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A tartalomból… 

 

 Dr. Molnár Máté beszá-

molója 

 Márton-nap 

 Egészséghét 

 Dr. Hernádi László  

Mihály karácsonyi  

gondolatok 

 Lövészklub hírei 

 Egészség rovat 

 Adventi programsorozat 

 Anyakönyvi hírek 

 Vöröskereszt hírei 

 

     Nagy Attila, polgármester
  

Poór Edit: Táncoló hópihék 

Táncoló hópihék, 

Szikrázó fehérek, 

Parányi tündérkék 

Hullnak pelyhekként. 

 

Tisztuló felhőkből, 

Ragyogó égboltról, 

Szállnak libegőn 

Csodaszép takarón. 

 

Suhanó szánkóval 

Jött a télvarázsló, 

Hideg fuvallattal 

Dér fagyott a fákon. 

https://www.poet.hu/szerzo/Poor_Edit
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November 1-jén nagyon sokan látogatták meg a 

fáklyákkal kivilágított temetőt, hogy emlékezhes-

senek elhunyt szeretteikre.  

Csetény Község Önkormányzata továbbra is arra 

fog törekedni, hogy a temető tiszta, rendezett le-

gyen.  

Köszönjük Mindenkinek, hogy a november 1-jei 

hosszú hétvége alatt minden szabályt betartva  

látogatták a temetőt! 

Tisztelt Lakosság! 

 

A mérgeket a mi kéményünkből messze viheti a szél. A 

kertünkben lecsapódó, az ajtón-ablakon, réseken át a la-

kásba kúszó égéstermékek nemcsak a saját kéményünkből 

származnak, hanem a szomszéd házból, a szomszéd utcá-

ból, a szomszéd faluból is. 

Mindezen okok miatt tiltja jogszabály a hulladékok, köz-

tük a műanyaggal ragasztott pozdorja, festékes fa égetését 

is. A jogszabály megszegői 500 ezer forintig terjedő bír-

ságra számíthatnak. 

Mit tegyünk, ha valaki a környezetünkben műanyagot 

éget? 

• Forduljon a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal ügy-

félfogadási idejében hozzám személyesen vagy telefonon, 

névvel, vagy névtelenül. 

• Forduljon a Zirci Járási Hivatalhoz postai levélben. A 

közérdekű panasz bejelentése illetékmentes. 

A jogszabályok, melyekre hivatkozhatunk: 

▪ a 2004. évi XIX. törvény 141-143. §-a (közérdekű beje-

lentés), 

▪ az 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése 

(környezetkárosítás bejelentése), 

▪ és a 306/2010. kormányrendelet (ez szabályozza a levegő 

tisztaságát és tiltja a hulladékok égetését). 

 

Csetény, 2018.12.06. 

         dr. Molnár Máté 

          Jegyző 

Forrás: Levegő Munkacsoport – www.levego.hu 

http://www.levego.hu
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Szent Mártonra emlékeztünk… 

 

Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt 

előtti utolsó ünnepnap.  

Márton napján az óvodások, iskolások és telepü-

lés több lakója is egy -egy mécsesekkel, lámpás-

sal indult sétára, hogy vigyék a fényt, a jóságot 

az emberek szívébe településünkön. 

A lámpások  Szent Márton emlékét őrzik és a 

jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el 

az emberekhez: „ Szent Mártonnak ünnepén, 

égő lámpást viszek én, Világítson mindig mi-

nekünk, ahol járunk, hova megyünk…” 

 

 

 

A felvonulást követően az iskolások kedveskedtek 

rövid műsorral az iskola tornapályáján, majd az 

iskolai SZMK látta vendégül a hidegben forró teá-

val és libazsíros kenyérrel a didergő vendégeket. 

Eközben a nyugdíjas klub tagjai finom sütemény-

nyel csábították a felnőtteket, gyermekeket.   

            

 

 

              Kelemen Anita 
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Egészséghét a Vámbéry Ármin Általános Iskolában 

 

Novemberben hetedik alkalommal csatlakozott iskolánk a Diabétesz Világnaphoz. A korábbi 

évek egészségnapi rendezvényét -  a tavalyi évhez hasonlóan  - ebben az évben is egészséghét-

té bővítettük. 

Az őszi szünet után minden osztály elkezdte tanterme dekorálását az egészséges életmód je-

gyében. Mind a táplálkozás, mind a mozgás központi témaként jelent meg és most sem hiá-

nyoztak a kék körök, melyek a Diabétesz Világnap jelképei. 

Rendezvényünk a hét év alatt már hagyománnyá nőtte ki magát. Kolléganőmmel, Somogyi 

Katalinnal minden évben igyekszünk a korábbi programok mellé újakat is beemelni. Az idén a 

tisztálkodás, fogápolás témakörre esett a választásunk. November 12-én a diákok ezt a témát 

dolgozták fel iskolánk pedagógusainak irányításával rendhagyó tanórák keretében, játékos for-

mában. 

Közmondások, szólások gyűjtésétől kezdve, társasjátékon, plakáttervezésen, meseíráson, rejt-

vényfejtésen, csoportos beszámolókon át a reklámkészítésig, rendkívül sokféle tevékenységet 

végeztettünk a tanulókkal. A gyakorlatban is megtanulták a fogápolási eszközök, mint például 

a fogselyem helyes használatát. 

November 14-én, a Diabétesz Világnapon a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésének módjai, 

illetve a betegség lehetséges szövődményei volt a tanórák témája. A játékosság – a komoly té-

ma ellenére -  ezeken az órákon is jelen volt. Az egészséges étkezés és a mozgás fontosságát 

hangsúlyoztuk a foglalkozások során, hisz ez az egyetlen hatásos fegyver korunk népbetegsé-

ge, a diabétesz ellen.  

A témában szerzett ismereteket a hét utolsó napján a gyakorlatban is alkalmazhatták diákjaink. 

Délelőtt egészséges tízórait kellett készíteniük. Az alsósok gyümölcssalátát, a felsősök szend-

vicseket, pástétomokat, hidegtálakat alkottak, amelyet közösen el is fogyasztottak.  

Kellett is az energia, mivel mozgásra épülő feladatok következtek! A csoportok forgószínpad 

szerűen zumbáztak, néptáncot jártak, karatéztak és ugróköteleztek. Fantasztikus volt látni, 

hogy minden diákunk  mennyire igyekezett jól csinálni, amit éppen mutattak neki!   



2018.DECEMBERI SZÁM             www.cseteny.hu

5 ● Csetényi Hírmondó  

Derűs hangulatban teltek a foglalkozások, melyeket a Várpalotai Bányász Sportkör karate 

szakosztályának bemutatója követett. Lenyűgöző az a mozgás-és viselkedéskultúra amit a 

sportolók megmutattak nekünk! 

Ezúton is köszönjük Nagy Lászlónénak, Bognár Gabriellának, Borsos-Rottenbücher Anitá-

nak, Nagy Lucának, Bérces Zsu-

zsinak, Schwarcz Róbertnek és 

az általa vezetett karate szakosz-

tály sportolóinak, hogy diákjain-

kat megmozgatták és felejthetet-

len élményeket nyújtottak szá-

mukra! 

A nap zárásaként értékeltük az 

Egészséghetet. Jutalmat kaptak 

azok a 6. és 8. osztályos csopor-

tok, amelyek a hét során megrendezett teremhoki bajnokság győztesei lettek. Díjazva lettek a 

nap folyamán elkészített tízóraik is. A négytagú zsűri az 1. osztályosok gyümölcssalátáját va-

lamint a 7. osztályosok pástétomait, szendvicseit ítélte a legfinomabbnak. Apró ajándékkal 

azonban minden osztálynak kedveskedtünk, hiszen sokat dolgoztak a témahét során. 

Rendezvényünk üzenete minden évben ugyanaz: „Vigyázz magadra, élj egészségesen, mert 

te is lehetsz cukorbeteg!” 

Magyarországon az utóbbi 10 évben megduplázódott a cukorbetegek száma, közel 800 ezer 

embert érint a probléma. Az 1-es típusú diabétesz sajnos kivédhetetlen, mivel autoimmun be-

tegség. A 2-es típusút viszont az egészségtelen táplálkozás valamint mozgáshiány okozza, és 

sajnos napjainkban  már kisgyermekkorban is egyre gyakoribb, pedig korábban szinte kizá-

rólag a felnőtteket érintette. 

Reméljük, hogy évente visszatérő témaként sikerül diákjainkon keresztül a szülők figyelmét 

is az egészségtudatosabb életforma felé irányítani! 

            

            Somogyiné Lugosi Márta 



2018.DECEMBERI SZÁM                 www.cseteny.hu 

6● Csetényi Hírmondó  

 

2018.12.02. 

Az I.Adventi gyertyagyújtás házigazdája a csetényi 

Pünkösdi Gyülekezet volt az ünnepi fényben tündök-

lő kastélyparkban. A közösség énekkara nyitotta és 

zárta az alkalmat. Először Jakab Lajos köszöntötte az 

ünneplőket, majd Cieklinski János, a dudari gyüleke-

zet lelkésze szólt az ünneplőkhöz. Az első gyertyát 

Jakab Lajos gyújtotta meg. A rendezvény végén a 

csetényi Postagalamb Egyesület szeretetvendégségen 

látta vendégül a megjelenteket.  

 

 

2018.12.08. Karácsonyi vásár 

Ebben az évben is szép számmal jelentek meg ki-

települők és sokan kilátogattak a vásárba. Aki 

szeretett volna, tudott vásárolni karácsonyi aján-

dékot, ehetett-ihatott jobbnál jobb ételeket, italo-

kat. Vaddisznó pörköltet a Lövészklub jóvoltából, 

marhapörköltet és pacal levest a katolikusoktól, 

töltelékes káposztát a Bujkás lányoktól, finom sü-

tiket a nyugdíjasklub hölgyei által, forralt bort a 

Vöröskeresztes lányoktól, forró csokit az óvónők 

és szmk-s anyukák jóvoltából, teát az iskolás 

szmk-s anyukáktól vagy vásárolhattak könyveket 

a református egyház standján. A helyi egyesületeken kívül jöttek helyi vállalkozók mézzel, kará-

csonyi kézzel készített ajándékokkal, helyben kemencében sült pizzával és kenyérlángossal, vi-

déki árusok papírfonott tárgyakkal, finom sajtokkal, amerikai palacsintával, kézzel varrt díszek-

kel, kürtös kaláccsal. Jókat beszélgethettünk egymással, miközben beszerezhettünk apró ajándé-

kokat.  

 

 

2018.12.09. 

A II.Adventi gyertyagyújtás házigazdája Hajdú Fe-

renc református lelkész volt. Beszédét az énekkar 

tette még színesebbé, valamint Magosiné Szemerei 

Janka és Csizmadia Géza duettje. A gyertyagyújtás 

után a Vöröskereszt forró teával, forralt borral és 

zsíros kenyérrel látta vendégül a megjelenteket. 
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Diákolimpia Veszprém megyei döntő - Zirc 

Eredmények:  

 

Légpisztoly - Csapat I. hely: Varga Ákos 

      Ehrenberger Endre 

      Vörös Gergő 

 

Légpuska - Csapat II. hely:  Varga Ákos 

      Ehrenberger Endre 

      Vörös Gergő 

 

Egyéni ZIRC - Vámbéry:  Rakovics Andrea 4.hely 

Légpisztoly:     Ehrenberger Endre 4.hely 

       Varga Ákos 5.hely 

        Vörös Gergő 6.hely 

Légpuska:     Rakovics Andrea 4.hely 

      Varga Ákos 8.hely 

      Ehrenberger Endre 9.hely 

      Vörös Gergő 10.hely 

 

Központi Sport és Ifjúsági S.E., amit a Honvédelmi Minisztérium támogat az egész éves össz-

eredmény alapján. 4 fordulóban légfegyveres versenyen vett részt a klub.  

 

Budapest, 2018.11.30. Nemzeti Lőtér 
A Magyar Honvédség Sportszövetsége rendezésében Országos Döntőt rendeztek. A csetényi 

fiatal versenyzők a Lövészklub Csetény és a Vámbéry Ármin Általános Iskola képviseletében 

légpisztoly számban bejutottak a legjobb 20 közé.  

Eredmények:  Ehrenberger Endre 12. hely 

   Rakovics Andrea 16.hely 

   Varga Ákos 17.hely 

 

Középiskolások: Országos döntőbe jutottak - helye: Bonyhád, 2018.december 8.  

Légpisztoly:  Varga Kristóf 22.hely 

        Kovács Kolos 31.hely 

 

Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük a szülők és a sporttagok hozzáállását és támogatását! 

Köszönjük Csetény Község Önkormányzatának támogatását! 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
 és boldog új évet kíván  

a Lövészklub vezetősége és tagjai! 
            

       Mavizer István 

        elnök 

Egyéniben:  

Légpisztoly II. hely: Varga Kristóf 

     III.hely:   Kovács Kolos 

 

Légpuska 14.hely:     Varga Kristóf 

    15.hely:    Kovács Kolos 
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A bárányhimlő 

A bárányhimlő gyermekek esetében általában jóindulatú megbetegedés, amely egy-két hét 

leforgása alatt magától és nyomtalanul gyógyul. A legtöbb – védőoltással nem rendelkező – 

ember 3 és 10 (legkésőbb 15) éves kora között átesik rajta, csecsemőkorban és felnőttkorban 

ritkán fordul elő. Azok, akik már voltak bárányhimlősek, általában egy életre védetté válnak a 

betegséggel szemben. A csupán enyhe lefolyású és nagyon fiatal korban lezajlott megbetege-

dés következtében évekkel később másodlagos fertőzés is felléphet, övsömör formájában. 

A betegséget a varicella zoster vírus  (HHV-3) okozza, amely egyike a nyolc ismert, emberre 

is veszélyes herpeszvírusnak. 

A bárányhimlő terjedése 

A bárányhimlő járványok általában zárt közösségekben, télen és tavasszal okoznak tömeges 

megbetegedéseket. A szoptatott babák az anyatej által immunitást élveznek, a felnőtteknek pe-

dig csupán kis százaléka fogékony a betegségre (leginkább krónikus betegségekben szenve-

dők, gyenge immunrendszerrel rendelkezők és várandós kismamák). A bárányhimlő ellen 

nem védett személy a betegséget övsömörös embertől is elkaphatja, közvetlen érintkezés út-

ján. 

 

 

 

 

       

            Bárányhimlős kiütés 

A bárányhimlő tünetei és a betegség lefolyása 

A bárányhimlő lappangási ideje 14-21 nap, tehát az első tünetek a fertőzést követően két-

három héten belül jelentkeznek. A beteg a hólyagok megjelenése előtti napoktól egészen a hó-

lyagok leszáradásáig fertőz és nagyon ragályos. Gyakori, hogy a legnagyobb óvintézkedések 

ellenére is a családon vagy zárt közösségen belül egymás után többen is elkapják a betegséget. 

A himlős hólyagok megjelenése előtti időszakban is jelentkezhetnek tünetek – enyhe láz, hasi 

fájdalom, étvágytalanság, rosszullét, fej- és torokfájás formájában. A kiütéseket megelőző na-

pokban a tünetek nem minden esetben jellegzetesek, azonban a viszkető, piros pattanásszerű 

foltok megjelenése már egyértelműen bárányhimlőre utal. 
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A piros, erősen viszkető pattanásszerű pöttyök először az arcon, hason és a törzsön jelen-

nek meg, majd hamar átterjednek a végtagokra is. A göböcskék később víztiszta folyadék-

kal teli hólyagokká változnak, közepük kissé behúzódik. A következő néhány napban újabb 

hólyagok keletkeznek. Pár napon belül a hólyagok tartalma zavarossá, gennyessé válik, 

amelyet pörkösödés követ.   A bárányhimlő tüneteit az első héten enyhe-közepes láz is 

kísérheti. A barnás színű pörkök egy-két hét alatt (ha a beteg előzőleg nem vakarja el őket) 

nyomtalanul és magától leesnek. Ebben az időszakban a betegség már nem fertőző. Egyes 

esetekben a hólyagok érinthetik a száj és a nyálkahártya területét is, étvágytalanságot és 

akár fájdalmat is okozva ezzel a bárányhimlős betegnek. 

A bárányhimlő kezelése 

A bárányhimlő kezelése tüneti, a hólyagos kiütések szakaszában a betegnek ágynyuga-

lomra van szüksége, illetve egyes esetekben lázcsillapításra. Az erős és kellemetlen viszke-

tés csillapítására száraz készítmények használata javasolt, hintőporozás formájában. 

A gyermek körmeit célszerű nagyon rövidre vágni és mindig tisztán tartani, megelőzve ez-

zel a kiütések esetleges elfertőződését. Bizonyos esetekben, a betegség elején alkalmazott 

vírusellenes kezeléssel csökkenthető a bárányhimlő lefolyásának hossza és intenzitása. 

 

A bárányhimlő lehetséges szövődményei 

Gyermekkorban a betegség egyik leggyakoribb szövődménye a hólyagok elkaparása követ-

keztében kialakuló másodlagos bakteriális fertőzés, az ótvar (impetigo). Ebben az esetben 

antibiotikumos kezelés alkalmazása szükséges. 

Ritka esetben a bárányhimlőnek és az immunrendszer legyengülésének köszönhetően tüdő-

gyulladás vagy májgyulladás, nagyon ritka esetben pedig agyvelőgyulladás és a Reye-

szindróma is kialakulhat. 

A terhesség első három hónapjában – amikor a baba szervei fejlődnek – 

a bárányhimlőnek magzatkárosító hatása lehet. A várandósság előrehaladtával ez a kocká-

zat csökken, azonban a kismama egészségét továbbra is veszélyeztetheti egy esetleges fer-

tőzés. 

 

A bárányhimlő hólyagos kiütésekkel és enyhe-közepes lázzal járó  

fertőző betegség 

 

 

 

A bárányhimlő megelőzése 

A fertőzés védőoltással megelőzhető. Magyarországon 1998 óta létezik és bárki számára 

hozzáférhető, de nem tartozik a kötelező védőoltások közé. A bárányhimlő elleni védőol-

tás alkalmazása különösen ajánlott a veszélyeztetettek – a betegségen át nem esett terhes-

ség előtt álló fiatal nők, az immunhiányos emberek, a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok 

és az egészségügyben dolgozók – számára. 

http://www.csaladivilag.hu/cikkek/betegsegek/otvar/362/
http://www.csaladivilag.hu/cikkek/csecsemok/kotelezo-vedooltasok/1103/
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Egyben sült karaj  

Hozzávalók: 

 1.5 kg sertés rövidkaraj  

2 gerezd fokhagyma  

2 ek sertészsír (olvasztva)  

1 ek köménymag  

1 ek fűszerpaprika  

20 dkg bacon  

3  db közepes vöröshagyma  

só ízlés szerint  

Elkészítés: 

1. Fogjuk a karajt, és egy éles kés hegyével jó 

pár helyen megszurkáljuk. A kapott kis 

"nyílásokba" töltjük a nagyobb szeletekre vá-

gott fokhagymát. Majd jól besózzuk a húst.  

2. A megolvasztott zsírt összekeverjük a kö-

ménymaggal és fűszerpaprikával, és alaposan 

bekenjük vele a húst, és hagyjuk 1-2 órát ki-

csit pácolódni.  

3. Sütés előtt befedjük a húst baconszeletek-

kel. 220 fokra előmelegített sütőbe tesszük fe-

dél nélkül kb. 20 percre. Ezután kivesszük, és 

hagyma negyedekkel körbe rakjuk a húst, 

majd lefedjük, és most már csak 180 fokos sü-

tőbe tesszük vissza 1 órára.  

4. Ha még szükséges egy kis pirítás a húsra, 

akkor a legvégén 10 percet fedés nélkül rápirí-

tunk.  

Karácsonyi mézes  

 

Hozzávalók: 

30 dkg finomliszt  

10 dkg porcukor  

10 dkg méz  

1 db tojás  

7 dkg margarin  

1 kávéskanál szódabikarbóna  

1 kávéskanál fahéj  

1 kávéskanál szegfűszeg gyömbér ízlés szerint 

1 csipet fehér bors  

Elkészítés: 

 1. A hozzávalókból puha tésztát gyúrunk, 

majd Folpackba csomagoljuk, és néhány órát 

szobahőmérsékleten pihentetjük.  

2. A tésztát kb. fél cm vastagságúra nyújtjuk 

enyhén lisztezett felületen, és tetszés szerinti 

formákkal kiszaggatjuk a süteményeket, me-

lyeket dióval, mandulával díszítünk. (Esetleg 

tojásfehérjével lekenjük, de ez elhagyható.)  

3. Kivajazott tepsibe tesszük a süteményeket, 

és 180 fokos sütőben 8-10 perc alatt készre 

sütjük.  
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H. Gábor Erzsébet 

Ünnep után 

Ünnep után a csend megül... 

Vigyázzunk rájuk legbelül, 

s őrizzük jól a sok csodát, 

a percek fényes bársonyát. 

 

Ki tudja, lesz-e még ilyen? 

Habár én mindig elhiszem 

a jót, mit szívem súg, mesél. 

Tudva; az ember egyszer él, 

 

éljük meg úgy a perceket, 

akár a vétlen gyermekek; 

őszintén, szívből, teljesen, 

s lelkünkben égi fény terem. 

 

Próbáljunk megbocsátani! 

Nem elég jónak látszani; 

tisztán kell élni, emberül - 

így lesz csak béke legbelül! 

 

Szeressünk szívből, csendesen, 

mindig, ne csak az ünnepen! 

Minden nap adjunk, s válaszul 

áldást és fényt szór ránk az Úr. 

Ez az év is mozgalmas volt.  

 

 

 3x volt véradás, ahol 87 egység vért sikerült levenni, 

ez 171 embert segített. Köszönöm a véradók önzet-

len segítségét! 

 Ruhagyűjtés, ruhaosztás szépen működött 

 Jótékonysági bál 

 Gyermekek táboroztatása 

 Tartós élelmiszer gyűjtése, osztása 

 

Köszönjük az önkormányzat, a vállalkozók, magánsze-

mélyek adományait, támogatását! Külön köszönöm a  

Vöröskeresztes önkéntesek segítségét! 

 

      Gavacs Zsoltné 

      +36-30/605-1109 

https://www.poet.hu/szerzo/H._Gabor_Erzsebet
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Születések 

 

Kóré Adrián János an: Gyetvai Dorina 

Bákor Léna an: Kiss Anita  

Török Brigitta an: Bognár Erika 

 

Halálozás 

 

Molnár László 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

 A református gyülekezet által életre hívott „Lélektől Lélekig” Alapítvány ezúton szeretne 

köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával eb-

ben az évben is támogatták az alapítvány munkáját. Felajánlásaiknak köszönhetően 2018-ban 

178.183 Ft támogatás gyűlt össze ebben a formában, amelyet az idei évhez hasonlóan jövőre is 

a hittanos gyerektábor költségeire szeretnénk fordítani. 

 Ebben az esztendőben a közel egy hetes napközis tábornak 85 résztvevője és 10 segítője 

volt. A gyülekezeti szervezésben megvalósuló gyerekprogram több okból is népszerű a települé-

sen. Mindenekelőtt nagyon üdítő a gyerekek számára úgy együtt tölteni a mindennapokat, hogy a 

felszabadult játékok, éneklés és alkotás közben tovább mélyülnek a barátságok, így erősödik a 

közösség élményük. A tábor jellegéből adódóan az Istenre figyelés és a hitük elmélyítése erőtel-

jesen van jelen a gyerekek életében legalább ezen a héten. Nem utolsó sorban pedig a szülőknek 

is nagyszerű lehetőség, hogy a nyári szünet elején biztonságos környezetben tudhatják gyerme-

keiket, amíg ők munkában vannak. Mindezeket együttvéve tartja az alapítványunk hasznosnak e 

program támogatását 2019-ben is.  

 Még egyszer szeretnénk megköszönni, hogy felajánlásukkal hozzájárulnak a gyerektábor 

sikeréhez. Számítunk szíves odafigyelésükre és támogatásukra a következő években is, és bízunk 

abban, hogy egyre többen tartják majd fontosnak, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át a 

„Lélektől Lélekig” Alapítvány számára ajánlják fel. 

 Végezetül szeretnénk minden Csetényben élőnek áldott karácsonyt és boldog új évek  

kívánni! 

 

az alapítvány kuratóriuma 
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Áldott ünnepeket és  

békés, boldog új  

esztendőt kíván a  

Vöröskereszt  

Csetényi Szervezete! 
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Karácsonyi gondolatok 

 

 

Mindig jólesik, de advent idején különösen szívmelengető bi-

zsergést okoz felidézni régmúlt karácsonyok emlékét. Amikor 

még csillogó szemmel vártuk a csodát, gyermeki, tiszta lélekkel 

készültünk Jézus születése napjára. Elvarázsolt bennünket a fel-

nőttek kegyes csalása, s hittel hittük, hogy a karácsonyfát és az 

ajándékot személyesen a Jézuska hozta nekünk. Ez az érzés égig 

érő magasságba emelt minket, határtalan boldogság volt önfe-

ledten lebegni. Aztán később csak megtudtuk, hogy nem ennyire 

közvetlen a kapcsolat, de az otthon melege újabb és újabb tarta-

lommal gazdagította az ünnepet. Szinte csoda történt, amikor 

cseperedvén, kamaszodván tudatosult bennünk az érzés; meny-

nyivel jobb adni, mint kapni. Amikor szeretetünk jelképe, kis 

ajándékunk örömöt sugároz vissza ránk mások arcáról – meg-

sokszorozva saját örömünket is. 

1857-ben egy édesanya hirtelen halálos beteg lett, és a tanyára siető orvos csak azonnali mű-

téttel menthette volna meg az életét. De sötét este volt már, s az egy szem mécses gyér világa 

mellett gondolni sem lehetett az operációra. Szomorúan tanakodtak a felnőttek, mert tudták 

mindannyian, hogy e nélkül a beteg menthetetlen, és számára már nem lesz másnap. Az édes-

anyját rajongva szerető és érte aggódó tíz éves kisfiú rémülten hallgatta, hogy milyen apró dol-

gokon is múlhat az élet, s hogy késő lesz már a holnap reggeli fény. Villámként cikáztak a gon-

dolatai, majd a tehetetlen felnőtteket is félrelökve rohant be az édesanyja szobájába, ágya mel-

lé tolta az asztalt, rátette a pislákoló mécsest, és az összes föllelhető gyertyát is meggyújtotta a 

mécs körül. Majd a házból sebtében összeszedett tükrökkel nappali világosságot varázsolt 

édesanyja köré – megsokszorozva az egymással találkozó nyalábok fényerejét. Így tette lehe-

tővé, hogy megmenthessék, akit mindenkinél jobban szeretett. A kisfiút később Edison néven 

ismerte meg a világ, és tiszteli ma is. 

Nekünk is vannak belső tükreink. Csodákra képesek. Vigyázzunk rájuk féltőn, hogy a másokra 

vetített szeretetünket minél tovább tudják többszörözni. Mert nem akkor maradunk teljesen 

egyedül, amikor már senkitől sem kapunk ajándékot, hanem akkor, amikor már nincs kinek 

adnunk. 

Mondom nektek: furcsa dolog a szeretet. A tudással együtt csupán e két dolog van a világon, 

amelyet ha minél többet szórunk, sugárzunk másokra, annál több lesz önmagunknak is. Így le-

hetünk szegényen Krőzusok, hiányában pedig dúsgazdagon is koldusszegények. 

Vigyük hát szívünkben magunkkal a karácsonyfadíszek kis Edison-tükreit, hogy emberi gyar-

lóságainkat szüntelenül ritkítva, a tükrök egyre erősebben sugározhassanak. Így lesz újra élő 

kapcsolatunk azzal, akinek a születésnapját immár két évezred távlatából is évente várjuk, és 

azokkal a szeretteinkkel is, akik már közvetlenül mellette ünnepelnek. Azon legyünk, hogy ka-

rácsonyi gondolataink egyre több szürke hétköznapot is beragyoghassanak! 

 

Pécs, 1995 Karácsonyán 

 

     Dr. Hernádi László Mihály 
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Folytatás az 5. oldalról 

Derűs hangulatban teltek a foglalkozások, melyeket a Várpalotai Bányász Sportkör karate szak-

osztályának bemutatója követett. Lenyűgöző az a mozgás-és viselkedéskultúra amit a sportolók 

megmutattak nekünk! 

Ezúton is köszönjük Nagy Lászlónénak, Bognár Gabriellának, Borsos-Rottenbücher Anitának, 

Nagy Lucának, Bérces Zsuzsinak, Schwarcz Róbertnek és az általa vezetett karate szakosztály 

sportolóinak, hogy diákjainkat megmozgatták és felejthetetlen élményeket nyújtottak számukra! 

A nap zárásaként értékeltük az Egészséghetet. Jutalmat kaptak azok a 6. és 8. osztályos csopor-

tok, amelyek a hét során megrendezett teremhoki bajnokság győztesei lettek. Díjazva lettek a 

nap folyamán elkészített tízóraik is. A négytagú zsűri az 1. osztályosok gyümölcssalátáját vala-

mint a 7. osztályosok pástétomait, szendvicseit ítélte a legfinomabbnak. Apró ajándékkal azon-

ban minden osztálynak kedveskedtünk, hiszen sokat dolgoztak a témahét során. 

Rendezvényünk üzenete minden évben ugyanaz: „Vigyázz magadra, élj egészségesen, mert te is 

lehetsz cukorbeteg!” 

Magyarországon az utóbbi 10 évben megduplázódott a cukorbetegek száma, közel 800 ezer em-

bert érint a probléma. Az 1-es típusú diabétesz sajnos kivédhetetlen, mivel autoimmun betegség. 

A 2-es típusút viszont az egészségtelen táplálkozás valamint mozgáshiány okozza, és sajnos nap-

jainkban  már kisgyermekkorban is egyre gyakoribb, pedig korábban szinte kizárólag a felnőtte-

ket érintette. 

Reméljük, hogy évente visszatérő témaként sikerül diákjainkon keresztül a szülők figyelmét is 

az egészségtudatosabb életforma felé irányítani! 

            

            Somogyiné Lugosi Márta 


