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  Most azért megmarad a hit,  

  remény, szeretet, e három;  

  ezek között pedig legnagyobb  

  a szeretet.  

     1 Kor.13. 
 

 A szeretet ünnepére készülődve, jó egy kicsit megállni és elgondolkodni a fenti sorokon. Amikor a hétköznapok 

forgatagára, a reklámok, áruházak dömpingjére, a körülöttünk zajló aggasztó eseményekre nézünk, gyakran csak azt 

látjuk, hogy miben szenvedünk hiányt, milyen veszélyeket rejthet a jövő, de ha az Isteni szeretetre tekintünk, melyre 

emlékezünk karácsonykor, akkor okunk van a bizakodásra, reményre és a hálára. Ahogy elődeinket, úgy bennünket 

is a hit tud átsegíteni életünk nehézségein. Továbbá felelősségünk, hogy megőrizzük, tovább adjuk a karácsony 

lényegét, tisztaságát, szentségét, hogy a folyton változó világban a jövő nemzedék számára is megtartó erő 

lehessen. 

 Kívánom, hogy a szeretet hozzon megújulást emberi kapcsolatainkba, segítsen megtalálni magunkban és 

környezetünkben a pénzért meg nem vehető örömöket és adjon erőt az előttünk álló új évben is.   
 

Áldott karácsonyt és reményteljes, egészségben gazdag  

boldog új évet kívánok településünk minden lakosának! 

Kleszó Tibor 
polgármester 
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 Az adventi időszakban ismét ünnepi 

díszben tündököl településünk. A karácsonyi 

fények, a feldíszített fa, az adventi koszorú, a 

szebbnél szebb dekorációk, az elkészült Betlehem 

mind-mind az ünnepi hangulat megteremtését hivatottak 

szolgálni.  

 Idén a falu karácsonyfáját Dusza Mihály és 

felesége, a koszorú alapjául szolgáló fenyőt és az óvoda 

karácsonyfáját Juhász László és családja ajánlotta fel. 

 Ezúton szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket 

dolgozóinknak, a Gyöngykaláris Népművészeti 

Egyesületnek és mindenkinek, aki felajánlásával és 

munkájával hozzájárult a megvalósuláshoz. 

 
  

 Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évekhez 

hasonlóan, közös gyertyagyújtással készülődhettünk 

karácsonyra. Advent első vasárnapján az ovisok, 

másodikon az iskolások, harmadikon a baptista 

gyülekezet, negyediken pedig a 

Hagyományőrző Együttes 

énekei, versei, gondolatai tették 

meghitté az ünnepvárásunkat. A 

gyertya-gyújtásokat követő 

szeretetvendégségek pedig lehetőséget 

biztosítottak egy-egy baráti szóra, beszél-

getésre. 

 

 Az egyházi és önkormányzati összefogásnak 

köszönhetően ismét lovas  fogaton érkezett Szent 

Miklós Tard község gyermekeihez. A Mikulás napja 

alkalmából szervezett esemény örömteli, izgatott, 

önfeledt élményt szerzett gyermekek és felnőttek 

számára egyaránt. 

 Ezúton köszönjük dr.Linczenbold Levente plébá-

nos úr közreműködését, melynek eredményeként előállt 

a lovasfogat, az önkormányzati dolgozóknak pedig a 

csomagolásban, szállításban 

nyújtott segítséget! 
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2022. november 11-én koszorúzással 

egybekötött ünnepi megemlékezésre került sor a 

borsodi hősök emlékére állított emlékműnél. A 

hagyományokhoz híven jelen voltak a tardi érintettek 

hozzátartozói, id.Gaál Ignác és családja, illetve Gaál 

Miklós özvegye, a Politikai Elitéltek Közösségének 

(PEK) küldöttsége, valamint Dusza Bertalan, Szíki 

Károly és Dr. Pázmándy László is részt vett az 

eseményen. 

A Himnusz elhangzása után Szűcs Ágoston 

ünnepi gondolatai következtek, melyet Szíki Károly 

beszéde követett. Dr. Pázmándy László saját versét 

olvasta fel, Szikszai Imre tanár úr pedig Márai Sándor 

Mennyből az angyal c. verséből hozott egy részletet. A 

koszorúzást népviseletbe öltözött asszonyok 

segítették, akik gyertyát is gyújtottak a hősök emlékére.  

 

 

Tard Község Önkormányzata 2022.12.02-án, 

pénteken sort kerített az elmúlt időszak sikeres 

beruházásainak ünnepélyes átadására. Az állami 

támogatásoknak és a különböző pályázati forrásoknak 

köszönhetően új aszfalburkolatot kapott az Arany 

János és a Petőfi utca, bővült a játszótér, felújítások 

zajlottak a ravatalozó épületén és megújult 

környezetben kitárta kapuit az érdeklődők előtt a falu 

könyvtára. 

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Tállai 

András, térségünk országgyűlési képviselője, Varga 

Gábor, a II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatója és Kleszó Tibor, településünk 

polgármestere.  

Ü n n e p i 

műsorral kedves-

kedtek a Bükk-

Kincsei Napközi-

Otthonos Óvoda 

gyermekei és a 

Forrás Oktatási 

Központ tanulói, valamint a Kiss 

Kata Zenekar. A rendezvény 

svédasztalos vendégfogadással 

zárult.
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 2022.12.19. (Hétfő): 14:00-15:30 

 2022.12.20. (Kedd): 10:00-11:30 

 2022.12.21. (Szerda):  nincs rendelés  

 2022.12.22. (Csütörtök): 10:00-11:30 

 2022.12.23. (Péntek): rendelés szünetel 

 2022.12.27. (Kedd): 08:00-11:00 

 2022.12.28. (Szerda): nincs rendelés  

 2022.12.29. (Csütörtök): 10:00-12:00 

 2022.12.30. (Péntek):  rendelés szünetel 
 

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  

ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK  

MINDEN TARDI LAKOSNAK! 
 

     Dr.Szurdoki Virág  

     háziorvos 

Borsodi-Asztalos Adrienn 

     Körzeti ápolónő 
 

 2022.12.28-án kerül megtartásra az év utolsó 
tanácsadása. Sürgős és szükségszerű ellátás telefonos 

egyeztetés alapján lehetséges. 

 2022.01.02-án 09.00-12.00-ig gyermek szakorvosi 
tanácsadást szervezek, melyre telefonos előjegyzés 
alapján lehet időpontot foglalni. Megkérek mindenkit, 
hogy a vizsgálaton csak egészséges gyermek és 

egészséges hozzátartozója jelenjen meg. 
 

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket  

és jó egészséget kívánok a település lakosságának! 

Taizs-Fónad Beáta 

                                                            Védőnő 
 

A gyógyszertár az 

ünnepek alatt zárva tart, de a két 

ünnep közötti időszakban 

változatlan nyitvatartással műkö-

dik. 

 

 2022.12.08-án Tard Község 
Önkormányzata megtartotta idei 
közmeghallgatását, melyen megjelent 5 lakos, a 
képviselő testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, a 

polgármester és az alpolgármester. Kleszó Tibor 
polgármester úr éves beszámolójában elmondta milyen 
pályázatok, projektek valósultak meg az év során, milyen 

lehetőségeket, feladatokat tartogat a 2023-as év.  

 Az elhangzott statisztikai adatok alapján a 

közmeghallgatás napjáig Tardon: 

állandó lakosok száma – 1132 fő; 

születések száma – 7 fő; 

házasságkötések száma – 6; 

halálozás száma – 21 fő.  

  

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tard Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 

22. napjától 2022. december 30. napjáig igazgatási 

szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban. 
 

Az első ügyfélfogadási nap: 2023. január 2. (hétfő). 
 

 Az igazgatási szünet időtartama alatt a 

Polgármesteri Hivatal zárva tart és az ügyfélfogadás 

szünetel. 
 

 Ezen időszak alatt kizárólag halaszthatatlan 

anyakönyvi ügyben lehetséges az ügyintézés telefonon 

keresztül történő egyeztetést követően.  

Telefonos ügyeletet tart:  

Kövecses Zsolt jegyző  

telefon: 06 30 339 87 25 
 

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi 

Főzőkonyha 2022. december 22. napjától 2023. január 

6. napjáig zárva tart.  
 

Az első főzési és étel kihordási nap:  

2023. január 9. (hétfő) 
 

 Az ételhordók az első 

főzési napon (2023. január 9-én)  

kerülnek begyűjtésre.  
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VÉRVÉTEL SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL, ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőkövesd Városi Önkormányzat 

Rendelőintézetében beutaló nélkül, térítési díj ellenében laboratóriumi vizsgálatok kérhetők.  
 

VÉRVÉTEL HELYE ÉS IDŐPONTJAI: 

34-ES AJTÓ SZEMÉSZETI SZAKRENDELŐ 

KEDD ÉS SZERDA: 7.30-9.30-ig 
 

ELŐJEGYZÉS KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN,  

A  06/30/675-7145 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ: 

     HÉTFŐ:  17.00-18.30 

     KEDD:  10.00-12.00 és 17.00-18.30 

     SZERDA:  10.00-12.00 és 17.00-18.30 

     CSÜTÖRTÖK: 17.00-18.30 

     PÉNTEK:  17.00-18.30 

 A vizsgálatok fajtáiról és térítési díjairól a rendelőintézet szemészeti szakrendelője mellett 

kifüggesztett árlistából tájékozódhatnak. 
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 Óvodánkban az idei adventi időszakban is 

gazdag programot kínáltunk az óvodás 

gyermekeknek és családjaiknak. Az első adventi 

gyertyát a tardi óvodások gyújtották a falu főterén, melyre 

kis énekes, verses műsorral készültünk. Örömmel vettük, 

hogy sok gyermeket elkísértek a felnőttek a 

gyertyagyújtásra és ők is részt vettek a közös 

gyertyagyújtásban. 

 Mikulás ünnepségünket 2022. december 5-én 

délelőtt tartottuk, ahol az óvodások versekkel, énekekkel 

várták a mikulást, majd december 9-én délután zenés 

mikulás előadást láthattak, melyet a szülők közössége 

fizetett az őszi Tardi Kakasfőző Versenyen összegyűjtött 

bevételből. 

 Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük 

adventi kézműves foglalkozásunkat. December 8-án 

délután a szülők és gyerekek együtt készíthettek 

vágással, ragasztással Betlehemes karácsonyi díszt. A 

program után az elkészült műveket a gyerekek 

hazavihették, hogy megőrizzék a közösen együtt töltött idő 

emlékére. 

 December 12-

é n  d é l e l ő t t 

mézeskalács sütést 

szerveztünk, ahol az 

óvodások néhány 

szülő segítségével közösen 

serénykedtek. A pici kezek sok 

finom és díszes süteményt 

készítettek, amit a karácsonyi ünnepség után a 

karácsonyi fogadáson fogunk kínálni. 

 Óvodai karácsonyi ünnepségünket 

december 19-én este 17 órakor tartjuk, melyre a 

nagycsoportos gyermekek Betlehemes játékkal 

készülnek. 

 A rendezvények lebonyolítását folyamatosan 

segítette Kleszó-Béres Annamária, Kleszóné Borsodi 

Loretta, akik a Szülői Munkaközösség képviselőiként 

biztosították a mikulás csomagokat, gondoskodtak 

szaloncukorról, gyümölcsről, a sütéshez alapanyagokról, 

illetve elkészítették a fotókat, videókat, kezelik az óvodai 

csoport Facebook oldalát. Ezúton kívánok Nekik és 

minden szülőnek, munkatársaimnak – akik nélkül az 

óvodai rendezvények nem valósulhattak volna meg – 

valamint minden tardi lakosnak Áldott, Békés Karácsonyt 

és Új évet. 

Kelemen Károlyné 

      óvodavezető 
 

 

 Viszonylag későn és kevés csapat részvételével 

kezdtük meg a 2023-as bajnoki kiírást. Habár sokat 

kellett várni a bajnoki kezdésre, ennek ellenére a csapat 

remekül rajtolt és zsinórban hozta a meccseket. 

Kiemelendő az első fordulóban Mezőnyárád fölött aratott 

15 gólos győzelem. Nyilván minden jó véget ér egyszer, 

a sorozatos győzelmeket a Bükkszentkereszt elleni 

idegenbeli vereség szakította meg. A félév mérlege 

összességében bizakodásra ad okot, hiszen nyolc 

lejátszott mérkőzésünkből ötöt megnyertünk, egyszer 

játszottunk döntetlent és két alkalommal szenvedtünk 

vereséget. Ezzel a teljesítménnyel a dobogó harmadik 

fokán sikerült zárnunk a szezon őszi felét, mindössze két 

ponttal lemaradva az első helyről. Mindenképpen 

említést érdemel Németh Milán teljesítménye, aki 17 

góllal vezeti a bajnokság góllövőlistáját. Céljaink között 

szerepel, egy hasonló vagy akár jobb tavaszi 

teljesítmény. Szeretnénk kifejezni hálánkat szurkolóink, 

szimpatizánsaink felé, akik 

remek hangulatot teremtenek a 

tardi futballpályán meccsről-

meccsre. Jó szokásukat tartsák 

meg a jövőben is!  
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 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 

az Önkormányzat támogatásának, hiszen ebben, 

a mindenki számára nehézségekkel teli félévben 

is segítették és támogatták működésünket. Végül, 

de nem utolsó sorban pedig mindenkinek békés 

adventi időszakot és Kellemes Ünnepeket 

kívánunk. Találkozunk 2023-ban! 

Hajrá Tard, Hajrá Tard SE! 

Gál Máté 

 Hagyományőrző csoportunk a Gyöngykaláris 
Népművészeti Egyesülettel közösen dalos tardi 
csokrokkal, színpompás népviseletben, lendületes 
tánccal mutatkoztak be helyben, a környék településein 

és az ország számos pontján. 

 A népművészeti egyesület táncosai a 
fiatalabbakat is igyekeztek bevonni a hagyományok 
bemutatásába. Igyekeztünk bemutatni, megőrizni, 
tovább adni a hagyományainkat. Mind a népdal, tánc, 
népzene, hímzés és a szövegfolklór, valamint a vallási 
hagyomány együttesen alkotják számunkra a tardi matyó 

hagyományt. 

 Első szereplésünk 2022-ben hagyományosan 
Mezőkeresztesen a Nőnapi köszöntő volt, majd március 
végén avatás a Teleház előtti téren a néptáncosokkal 
közösen. A Tájházszövetség minden évben meghirdeti a 
Tájházak Napját. Az idén, április végén, az országos 
központi megnyitó Tardon volt. Az ünnepi gálaműsorban 
a Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület táncosai, a 
hagyományőrzők, kiegészülve az óvodásokkal 
mutatkoztak be. A kétnapos programban nyilvános 
főpróba volt a Tekergő zenekarral, valamint koszorúzás 
Telepy György emlékére a temetőben, majd az 
önkormányzat épületénél. Közben készülődtünk 
Kecskemétre, ahol már többször szerepeltünk a 
Hungarikum Fesztiválon. Programunk volt: 
hímzéskiállítás (önkormányzat anyagából) valamint 
színpadi bemutatás, népviselet, néptánc, ahol 18 fellépő 
szerepelt. Műsorunk címe: Tardi harmat (Viszi a víz, a 
kis tardi hidat). Május hónapban Summásláda címmel 
interaktív beszélgetést folytattunk 
a summásságról. Dalcsokor volt 
a summáséletből, népi étkek 
kóstoltatása és táncház este 
2 2 : 0 0  ó r á i g .  J ú n i us b a n 
meghívást kaptunk Egerbe, ahol 

köszöntöttük a tárkányi népi együttest. A 
Gárdonyi Géza színházban mutatkoztunk be, 
nagy sikerrel. Megtisztelte műsorunkat Kleszó 
Tibor polgármester és kedves családja is. 
F e l e m e l ő  é r z é s  v o l t .  K é z m ű v e s 
programjainkban gyerekek, felnőttek is részt 
vettek. Immár több évtizede sikeres a 

kézművesség, különböző tárgyak készítése. Kiemelkedő 
volt a Tákosi meghívás (Szabolcs megye), ahol a tardi 
anyaggal vettünk részt a kiállításon. A hímzésbemutató 
sikeres volt, - amit a szervezők különdíjjal jutalmaztak. 
Mezőkövesden Néptánc Fesztivált rendeztek, ahol a 
matyó közösség együtt vonult a főtéren és egy-egy 
dalcsokorral köszöntötték a vendégeket. Helyben még a 
Falunapon és a Kakasfőző Fesztiválon szerepeltünk. 
Kenyérszelés, - aratókoszorú bemutatása, megáldása, 
amit erre az alkalomra készítettünk, majd műsor 
következett. Tardi dalcsokorral szerepeltünk Bogácson a 
Szüreti Fesztiválon, később a Tárcsás Ételek 
Fesztiválján. A környékünkön még Tibolddarócon 
mutatkoztunk be, táncházzal egybekötött programmal. 
Kiállítást szerveztünk Szabó Zoltán születésének 110. 
évfordulója alkalmából. Előadás hangzott el az író 
életútjáról, ahol még az óvodások is megtisztelték 
jelenlétükkel a programokat. Kiállításunk volt még: 
kalácskendők, lepedők (szövött anyagok bemutatása) 
valamint, a tardi matyó surcok bemutatása. 
Szeptemberben  Csepelen volt Hungarikum fesztivál. 

Igen sok érdeklődőt vonzott a tardi sátor.  

 Szeretettel készülünk az évvégére. A negyedik 
vasárnapon egy kis meglepetéssel kedveskedtünk 
vendégeinknek, majd egy zártkörű rendezvényen 

búcsúztatjuk az évet.  

 Nincs könnyű helyzetben a csoport. Szeretnénk, 
ha többen csatlakoznának a dalosainkhoz, valamint a 
táncosainkhoz is. Örülünk annak, hogy a legkisebbekből 
szerveződött egy táncos csoport. (Ők a jövő záloga). 
Köszönjük a felénk áradó biztatást, az önkormányzat 
segítségét. Programjaink nagy részét pályázati pénzből 
valósítottuk meg (ruhák pótlása, eszközök beszerzése, 

citera, Betlehemes jelmezek, alakok pótlása stb.). 

 A hagyomány az adott társadalom értékrendjét, 
szemléletét tükrözik, - egy közösség fennmaradását is 
szolgálják. Ennek fényében végezzük munkánkat. 
Minden szereplő munkáját megköszönve kívánok a 
csoport tagjainak erőt, egészséget, kitartást, a falu 

l akó ina k  á ldo t t ,  bék é s 

karácsonyt!   

                           Szikszai Imre 

  hagyományőrző 
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Túrmezei Erzsébet – Eljön 
 

Eljön! Eljön! Beteg, a gyógyulásod, rab, a 

szabadulásod, halott, az életed.  

Szomorú, most jön az öröm! Erőtlen, most jön az 

erő!  

Éjben járó, hajnalra váró, fölkel a fény neked.  

Zendül az ég, zendül a föld, Isten üzent: Eljön! 

Eljön! Ádvent! Ádvent! Ádvent. 

Dörög rendíthetetlen, kemény királyi üzenetben. Eljön. 

Eljön.  

Ha elkerülöd a mosolyban, elédkerül mint könny, 

sikoltás. Ha a bölcsőben meg nem 

látod, utadat állja mint koporsó. Eljön az Első és Utolsó.  

Ha mint templom szelíd harangja nem találhat szíven a 

hangja, ágyúk ádáz tüzében 

hallod ítélni rajtad majd e hangot.  

És rombadőlhet minden oltár, elnémulhat zsolozsma, 

zsoltár, házad küszöbén fog 

megállani…  

A munkazajban, léha dalban, vagy az éj titkos 

csendjében fogod közelgő lépteit 

meghallani. Eljön, eljön! Ki nem kerülheted. Ha kikerülöd 

mint kegyelmet, úgy kell bevárnod 

mint ítéletet.  

Hallod? Hallod? Mozdul az ég, mozdul a föld, Isten 

üzent: Eljön. Eljön. Ádvent. Ádvent. 

 Az életünket egy állandó Adventben/ 
várakozásban éljük, még akkor is, ha ezt nem tudatosan 

tesszük! 

 Vártak ránk a szüleink – mielőtt megszülettünk. 
Vártak haza bennünket – ha elmentünk otthonról. 
Vártunk mi is valakire, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor 
összedobban a szívünk, valakivel, hogy majd együtt 
megosztva terheinket, gondjainkat és örömeinket járjuk 
életünk útját. Hogy majd mi is így ketten együtt várjuk a 
percet, az órát, a napot, és benne a sok-sok pillanatot, 
ami megváltoztatja a gondolkodásunkat, terveinket és 

jövőnket. 

 Az Isten adta számunkra az időt, amiben meg 
akar tanítani minket, hogy hogyan kell abban 
eligazodnunk a földi életünk során – ez az életünk nagy 

iskolája – mi pedig benne a tanulni vágyó gyerekek! 

 Isten, mondja számunkra, 
hogy: „Mindennek megszabott 
ideje van, megvan az ideje 
minden dolognak az ég alatt. 
Megvan az ideje a születésnek, 

és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az 
ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az 
ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az 
ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. 
Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az 
ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, 
és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az 

ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. 
Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az 
ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az 
ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való 
tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és 
megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a 
megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. 
Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a 
megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és 
megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a 
szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan 
az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Mi 
haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? 
Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az 
embereknek, hogy bajlódjanak velük” (Prédikátor könyve 

3:1-10.) 

 Ez év adventjén azt kívánom az önök számára, 
hogy szánjunk időt arra, hogy megálljunk, 
elcsendesedve szeretteinket átölelve mondjuk el nekik, 
hogy mennyire szeretjük őket, és hogy nagyon fontosak 
a mi számunkra! – Így szebbé és élhetőbbé tehetjük 
egymás napjait, miközben várjuk, hogy megérkezzen az 

ünnep és benne az ünnepelt Megváltó Krisztus Urunk! 

 Így kívánok mindenkinek: Istentől gazdagon 

megáldott további Ádventi időszakot! 

Tisztelettel és szeretettel 

Cserés Attila Barnabás 

       baptista lelkipásztor 

 

 
 „(…) az emlékezés és a szeretet lángja énbennem, 

magamban van.” 

(Fekete István) 

 

 Minden karácsony bizonyos szempontból egy 
„tortúra” mindannyiunk számára. Szinte görcsbe rándul a 

gyomrunk, ha a vásárlásra gon-
dolunk, a számtalan tennivalóra, 
a takarításra, a „Te jó ég, még az 
ajándékokat meg sem vettem!” 
felkiáltásokra. Az előbb említett 
aggodalmaskodásaink valahogy 
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természetes részei az emberi életünknek 
mivoltunknak… de vajon elgondolkoztunk-e már 
azon, hogy az örömök, az egymásra nevetések, a 
közös éneklések és maga az ünneplés… hogy 
ezek a pillanatok is mind az emberi életünk 
részei? Mária és József tökéletesen lehetnének a 
mi karácsonyi készülődéseinknek az előképei. 
Viszontagságok között indulnak a „születés felé”. 
Gyakorlatilag nincs előkészítve semmi az „ünnepre”, a 
Gyermek születésére. Egy nyirkos, hideg, szolgáltatás-
mentes istállóban szállnak meg. Se egy fenyőfa, se egy 
ajándék, se mindenféle finomsággal megrakott asztal. 
Ebben az esetben nekik is döbbenetesen aggódniuk 
kellett volna, hiszen a külső dolgokat nézve valóban 
egyáltalán semmi sem volt előkészítve az Ünnepre. 
És mégis: a lelkükben Ők tökéletesen felkészültek 
voltak. Mikor Jézus megszületik, a lehető 
legnagyobb békesség, harmónia, és öröm uralja a 
szegényes istállót, és az angyalok kórusa zeng az 
égből. Ők ugyanis minden „szenvedésüket” fel 
tudták ajánlani az Úrnak; a Lényegre, a 
Legfontosabbra figyeltek, a Karácsony nem a 
külsőségekben, hanem bennük született meg. 
Vajon észre tudom-e venni a karácsonyi készülődés 

és a Szenteste alatt Jézus, Mária és József életét az 
enyémben? Fel tudom-e az aggodalmaimat, a 
sietségeimet ajánlani az Úrnak Máriához és Józsefhez 
hasonlóan? Észreveszem-e hogy ezek mellett a 
nehézségek mellett – sőt, konkrétan bennük is! – ott 
rejtőzik a Születés Öröme, amely nem csupán Isten Fiáé, 
de a mi magunk, személyes „újjászületése” is? Fel tudom-
e fedezni, hogy a kopott, hűvös, széljárta istállónkba 
képes beköltözni a béke, a teljes boldogság? El tudom-e 
hinni, hogy ha a Lényegre figyelek, és nem a 

külsőségekre, akkor én is Fényt-hozóvá tudok válni? 

  „Jézus akárhányszor megszülethet Betlehemben 
elvesztünk, hogyha nem születik meg a 

szívünkben.” (Angelus Silesius) 

 Azért, hogy valóban átérezzük, hogy ennek a 
szeretetnek hatalmas ereje van, végül álljon itt előttünk 
Bruno Ferreronak A betlehemi róka című tanító története, 
melynek csattanója éppen a mindent átformáló erőre a 
jézusi szeretet erejére irányítja figyelmünket, s azt akarja, 
hogy ez a szeretetet ne csak megértsük, hanem bennünk, 

a szívünkben is megszülessék. 

 Betlehem közelében élt egy róka. A pásztorok 
féltették tőle a nyájat, ezért éjjel-nappal őrizték. Mindig 
jelen volt egy őr. Ez nem tetszett 
a rókának, egyre éhesebb és 
dühösebb lett. Egy különös 
éjszakán a pásztorok megszokott 
életét soha nem látott fény és 
soha nem hallott hang tette 

változatossá. Az angyalok karának gyönyörű 
visszhangja töltötte be a levegőt. Gyermek 
született. Jelentéktelen kinézésű pufók kis rózsa. 
A róka elcsodálkozott, amikor látta, hogy a 
keménykötésű pásztor mindegyike odasiet az 
istállóba, a gyermekhez. Micsoda felhajtás egy 
jelentéktelen gyermekért! - gondolta a róka. 

Kíváncsi lett, de még inkább éhes, ezért óvatos léptekkel 
követte a pásztorokat. Amikor látta, hogy a pásztorok 
bemennek egy istállóba, elrejtőzött egy bokor tövében és 
várt. A pásztorok átadták az ajándékokat. Üdvözölték a 
szülőket, és gratuláltak nekik. Tisztelettel meghajoltak a 
gyermek előtt és eltávoztak. az ember és az asszony 
nagyon fáradt volt. Az események hatására kimerültek és 
elaludtak. A lopós hajlam nem aludt ki a rókában és 
besomfordált az istállóba. Nem vették észre, csak egyedül 
a gyermek. tágra nyílt szemmel nézte a róka nedves orrát, 
aki ravaszul kúszott előre. A róka kegyetlen és száraz 
szemei tágra nyíltak, és piros nyelve éhesen lógott 
szájában. Micsoda fejedelmi falat – gondolta a róka. 
Meleg lehelete a gyermek arcát érintette. Megfeszítette 
izmait és készült ráugrani a gyermekre. Ebben a 
pillanatban a gyermek egyik kezével megsimogatta a róka 
orrát. Először fordult elő, hogy valaki megsimogatta durva 
szőrzetété is. Olyan hangon, amilyet idáig még soha sem 
hallott, megszólalt a gyermek. -  Szeretlek kis rókám! 
Ekkor valami hihetetlen dolog történt a betlehemi 
istállóban. a ravasz róka szőrzete szétnyílott és a földre 
hullott. Alatta egy ember volt látható. Egy igazi testben élő 

ember. 

 A Jézusban közénk lépett szeretet, tehát egyetlen 
szavával, egyetlen érintésével, egyetlen pillantásával, 
egyetlen mosolyával..... képes átalakítani a világot, képes 
legyőzni a bűn és a halál sötétségét az emberi szívekben. 
Vagyis a szeretet a legapróbb mozdulatával is meg tudja 
változtatni a világot, akkor, és csak akkor, ha JÉZUST, a 

SZERETETET valóban befogadjuk az életünkbe. 

 Kívánom, hogy ezen Szentestén egy kicsit mi is el 
tud junk  tek in ten i  az  is tá l ló  k inéze té tő l , 
és engedjük, hogy bennünk, szívünkben is (újra) 
m e g s z ü l e t h e s s e n  a z  Ü d v ö z í t ő ! 

Áldott Krisztus-születést kívánok Mindenkinek! 

 Linczenbold Levente  

                                                          plébános 
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Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, 

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 

De Te számunkra sosem leszel halott, 

Örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-

nak, akik Hajdu János temetésén részt vet-

tek, gyászunkban, fájdalmunkban osztoztak.  
 

a gyászoló család 

 

December 24. (szombat) – 24.00 éjféli mise 

December 25. (vasárnap) –  11.30 ünnepi mise,  

pásztorjáték (óvodások műsora) 

December 26. (hétfő) – 11.30 Szent István első vértanú ünnepe 

December 31. (szombat) – 17.00 hálaadás 

Január 01. (vasárnap) – 11.30 Szűz Mária Isten anyja ünnepe 

 

Településünk két legidősebb lakója:  
 

Joó Miklósné Margit néni és 

Ficzere László bácsi, 
 

illetve legidősebb házaspárja:  
 
 

Ficzere László bácsi és felesége, 

Ficzere Lászlóné Lévai Teri néni. 

Ezúton is szeretnénk hitben, jó erőben, egészségben, szeretetben, békességben  

eltöltött hosszú, boldog éveket kívánni! 


