak, a 
színdarabosok itt öltöztek. 1935-ös jegyzőkönyv szerint az olvasókör kéri, hogy a 
közbirtokosság az olvasóköri helységet a kör tulajdonába adja át rendeletileg és 
telekkönyvileg adásvételi szerződés alapján. Valamint biztosítsa az olvasókört, hogy a
helyiséget kúltur céljaira, szabadon használhassa.  
Vándor mozi is működött a vetítő gépet benzinmotor hajtotta, a színpad elé vásznat 
feszítettek és sok régi magyar filmet vetítettek le.
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A fotó gyűjteményből kiemelnék egy régi fotót melyen a kocsma épület a régi népház
látható.
Bal felső: Bodai Lajos, Fór Lajos, Nagy Géza, Csekő Ernő, Szabó Károly, Nagy 
Kálmán, Sólyom Károly, Kun Gábor, Szekeres József, Kenesei Géza, Kerkapoly Pál, 
Nagy Dezső, Horváth Károly, Kovács Gyuszi, Schifer Kálmán, Schifer Zoltán.

A népház átépítésének tervrajza 1937-ből
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Monoszlói leventék díszruhában 1942. a Népház előtt. A képen van Márkus Pista, 
Kun Sanyi, Kun Laci, Kerkápoly Zoli, Márkus Lenke, Gombás Lujza, Csekő Piroska,
Kun Sándor Szombathelyi Kálmán, Somogyi Kálmán, Károly Géza, Nagy Lajos, 
Gombás Lajos, Bognár Vendel, Csekő Kálmán, Bognár Kálmán, Csabai Gyula, 
Csabai László, Antal Gabi. A második képen Márkus István a népház előtt.
             

A következő kép, a KISZ Klub építése 1975. A tetőt Szabó Gyuri építette. A 
fiataloknak igényük volt a klub helységre, mert kinőtték a régit, amely a Csekő 
Zoltán féle ház alsó szintje a tűzoltó szertár mellett, romos, elhanyagolt volt. Melyet 
1964-ben a KISZ-esek újítottak fel társadalmi munkában, saját pénzükön.
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A faluház legújabb tervei szerint: tetőhéjazat és födém javítás, nyílászáró és burkolat 
cserére, akadálymentesítés, új vizes blokk, korszerűsített fűtés, villamos rendszer 
építésére kerül sor.
A teljes felújításra egy év áll rendelkezésre.
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Milyen furcsa helyzetet produkál most az élet, gondolok itt a vírus helyzetre, 
elvagyunk szigetelve egymástól nem használ ez az állapot az egyénnek, a 
közösségeknek a közösség szervezésnek.

Ez lesz az én feladatom, hogy megpróbáljam egy újfajta gondolatmenettel, az online 
közösségi program szervezést.
Ezt tenném olyan tematikus rendszerben, amely a magyarság néphagyományaiból 
merítve, itt a vidéki természet közelben élő emberek jeles napjait, ünnepeit, régi 
megfigyeléseit, legfontosabb tevékenységeit használja fel és adja vázát a 
programoknak. Szeretném, ha az eddigi hagyományos programok nem tűnnének el a 
köztudatból, hanem évről évre kiegészülve eredményes, színes társas 
összejövetelekkel, össze tartaná apró közösségünket.

Néprajzi vonatkozások:
Lassan vége Szent András havának és az előttünk álló jeles napok Katalin, Advent és 
András.

Katalin, november 25. a lányok védőszentje. Sok helyen „Katalin ágat” raknak vízbe,
hogy karácsonyra ki zöldüljön. Az időjárásban „ha Katalin kopog, karácsony locsog”.

Advent
Karácsony előtt a várakozás négy hete. Az egyházban kettős tartalma van, a 
várakozás és a bűnbánat ideje, ezért szerepel advent szimbólumai között a lila szín, 
ami a bűnbánatnak a színe. Az első adventi koszorút Johann Hinrich Wichern 
evangélikus szeretet szolgálat megindítója készítette 1839-ben Hamburgban.

Advent első vasárnapja előtti szombaton együtt készíti a család a koszorút és közben 
adventi énekeket énekelnek. Jelképei a koszorú, csillag, adventi házikó vagy naptár, a
fény, azaz a gyertya. Régen hagyomány volt a gyertyamártás, ez egy- egy család 
életében ünnepi alkalom volt, mulatozás kapcsolódott hozzá. Hiszen nem is csoda 
napjainkban egy gyertya gyújtás ünneplésre adhat okot. Hagyományosan az adventi 
koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya díszlik. Általában örökzöld alapra 
készül. Az adventi koszorú egyre jobban elveszti szimbolikus jelentését, de nem 
szabad megfeledkeznünk igazi jelentés tartamáról.

Monoszlón az advent négy hétvégéjén vasárnap vallásos esteket tartott Szilasi 
Kálmán tiszteletes a híveknek. Ádám Éva este gyerekek szavaltak az iskolában a 
karácsonyfa körül, majd a fáról cukorkát osztottak nekik. A családok fenyőt vágtak az
erdőből és kiszalagozták. Szent este kanász járta a falut és bekürtölt a házakhoz, 
dióval, almával, borral kínálták meg. De karácsony másnapján fiatalok is járták a 
házakat, énekeket, verseket mondtak, őket borral kínálták. A Pápai Református 
Gimnázium tanulói is voltak karácsonykor Monoszlón, versekkel léptek fel, és 
gyűjtöttek iskolájuk javára.  
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András nap, november 30.
A téli évnegyed kezdő mulatságok napja. Ettől kezdve lakodalmat, táncos 
összejövetelt nem tartanak. „Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján.” Sok
felé ilyenkor már disznót vágnak, mert a hús már eltartható.

Tisztelt kézműveskedő barátaim!
 
Az első online foglalkozásunk az adventi koszorú készítés.
Ez úgy fog történni, hogy koszorú készítéshez egység csomagokat állítunk össze 
otthoni kreatív foglalkozáshoz. Ehhez kérem a vissza jelzéseket, ki igényli a 
csomagot. Ez teljesen önálló munkát kíván, amely nem lesz nehéz hisz több éve 
készítjük közösen. Mindenki saját kertjéből vagy a természetből begyűjti a zöld 
alapot, és a többinek a fantázia szab határt.

A vissza jelzés fontos, aki igényli, a kreatív csomagot az legyen szíves, jelezze felém 
25. szerdáig, Katalin napjáig, a 30/ 3637102 telefonszámra. Így a kiosztás csütörtök 
és péntek délelőtt történhet meg.

Létre hozunk egy facebook csoportot Monoszlói Kulturális Közösség néven melyre 
szeretettel várnám az elkészült alkotások fotóit, vagy akár videóit. A lényeg hogy, 
mindenki, szűkebb családjában csodát alkosson és vidámsággal, áhítattal teljen 
advent első szombatja, és a vasárnapi gyertya gyújtása.

Munkámat régi történetekkel, tényekkel, fotókkal Kerkápoly Piroska, Csabai 
Lászlóné, Varga Gyuláné Gál Klári, Csabai Atilla segítette.

Gaálné Kapás Krisztina
Közösség szervező
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