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Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Szilágyi Domokos
Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.
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Búcsúzunk 2020-tól
Milyen év is volt 2020? Tehetjük fel magunknak a kérdést év végén, mikor számot
vetünk az elmúlt esztendővel!
Azt ígértem a kollegáimnak 2019 év végén, hogy
2020-ban kicsit megpihenünk, nem pályázunk
semmire, mivel elsődleges feladatunknak tartottam a sok-sok sikeres pályázat időbeni megvalósítását. Előttünk állt az önkormányzat felújítása, a
kastély projekt befejezése és a csapadékvíz projekt megvalósítása, valamint beadott pályázattal
rendelkeztünk 2019-ről a bölcsőde építésére. A
2020-as költségvetést is úgy készítettük el, hogy
az év szóljon arról, hogy a túlfűtött fejlesztési láz
végeztével stabilizáljuk az önkormányzat gazdasági helyzetét. Nem ment másként a tervezés,
mint az elmúlt években, lépésről lépésre történt
mindent, forintra pontosan.
Februárban már érezhető volt a világban,
Európában és ez által Magyarországon is, az a
nagy bizonytalanság, amit a Kínából induló SARS
CoV2, hétköznapi nevén a koronavírus okoz. Márciusban bekövetkezett az, amit nem gondoltunk
volna tavaly ilyenkor, háborúba léptünk egy ismeretlen ellenféllel, amiről szinte semmit sem
tudtunk, tudtak: hogy terjed, meddig és milyen
körülmények között tud „utazni”, mikor fertőz,
mikor „támad”, milyen mellékhatások jönnek elő.
Már a március 15-i nemzeti ünnepünket
sem tarthattuk meg a hagyományaink szerint.
A programokra való készülődés helyett más
munka várt ránk. Dr. Molnár Máté jegyző úr,
Ganzler Piroska pénzügyi előadó, Kelemen Anita
intézményvezető, Bognár Gabriella védőnő, Barcza
László családsegítő, Hegyi Klaudia Zöld BakonyÉRT
Nonprofit Kft. ügyvezető és a képviselő társak
vezetésével elkészítettük a kézikönyvünket, amely
szabályozta, javaslatot tett a helyes viselkedésre
koronavírus esetén. A dokumentációt minden
csetényi lakos számára eljuttattuk képviselő társaim, önkéntesek és a polgárőrség segítségével.
Munkájukat akkor is, most is nagyon köszönöm.
Ebben írtuk le azokat az új szabályokat, ami mára
már mindenkinek egyértelmű magaviselete lett:
hogy álljunk sorba a boltba, hogy fertőtlenítsünk,
hogy rendeljünk receptet, hogy tároljuk a szemetet. Március második felében, a családsegítő

szolgálatok és önkéntesek segítségével, felkerestünk minden 60 év feletti lakost, és adatokat
gyűjtöttünk egyebek mellett arról, hogy kinek van
segítsége a bevásárláshoz, milyen gyógyszereket
szednek, milyen gyógyszer készletük van. Eredményül azt kaptuk, hogy kevesebb mint 20 olyan
személy van, akinek nincs helyben hozzátartozója és eseti jelleggel kérni fogja az önkormányzat
segítségét. Fontos megalapozó felmérések és anyagok voltak ezek a háborúban, amit egy ismeretlen
ellen vívunk. Elindítottuk heti hírlevelünket is, a
koronavírussal kapcsolatos aktuális tájékoztatót,
ezzel is biztosítva a lakosság tájékoztatását.
Természetesen az önkormányzati költségvetést is azonnal módosítani kellett és le kellett mondani egy időre projektekről. Újra kellett gondolni,
hogy mikor kinek miből, és mit fizetünk ki. Sajnos
a kormányzati intézkedések sem segítettek, hiszen
az amúgy is szűk fejlesztési forrásainkból elvontak 10 millió forintot, nevezetesen a súlyadót vég
legesen elvették az önkormányzatoktól. Ezt már
többet nem adják vissza nekünk. Ezzel jelentősen
megnehezítették a védekezést, az anyagiak terén.
Mivel településünk jól szervezett és vannak
önkéntesen segíteni akaró emberek, sokan maszkok varrásába kezdtek. Kálmán Barnabás kedves
felesége Kukoda Georgina és Jakabné Németh
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Gabriella voltak talán az elsők a sorban és csatlakozott hozzájuk a Református egyház szolgálata,
valamint a vöröskereszt helyi szervezete is, illetve
a Balluff Elektronika Kft is biztosított további 1000
db maszkot. Munkájuknak köszönhetően sikerült
minden érintettnek juttatni belőle. Az önkormányzat is nagyon gyorsan reagált, beszereztünk mi is
1000 db maszkot és annyi kézfertőtlenítőt, ami
a mai napig kitart, ezzel is védve közösségünk
egészségét.
A vendéglátó egységek bezárását is meg kell említeni. Fontos volt, hogy a tulajdonosok felmérték,
hogy most az egyéni érdekeket felülírja a társadalmi
érdek. Azzal együtt, hogy sokak számára ez nehéz
helyzetet teremtett, bölcs döntés eredményként a
vendéglátó helységek bezártak.
Igen, a közösség és az önkormányzat döntései
bölcsnek bizonyultak. Látva az eredményinket,
más települések vezetői is elkezdték alkalmazni
a rendelkezéseinket. És egy kicsit úgy éreztük
magunkat a hivatalban, mintha a kormányzat is
követne minket, mert minden Csetényben meghozott intézkedésünket néhány nappal később a
kormányzat is bejelentette.
A vírus első hullámánál is fontos szempont volt
számomra, hogy mindent tegyünk meg, hogy elkerüljük a fertőzöttséget. Idővel ez változott nálam
is. Láttam, hogy egy célunk lehet, gyászolni ne kelljen a SARS-COV2 miatt. És mégis, mély megrendüléssel értesültem arról, hogy minden igyekezetünk
ellenére egy fontos csatát elvesztettünk, hiszen
egy életerős személyt, akinek semmilyen egyéb
betegsége nem volt, egy szerető férjet, egy büszke apát veszített el egy család. Az önkormányzat
részéről ez után is minden erőnkkel azon leszünk,
hogy ne ismétlődhessen meg a tragédia.
Az első hullámban példásan viselkedett
közösségünk, ahogyan most is. Hogy elkerülhető
lett volna-e a második hullám, azt nem tudom
megmondani. Ahogyan azt sem, hogy a többi
településen élő honfitársunk képes lett volna-e
ugyanarra a fegyelmezett magatartásra, amit a
csetényiek tanúsítottak. A második hullám kialakulását nem akadályozta az sem, hogy az emberek
szabadon utaztak a nyáron külföldre, ahol több
az Adria, mint a Balaton. Ma már tudjuk, hogy a
nyár folyamán külföldön sokan megfertőződtek és
tovább fertőztek itthon a közvetlen környezetükben: otthonaikban, munkahelyeiken, olyanok élet-

terében is, ahol olyanok éltek akik önmérsékletet
gyakoroltak. A kormányzati intézkedések ismételt
bevezetése megtörtént, de itt már sajnos nincs
másról szó, csak a veszteség minimalizálásáról,
amit csak úgy érhetünk el, hogy rendkívül fegyelmezettek leszünk, maradunk és betartunk minden
fontos ismert és esetleges új előírást. És azokat
törekszünk betartatni mással is, aki esetleg el
felejtené.
Közeledve a karácsony ünnepéhez egyre nagyobb fegyelemre lesz szükség. Bármilyen eset
leges enyhítő szabályt hoz a kormány a családok
találkozása érdekében, kérem, ha lehet, éppen a
szeretteink védelmében, NE éljenek a lehetőséggel!
Kérek mindenkit, hogy fogadjuk el most ezt a hely
zetet, legyünk türelemmel, gyakoroljunk önuralmat és vigyázzunk egymásra!

Milyen volt 2020?

 Olyan év volt 2020, ami minden tervünket
újra írta.
 Olyan év volt 2020, ami egy ismeretlennel
szembeni háborúról szólt.
 Olyan év volt 2020, ami megtanított bennünket figyelni idős és rászoruló embertársainkra.
 Olyan év volt 2020, ami megtanított bennünket fegyelmezettebben élni.
 Olyan év volt 2020, ami a családi kapcsolatok
felerősödését segítette.
 Olyan év volt 2020, ami felkészített minket
arra, hogy bármit hozhat 2021.
Számomra olyan év volt 2020, ami nem szeretném, hogy megismétlődjön.

Ahogy Márai Sándor szerint „karácsonykor az
ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak
te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint
mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet
a csoda nélkül élni.”
Én is hiszem, hogy megtörténhet az ünnep
csodája és a sok viszontagságot az ünnep melegsége legalább egy kis időre enyhíteni tudja.
Közeledve az ünnepekhez ezúton kívánok mindenkinek, békés, meghitt karácsonyt és szeretetben, egészségben gazdag boldog új évet!
2020.12.06.
Nagy Attila, polgármester
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Házhoz jöttek a munkahelyek
Két évvel az átadást követően
minden a tervek szerint alakul, a Balluff-Elektronika
Kft. csetényi üzemében a jövő
év első negyedében elérik a
kihasználtság 90 százalékát.
A napokban is új gépsorok
érkeznek, tovább nő a jelenlegi foglalkoztatottsági szint.
Két igény szerencsés találko
zásából jött létre az újszerű
beruházás: az önkormányzat
ipari területet kívánt fejleszteni;
a Balluff-Elektronika Kft. pedig
Veszprém tágabb vonzáskörzetében kívánta biztosítani a
következő évek növekedéshez
szükséges termelési kapacitásait. Így került sor a német tulaj
donú vállalatcsoport csetényi
üzemavatójára.
Az első kapavágástól a
csar
n ok avatásáig nem telt
el egy év, de maga az ötlet,
hogy gyártóüzemet hozzanak
a településre, már 2014-ben
megfogalmazódott a csetényi
képviselők fejében. Akkor talán
még maguk sem hittek abban,

hogy megvalósulhat az álom.
És lám, 2018. első negyedévétől
működik az üzem!
Hazánk gazdasági növekedése elengedhetetlen. Ugyan
akkor a térségben jelenlévő
nagyvállalatok 2017-18-as években egyre inkább feszítő munka
erőhiánnyal szembesültek: nem
volt kellő számú szakképzett
munkaerő. Ha volt is, az utaztatni
kell, ami a munkavállaló számára
sok időt jelent, a munkáltatónak

pedig jelentős pluszköltséget.A
Balluff-Elekt ronika Kft. az or
szág
b an egyedüli megoldást
választott: úgy kínáltak perspek
tívát, hogy a munkahelyet oda
vitték az emberek közelébe. Ide,
Cseténybe.
Példaértékű kezdeménye
zéssel, a vállalat, a helyi önkor
mányzat és az állam összefogá
sával valósult meg a 650 millió
forint összértékű beruházás.
Az 1600 négyzetméteres épü
letben 1300 négyzetm éter a
termelő terület, 300 négyzetméteren pedig a kiszolgáló,
kommunális helyi
s égek vannak. Elsősorban a munkaerő
igényes folyamatok kerültek
Cseténybe: a mechanikus kap
csolók komplett összeszerelése,
kábelkonfekcionálás, valamint
a tekercsg yártás, szerelés.Az
üzemcs arnok betelepítése az
indulás óta folyamatos. Ezzel
párhuzamosan az alkalmazottak létszáma is emelkedik.
Jelentős mérföldkő volt az
üzem életében a mechanikus
kapcsolók (BNS) gyártásának
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Veszprémből történt áttelepítése. Ezzel a bővítéssel egy
alapvetőn új kompetenciákat
igénylő kis szériás és egyedi
ter mékek gyártását magába
foglaló termékcsalád gyártása
került Cseténybe. Az áttelepítés
egyben hatékonyságnövelést is
eredményezett: míg Veszprémben 330 négyzetmétert foglaltak
el a berendezések, Csetényben
mindössze 170-et. A kisebb területen jobban szervezett a gyártási struktúra, az anyagáramlás. Mindez hozzájárult a Balluff
eredmények növekedéséhez.
A csetényi üzem folyamatszintű fejlesztésének igénye,
le hetősége mindig napirenden van: ennek az a célja, hogy
további termelési felületeket
szabadítsanak fel újabb és
újabb termékek gyártásához és

növeljék a gyártási folyamatok
stabilitását, megfelelőségét.
A Balluff nemzetközi versenyképességének, hatékonyságának
növelése érdekében átszervezik
a cégcsoport struktúráját. Ennek jegyében több telephelyet
Európában, illetve Amerikában
megszüntetnek. A hozzájuk
tar tozó gyár tás technológiát és
termékportfolió nagyobb részét
hazánkba, Veszprémbe telepítik
át, kisebb részük Kínába kerül. A
telephelyeken végzett fejlesztési
tevékenységek pedig Németországba illetve Veszprémbe kerülnek.
A projekt hosszú előkészítést
követően idén októberben indult, és három fázisban valósul
meg 2021 végéig. Az első – és
volumenében legnagyobb gyártásáttelepítés – jövő januárban

lezárul. Ennek előkészítésére
Veszp rémből további gyártósorokat telepítenek Cseténybe,
az érin tett termékcsaládok
gyár tása legkésőbb január végéig elindul. Így a bakonyi üzem
alapterületének kihasználtsága 90 százalék fölé emelkedik. Ezzel teljesülnek azokat a
célkitűzéseket is, amiket a csetényi gyár két évvel ezelőtti indításakor megfogalmaztak.
Az üzemben jelenleg közel 90
munkatársuk dolgozik, de a volumennövekedés miatt szükség
van további létszámfelvételre
is, amit természetesen szintén a
környékről kívánnak biztosítani.
A Balluff stabil lábakon álló
német vállalatcsoport, amely
biztos megélhetést nyújt a csetényi és a környékben élő alkalmazottainak.

Gulag: a „málenkij robot” áldozataira emlékeztünk
1945-ben a sztálini Szovjetunió
kényszermunka-táborokba hurcolta a sztálini politika bel- és
külföldi ellenzőit, hadifoglyokat, és a polgári foglyokat. A
véletlenszerűen elhurcolt polgári lakosokat kemény fizikai
munkára fogták, napi 10–12
órát dolgoztatták őket, miközben élelem- és egészségügyi
ellátásukról alig gondoskodtak. Összesen mintegy 700
ezer magyar állampolgár került
szovjet munkatáborba, közülük
csak körülbelül 400 ezren tértek
haza. A deportálás során és a
munkatáborokban
nagyjából
300 ezer magyar állampolgár
vesztette életét. Ezen a napon
megemlékeztünk arról a tíz
csetényi lakosról, akiket 1945ben a Szovjetunióba szállítottak

munkatáborokba, ahol 8 évig
voltak. Csetény Község Önkormányzata és a SZORAKÉSZ (a
Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezete) összefogásából
épített emlékművön olvashatjuk
neveiket:
Bognár Imre
Bors József
Eigner László
György Lajos
Kovács Károly
Nagy Lajos
Pongrácz Sándor
Rácz Dezső
Schneider Géza
Varga József
Rájuk és a több százezer elhurcolt magyarra, a Gulag áldozataira emlékeztünk 2020. november 25-én.
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1956-os forradalom
2020. október 23-án délután 15:00 órai kezdéssel,
szűk körben az 1956-os forradalom és szabad
ságharcról emlékeztünk meg. Tisztelegtünk
mindazok előtt, akik küzdöttek a szabadságukért,
és ezzel nekünk is lehetőséget adtak arra, hogy
szaba
don élhessünk. Ez az esemény Magyar
ország népének a sztálinista terror elleni forra
dalma, és a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca volt. Mi már tudjuk, hogy mind
ez a 20. századi magyar történelem legmeghatá
rozóbb eseményévé vált.
Diákoknak az egyetemekről kiinduló békés
tüntetésével kezdődött 1956.október 23-án, és a
fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával
fejeződött be november 11-én.
Együtt elénekeltük a Himnuszt, és egy rövid
köszöntő után meghallgattuk Slud Domikát, aki
Márai Sándornak a ’Mennyből az angyal’ című versét mondta el. Részlet a versből:
„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
A vers után a koszorúzás következett.
A Csetényi Vámbéri Ármin Általános Iskola
vezetősége, és a diákok képviselői az előző napon
tartott megemlékezés részeként már elhelyezték
a koszorút az emlékműnél. A megemlékezésen
képviseltette magát a Csetényi Önkormányzat, a
Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde, az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub, a Csetényi Sportegyesület, a
Lövészklub Egyesület, a Bujka Kulturális Egyesület,
és a FIDESZ Csetényi szervezete. A Szózat elének
lésével zártunk. Mindenkinek nagyon köszönjük a
koszorúzáson való részvételt.
Sudár Dóra
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Vörös Tamara győzelme
Bravúros győzelemmel nyerte idén a kishuszár
vágtát településünk kis lovasa Vörös Tamara, aki
történelmet írt a Nemzeti Vágta kishuszár vágtáján, ugyanis idén sikerült neki dupláznia Nárcisz

nevű lovával! Ezúton is szeretettel gratulálunk
neked és édesapádnak, Vörös Józsefnek, hogy
idén is fáradtságot nem ismerve készültetek és
méltón képviseltétek településünket!
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Pálinka életműdíj 2020
A Pálinka Nemzeti Tanács 2016ban a Pálinka érdekében végzett
kiemelkedő teljesítmény elérése
és megbecsülése érdekében
Pálinka Életműdíjat alapított,
melyet 2020-ban is 3 fő részére
adományoztak. Minden évben a
szakma három olyan szereplőjét
tüntetik ki, akik kiemelkedő teljesítményükkel, munkásságukkal,
a pálinkás szakmában végzett
tevékenységükkel kiérdemelték
ezt a szakmai díjat. Ebben az
évben az egyik díjazottjuk Varga
Laci bácsi, aki már évtizedek óta
magas minőségben foglalkozik
pálinkakészítéssel. Ez úton is
gratulálunk Laci bácsinak az
elismerésért, büszkék vagyunk,
hogy ugyanannak a közösség
nek lehetünk a tagjai. Olvassák
Laci bácsi méltatását, amelyet a
díjátadón olvastak fel:

Varga László méltatása
Varga László Csetényben született, 1947. március 15.-én,
egy 11 gyermekes család legkisebb gyermekeként. Édesapja
bányász volt, édesanyja háztartásbelinként látta el a nagy
család mindennapi teendőit. A
családi házukhoz közel volt a
falu pálinkafőzdéje, ahova édesapjával többször ellátogatott. A
főzde illatai rabul ejtették, már
gyermekként azt gondolta, hogy
szívesen dolgozna ilyen helyen.
Azt azonban a legmerészebb álmaiban sem gondolhatta, hogy
egyszer majd a pálinkafőzésből
fog megélni.
A dudari bánya üzemében
dolgozott villanyszerelőként,
amikor 1981-ben lehetősége nyílt
arra, hogy a Zirci ÁFÉSZ csetényi

pálinkafőzdéjében helyezkedjen
el. A rendszerváltáskor egyéni
vállalkozóként bérelte, majd
1994-ben elővásárlási joggal
megvásárolta a főzdét. Létre
hozta a Bakonyi Íz- és Párlat Kft.ét, amely a mai napig családi vállalkozás formájában működik.
A család a pálinkának nagyon sokat köszönhet, bár vállalkozóként sokat is dolgoztak
érte. Hitvallása szerint olyat
kell tudni adni a vendégeknek
és a vevőknek, hogy azok min-

dig elégedettek legyenek. A
falu környezetének gyümölcsei, a Bakonyi erdők és a gondos gyümölcsfeldolgozás erre
lehetőséget adott, amit tudatosan ki is használtak.
Szűkebb hazájában már az
elődök is tudták, hogy milyen
gyümölcsöket kell termeszteni,
elsősorban a magas cukortartalmú szilvát, körtét és a barackot.
Ezek közül is a legfinomabb, legkülönlegesebb pálinkák a régi fajtákból nyerhetők, mint a főzde egyik
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különlegessége az Elenka körte.
Kereskedelmi tevékenységét
legnagyobb mentora és barátja, Dr. Kopátsy Sándor, a neves
közgazdász biztatására kezdte
meg. Az Ő tanácsát mindig megfogadták. Így volt ez a bakonyi
gyümölcsökből készített pálinkák
előállításánál is. Megszületett a
kökény, a madárszilva és a csipke
pálinka. A főzde életében kiemelt
története van a vadcseresznye, a
naspolya, a galagonya, a som vagy
éppen a vadkörte pálinkának.
Jelenleg majd 20 fajta vad
gyümölcsből készítenek a hagyo-

mányos technológiával pálinkát,
de a legnagyobb büszkeségük a
barkóca berkenye pálinka. Igazi
kultuszt teremtettek a „Királyok
pálinkája” köré. Ez a máshoz nem
hasonlítható nagyszerű specialitás, a különleges illatával és íz
világával számozott és homok
fúvott palackokban kerül az arra
érdemesek gyűjteményébe.
A csetényi pálinkafőzde
a pálinkához kötődő kultúra
kiemelt helyszíne, a főzde mestere pedig a pálinka anekdoták
kimeríthetetlen tárháza. Persze
tudjuk, minden jeles férfi mögött

ott áll egy nő, ami az Ő esetében
triplán igaz. Hiszen felesége Irén
ke, és lányaik, Ella és Dia nélkül
a bakonyi pálinkacsodák nem
jöhettek volna létre.
Áder János köztársasági elnök
úr a 35 éves pálinkás munkája
elismeréseként, 2016-ban a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozta a
mesternek. A kitüntetés indokolásában a hazai pálinkafőzés
legnemesebb hagyományait
követő kiváló vadgyümölcs pálin
kát előállító főzde vezetőjeként
végzett munkája.

Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást viszek én…

A Márton-napi népszokások az év végéhez, a
mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve
az advent közeledtéhez kötődnek. Másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton
egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták
gágogásukkal. Márton hetében az óvodában
minden a libákról szólt: a mesék, versek,
mondókák, dalok, dalos játékok. Zenét hallgattunk, énekeltük és hangszerekkel zenéltük, hogy:
„Kicsi lámpásom fénye, ma este úgy ragyog, mint
odafent éjjel, szikrázó csillagok” Ettünk (pattogatott) kukoricát, libazsíros kenyeret. Ellátogattunk
a baromfiudvarba, ahol megfigyelhették a gyerekek, hogy milyen a gúnár, a gácsér, a tojó. A nagyobbak Márton legendáját is eljátszották.

Sajnos idén nem tudtunk a szülőkkel,
nagyszülőkkel, testvérekkel közösen felvonulni sötétedés után. A jeles nap délelőttjén, fény-visszaverős
mellénykékbe bújtattuk a gyermekeket. A három
csoport gyermekei, óvó nénik, dadus nénik, az
óvodától három különböző útvonalon (Törekvés
utca, Rákóczi utca, Petőfi utca) haladva, kis világító
lámpásokkal a kezünkben indultak el. „Kis lámpás,
kis lámpás, hozzál nékünk áldást!”- kezdetű dalt
énekelgettük útközben. Csodálatos módon, a
lámpások fénye a borús időben is látszott.
Márton, embertársai iránti szeretete úgy ragyogott ebben a világban, ahogy a mi lámpásaink
fénylettek. Ez a szeretet legyen valódi példa számunkra is ezekben a nehéz időkben!
Mindenkinek fényben, egészségben gazdag
Adventi készülődést kívánunk!
Csicsergő Óvoda minden dolgozója
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Erasmus+ óvodai partnerség
Örömmel
kiáltjuk
világgá,
óvodánk idén elsőként adta be
az Erasmus+ Óvodai partnerség
témakörben a pályázatát, melynek a LIKE nevet adtuk. Ami annyit tesz, hogy Lelki-testi Innovatív Kreatív Együttműködés.
Ezt kí
vá
nunk létrehozni két
partneróvodával.
A projekt két éves együttmű
ködése alatt fókuszában a gyermekek, a családok és a pedagógusok állnak. Az iskolai, óvodai
partnerségek kiváló lehetőséget
biztosít arra, hogy:
 Megismerhessük a külföldi
köznevelési intézmények
napi működését, miként
szervezik a foglalkozásokat,
a mindennapokat
 ötleteket, jó gyakorlatokat
és módszereket kívánunk
megosztani egymással, melyeket aztán saját intézményünkben is használhatunk
 a gyermekek, a pedagógusok és az intézmények
nemzetközi kapcsolatokra tehetnek szert, vagy
erősítik a meglévő kapcsolataikat, melyekből hosszú
távon profitálhatnak
Ingyenes nemzetközi partner
találkozókat szervezünk, (Ma
gyarországon, Szlovákiában,
Romániában) amelyeket majd
mindenki számára nyitottá tesszük. Jelenleg online térben
fognak megvalósulni, de amit
lehetőség lesz a személyes talál
kozások szervezésre, akkor természetesen munkához látunk.
Kiemelt területünk az „egész
ség és jólét”. Alapvető felada
tunknak tekintjük a partnereink
(szülők, gyermekek, kollégák)

egészs égének megőrzését,
fenntartását.
Ez még talán soha nem volt
ennyire aktuális.
Fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekek már az óvodában
sajátítsák el az egészségük meg
őrzéséhez szükséges alapokat,
Miként tud ez megvalósulni?
„Az élet és az egészség. az
embernek semmi mással nem
pótolható, alapvető értéke,
nélküle sem egyéni, sem társa
dalmi lét, sem kultúra nem
valósítható meg. Az egészség
megszerzése, fenntartása és fejlesztése ezért az egyed, illetve
a közösség egész életen át az
élethez, a sikeres önmegvalósításhoz és a társkapcsolatokhoz
szükséges feladatát képezi.
„Az egészség értelmezése a
testi, valamint a lelki és társkapcsolati jólétet, foglalja magában.”
(Bukovicsné, N. J. (2012): Egész
ségfejlesztési feladatok az óvo
dában)
Az óvodában fő feladunknak
tekintjük ezeket:
 az egészséges táplálkozás
megkedveltetése
 a személyi és környezeti
higiénia fejlesztése
 rendszeres mozgás biztosítása
 játékos tevékenység
 mozgás a szabadban
 mindennapi testnevelés

 a pszichohigiénés nevelés
 a szociális egészség fejlesztése
A mai felgyorsult világ egyre
újabb egészségvédő/egészség
fejlesztő feladatok elé állítja az
óvodai nevelést, melynek igyekszünk megfeleli, de látjuk azt,
hogy nemcsak a gyermeknek
van szüksége megsegítésre, hanem a szülőknek, családoknak
és a pedagógusoknak is, a projekt időszakában azt kutatjuk,
hogy melyek azok a területek,
ame
l ye
ket a leginkább segí
tenünk kell és a partnerekkel
való közös gondolkodás, együtt
működés visz majd bennünket
előre a közös cél felé.
És mindig szem előtt tartjuk:
„Tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy,
azzal, amid van, és a többivel ne
törődj!” Theodore Roosevelt
Kelemen Anita, intézményvezető
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Gyermekkönyvtár

Az elmúlt egy hónapban kétszeri szállítással a
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázaton nyert támogatásból vásárolt bútorok és berendezések
megérkeztek. A bútorok összeszerelése folyamatosan történik. A bútorokkal a könyvtárat, a gyer-

Előadás az
Alzheimer
betegségről
2020. szeptember 30-án 16.30as kezdéssel Dr. Pajzer György
ideggyógyász szakorvos előadást
tartott az Alzheimer betegségről
a Holitsher-kastélyban.
Tájékoztatást kaptunk az életkorból eredő feledékenységről,
a demencia (szellemi leépülés)
típusairól, amelyek közül a leggyakoribb az Alzheimer kór. Elhangzottak a leépülés fokozatai,
a kockázati tényezők, és a védő
tényezők is.

ekkönyvtári helységet és a kiállítóteret fogjuk
tudni berendezni. Izgatottan várjuk a végeredményt, hiszen ez előrelépés a kastély, a könyvtár
és a közösség életében is.
Bízunk benne, hogy a gyerekek hamarosan
birtokba vehetik majd az új könyvtárat.

Kockázati tényezők:
 magas vérnyomás
 dohányzás
 cukorbetegség
 elhízás
 mozgásszegény életmód
 magas koleszterinszint
 jelentős alkoholfogyasztás
 depresszió
Védő tényezők:
 iskolázottság
 szellemi tevékenységek
rendszeres végzése
 kiterjedt emberi kapcsolatok
 rendszeres fizikai aktivitás
(tánc)
 mediterrán étrend: kevés
vörös hús, sok hal, sok zöldség, sok gyümölcs, növényi
olaj, kevés feldolgozott
szénhidrát fogyasztása
 vitaminok: B12, folsav,
D vitamin
 vérnyomáscsökkentő
gyógyszerek
Köszönjük az előadás megszervezését Dr. Cziniel Szabolcsnak!
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Önkormányzat épületének felújítása
Csetény Község Önkormányzata 2018-ban és 2019ben is pályázott az „Önkormányzati feladatellá
tást szolgáló fejlesztések támogatása (Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fej
lesztése, felújítása alcím szerint)” című pályázatra
és mindkettő pályázaton támogatást nyert.
Az első pályázatból az épület külső felújítási
munkáit tudtuk megvalósítani. Megtörtént a nyílászárók cseréje, és a fa nyílászárók valamint a fémtokokkal ellátott ajtók helyére korszerű műanyag
nyílászárók, fokozott légzárású ajtók kerültek.
A külső homlokzat hőszigetelése is megtörtént,
üvegszövet háló erősítéssel, egyenes vagy lépcsős
élképzésű normál homlokzati EPS hőszigetelésű
lapokkal szigetelés formájában. Ugyanebből a támogatásból tudott megvalósulni még az ereszcsatorna valamint az ablakpárkányok cseréje. Az
épületre felhelyezésre került a hálózatra visszatápláló napelemes rendszer.
A második pályázatból a belső felújítási munkák
kerültek megvalósításra. Fűtéskorszerűsítés történt az egész épületben, a radiátorok lecserélésre
kerültek, és gáz tüzelésre történt átállás. Felújításra került az elektromos hálózat, a vízhálózat, és a
csatornahálózat burkolatai. Kialakításra került egy
irattári helység, ami nagymértékben megkönnyíti
az adminisztrációs feladatokból keletkező dokumentumok tárolását. A konyha átkerült a másik

oldalra. A mellékhelységek teljeskörű felújítása is
megtörtént. A beltéri ajtók ki lettek cserélve, és
minden helység új festést kapott.
A pályázati támogatásokon túl a teljes belső
bútorzat is ki lett cserélve. Az épület külsőleg és
belül is megújult, felfrissült. Ha majd lehetőség
nyílik a vírushelyzet elmúltával, hogy a személyes
ügyintézések megoldhatók lesznek, és lehetőség
lesz az épület meglátogatására, akkor a lakosság
számára látható lesz, hogy egy várótér lett kia
lakítva a kényelmes ügyintézés segítésére. Örü
lünk, hogy ilyen megújult környezetben tudjuk
támogatni a településen élőket!

Megtisztult a kastély

Mindenszentek
és Halottak napja
Szeretnénk megköszönni a Csetényi Polgárőr Egyesületnek, hogy
a Mindenszentek és a Halottak
Napi ünnepek alatt szolgálatot
biztosítottak a parkolóban és a
temető egész területén.
Köszönjük a lakosságnak,
hogy elfogadták az új parkolási rendszert, és a polgárőrök
koordinációját. Köszönjük, hogy
betartották a temetőlátogatáskor
keletkezett hulladékkal kapcsolatos kérést, miszerint azokat az
arra kijelölt szemétlerakó helyekre legyenek szívesek letenni. A
koronavírus járvánnyal kapcsolatos előírásokat mindenki betartotta a temetőben tett látogatás
alkalmával!

2020.10.05-én délután az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai a
kastélyban jártak és segítettek kitakarítani a felújított részt.
Újra szeretnénk megköszönni nekik a segítséget és a sok
elvégzett munkát. Példát mutattak most is mindannyiunknak
a hozzáállásukkal. Köszönjük azt az elkötelezettséget, amivel
jelen vannak már évek óta a közösségünkben!
Sudár Dóra
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Konténeriskola
Megkérdeztük a gyerekeket, hogy hogyan
érzik magukat az iskola konténerben. Válaszaikban több olyan nehézséget említetek, ami eddig
nem volt számunkra ismeretes. Köszönjük ezeket a visszajelzéseket, a megoldásokról az Önkormányzat mihamarabb egyeztetni fog az iskolai
vezetéssel a mielőbbi megoldások megkeresése
érdekében.

Ahhoz, hogy a konténer iskola kiépítése
megtörténhessen szükség volt a területnek a
megfelelő kialakítására.
Munkagépekkel történt az egyenes terület létrehozása, és teherautók hozták a murvát, kavi
csot. Alkalmassá kellet tenni a helyszínt a konténerek fogadására, és a későbbi folyamatos ott
tartózkodás feltételeit is meg kellett teremteni.
Kialakításra került a területen az áramellátás, a
vízellátás a csatornázás.
A konténerek elhelyezése, összeillesztése után
következett a fűtésrendszer és a szellőzőrendszer
kialakítása. A vizesblokkokat is kialakítottak.
Legvégül a redőnyök is felkerültek az épületre.
Kijelölésre kerültek az oktatás helyszínei és a
tanári helységek. Közösségi összefogásból lett
kitakarítva az átmeneti iskolaépület teljes területe.
Mindezek után tudott a költözés megvalósulni.
A májusi kiköltözéskor a különböző helyeken
elraktározott iskolai bútorok, eszközök most kikerültek a konténer iskolába. A használatba vételi
engedély kiállítása után megkezdődhetett a tény
leges területfoglalás, és elkezdődhetett a tanítás.
Az első napokban problémát jelentett az iskolások kijutása a helyszínre, és a hazajutásuk délutánonként. Ennek megoldására az önkormányzat
rendszeres buszjáratot biztosít az óta is a reggeli
időszakban a kijutás segítésére.
Délutánonként is van lehetőségük a diákoknak
rendszeres buszjárattal visszajutni a faluközpont
ba. A Szápáron lakó tanulókat a busz minden reggel ott teszi le az iskola mellett.
A biztonságos közlekedés megteremtéséhez a
faluvégen meg lett hosszabbítva a járdaszakasz,
és neonzöld jelző zászlok igénybevételével tudnak
az iskolások átjutni a túloldalra.

Nagyon jó itt, mert tetszik. A napközi nagyon jó, mert kedvesek a tanárnénik meg
a tanárbácsik. De azért jó, mert együtt van
az osztály.
4. osztályos tanuló

Szerintem a sima suli sokkal jobb volt, de
ez is nagyon jó és tetszik. A sima iskolában
jobb volt, mert nagyobb volt. Itt azért is jó,
mert szép a kilátás és sokat tudunk sétálni.
Azért is nagyon jó, mert anya a Balluffban
dolgozik, és néha találkozok vele. Innen kb.
egész Csetényt belátom és a szélkerekek is
nagyon érdekesek. Másrészt a szőlő is nagyon szép.
5. osztályos tanuló

Szeretek a konténer iskolába lenni, mert
ha kinézek az ablakon akkor egyből lehet
látni a szélkerekeket. Azért a másik iskolában jobban szerettem lenni, mert ott
több terem volt, volt tornaterem, de itt a
konténer iskolában is szeretek lenni. Azért
várom, hogy kész legyen az iskola. De ez az
iskola is nagyon szép.
5. osztályos tanuló

Szerintem nem rossz. Jól ki vannak alakítva
termek. Jó, hogy a konténer mellett van egy
murvás rész és ki lehet oda menni. Jó lenne
ha lenne melegvíz a mosdókban.
8. osztályos tanuló
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Nekem nagyon tetszik ez a konténer iskola.
De azért a régi iskola jobb volt, mert itt
kevés a terem. De a termek is nagyon szépek és van bennük elég hely is. Nincs hely a
cipőknek, de ennek ellenére szépen ki lehetett díszíteni (a termet). Azt mondták, hogy
ezek a termek hidegek lesznek, pedig ezek
a radiátorok/kollektorok jól melegítik a termet. Internet hol van, hol nincs, de többször
van. Egyszóval tetszik ez a konténer iskola.

Először nekem nagyon fura volt, de idővel
megszoktam. Barátságos hely. Én jól érzem itt
magam, de azért remélem, hogy hamarosan
elkészül az iskola. Jobb, hogy ide járunk ahelyett, hogy távoktatásban kéne részt vennünk.
7. osztályos tanuló

5. osztályos tanuló

Itt a tél és a hidegek
Kedves csetényiek! Eljött a tél, és vele a lehűlés.
Manapság egyik napról a másikra gyorsan csökkenhet a kinti hőmérséklet. Az elmúlt években is
tapasztalhattuk, hogy bizony nem ritkák a súlyos
mínuszok.
Ilyen helyzetben mindannyian szeretünk a
nap végén bevackolni a meleg lakásba, a fűtőtest
mellé, a családdal együtt. Ugyanakkor sajnos nem
mindenkinek adatik meg a családdal való együttlét
minden este.
Az elmúlt években sajnos országosan is
jellemzővé vált a kisebb településekre, hogy egyre
többen költöznek el a régi családi házból, és csak
a legidősebbek maradnak otthon, többnyire
egyedül. Őket gyakran családjuk nem tudja rendszeresen látogatni, és maguknak kell gondoskodniuk a tél mindennapi problémáival.
Úgy gondolom, hogy Csetényben példás az
együttműködés és az odafigyelés a településen
lakók között, és a helyi szervezetek mind igye
keznek a felmerülő szükségleteket kielégíteni. Mégis fontos, hogy a továbbiakban is odafigyeljünk
egymásra, és legfőképp az egyedül élő idősekre.
Ez úton hát szeretnék egy egyszerű kéréssel
fordulni Önökhöz/Hozzátok: ha időnk engedi, és
tudomásunk van róla, hogy a szomszédban, vagy
a közelben lakik idős falubéli, néha kérdezzük meg
tőle, hogy van, van-e szüksége segítségre – akár
egy rövid beszélgetés is sokat segíthet!
Ha bárkinél felmerül, hogy további segítségre

volna szüksége, kérem ne habozzatok, és értesítsétek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot,
vagy szükség esetén a Család- és Gyermekjóléti
Központ munkatársait a lenti elérhetőségeken!
Én a továbbiakban is törekszem arra, hogy minden elérhető segítséget továbbítok azok számára,
akik kérik, és szükség van rá. Hívjanak/hívjatok
bátran!
Barcza László, családsegítő
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
elérhetősége: 06-20-385-0345
Család- és Gyermekjóléti Központ
Készenléti Szolgálatának elérhetősége:
06205631744
munkanapokon 16:00–08:00 között
munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
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Nyári diákmunka
2020 nyarán lehetősége volt az Önkormányzatnak, hogy 15 fő diákmunkást foglalkoztasson,
amire az idei évben sajnos csak 5 fő jelentkezett.
Bognár Bence, Troják Martin, Molnár Martin,
Varga Kristóf nagyrészt a település karbantartási
munkáiban kaptak feladatokat. Sok füvet lekaszáltak, árkot tisztítottak, és segítettek a könyvtár
költözésében is. Nagyon elégedettek voltunk a
munkájukkal és a hozzáállásukkal.
Csizmadia Nóra segítőként részt vett az Egészségtáborban, segített cikkeket írni és azokat

összerendezni az előző újságba, a kastély területén tevékenykedett, és segített a könyvtári adminisztrációs feladatokban. Nagyon lelkiismeretes,
alapos, és precíz munkát kaptunk tőle.
Szeretnénk mindegyik diáknak újra megköszönni itt is mindazt, amivel ezen a nyáron segítették a
települést és az Önkormányzat munkáját.
Jövő évben is tervezzük a Diákmunka prog
ram megvalósítását, ahova várjuk majd a jelentkezéseket.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

Halálozás

Varga Győző és Vargáné Kiss Hajnalka

Béres Károlyné
Borbély László
György Lajos
Ihász András
Kadlecsik Józsefné
Kottyán Sándor
Kuncz Dezső
Pálinkás István
Pap Lajosné
Schöffer László
Soós Zoltán
Szalai Lajosné
Varga József

Születések
Születési név

Édesanyja neve

Kovács Ágnes

Wittner Erika

Kovács Erika

Wittner Erika

Kovács Márta

Sinka Márta

Kaufman Zara

Szényi Alexandra

Csizmadia Olívia

Vincze Dóra

Nagy Botond Gábor

Juhász Kinga

Garai Gergő

Nyári Ramóna

Molnár Bianka

Scheibenhoffer Tímea

Molnár Patrik

Scheibenhoffer Tímea

Szente Attila Dorián

Szkok Dorina

Török Attila

Bognár Erika

Gratulálunk az ifjú pároknak,
és közelmúltban született
gyermekek családjainak!
Az elhunytak hozzátartozóival pedig mélyen
együttérzünk.
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Idősek Napja
Az idei évben is szerettük volna kifejezni tiszteletünket, megbecsülésünket mindazok felé,
akik hosszú, munkában eltöltött évek után községünkben töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Ennek jeleként több mint 300 db ajándékcsomagot szállított ki Csetény Község Önkormányzata a
településen élő idősek számára. Kívánjuk az idős
és szép korúaknak, hogy érezzék a megbecsülést,
és azt hogy szükség van rájuk!

Pályázatok
Csetény Községből 3 civil szervezet nyert támogatást, 1,3 millió Ft értékben, a Magyar Falu
Programban a Falusi Civil Alap idei évi fejlesztési
pályázatain.
A Bujka Kulturális Egyesület 300 ezer Ft, a Csetény SE 400 ezer Ft, a C-17 Postagalamb Sportegyesület 600 ezer Ft támogatást nyert eszközbeszerzés támogatás témakörben.
Gratulálunk
a
támogatásban
részesülő
szervezeteknek, kívánjuk, hogy fejlődést tudjanak elérni a támogatás felhasználásával mind
a szervezetük, mind a helyi közösség életében.

Kacsacomb lilakáposzta-pürével és krokettel
Hozzávalók 4 főre
A kacsacombhoz
 4 db kacsacomb
 só, bors
 3 ek liba- vagy sertészsír
 2 ág rozmaring
A lilakáposzta-püréhez
 1 fej lila káposzta (kisebb)
 2 ek cukor
 6 db aszalt szilva
 2 - 3 db csillagánizs
 300 ml vörösbor
 1 ek vaj
 200 ml tejszín

A kroketthez
 6 db krumpli
 4 ek liszt
 2 ek zsemlemorzsa
 1 db tojás
 só
 0.25 tk szerecsendió
 olaj a sütéshez
A panírhoz
 zsemlemorzsa.
A kacsacombokat megtisztítjuk,
sózzuk, borsozzuk, majd egy
tepsibe tesszük. Mellé kanalazzuk a zsírt, öntünk a tepsibe
150-200 ml vizet, majd 230 fokra

előmelegített sütőbe teszszük 8
percre. Ekkor kivesszük a sütőből,
a hőfokot levesszük 150 fokra,
mellé dobjuk a rozmaringot, és
alufóliával lefedve további 2 órán
át sütjük. Ha a hús megpuhult,
levesszük róla az alufóliát, és
grillfokozaton, további kb. 7 perc
alatt szép aranybarnára sütjük a
kacsa bőrét.
Míg sül a kacsa, a káposztát egy
éles késsel vagy gyaluval vékony csíkokra vágjuk. A cukrot
elkezdjük karamellizálni, majd
mikor megolvadt, beletesszük
a káposztát, az aszalt szilvát és
a csillagánizst. Picit karamelli-
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záljuk, majd felöntjük 150 ml vörösborral. Mikor
elpárolgott a bor, körülbelül 100 ml vizet öntünk
alá, és sózzuk, borsozzuk. A vizet folyamatosan pótoljuk, amíg meg nem puhul a káposzta.
Az utolsó felöntés a maradék borral történjen. Amikor megpuhult a káposzta, kivesszük
belőle a csillagánizst, a káposztát pedig turmixgépbe tesszük. Hozzáadjuk a vajat, és fokozatosan hozzáadagoljuk a tejszínt. Szép krémes és
kenhető, de nem túl híg állagot kell kapnunk.
A kroketthez a krumplikat megmossuk, felkockázzuk, és enyhén sós vízben puhára főzzük. Míg
meleg, egy krumplinyomó segítségével pürésítjük,
majd egy tepsibe terítjük, minél vékonyabban, hogy
a lehető legtöbb nedvesség távozzon belőle. Mikor
kihűlt, egy tálba tesszük, és mehet bele a liszt, a
zsemlemorzsa és a tojás. Sózzuk, majd mehet bele
a szerecsendió is (ha van, akkor inkább egészet
használjunk, frissen reszelve). Kis hengereket formázunk a masszából, zsemlemorzsába forgatjuk,
és kisütjük az olajban. Ha megsültek a krokettek,
leitatjuk róluk a felesleges olajat.
Tálaláskor a tányérba szedünk a lilakáposztapüréből, ráhelyezzük a kacsacombot, mellé teszszük a kroketteket, és kínálhatjuk is.
Webhely: streetkitchen.hu

Balatoni halászlé

rendelhető 2020.12.24-re a Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. főzőkonyháján

1.300 Ft / adag

(0,5 liter, 1 db ponty szelettel)
Tel.: 06-20-274-5159 | Rendelés határideje: 2020.12. 22.
Elvihető: 2020.12.24-én 11:30–12:30 óráig
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Adventi oldalak
KATOLIKUS EGYHÁZ

Gondolatok adventi
gyertyagyújtásra
- Mi az advent? - Krisztus várás.
- A régi adventben Krisztust várták testben. A megtestesülés a legkegyelmesebb a legnagyobb tény.
- A mostani advent is Krisztust várja, megérkeztét
és kialakulását a lelkünkben.
- Míg meg nem halunk életünk az advent jegyében áll.
- Mik a jegyei? A HOMÁLY, a VÁRAKOZÁS, az
Üdvözítő Istenbe vetett HIT, REMÉNY.
- Tisztulni akarok, alakulni. Az advent lelke nem
passzív, hanem sürgető lélek: öltsétek fel a Krisztust! Tartsatok bűnbánatot!
- Az adventi lélek erős, mely nem kényeztet, nem
becéz.
- Kell, hogy a lelkünk a hit fényében éljen!
- Kell, hogy ne legyünk laposak, ne legyünk fásultak! Ezért leülök az Úr lábához és hozzásimulok.
Eltelek az Ő nagyságának és fölségének élvezetével. Jól esik tisztelni, dicsérni Őt! Hallgatok rá:
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”
- Kezdek látni:
hogy az ember testvér,
hogy az élet istenszolgálat, nem tengődés.
hogy segítség és kegyelem környékez, s nem
véletlen.
- Az advent: Krisztus várás. Az advent sürgető lélek: öltsétek fel a Krisztust!- hirdeti.
- Nagy baj, ha az Úr útjának előkészítői lámpája
füstösen ég. Ha nem csak a világ, de ők is fáradtak.
- Tartsatok bűnbánatot! - Aki hibáit látni kezdi az
már ébredezik, s aki erős kézzel fog azok megjavításához, az már bele is állt az Isten napszámába.
- Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit. A
gyakori gyónás által több kegyelmet nyerünk, s a
kegyelem meglágyítja a lelket, hajlékonyabbá tesz.
- Nem feledkezem meg soha arról, hogy az örök-

kévalóságért élek. Szeretettel gondolok Istenre,
jelenlétében megnyugszom.
- A hitben gyakorlati átélés kell. mit tegyünk hát?
- Tegyük meg, amit Isten akar. Íme a jó cselekedet: nem csak ima, böjt, alamizsnálkodás, hanem
az én öntudatomnak egész tartalma: az, hogy hogyan érzek, hogyan gondolkodom.
- Advent: Krisztus várás. Folyton keresem, folyton várom. Egyre jobban átvilágít a szeretet, világosságot teremt bennem.
- Örömöm: a tiszta lelkiismeret, örömöm, hogy
Isten van bennem! Örömöm, hogy imádkozni,
énekelni tudok!
- „Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgetett a
mennyeknek országa!” A mennyország az Istennel való bízó, szerető egyesülésből áll. Lelkem
hozzá ragaszkodik és megnyugszik benne!
- Az Úr közel... Krisztus volt, aki mennyországot
hordozott magában. Krisztus volt, aki mennyországot nyitott meg nekünk keresztje által a halál
utánra.
- Krisztus itt akar bibliás életet, hitben, szeretetben, reményben átélt földi mennyországot,
melyből kinő a földöntúli.
- Istenem én is ezt az egész evangéliumot akarom,
s fő gondom, hogy itt is átéljem a krisztusi menny
országot!
- Advent: Krisztus várás. A várakozás megszentelése. Az érkezésének várása.
- Várakozásunkban örvendezve hívjuk, alázattal
vágyunk utána, és örömünk beteljesedik.
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- Mária vágya a várakozásban vált elevenné. Várta
édesanyai szeretettel, hogy lássa, hogy szolgálja,
hogy nekünk adja az Istengyermeket.
- Várakozásunk akkor teljes, ha Máriához hasonlóan akarjuk adni Őt, bemutatni az Őt keresőknek.
- Vajon helyes és igaz a várakozásunk? Van egy
jel, mely kérdésünkre választ ad: az ÖRÖM.
- Magasztalja lelkem az Urat és szívem ujjong
megváltó Istenemben.
- Az első karácsonyt és minden karácsonyt szívvel
lehet megközelíteni és megérteni.
- Az első karácsony óta Jézusban Isten emberként
vállalta ezt a világot.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

Advent - a várakozás
időszaka
Várjuk a karácsonyt, a mikulást, a gyertyafényt,
a mézes kalácsot, a figyelmességeket, az ajándékokat, az ünnepi leállást, hogy csak néhány
dolgot említsek a sorból. Most elég feszült bennünk ez a várakozás, hiszen a megszokott és jól
kiszámítható (tervezett) adventi menethez képest
bizonytalanná teszik a korlátozások az ünnepi
előkészületeket. Ez a helyzet kizökkent minket az
általános adventi rutinból. Azon kezdünk el gondolkodni, hogy mi mindenről maradunk le, mi az,
amit elveszítünk ebben az időszakban. Talán még
zaklatottá is válik az ember, akár még haragossá
is az elszenvedett veszteség miatt! Haragudhatunk a vírusra, mely ellopja tőlünk az igazán ünnepi hangulatot. Megélt veszteségeink ráadásul
fel is értékelődnek éppen a korlátozások következtében. Szegényesebbnek és üresebbnek
érezzük így az ünnepet. Végül megfogalmazódik
bennünk a kérdés: mit várjunk az idei adventtől?
Hogy fogjuk így ünnepelni a karácsonyt?
„Advent, ünnep, család, szeretet, odaadás,
türelem, figyelem, várakozás, vágyakozás” - hirdeti
egy plakát, mely adventi gyertyagyújtásra hívogatott néhány évvel ezelőtt. Az ünnepi kavalkádban
a mikulásnak is szorítottak helyet az éneklő kórus.
Fények, csillogás, csomagok, ilyenkor kötelező
jótékonykodás, különböző programok és nagy
szavak mellett aztán természetesen mindig hird-

etjük rutinszerűen az elcsendesedést és a lelki elmélyülést is. Rutinszerűen, mert ez is az ünnepi
készülődéshez tartozik. Így néz ki a mi oldalunkról
ez a néhány hét.
Mivel most visszafogottabb az ünnepi kavalkád, nagyszerű lehetőség nyílik arra, hogy a
megszokott adventi hangulatunkat megvizsgáljuk
az ünnepelt szempontjából. Ha őszinték akarunk
lenni önmagunkhoz, akkor el kell ismernünk (az
általánosan mutatott kép szerint), hogy az Atya, a
Fiú és a Szentlélek Isten teljesen a perifériára szorult ebben az ünnepkörben is, amelyet a legtöb
ben gyülekezeti jelenlét nélkül kívánnak megélni.
Pedig, Krisztus nélkül nincs karácsony, az Atya
ígérete nélkül nincs a Jézus születéséhez kötődő
várakozás, és a Szentlélek nélkül nem vagyunk
képesek felfigyelni a Szeretet igazi kinyilatkoztatására. Önmagunk köré formáljuk az ünnepet,
ahelyett, hogy az ünnepeltet magát vennénk körül
szeretetünkkel, mint az Úr földi családja. Vajon
látja-e rajtad Isten, hogy szereted Őt? Vajon azt
látja-e rajtad Isten, hogy miatta fontos számodra
az ünnep? Hogy miért fontos ez, azt megtudjuk az
alábbi bibliai idézetből.
„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa… És mi láttuk, és mi teszünk
bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ
üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és
hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.
Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a
szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az
ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk
mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem,
sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem
gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé
a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb
szeretett minket” (1János 4,9.14-20).
Advent és az életed sorsdöntő kérdése is egyben, hogy ismered-e Isten szeretetét? Akár úgy is
fogalmazhatunk, hogy sorsdöntő számodra, ho
gyan ünnepelsz advent idején. Nem ünneprontás
az ítélet napjáról beszélni az általunk „szeretet
ünnepének” kikiáltott megkülönböztetett napokkal kapcsolatban. Hiszen Jézus Krisztus
eljövetelének oka, hogy bennünket felkészítsen
a számadás napjára. Egyik legfontosabb felszólí-
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tása az emberek számára ez: „Térjetek meg, mert
elközelített a mennyek országa” (Mt 4,17). Arra
egyáltalán nem gondolunk, hogy milyen hosszú
adventje van Istennek, ha már az adventet a
várakozás idejeként tartjuk számon. Isten is várakozó állásban van – folyamatosan vár az emberi
világ megtérésére, benne pedig a te személyes
megtérésedre. Most még tűri az Úr az emberek
engedetlenséget, valamint a megváltóval szembeni ridegségét – ami egy flegma közönyösség
Isten szerető áldozata kapcsán. De egyszer véget
vet Isten a várakozásnak, és megtörténik a második ADVENT – A FELÜLRŐL ALÁ JÖVETEL –, amikor
Jézus Krisztus újra eljön, de már nem a megtérést, hanem az ítéletet hirdetni minden embernek („...fölment a mennybe, ott ül a mindenható
Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és
holtakat...” – Apostoli Hitvallás). Nem ez lesz az
első eset, amikor a Teremtő ítéletet hirdet az
egész világ felett. Az özönvíz előtt is türelmesen
várakozott Isten az emberek megtérésére, ami
sajnos elmaradt, és egy család kivételével minden ember odaveszett („Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért,
hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra
adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek
szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez
is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, a mikor Isten türelmesen várakozott
a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben
kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a
vízen át.” 1Péter 3,18-20). Vajon meddig várakozik
ezúttal Isten? Meddig tart Isten adventje? Nem
tudjuk. De te meddig akarod még várakoztatni
őt? Jobb, ha nem várod meg megtéréseddel az
ítélet napját!
Amikor Isten az ítélet napját hirdeti meg,
minden alkalommal felkínálja szeretetét, kegyelmét, a Jézus Krisztus általi szabadulás nagy
lehetőségét. Aki megismerte Isten szeretetét,
az bizalommal tekint a nagy számonkérés felé,
mert nem a félelem uralja a szívét, hanem az Úr
szeretete, amelyet ezerféleképpen kijelentett
számunkra: „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).
A válasz erre a megváltó szeretetre az ember
részéről csak a viszont szeretet lehet, és ennek
a szeretetnek teljes szível és lélekkel történő tu-

datos megélése („Szeresd az Urat, a te Istenedet,
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből!”
Mt 22,37). A válasz Isten szeretetére a Jézus iránti
elkötelezett élet, amely feladja önös énjét azért,
hogy megváltójának, Krisztusnak éljen már most
és mindörökké. Így értékelődik át az advent igazi
ünneppé az életünkben, azaz Isten által megszentelt és megkülönböztetett jeles időszakká. Bár adventté válik valójában az egész életünk is. Hiszen
az Isten szeretetének a megismerésétől kezdve
már az üdvösségünk szerzőjét ünnepeljük, és Isten
Fiának dicsőséges visszajövetelét várjuk, amit nem
homályosít el semmilyen mulandó csillogás (hiszen
advent után előbb-utóbb kialszanak az éjszakai
ünnepi fények is), mert Jézus dicső világossága a
szívemben és az életemben mindennél fényesebben ragyog. Ez a fény pedig beragyogja az egész
életemet, létezésem minden pillanatát.
Ahogy leírom ezeket a sorokat, az én szívemben is felerősödik az adventi érzés és hangulat,
amelyet egy ének fejez ki bennem és tesz átadhatóvá minden olvasó számára. Hadd legyen ez
az ének mindannyiunk adventi imádsága!
„Csak benned van,
Reményem és az éltem,
Mert kezedben,
Lett szentté szennyes szívem.
Szent vagy, szent vagy…
Dicsőséged úgy ragyog,
Térdre hullva hódolok,
Csak itt lüktessen éltem, csak ebben a fényben,
Hol dicsőséged úgy ragyog,
Hol dicsőséged úgy ragyog.
Méltó, méltó, Hallelujah, Jézus, veled jó!”
Hajdú Ferenc, lelkipásztor
Csetényi Református Egyházközség
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PÜNKÖSDI EGYHÁZ

Ne féljetek!
„Vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát
nem tudjátok, amelyen az Embernek Fia eljő.”
Mt 25,13
Elmúlt lassan egy újabb esztendő, ami nem egy
szokványos évnek tekinthető. Rengeteg új kihívással és nehézséggel kellett szembenéznünk, és sajnos ma sincs vége a küzdelmeinknek. Nem értjük
a miérteket, nem látunk tisztán a minket körül
vevő világ szenvedésein keresztül, és mindemellett
ebben a zűrzavaros, félelemtől rettegő világban
talán az egyik legnagyobb kihívás az emberek életében, hogy miként tudnának bízni az élő Istenben.
Az advent Jézus Krisztus személyes megjelenésének, visszatérésének a várakozásával és
felkészülésével teli időszak. Az Igében arról van szó,
hogy van kit várnunk, hiszen van egy ígéretünk,
ami nem más mint, hogy Jézus visszatér és ebbe
a bizonyosságba hittel kapaszkodva kiáltsuk, hogy
van élő reménységünk! Ez a reménység pedig az,
hogy egy diadalmas, örömteli találkozásunk lesz
Jézus Krisztussal, a feltámadt Királlyal, aki győzött,
a halál és a bűneink felett. Ezért fontos a várakozás
üzenete ma is, hogy hogyan éljük az életünket,
mert a túlélésünk, a megmaradásunk a cél, aminek
egyetlen üdvözítő útja van, ha Jézushoz tartozom!
Az tud csak reménységgel várni és felkészülni
a Jézussal való találkozásra, aki már átadta az
életét, és a szívét Krisztusnak. Aki tudja, hogy
bűnei megbocsáttattak, aki tudja, hogy Krisztus
haláláért és a benne való hit által kegyelemet
kapott. Ezért vizsgáld meg az életed, a cseleke-

deteidet, ahogyan a jelen eseményei hatnak rád,
az álmaidat, amikben éjjel a lelked tudatalatti
tartalma tárul fel, képek, vágyak, indulatok formájában. Ezek mind árulkodó jelek, arra nézve,
hogy miként éled az életed és mivel van tele a
lelked. Vizsgáld meg, hogy Krisztus lelke az Ő,
Szentlelke él-e benned, mert fel kell készülnöd
az Úrral való találkozásra!
Az Advent, a várakozás és a felkészülés ideje, a
Megváltó utáni vágyakozásunk erőteljes időszaka,
a Szabadító Isten eljövetelét kérő, és sürgető várakozásunk állapota. A segítséget ne a világtól várjuk, mert a világ nem adhatja meg számunkra a
gyógyulást, a kegyelmet, az örök életet. Egyedül
csak is Jézus segíthet, csak is Ő. Mert Jézus a biztos
alap ezekben a vészterhes időkben is, biztos alap
amire építhetünk, mert még kaptunk időt, hogy
felkészüljünk, hogy döntsünk, Jézust választva.
Legyél készen a döntésre, a felkészülésre, mert ha
elmulasztod, más nem tudja helyetted megtenni.
Hiába hisz Jézusban a családod vagy a szüleid, mert
ők nem tudnak segíteni! A reménység valóságának
hit által kell lennie a te szívedben, mert megjelent
Isten üdvözítő kegyelme minden embernek és ez
ma neked is szól. Ami azt jelenti, hogy neked is jut
bűnbocsánat, új szív, örök élet, békesség, öröm,
győzelem, tiszta élet és üdvösség Jézusban.
Ne féljetek, legyetek bátrak, és álljatok készen,
hogy megtérjetek, és higgyetek az evangéliumban!

HIT GYÜLEKEZETE

Reménységgel
tekintsünk a jövő felé
Tisztelt Csetényiek, kedves Testvéreim! Szere
tettel köszöntök mindenkit ezen a rendhagyó
adventi ünnepen. Elérkeztünk az ünnepsorozat
utolsó alkalmához. December 20-án gyújtjuk meg
a negyedik gyertyát. Az advent vezet be bennün
ket a karácsony ünnepébe. A keresztény világ ek
kor ünnepli Jézus Krisztusnak, az Isten egyszülött
fiának megszületését.
A megváltó bejövetele ebbe a világba mindenkor reménységet közvetít mindannyiunk számára.
Azt az üzenetet adja át e küzdelemmel teli földi
létben, hogy az Isten beavatkozott a történelem-
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be és véghezvitte az esendő ember megváltását.
Isten fiának meg kellett születnie emberként, hogy
mindegyikőnk szívét megváltoztassa az a szeretet,
amivel csak az Örökkévaló rendelkezett, hiszen
igazából erre van mindannyiunknak szüksége.
Lukács evangéliuma 2.8: Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak és
vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett.
Ma is ilyen éjszaka van a világ felett. Ezt a sötétséget, ami ma beborítja a Földet, Covid-19-nek
hívják. Vigyázni kell magunkra, szeretteinkre és a
környezetünkre is, mert Isten tud ebben a helyzetben nekünk örömet adni, és ilyen körülmények
között a Mindenható szava, a szentírás tud bennünket megerősíteni. Azon az éjszakán a Lukács
2,10-ben az angyal azt mondta, hogy ne féljünk,
mert az Isten velünk van.
Ahogy hétről hétre meggyújtjuk a gyertyákat,
kibontakozik az Úr üzenete, ahogy a Lukács 2,14ben a mennyei sereg azt mondja: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”.
Istennek mondanivalója ma is érvényes ránk
nézve. Ilyenformán, az év végén szokás visszatekinteni, mi van mögöttünk. Rendkívüli év volt a
2020-as esztendő. Nagyon sok megválaszolatlan
kérdés van függőben.
Ha szétnézünk magunk körül, legyünk hálásak
azért, amink van! Az ünnep különlegessége, amiért
köszönetet mondhatunk, az a szeretett közösség,
ami összeköt bennünket családjainkkal, telepü
lésünkön élő ismerőseinkkel, csetényi szeretteinkkel és nemzetünkkel.
Nem vagyok benne biztos, hogy mindig így lesz
ez. Az, hogy keresztény nemzet vagyunk, hogy a
karácsonyt megünnepelhetjük, az élet ajándéka.
Főleg akkor, ha az ünnepnapokon, karácsonykor
nem kell dolgoznunk. A karácsony a szeretet ünnepe.
Emlékezzünk meg a három királyról, akik nagy
utat tettek meg azért, hogy ajándékaikat: a mirhát,
tömjént, és az aranyat, a Megváltó Úr Jézus Krisztusnak átadják! A Máté 2:11-ben megírtak alapján
tisztességet tettek azzal, hogy státuszukkal nem
hivalkodva, szellemi szívük nem zsírosodott meg,
így be tudták fogadni azt a tényt, hogy nem csak
egy csecsemőt , és nem csak egy istállót látnak,
hanem az Örök Királyt, az emberiség nagy Reménységét, a Szabadítót pillanthatták meg. Ez min

den fáradtságot, megtörtséget feledtetni tud az
emberrel, ha szívével láthatja a Messiást. A mi
erőfeszítéseink új értelmet tudnak nyerni azzal,
ha keressük Isten tetszését a hit mértéke szerint.
Csetény lakói is sokat fáradoztak azon, hogy
településük fejlődjön, élhető legyen mindannyiunk
számára.
Köszönöm az egész éves támogatását Nagy Attila polgármester úrnak és a képviselő-testületnek.
Imádkozunk azért, hogy Istentől kapjanak erőt
arra, hogy küldetésük és vállalásaik a település
lakóinak békés, boldog jólétéért sikeresek és áldottak legyenek.
Számtalan okunk van arra, hogy ne szomorú
sággal zárjuk az évet, hanem reménységgel te
kintsünk a jövő felé. Elég, ha megemlékezünk
győzelmeinkről, a megszületett gyermekekről, a
teherbíró, életerős családokról, és azokról a szere
tett társainkról, testvéreinkről, akikkel összeköt
bennünket a hit és a mindennapi élet.
Azonban nem feledkezhetünk meg azokról az
embertársainkról sem, akik ezekben a napokban
szükségben vannak. Önzetlen, tiszta szívű gondoskodással vagy éppen szükségleteik betöltésével is
bizonyságot tehetünk arról, hogy maga a Szeretet
közöttünk van és bennünk él.
A Szentírás ezen igéi vezessék át mindannyiunk
életét a 2021-es esztendőbe:
1Korinthus 13.11–13: Mikor gyermek valék úgy
szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint
gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána
pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő
dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk,
akkor pedig színről-színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint
én is megismertettem. Most azért megmarad a hit,
remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
Nem csak az ünnepekre fordított ajándékok
számítanak, amiket adunk a szeretteinknek, hanem helyezzünk hangsúlyt arra, hogy tudatosan
megjelenítsük képességeink szerint az otthonunkban, a meghitt pillanatok közben a hitet, a reményt
és a szeretetet.
Engedjék meg, hogy a Csetényi Hit Gyülekezete
nevében áldott, békés, reményteljes ünnepeket
kívánjak!
Az Úr áldásával: Árvai Gyula Ottó,
a Csetényi Hit Gyülekezete lelkésze
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Karácsonyi oldalak
Bognár Barnabás

Nem télen van karácsony
Nem télen van Karácsony,
és Karácsonykor nincsen tél.
Tudja ezt, ki élni szeret,
s tudja mind, ki szeretni él.
A Karácsony nem fenyőfa,
nem aranydísz, nem gyertyaláng;
Karácsonykor bennünk nő fa,
s égi béke rajt minden ág.
Az Ünnep nemcsak ajándék,
az ajándék maga az Ünnep,
a feloldozó Isteni szándék,
melegség didergő szívünknek.
Nem kell Betlehemig menni
s keresni őt jászolágyba’;
bennünk fog majd megszületni
reménységünk Jézuskája.
Tudja ezt, ki élni szeret,
s tudja mind, ki szeretni él:
nem télen van Karácsony,
és Karácsonykor nincsen tél.
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Nagy-Boros Tünde

Karácsony (nálunk) a székelyeknél
Ünnepi gondolatokról nem mindig könnyű írni,
de amikor felkértek, hogy írjak egy adventi-karácsonyi gondolatsort elsősorban az jutott eszembe, hogy ezúttal jó lenne nem egy megszokott,
hagyományos ünnepi gondolatmenetet követni. Miközben a témán gondolkodtam az jutott
eszembe, hogy megosztom a kedves olvasókkal
azt, hogy mi, székelyek Csíkcsomortánban hogyan is készülünk a kis Jézus eljövetelére.
Bár, már pár éve Csetényben töltöm a karácsonyt,
de emlékeimben mindig megmaradnak azok a
gyermekkori élmények, hagyományok, és szokások, melyekkel a legszebb egyházi ünnepünkre, a
karácsonyra készültünk. Emlékszem, hogy anyai
nagymamám már idejében felhívta figyelmünket – nem baj ha tudtuk is -, hogy adventben
nincsen mulatság, bálozás, és nem veszünk részt
hangos, zenéléseken (idén úgy hiszem ezért nem
kellett aggódni). Ehelyett advent első vasárnapját
követően heti egy-két alkalommal a reggeli rorátékon volt jelenésünk. Gyerekként ezt néha nehezen éltük meg, hiszen a kora hajnali kelések, és
sokszor a mínusz 15-20 fokos hidegek nemigen
estek jól. De mit sem törődve ezzel, mint ahogy
azzal sem, hogy még félig álmosan, a sötétben
botorkálsz a hajnali misére. Sokszor haragudtunk
is szüleinkre, mert azt éreztük, hogy azért kell
menni, mert kötelező és ez az elvárás. Ma viszont
úgy gondolom, hogy örökre megmarad bennem
ez az érzés. Az érzés amikor még sötétben mész
be a hideg templomba, és beülsz a hideg padba.
Ekkor a kórusban felcsendül a Rorate caeli de
super… (Harmatozzatok egek…) ének. Ez az az
ének, amitől igazán azt érzed, hogy átmelegedik
a szíved, és az egész tested-lelked...
Az adventi időszak egy másik kedves emléke számomra, amikor hetente egy alkalommal összegyűltünk ének próbára. Ez mindig az én nagybátyámék házában volt. Este hétkor volt a gyülekező.
Sorra érkeztek is az „énekkar” (nők, férfiak, gyerekek egyaránt) tagjai. A mi, kedves kis kántorunk,
-mindenki Gergelye- vezetésével énekeltük a karácsonyi szent énekeket. Készültünk a karácsony
estére. Ezeknek az estéknek mindig megvolt a
maga varázsa. Az asszony, az ember (férfi 12) és a

Pásztorjáték a templomban

gyermek együtt szólaltatta meg hangját, és érezni
lehetett, ahogy a melegség, a béke és az öröm
betöltötte a szobát. A mai helyzetet megélve érzem azt, hogy most tudjuk igazán értékelni azokat
az estéket. Feledhetetlen…
Karácsonykor, nemcsak a lelkünk töltődik fel, hanem bizony a hasunk is megtelik minden földi
jóval. Az adventi hetekben történtek mindig a
disznóvágások. Disznót márpedig vágni kellett,
hiszen ebből készült a Mária radinája, - Mária
vacsorájának is nevezik-, melyet december 24-én
este, a szentmise után fogyasztottunk el. De miért
is Mária radinája? A 24-ei nap a sütéssel, főzéssel
telt el. Igyekezni kellett, mert délután öt órakor
menni kellett a templomba. Lázasan készültünk,
és mindig kíváncsian léptünk be a templomba,
hogy ott van-e már a kis Jézus a fenyőfa alatt, és
az angyal elhozta-e már a nagy karácsonyfát. A
szentmise elején mindig pásztorjáték volt, amit
a helyi gyerekek adtak elő. A szentmise végével
már izgatottan szedtük a lábainkat haza fele,
tudtuk, hogy amíg mi a misén voltunk, otthon
már „eljárt az angyal.” De mielőtt haza mentünk
volna egy kanyart tettünk mamánál, hiszen ott
is meg kellett nézzük, hogy mit hozott az angyal.
Ekkor volt terítéken a Mária radinája, amit nagymamám készített, és aminek párja nincsen. Mint
tudjuk, nálunk nincs karácsony töltelékes káposzta nélkül, de karácsony este mamánál mindig a
Mária radináját ettük, ami nem más volt, mint
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sült kolbász, sült véres hurka, „tűrt”-nek nevezett
sült csavart hús, és sült oldalas. A karácsonyi asztalról nem hiányozhatott a finom diós-mákos kalács (bejgli) sem. Mindig mondta, káposztát, csak
holnap eszünk 12.
A holnapot mindig nagyon vártuk, na de nem
a töltelékes káposzta miatt, hanem, mert jött az
este, és mi elindultunk a faluba énekelni (kántálni).
Ez volt a legjobb. A csípős hidegben, kar-karöltve
indult a falunak egy kisebb csapat. Régebben csak
férfiak jártak kántálni, de az én időmben már mi
is mehettünk, amikor már nagyobbacskák voltunk. Szóval, éjfél előtt elindultunk, és akik egy
kicsit is közelebb álltak hozzánk, rokonok, barátok, ismerősök, mindenkit „megénekeltünk”. A
házhoz érve, az ablak alatt kezdtük el énekelni a
karácsonyi szent énekeket. Ha a házigazda hajlandó volt fogadni az éneklő „brigádot” akkor a villanyt háromszor fel, és le kapcsolta, ezzel jelezve,
hogy hajlékába be enged. Voltak akik már előre
felkészülve vártak. Az asztalon a finomabbnál finomabb sütemények és italok voltak, de akadt
olyan is akiket meglepetésként ért a „látogatásunk”. Szokás volt még, hogy ifjú, fiatal legények
a hozzájuk korban illő lányokat énekelték meg, és
aki esetleg nem engedte be őket, vagy zárt kaput
találtak, annál bizony bosszúból „kivették a kaput
a sarkából”. Egy szó, mint száz, végig énekelve a
fél falut, boldogan, kissé reketten, és megfagyva,
de boldogan tértünk haza.
Ezek a megélt pillanatok, meghitt családi esték, emlékek, és élmények maradnak meg mindig
szívünkben. Amikor még az emberekben igazán
megvolt a szeretet, az összetartás. Amikor igazán
tudtunk örülni egy almának, narancsnak, vagy
éppen az aranyozott papírba csomagolt diónak,

és nem utolsó sorban egymásnak. Amikor késő
estig korcsováztunk (korcsova: fából készült kézi
szánkó, aminek elől volt egy mozgatható kormánya irányításra, illetve az alján fém élekkel ellátva, a gyorsabb csúszást segítette) le a templom
dombról, aztán pedig az utca aljából húzhattuk
vissza a nehéz korcsovát, hogy újból lecsúszhassunk. De nem számított, mert élveztük, szerettük,
szerettünk igazán gyermeknek lenni. Az az idő
megtanított tisztelni. Tisztelni felebarátunkat,
embertársainkat. Megtanított a megbecsülésre.
Megbecsülni azt a kicsit is amink van. Megbecsülni az egészségünket, a családjainkat, szüleinket, nagyszüleinket, és mindazokat az embereket,
akik a legfontosabbak számunkra. Akik nélkül nem
élet az élet. Akikkel együtt lenni a legjobb. Én hiszem azt, hogyha a mai társadalom egy kicsit is
visszatekint a múltjába, újra megtalálja önmagát,
újra felfedezi azt a sok jót amit eddig kapott, vagy
esetleg szőnyeg alá söpört. Akkor talán egy jobb,
és szebb világot élhetünk.
Ez a néhány gondolat nagyon sok emléket felidézett számomra, és megerősítette bennem, hogy
sohasem szabad elfelednünk azt ahonnan jöttünk.
Legyünk büszkék értékeinkre, kultúránkra, és ne
feledjük, hogy mindig a családunk a legstabilabb
támaszunk.
Egy számomra nagyon kedves embertől hallottam egyszer ezt a mondást: „ a székely ember
szúrós, mint a fenyőfa, de ha nekidőlsz, megtart”.
Mi is legyünk ilyenek.
Minden kedves olvasónak áldott, békés, örömteli adventi várakozást kívánok, és ahogyan gyermekkorom plébánosa Gergely István – Tiszti, mindig is mondta: „legyen mindenkinek istállószagú
karácsonya!”

Templomdomb
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Játékos feladatok kicsiknek
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Tájékoztatás gyógyszerkiváltással és tartósélelmiszerellátással kapcsolatban
Tisztelt Lakosság! Mint arról már korábban tájékoztattuk Önöket, településünk önkormányzata rendelkezésre áll azoknak a rászoruló, egyedül élő
időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek,
akik a kialakult vírushelyzetben sokkal nagyobb
veszélynek vannak kitéve, illetve azok számára is,
akik házi karantén ideje alatt nem tudják másképp
megoldani a bevásárlásokat.
Azok számára, akik a jelenlegi helyzetben önmaguk ellátásához segítséget szeretnének igénybe
venni, az alábbi fontos információkat szeretnénk
továbbítani:
 A gyógyszerkiváltással, vagy bevásárlással
kapcsolatos kérdésekkel továbbra is keressék
Barcza László családsegítőt az alábbi telefonszámon: 0620/385 0345
 A gyógyszerkiváltás- illetve bevásárlás igényüket minden héten HÉTFŐN és CSÜ
TÖRTÖKÖN tudjuk fogadni a fenti telefonszámon. Kérjük, hogy ehhez gondolják át, mire
van szükségük, és a kívánt gyógyszereket és
élelmiszereket is listába szedve diktálják be
számunkra!
 Fontos tudniuk, hogy a gyógyszerek igénylése
és a házhoz szállítás között 2-3 munkanap
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időtartam is eltelik, ezt kérjük vegyék figyelembe az igénylésnél, hogy időben juthassanak hozzá gyógyszereikhez!
 Kérjük, hogy feltétlenül egyeztessenek háziorvosukkal a gyógyszerek felírásával kap
csolatosan, hiszen csak azok a vényköteles
gyógyszerek válthatóak ki, melyek előzetesen
már felírásra kerültek. amennyiben ehhez is
szükségük volna segítségre, úgy ebben is állunk rendelkezésre.
 A gyógyszerek kiváltásához feltétlenül szükséges az adott személy TAJ számának ismerete,
enélkül a gyógyszertárban nincs lehetőségünk
kiváltani a felhőben levő gyógyszereket.
 A gyógyszerek, illetve tartós élelmiszerek minden héten KEDDEN és PÉNTEKEN kerülnek
kiszállításra az Önkormányzat megbízásával
rendelkező segítők által. Ők külön megbízással rendelkeznek erre a feladatra, és kérésre
igazolni tudják magukat.
 Az előkészített élelmiszer- és gyógyszercsomagok díját minden esetben blokkal igazolja a
kiszállítást végző, melynek összegéről a kiszállítás előtt telefonon tájékoztatunk mindenkit.
Kérjük, hogy ennek megfelelően készítsék elő
a vásárlás összegét.
 A csomagok átadása után a vásárlás összegét a kiszállítást végző segítők átveszik, erről
egy elismervényt kérünk aláírni, ebben kérjük
együttműködésüket!
A továbbiakban is igyekszünk a megfelelő támogatást biztosítani a településen élők részére,
bármilyen kérdéssel kapcsolatban a fenti telefonszámon érdeklődjenek!

