
Az örvendetes hír, amit Jézus
hozott, a leglényegesebbrõl tudó-
sít: rosszindulatú-e a valóság? Jé-
zus azt feleli, hogy jóindulatú.
Értelmetlen-e az élet? Jézus
szerint az élet értelme és célja
világosan kirajzolódik ab-
ból, ahogyan Isten
beavatkozott a tör-
ténelembe. Nincs
semmi baj. A rossz
nem tart örökké.
Nem éri az em-
bert pótol-
h a t a t l a n
vesz teség .
A vereség
csak átme-
neti. A bu-
kás nem vég-
leges. A kiábrán-
dulás nem perdöntõ. A
végén minden rendbe jön.

Jézus nem naiv. Nem leplezi a
szenvedés realitását. Nem tagadja

a kudarcot, a halált. De állít-
ja, hogy Atyja országa úrrá
lesz minden borzalmon, ször-
nyûségen és iszonyaton. Jé-

zus azért jött, hogy meghir-
desse: a szenvedés, az igaz-
ságtalanság, a halál ellené-
re is van értelme az élet-
nek.

Jézus nem vásári kikiál-
tó. Nem mossa fehérre a vi-
lágot. A sötétség ezáltal

nem lenne világosabb. A
keresztény derû nem
homályon átderengõ
fénysugárból táplál-
kozik, hanem a biza-
lomból: olyan vilá-
gosság vár ránk,

amely nem
alszik ki so-

ha. Ez a karácsonyi
örömhír. Krisztus meg-
született!

Nyíri Tamás

Olyan v i lágosság  vár  ránk…

IX. ÉVF. 6.  SZÁM
2006.

KARÁCSONY
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Harangi László: 

Kis  Jézusom

Kis Jézusom, add meg nekem,

Hogy két sóvárgó bús szemem

Ködön, homályon általszálljon:

Add meg nekem, hogy Rád találjon!

Látod, a sok év után

Távol csillagod oly halovány.

A testem gyenge, ha kész is a lélek,

Csak messzirõl hangzik az angyali ének.

Pedig úgy várom már lenni Veled,

Csókolni áldott kis kezedet.

Sárba, hidegbe úgy reszket a lélek,

Meglelni, oh Jézusom, hol lehet Téged?

Szent mosolyodat kire hagytad?

Szemed isteni báját - mondd - kinek adtad?

Meleg, puha lelked tiszta havát,

Szent kicsi ajkad bölcs égi szavát?

Áldlak, hogy a sárba, a ködbe

Õket helyezéd öröködbe,

Hogy adtad, oh Jézusom, hála Neked:

Kis tükreidet: a gyermekeket.
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"Õk azt  mondták…" (Mt 2, 1-12)
A bölcsek csillagot látnak napkeleten,

és a látomás erejében indulnak útra. Út-
közben szembe találják magukat a min-
dennapi gondolkodású emberekkel. Mi-
ket mondhattak ezek nekik? Ti fantasz-
ták! Szegény álmodozók! Ti meghibbant
elméjû emberek, akik bedõltök holmi za-
varos jövendölésnek! Ti õrültek, kik ott-
hagytok családot, otthont, munkát, kö-
zösséget, egyszóval egy jól
kiépített polgári életet, és ál-
maitokért vállaljátok idegen
országok és utak bizonyta-
lanságait és rémeit. - Hallani
véljük a kis horizontú embe-
rek és népek megjegyzéseit.

Tiszteletre méltó a böl-
csek hûsége a látomáshoz,
melynek erejében útnak in-
dultak és mindezeket vállal-
ták. De különös, hogy ezeket
a látó lelkeket olyanok igazít-
ják útba a Gyermek felé, akikben a prófé-
tai látomás már betûvé hamvadt. Ott
kérdeznek, ahol nem hisznek a jövendö-
lésben. És ott kapnak elirányítást, ahol
nincs meg a Messiás-várásnak távolsá-
gokat és emberi vélekedéseket legyõzõ
heve és ereje. Az írástudók és a papi ve-
zetõk, akik késõbb is legnagyobb félreér-
tõi, sõt ellenségei lettek, irányítják a böl-
cseket Betlehem felé. Szinte árad a papír-
és könyvszag szavaikból, ahogy idézik a
prófétai szöveget. Ósdi szokások és léte-
sítmények áporodott levegõje csap ki az
evangélium szavai közül. Életet nem, de
irányt adnak a keresõknek. Mintha már
itt is érvényesülne Jézus késõbbi szava:
"Az írástudók és farizeusok Mózes szé-
kében ülnek. Tegyetek meg és tartsatok
meg mindent, amit mondanak nektek, de
tetteikben ne kövessétek õket, mert bár

tanítják, de tetté nem váltják." (Mt 23, 1)
A bölcsek történetében jelentkezik

számunkra az a minden idõben felmerü-
lõ probléma, hogy melyik fontosabb: az
intézmény vagy az élmény.

Élményközpontú korunkban meg egy-
re sûrûbben hallatszanak hangok az egy-
házban is az intézményes egyház leépíté-
sérõl és az élmény-vallásosság egyedüli-

ségérõl. Másfelõl a vallásos
élmények jogosultságát te-
szik kérdésessé és csak egy
szokásos, jogszerû és lemért
vallási életkeretet tartanak
megengedhetõnek.

Az isteni Bölcsesség, mely
egyesít "ima summis" (tehát
szinte végletesen egymással
szemben álló dolgokat) -
ahogyan az ádventi antifóna
mondotta - briliánsan meg-
mutatja, hogy a három király

történetében hogy találkozik a két véglet:
az élménynek nem hívõ intézmény ad
irányt a csillagát vesztett élmény-vezette
embereknek.

Tragikus, hogy korunkban egymással
szemben áll, ami egymáshoz van Istentõl
rendelve. Aki csak az intézmény (vagy
más szóval tekintély) szempontjait tartja
fontosnak, az csakúgy téved, mint aki az
élmény örve alatt felrúg minden tekin-
télyt.

Jeruzsálem után a bölcseknek ismét
kigyulladt a "keleten látott csillag" és a
kis Jézushoz vezette õket. Mintha a ki-
nyilatkoztató Isten az események mûvé-
szi egymásba rendezésével bizonyítaná:
az intézmény mutatta eszményeket kell
élménnyel átélni, hogy az Emmánuel
(velünk az Isten) öröme betöltse lelkün-
ket.                                       Belon Gellért
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…A Deák téren szállt föl a metróra,
szõke haja derekáig ért, búzavirág színû
kismama ruhája árulkodott csak arról,
hogy a fiatalasszony gyermeket vár.

Amikor a szemközti ülésen kényelme-
sen elhelyezkedett, két karjával átfogta az
ölét, és mosolygott.

Hiába volt újság a kezemben, azon
kaptam magam, hogy "jár a szemem a
kedves kis anyán". Illyés Gyula szemével
néztem az áldott állapotban lévõ asz-
szonyt, csak nem a "Szekszárdi felé" sie-
tõ vonaton, hanem a Déli pályaudvar fe-
lé robogó metrófülkében.

Próbálgatom magamban az Illyés-
verset, szégyenkezve, hogy már nem tu-
dom végig, de azért a legfontosabb mon-
dat "beugrik", az indító kép folytatása;
"azt gondolom, itt megy a hazám".

Szemben ül velem a jövõ. Egy új kis
magyart "csempészõ" édesanya óvón, vé-
delmezõn simogatja a benne fogant éle-
tet. Nem érdekli a tolongás, nem izgatja
a tülekedés, a lármát sem hallgatja. Õ
most egészen mással van elfoglalva, az-
zal beszélget, aki szavakkal nem tud még
válaszolni, de minden összetartozásnál
hangosabb jeleket dobol benne.

Én csupán szavakat gyurmázhatok az
egységrõl, de az édesanyajelölt valóban
az egység embere. Én szépeket mondha-
tok az élet vállalásáról, de õ az, aki már
vállalta az életet. Jöhetnek pszichológu-
sok, sorakozhatnak a papok, bölcs
könyvmolyok zengedezhetnek az anya-
ság boldogságáról, ez az egyetlen Szõke
Kékség többet tud mindannyiunknál. Õ
együtt él a gyermekével, s csak kacag
azokon, akik megmagyarázzák neki,
hogy ezt az együttélést miként csinálja.
Mintha egy mûvirág arra akarná rávenni
az orgonát, hogy legyen illatos.

Nézek és hallgatok. Csodálkozó sze-
mem és érzékeny fülem; itt ül a metrón

egy utolérhetetlen zseni, egy élõgyerek-
szobrász, egy olyan mûvész, akinek az
alkotása nemcsak "majdnem", hanem va-
lóban megszólal majd… Íme a mara-
dandóság, íme a kikezdhetetlen idõ, az
életre mondott igen gyõzelme.

Az anya igenje
Minden asszony bibliai gyökerekbõl

él. Attól válik erõssé, akit védelmeznie
kell.A "gyenge nõ"-rõl alkotott mende-
mondát íróasztal mellett görnyedõ kö-
nyökvédõs hivatalnokok találták ki. Ezek
az urak két hétig se tudnák vállalni azt a
gondoskodást, amit egy anya, egy "gyen-
ge nõ" természetesnek tart.

Amikor Mária megtudja, hogy édes-
anya lesz, zavarba jön és gondolkodik. S
ez a gondolkodó asszony azonnal meg-
kapja a bátorítást; Isten gondoskodik
majd arról, hogy küldetéséhez ereje
legyen… "Ne félj, Mária! Kegyelmet ta-
láltál Istennél." (Lk 1, 31) Ez a "Ne félj!"
a gyermeket várók boldogságának és biz-
tonságának a gyökere… Ezért lesz erõs,
anyává érésének idején az elkényeztetett-
nek vélt lányka, s a szeleburdi fruskának
tûnõ tini felelõsségteljes felnõtté válik,
megtanul fõzni, mosni, takarítani, rendet
tart a fõ rendetlenkedõ, és teljes életet él
övéi körében az egyenjogúság egykor
bõsz szónoka, mihelyt méhében fogant
és fiút vagy leányt szült.

Az emancipációról prédikáló nõk
döntõ többsége nem az anyákból áll.
Száraz ágak kiabálnak összejöveteleiken
a zöldhöz való jogról. Ha egyszer is kivi-
rágoztak volna, már értenék, hogy a tel-
jes értékû embernek önmagát kell vállal-
nia, s nem attól lesz naggyá, hogy férfi
"jogokat" követel.

"A szeretet nem igyekszik különbsége-
ket legyalulni, mert hisz valószínûleg
ezeket találta vonzónak" - írja Károlyi

Szent  Család ünnepén
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Amy "A társ"-ról… Az Isten álmodta em-
ber a férfinak és nõnek teremtett ember,
aki tisztában van azzal, hogy önmagá-
ban nem fürösztheti meg az arcát, (Jó-
zsef Attila) csak a Másik Emberben ta-
lálhat magára. Ezért kevés az anya igen-
je az új élet vállalásához, ezért fontos a
Társ válasza.

Az apa igenje
Is szükséges a boldog anyasághoz…

Isten ezért gondoskodik arról, hogy a
Szentlélek Mátkájának a szó evilági ér-
telmében is legyen "párja", aki kézenfog-
ja, védelmezi, mellette áll a világ zûrza-
varaiban.

József - a férfi - ugyanúgy rászorul az
isteni erõsítésre, mint jegyese, Mária. Õ
is tétlenül áll a titok aj-
taja elõtt, míg meg nem
hallja az égi küldött
szavait; "József, Dávid
fia, ne félj attól, hogy
feleségül vedd Máriát,
hiszen a Szentlélektõl
van áldott állapotban".
(Mt 1, 20)

Kell ez a "ne félj!".
Minden férfinak kell!
Ne félj az új élettõl! Ne
félj attól, hogy most
szegényebbek lesztek,
többet kell dolgoznod,
újra zajos lesz a család, nem lesz nyug-
tod, szomszédaid és munkatársaid kine-
vetnek, jövõre sem mehetsz külföldre és
továbbra is kétkerekûn szaladgálhatsz a
közértbe tejért, kenyérért. Neked másféle
gazdagság adatik. Örök életre szóló
öröm.

Ne félj! - üzeni Isten. Majd én kárpó-
tollak téged gyermeked mosolyával, ki-
tárt karjával, mesédre figyelõ arcával, a
testvérekkel hancúrozás kacagásával, el-
sõ szavának gyõzelmével, labda után
igyekvõ totyogásával.

Esténként majd az öledbe ülök -

mondja Isten - és simogathatod a fejem.
Játszópajtásod leszek és várom, ahogy
jobbról-balról megcsókolsz alvás elõtt.
Józsefem lehetsz! Gyermekért felelõs
férfi, akinek érdemes hazamennie, mert
az ablakból lesem közeledtét.

Kettõ igen szükséges a család boldog-
ságához, kettõs felelõsség. Ehhez a gyö-
nyörû gondhoz mindkét ember megkap-
ja az isteni bátorítást: ne félj.

A család igenje
… A búzakékbe öltözött szõke "kis

anya" a Moszkva térig utazott. Amint ki-
lépett az ajtón, atléta termetû fiú szaladt
elébe, gyöngéden átölelte, megcsókolta,
aztán kéz a kézben elindultak a mozgó-
lépcsõ felé.

Kell ez a kézfogás.
Kell ez az egység. Ne-
kik is meg a gyereknek
is.

Barna Lajos, a Fóti
Gyermekváros egykori
igazgatója így nyilat-
kozott Földes Anna ri-
porternek: "Túl nagy
az intézeti tapasztala-
tom ahhoz, hogy ne
tudjam, a gyereknek a
vér szerinti család a
legjobb. Ennél egyelõ-
re sehol sem tudtak al-

kalmasabbat kitalálni. Ezért vagyok vá-
lásellenes, és ezért aggaszt a statisztika.
Ezért fáj, ha azt látom, hogy a családi
élet kereteinek lazulása a gyermeket fe-
nyegeti. És ezért szeretném, ha az én
négy gyermekem és a Fóton felnõtt fiata-
lok valamennyien szentségnek éreznék a
családot." (Nõk Lapja, 1977. nov. 26.)

Férfi és nõ egymásnak mondott igen-
je Egyházunk tanításában szentségi igen.
A szentségben a véges szeretet, törékeny
jóság, Isten végtelen szeretetére és ki-
kezdhetetlen jóságára bízza magát. Ezért
nincs félnivalónk.                   Enzsöl Ellák



Éjfél van. A havas utak és az örök idõk
országútján. Az óesztendõ utolsó éjfele.
Tomboló szél nyargal az éjszakában.
Nincs, ami útjába álljon s a dermedt jege-
nyék riadtan kapaszkodnak a fagyos föld-
be.

Éjfél van: a szellemek órája, amikor lát-
hatatlan szánok csilingelnek ismeretlen
utakon, s az Úr felhõn túli pitvarában két
vándor áll a csillagok ragyogó trónusa
elõtt. Az egyik tépett havas szakállú agg, a
másik ifjú ember.

- Elvégeztem Uram - szól az agg - bo-
csásd el szolgádat - és leteszi a tarisznyát
meg a botot.

- Januártól decemberig jártam a földi
utakat és arcod bélyegét mindenre ráütöt-
tem. Mozgattam az órákat és napokat.
Csírákat szöktette életbe és érett magokat
arattam; a rügyeket virágba borítottam és
gyümölcsüket is leszedtem.

Öreg sírok hátát behorpasztottam, régi
fejfákat eldöntöttem, temetõket gyarapí-
tottam.

De ott voltam Uram a nászágyon is és
egyformán mértem a sze-
relem bódulatát és a vajú-
dás gyötrelmeit.

A folyók új szigeteket
raktak, régieket hordtak el,
a hegyek hátán megnõtt a
hó, de el is múlott, a völ-
gyek torkában új források
fakadtak s a régiekre köve-
ket raktam rendelésed sze-
rint.

Öledbe hullott Uram,
minden. A növekedés, az
épülés is, meg a rombolás
is; csak Te maradtál Uram,
változatlan és örök elejétõl
fogva.

Az ifjú felveszi a botot meg a tarisznyát.
Az elnyûtt husáng acélos, görcsös bottá
erõsödik abban a pillanatban, s a foszlott
tarisznya újjá, kövérré dagad a láthatatlan
útravalótól.

- Elmegyek Uram - szól - akaratod sze-
rint. Útravalómat elszórom majd a földi
világban.

- Elolvasztom a jeget, virágba borítom
a fákat, dús kalászokat érlelek, és megrá-
zom a lombhullató fákat az õszi határban;
aztán meg telet borítok az álmodó ugarra.

- Csak egyet kérek tõled, Uram - ha
megengeded. Add, hogy hosszú legyen a
virágos tavasz, bõkezû a búzaérlelõ nyár,
vidám a szüretes õsz, és nyugodt,
telekamrás a tél, amiket ím, tarisznyámba
adtál. Én leszek az idõ egy évig Uram, a
Te világodban. Engedd meg nekem, hogy
lassú legyek, ha örömre válnak percek, és
gyorsan múló, amikor a bánatot mérem, a
könnyet s a hûvös enyészetet takarom a Te
teremtményeidre.

Az Úr int: felragyog a felhõn túli világ.
A vándor elindul, a csillagerdõk úttalan
útjain a Földre.
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É v  v é g é n
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- Te hiszel a születés utáni életben?
- Természetesen. A születés után vala-

minek következnie kell. Talán itt is
azért vagyunk, hogy felkészüljünk
arra, ami ezután következik.

- Butaság! Semmiféle élet nem létezik a
születés után. Egyébként is, hogyan
nézne ki?

- Azt pontosan nem tudom, de biztosan
több fény lesz ott, mint itt. Talán a sa-
ját lábunkon fogunk járni, és majd a
szájunkkal eszünk.

- Micsoda ostobaság! Járni nem lehet. És
szájjal enni – ez meg végképp nevetsé-
ges! Hiszen mi a köldökzsinóron ke-
resztül táplálkozunk. De mondok én ne-
ked valamit: a születés utáni életet ki-
zárhatjuk, mert a köldökzsinór már
most túlságosan rövid.

- De, de, valami biztosan lesz, csak va-
lószínûleg minden egy kicsit máskép-
pen, mint amihez itt hozzászoktunk.

- De hát onnan még soha senki nem tért
vissza. A születéssel az élet egyszerûen
véget ér. Különben is, az élet nem más,
mint örökös zsúfoltság a sötétben.

- Én nem tudom pontosan, hogy mi-
lyen lesz, ha megszületünk, de min-

denesetre meglátjuk a mamát, és õ
majd gondoskodik rólunk.

- A mamát? Te hiszel a mamában? Sze-
rinted õ mégis hol van?

- Hát mindenütt, körülöttünk. Benne
és neki köszönhetõen élünk. Nélküle
egyáltalán nem lennénk.

- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle
mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló,
hogy nincs is.

- No de néha, amikor csendben va-
gyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is
érezzük, ahogy simogatja körülöt-
tünk a világot. Tudod, én tényleg hi-
szem, hogy az igazi élet még csak ez-
után vár ránk!

Két  kis  iker  magzat  
beszélget  az  anyaméhben

Istenem, a mi kapcsolatunk, már
a világ teremtése elõtt megvolt.
Nem úgy, hogy én léteztem volna,
hanem úgy, hogy Te öröktõl fogva
gondoltál rám. Neked is volt ádven-
ted, Istenem?! Milyen kifürkészhe-
tetlen vagy te! Senkire rá nem szo-

rulsz, senkit nem vársz, mégis vá-
gyakoztál az én szeretetemre, és
vártad a pillanatot, amikor megte-
remthetsz örök terveid szerint, vár-
tad, hogy mondjam Neked teljes
szívembõl: Teremtõm és Atyám
vagy nekem.

v v v v v v v v v v v v v v v v

Is tennek is  van ádvent je?
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– A Jánoshalmi Harangok szerkesz-
tõbizottságának nevében gratulálok a
megválasztásához, munkájához sok si-
kert kívánunk.

– Szeretnék tájékoztatást kérni az új-
ság olvasói számára, mi az, ami az el-
múlt hetek tapasztalatai alapján el-
mondható a város helyzetérõl?

– Köszöntöm az újság olvasóit. A jó-
kívánságokat köszönöm. Erõre, egész-
ségre, hitre mind-
annyiunknak szük-
sége van, így hát
kívánom mindeze-
ket minden kedves
újságolvasónak.

Továbbá minden
k é p v i s e l õ t á r s a m
nevében köszönöm
a ránk szavazók bizalmát, amivel meg-
tiszteltek bennünket a helyhatósági vá-
lasztáson. Fontosnak tartjuk ezt a bizal-
mat a lakosság rendszeres és hiteles tá-
jékoztatásával is viszonozni. Szívesen
válaszolok a kérdésekre.

– Kezdjük azzal a kérdéssel, ami ta-
lán a legjobban érdekli a lakosságot,
milyen a város pénzügyi helyzete? Tud-
juk, hogy a pénz nem minden , viszont a
választások elõtt két táborra szakadt a
település. Voltak akik azt mondták, hogy
minden a legnagyobb rendben van, má-
sok pedig az ellenkezõjét állították. So-
kan kíváncsiak a valóságra.

– A válaszom az, hogy nincs minden
rendben. Már a 2005-ös évrõl áthozott
feladatok 28 millió forint hiányt vetítet-
tek erre az évre. A 2006-os gazdasági év
elsõ felében a Képviselõtestület a költ-
ségvetés egyensúlyának megteremtése

érdekében többször döntött a hitelfelvé-
tel mellett. A gondok mélyülését mutat-
ja, hogy munkabér hitel felvételére a 9
hónap alatt hétszer került sor. A terve-
zett kiadások pedig megközelítõleg 94
millió forinttal mutattak többet, mint a
bevételek. Ez az összeg az év során még
tovább növekedett, így a szeptember
30-i állapotot tekintve a hiány közel
122 millió forintra duzzadt, és elõrelát-
hatóan az év végéig még tovább növek-
szik. Ezt a folyamatot már ebben az év-
ben nem lehet megállítani, és azután
sem lesz könnyû. 

– Nem lesz egyszerû dolga az új Tes-
tületnek!

– Valóban nem, mert egyszerre két
nehézséggel állunk szemben. Örököl-
tünk egy nagy mennyiségû hiányt a
múltból, másrészt a jövõ évben az álla-
mi normatívák csökkenni fognak. Ke-
vesebb lesz az államtól kapott pénz az
önkormányzati feladatok ellátására, ami
a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását
még inkább megnehezíti. 

Vagy vegyük például az oktatást.
2007-ben a közoktatási támogatások
összege 2,3 százalékkal csökken.
Emögött országosan mintegy 5000 osz-
tály megszüntetésének vagy összevoná-
sának (kb. 100 000 gyerek), és velük
együtt pedagógusok elbocsátásoknak a
szándéka áll. Ezzel szemben itt János-
halmán a Képviselõtestületnek az a
szándéka, hogy a bölcsödétõl a gimná-
ziumig minden kötelezõ és nem kötele-
zõ feladatot megtartson és színvonala-
san mûködtessen. Ezek a szándékok ép-
pen ellentmondanak egymásnak.

Hozhatnám példának az egészség-

A polgármester i  széknek
nincs  hát támlája…
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ügyben tervezett kormányszintû változ-
tatásokat is, mert ezen a téren a lakos-
ság terheinek növekedése várható, mi-
közben a Képviselõtestület a város
egészségügyi szolgáltatásait igyekszik
bõvíteni.

A prognózis szerint csökkennek a re-
álbérek, nõ az infláció, vagyis romlik a
pénz vásárlóértéke, miközben emelkedõ
árakkal számolhatunk, várhatóan tehát
nehezebb lesz a megélhetés. 

Kedves Újságolvasók, azt gondolom
ehhez nem kell további kommentárt
fûzni. Nekünk itt helyben a határozata-
inkkal nem a népszerûségre kell töre-
kedni, hanem arra, hogy a baj mértékét
minél kisebbre csökkentsük.

Nehezíti a dolgunkat, hogy eleve hi-
ánnyal indulunk, és jövõre még keve-
sebb pénzbõl kell gazdálkodnunk, mint
az idén. Nyilvánvalóan nem volt más
választásunk, azonnal meg kellett kez-
denünk olyan intézkedések bevezetését,
amivel megállíthatjuk a pénzügyi hely-
zet romlását. 

A takarékoskodást magunkon kezd-
tük, mert a törvényi minimum összegû
tiszteletdíjat kapja meg a testület min-
den tagja, és a polgármester is. Kisebb a

létszámunk mint az elõzõ testületé volt,
ebbõl is adódik megtakarítás. Jelentõs
költséget csökkentünk azzal is, hogy
nem kapnak külön juttatást a bizottsá-
gok elnökei és tagjai sem, valamint
mindössze két bizottsággal dolgozunk,
az eddigi hét helyett. Ha mindezt össze-
számoljuk a jelenlegi testület mûködése
évente 8,7 millió forint megtakarítást
jelent a városnak.

Nyilvánvaló, hogy mindez még ke-

vés ahhoz, hogy megoldjuk a pénzügyi
nehézségeket, ezért minden önkor-
mányzati fenntartású intézményt taka-
rékosságra szólítottunk fel. Keressük
azt a megoldást, amelyikkel minden ed-
dig végzett feladatot el tudunk látni, de
költségtakarékosabb módon. Régi böl-
csesség: csak addig nyújtózkodhatunk,
ameddig a takarónk ér. Nehéz ebben a
helyzetben optimistának lenni, de bí-
zom a pénzügyes munkatársaim, és
minden képviselõtársam szakértelmé-
ben, emberi hozzáállásában. 

– Milyen a munkakapcsolat a Testü-
let tagjai között?

– Nagy segítség a Testület egysége, a
munkavégzéshez való hozzáállása.
Enélkül nem lehetne kezelni a napi
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ügyeket. Nem túlzok, amikor azt mon-
dom, hogy sok a megoldásra váró fel-
adat. Minden igyekezetünkkel azon kell
lennünk, hogy a problémák száma ne
növekedjen, hanem csökkenjen. Ez
mindenki részérõl olyan hozzáállást fel-
tételez, ami nem áll meg a problémafel-
vetésnél, hanem rövid idõn belül elõ
kell állni egy, vagy több megoldási ja-
vaslattal is. Nagyon pozitív, hogy a
Képviselõtársaim ebben maximálisan
egyetértenek. Olyan szakmai vitákat
folytatunk, amelyek feltételezik a vita-
partnerben a jobbító szándékot. Csak
így lehet eredményes munkát végezni.

– Véleményem szerint ehhez a törek-
véshez szélesebb körben is lehetne csat-
lakozni.

– Helyénvaló a megállapítás, nem
csak a testület tagjai közötti egység a
fontos. Ebben a nehéz helyzetben Já-
noshalma minden lakójának meg kell
érteni, hogy a maga módján hozzá tud
járulni a megoldáshoz. Egyáltalán nem
lesz könnyû elviselni a terheket, de kö-
zösen kell hordozni õket. Az erõsebbek-
nek támogatni kell a gyengébbeket.
Most lesz nagy jelentõsége az összefo-
gásnak, amirõl kezdettõl fogva beszél-
tem.

A város számára létkérdés, hogy jó
döntések szülessenek. A megválasztá-
sunk utáni elsõ hónap azzal telt, hogy
munkaprogramot dolgoztunk ki a folya-
matban lévõ ügyek áttekintésére. A Pol-
gármesteri Hivatal osztályvezetõi min-
den héten más témában tájékoztatták a
képviselõket az oktatásügy, az egész-
ségügy, a pénzügy és a városgazdálko-
dás aktuális kérdéseirõl. Így kellõ mély-
ségben és alapossággal tájékozódtunk
az elõttünk álló feladatokról. Csak ez-
után véglegesítettük a két bizottság fel-
építését, és határoztuk meg a bizottsági
tagok feladatkörét. Ekkor már minden

Képviselõ pontosan tudta, hogy mit vál-
lal, és miért tartozik felelõsséggel.

Valahogy így képzelem el a Képvise-
lõtestület munkájához való csatlakozást
is. Lehetõsége van mindenkinek arra,
hogy ha akar segíteni, azt úgy tegye,
hogy hasznára legyen vele a közösség-
nek. Ne gáncsoskodjon, ne kritizáljon,
hanem véleményével, munkájával se-
gítsen elõrehaladni. Úgy vélem, aki fe-
lelõsséggel gondolkodik, az belátja,
hogy nehéz helyzetben ez az egyetlen
kiút. Véleményem szerint ez mindany-
nyiunk érdeke, a jövõnk függ ettõl.

Az utóbbi idõben a városi rendezvé-
nyeken sok emberrel sikerült szót válta-
ni. Munkánkhoz erõt ad az emberek vé-
leménye. A nehézségeket szóba hozva a
legtöbben a támogatásukról biztosíta-
nak bennünket, és egyetértenek velünk
abban, hogy a szükséges intézkedéseket
most kell meghozni, nincs idõ késle-
kedni. Velünk együtt bíznak abban,
hogy sikerül megállítani a város szeke-
rét a lejtõn. Bennünk, jánoshalmi embe-
rekben van akkora tartás és akarat, a kö-
zösségeinkben pedig van akkora erõ,
hogy együtt meg tudjuk valósítani a ter-
veinket.

Végezetül megjegyzem, örültem vol-
na, ha a város dolgairól nem kellett vol-
na ilyen komor hangvételben beszélget-
ni, de nincs értelme szépítgetni a hely-
zetet. Nem szeretnénk másokat sem és
magunkat sem becsapni. Abban bízom,
hogy a következetes szakmai munka, az
együttmûködés meghozza az eredmé-
nyét, és néhány év múlva már megen-
gedhetem magamnak, hogy néha hátra-
dõljek a székemben.

A közelgõ ünnepekre gondolva, kí-
vánok minden Kedves Újságolvasónak
áldott Karácsonyi Ünnepet, és egy ered-
ményesebb, igazabb, hazugságoktól
mentes, békés Újesztendõt!
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Emlékmû ál l í tása

sokszor embertelennek és istente-
lennek tûnõ világban az imádság
és az õszinte bûnbánat által alkal-
massá tegyük magunkat arra, hogy
az igazi szabadság részeseivé vál-
hassunk. Hogy ezt soha el ne fe-
lejtsük, ezért templomunk külsõ
falára emlékmûvet helyezünk el.
Tóth Sándor iparmûvész és a
Nemzetközi Kerámia Stúdió által
újabb gyönyörû alkotás van szüle-
tõben. A mátraverebélyi nemzeti
kegyhely Máriája került megmin-
tázásra, hogy a Szûzanya közben-
járását kérjük lelki megújulásunk-
hoz.  Elõreláthatólag február-már-
cius környékén kerül az emlékmû
a helyére.

2006. január 1-én a Magyar
Katolikus Püspöki Konferen-
cia imaévet hirdetett meg a
nemzet lelki megújulásáért.
Az imaév kapcsán megemlé-
keztünk a nándorfehérvári
gyõzelem 550. , illetve a
1956-os forradalom és sza-
badságharc 50. évfordulójáról.
Mindkét történelmi esemény
rámutat arra, hogy az ember
szabadság utáni vágya nem
pusztán vágy, hanem minden-
egyes ember alapvetõ joga. Az
igazi szabadság azonban be-
lülrõl fakad, csak tiszta lélek-
kel, õszinte szándékkal, he-
lyes értékrenddel és erõs hittel
valósítható meg. A meghirde-
tett imaév éppen azt a célt
szolgálja, hogy a mai kusza,



Városunkban október 23-án az 1956-
os forradalom és szabadságharc 50. év-
fordulójának ünneplése délelõtt 9 óra-
kor ünnepi szentmisével kezdõdött a
Szent Anna templomban. A Rónaszéki
Gábor plébános által bemutatott szer-
tartást követõn dr. Balogh Zoltán or-
szággyûlési képviselõ, a katolikus kö-
zösség elõtt emlékezett meg 1956-ról.
Beszédébõl idézünk: „A nagy kérdés
ma, 1956. ötvenedik évfordulóján,
hogy mi megtanultuk-e a szabadságot?
A szabadságot is tanulni kell, a felelõs
szabadságot pedig különösen. Milyen
jó, hogy nekünk van kitõl tanulni a sza-
badságot. Megtanulhattuk a szabadsá-
got, természetesen 1956 hõseitõl, de itt
a templomban ne felejtkezzünk el arról,
hogy nekünk van egy nagyobb tanítónk
is a szabadságról. Mi megtudjuk azt az
alaptörvényt, hogy csak az tud igazán

szeretni, akinek ezt megtanították, és
megtanítani a szeretetet nem könyvek-
bõl lehet, hanem úgy, hogy az embert
elõbb szeretik még mielõtt még õ tud-
ná, hogy mi az. Békét adni is csak ak-
kor lehet, ha az emberrel megtapasztal-
tatták milyen az, hogy ha békét adnak
neki. Megbocsátani csak akkor tudunk,
ha meg van az életünknek az alapélmé-
nye, hogy nekünk már megbocsátottak.
Szabadságban az tud élni, akit szabad-
dá tettek. Milyen jó, hogy nekünk van,
aki minket elõbb szeretett, nekünk azt
mondta, hogy békesség néktek, nekünk
elõbb megbocsátott, bennünket szabad-
dá tett. Õ az igaz mérce, a Megváltó Jé-
zus Krisztus, hozzá mérjük a mi életün-
ket, 1956-ban és azután is, hogy való-
ban hihessünk benne, hogy e világ fö-
lött õrködik a rend, az Istennek a rend-
je az emberek javára“. 
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Jubi leumi  megemlékezés
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A koszorúzásokat követõen, Balogh
Zoltán református lelkész és Rónaszé-
ki Gábor plébános emlékezett meg az
1956-os forradalom nagy alakjáról,
Mindszenty József hercegprímásról,

akinek tiszteletére és emlékére a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetségének
Jánoshalmi Csoportja kezdeményezé-
sére emléktáblát avattak a Római Ka-
tolikus Plébánia falán.



JÁNOSHALMI HARANGOK14. oldal 2006. Karácsony

Felbuzdulva a Szent Mónika Közösség
példáján arra az elhatározásra jutottunk,
hogy ne csak a keresztény édesanyáknak,
hanem a keresztény édesapáknak is le-
gyen gyermekeikért imádkozó közössége.
Megalakítjuk hát a Szent József Kört.
Minden hónap elsõ keddjén este 6 óra-
kor a Don Bosco Klubban lesz a közösség
összejövetele, ahol az imádság mellett le-
hetõség lesz az apai gondok megbeszélé-
sére és egymás megerõsítésére. Minden
gyermekét szeretõ keresztény édesapát
hívunk és várunk!

Városunkban a Bé-
ke téri 1956-os forra-
dalom és szabadság-
harc emlékére állított
kopjafánál november
4-i esti hóesésében,
több mint félszáz em-
ber  gyûlt össze emlé-
kezésre és mécses
gyújtásra. Az 1956-os
forradalom és szabad-
ságharc leverésének
50. évfordulója kap-
csán Csizovszki Lász-
ló a Keresztény Értel-
miségiek Szövetségé-
nek országos alelnöke és helyi elnöke ün-
nepi beszédében hangsúlyozta 1956. ok-
tóberében Mindszenty József hercegprí-
más nyolcévnyi börtön után szabadulva
ezt mondta: "Most a magyar szívekben
szeretetre és összefogásra van szükség".
Ez a mondat ma is érvényes, ma is meg-
szívlelendõ. Bízni kell magunkban és

minden nap újra és újra kezdve szeretet-
tel és bizalommal építeni hazánkat, Ma-
gyarországot, és Jánoshalmát. Ez a köte-
lességünk. Az ünnepség végén a résztve-
võk egy-egy égõ mécsest helyeztek el az
1956-os forradalom áldozatainak emlé-
kére állított kopjafa tövénél 

Blázsik Sándor

Mécses  gyúj tás  

Keresztény Édesapák közössége
Szent József Kör

v v v v v v v v v v v v v v v v
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S z e n t  E r z s é b e t  ü n n e p é n
November 19-én, Árpád

házi Szent Erzsébet születésé-
nek 800. évfordulóján jubile-
umi évet kezdtünk. Templo-
munk hagyományaihoz híven
ezen a napon ünnepi szentmi-
se keretében áldottuk meg és
osztottuk szét a „Szent
Erzsébet-kenyereket“. A jóté-
konykodó szeretet gyönyörû
példáját követve elhatároztuk,
hogy az elkövetkezendõ esz-
tendõben különösen is meg-
próbálunk odafigyelni egy-
másra, s lehetõségeinkhez
mérten igyekszünk segítséget
nyújtani minden rászoruló-
nak. 

Buzgó szívvel kérjük ehhez
Szent Erzsébet közbenjárását. 
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J u b i l á n s  h á z a s o k

v v v v v v v v v v v v v v v v

Advent elsõ vasárnapján, december 3-án ünnepeltük a jubiláns házasokat, akik 25,
50, 60 és 65 évvel ezelõtt esküdtek örök hûséget egymásnak. Szeretetben eltöltött
éveik legyen mindannyiunk számára követendõ példa. 

M á l t a i s  a k c i ó
A Magyar Máltai

Szeretetszolgálat és
Spar áruházlánc ebben
az évben is megrendezte
közös akcióját. A mál-
tais aktivisták jánoshal-
mi csoportja a kalocsai
Spar áruházban folyta-

tott gyûjtést karácsony
elõtt a szegények javára.
Az összegyûlt adomá-
nyokból közel 300  cso-
mag készült és jutott el a
rászoruló családokhoz.
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M i k u l á s  2 0 0 6

December elején megérkezett a Mikulás. A kéleshalmi hittanos gyermekek
gyorsan megtalálták, hogy hová rejtette a nekik szánt ajándékát. A jánoshal-
mi Szent Anna templomban személyesen osztotta ki a csokimikulásokat. 



Mint ahogy a néhány számmal ez-
elõtti Jánoshalmi Harangokban azt hír-
ré tettük, megalakult Jánoshalmán is
néhány lelkes család kezdeményezésé-
vel, az utcaapostolok csoportja, akik
minden hónap harmadik keddjén rend-
szeresen találkoznak. A hálózat célja a
város szociális helyzetének felmérése, a
rászorulás különbözõ módjainak felis-
merése, feltérképezése és a megoldatlan
vagy megoldhatatlannak látszó helyze-
tekben való segítségnyújtás. Célunk to-
vábbra is az, hogy minél több segíteni
akaró, tenni vágyó embert bekapcsol-
junk a közös munkába, amelynek lénye-
ge: vegyük észre a körülöttünk élõ em-
berek problémáit és örömeit. Sokszor a
segítségnyújtást csak akkor tudjuk meg-
tenni, ha õszinte odafigyeléssel elbe-
szélgetünk, és így valóban kiderülhet,
hogy a segítségnyújtásnak melyik for-
májára is van szükség.

Legelõször azt gondoltuk, hogy a
sok szociális problémával rendelkezõ
embernek elsõsorban anyagi jellegû se-
gítségre van szüksége. Miután egyre
több emberrel megismerkedtünk, meg-
tapasztaltuk, hogy nagyon sokféle vari-
ációja lehet a segítségnyújtásnak. Pl.
ügyintézés, utánajárás, megfelelõ infor-
mációnyújtás, munkahelykeresés, be-
teglátogatás, adománygyûjtés stb.

Az elmúlt hónapok eseményeirõl:
A legutóbbi utcaapostoli gyûlésün-

kön 28-an voltunk. Ezt köszönhetjük
annak is, hogy nyitottak vagyunk új ér-
deklõdõk jelentkezésére, és lelkesedé-
sünket, amelynek lényege, hogy segíteni
jó, próbáljuk minden embernek átadni.
A  Felsõ-bácskai Mûvészeti Iskola veze-
tõi felajánlották a helyszínt az adomá-
nyok gyûjtésére: ez a Molnár János ut-

cában található, a Mûvészeti Iskola
épületében.

Újdonság még, hogy nem akciósze-
rûen gyûjtünk, tehát nemcsak Kará-
csonykor, vagy Húsvétkor, hanem  fo-
lyamatosan. Minden héten hétfõ dél-
elõtt és délután ügyeletet tartunk és fo-
gadjuk a felajánlásokat.

Az adományok szétosztása az utca-
apostolok segítségével történik, kijelölt
idõpontokban. Így történt ez, amikor az
összegyûlt ruhákhoz vittük el a rászo-
rulókat és mindenki vihetett szükségle-
tei szerint. A tartós élelmiszercsomago-
kat, játékokat, egyéb adományokat sze-
mélyesen visszük el a rászorulókhoz. 

Kezdeményezésünket a Pelikán szo-
ciális otthon örömmel üdvözölte és el-
sõként csatlakozott a segítõk sorába.

Van már külterületen élõ képviselõnk
is, aki éppen a tanyákon élõkért vállal fe-
lelõséget. Ha Jánoshalma minden utcá-
jára találunk felelõs embert, aki az utcá-
ban élõk sorsát figyelemmel kíséri, azt
gondoljuk ez a tevékenység a közösséget
igazán építheti, és egy szociális háló
megvalósulása válik lehetõvé.

Az a tapasztalatunk, hogy sok ember
örömmel üdvözli kezdeményezésünket
és vagy konkrét fizikai segítségével,
vagy felajánlásával, sokszor mindkettõ-
vel támogatja a csoport munkáját.

Bár a csoport úgy tûnik leginkább a
szociális gondok enyhítésére alakult,
mégis munkánk során azt érezzük,
hogy gazdagodunk az emberi kapcsola-
tokban, egyre több embert be tudunk
vonni egyfajta közösségi életbe, és azál-
tal, hogy adjuk idõnket és egyéb dolga-
inkat, közösséget teremtünk esetleg ad-
dig idegen emberek között is.

Dr. Király Ibolya
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Mindennapok örömei



Az egyesület szociális programja az ut-
caapostolok munkája és feladatkörei. Az
egyesület alapgondolata az összefogás, az

együttmûködés, tehát bármiféle akciót,
programot meghirdetünk, eltervezünk,
célunk, hogy minél több embert meg-
szólítsunk, minél több emberhez eljus-
sunk. Együtt szeretnénk megérteni a
hozzánk kapcsolódó segíteni akaró
emberekkel, hogy mit jelent a gyakor-
latra lefordítva
az összefogás.
Munkánkhoz ,
t e v é k e n y s é -
günkhöz, min-
denki kapcso-
lódhat, az egye-
sület nem politi-
kai alapon szer-
vezõdött. Cé-
lunk, hogy az
egyetemes em-
beri értékeknek
teret adjunk,
emellett kiáll-
junk, ezért he-
lyeztük a szoli-
daritást és a test-

vériséget elsõ helyre a szociális program
megvalósításával együtt. Az összefogás itt
az eddigiek folyamán úgy valósult meg,

hogy egyre többeket sikerül be-
vonni a tevékenységünkbe. 

Az egyesület adventi program-
sorozatot is kínált az érdeklõdõk-
nek. December 2-án, 9-én, 16-án
és 23-án Adventi gyertyagyújtást a
plébániai Kápolnában; december
9-én városi mézeskalács sütést az
Alkotóházban; ugyanezen a napon
délután a Molnár János utcában
Karácsonyfa állítást és díszítést és

december 22-én egész nap élõ Betle-
hemet az Alkotóház elõtt. 

Ez a színes és gazdag program az
összefogásról az együtt gondolkozás-
ról, az együttes munkáról szólt. Hi-
szen mindannyian próbáltuk a ma-
gunk kicsiny részét a szervezésbõl
kivenni, ki mennyit tudott és bírt.
Szívesen fogadtunk bárki jó ötletét,
aki csatlakozni akart az alapelgondo-
lásokhoz. Örömmel tapasztaltuk
meg, hogy milyen sokan társultak
kezdeményezésünkhöz. Ezek a visz-
szajelzések további lelkesedést adtak
a munkánkhoz.
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Az Összefogás Jánoshalmáért
Egyesület  életérõl
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A  J á n o s h a l m i  
S z e n t  A n n a

K a t o l i k u s  Á l t a l á n o s
I s k o l á é r t  A l a p í t v á n y
köszönetet mond mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-ával

támogatták az alapítványt.
A befolyt összeget:

191 373 Ft-ot,

az alapítvány alapító okiratában foglaltak
szerint az iskola oktatási, nevelési célkitû-
zései megvalósításának támogatásához, a

tantermek bútorzatának felújítására
használjuk fel.

Adószámunk: 18341797-1-03

Kérjük 2006. évi adóbevallásuk készítése-
kor se feledkezzenek meg az alapítványról.

November végén nyílt napok ke-
retében nézhették meg a szülõk,
hogy milyen módszerekkel tanul-
nak a diákok, és hogyan dolgoz-
nak gyermekeik a különbözõ
órákon. Ezeken a napokon a le-
endõ elsõsök szülei is látogatást
tehettek az órákra, hogy megis-
merjék mi is vár jövõre a kisgyer-
mekeikre.

A katol ikus  iskolában tör tént
A gyerekek örömére elkészült az udvari
fajáték, amit a szülõi jótékonysági bál-
ból finanszíroztunk (jobb oldali ké-
pünk). A mesemondó verseny zsûrije és
boldog nyertesei: I. Kiss Balázs 4. osztá-
lyos, II. Balogh Kata 1. osztályos és III.
helyezett Juhász Klaudia 1. osztályos ta-
nuló (alsó képünk).

Iskolánkban már kilenc éve folyik
úszásoktatás, amelyen a mindenkori
harmadik osztályos tanulók vesznek
részt. A tanfolyam teljes költségét az
iskola biztosítja, a szülõknek csak az
útiköltséghez kell hozzájárulniuk.
Az oktatást Bátyai Gáborné és Bátyai
Gábor tartja. A lelkiismeretes munká-
juknak köszönhetõen a gyerekek már
az elsõ egy-két alkalom után nagy
örömmel próbálták elsajátítani az
úszás tudományát.
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A diákok kulturális
est keretében mutat-
hatták meg a kedves
szülõknek és vendé-
geknek, hogyan tud-
nak táncolni, zenélni,
énekelni, elõadni
vagy színészkedni.

Nagy élményt jelentettek a gyerekek-
nek a rendõrségtõl kapott akkumulá-
torral mûködõ motorok, autók és
közlekedési táblák, melyek  segítsé-
gével gyakorolhatták a szabályos
közlekedést az iskola udvarán kilakí-
tott KRESZ-parkban.

A jó gyerekeket, meg azo-
kat is, akiknek ez nem min-
dig sikerül, az idén is meg-
látogatta személyesen a Mi-
kulás. Fevételünk az
elsõsöknél készült, akik
talán a legjobban várták az
ajándékosztót.

Ádventi lelki na-
punkra már régi
ismerõsként ér-
kezett két do-
monkos szerzetes
és segítõjük. Ve-
zetésükkel a gye-
rekek szívét a kis
Jézus születésé-
nek várása töltöt-
te el. Ezúton is
köszönjük, hogy
eljöttek hozzánk.
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Szent Erzsébet
ünnepén az
óvodások is ré-
szesültek a
megáldott ke-
nyérbõl, mely
egyben jelké-
pezte az adako-
zó szeretet fon-
tosságát. A ki-
csik és a szülõk
örömére a
nagycsoporto-
sok felelevení-
tették Szent Er-
zsébet életének
l e g f o n t o s a b b
eseményeit.

Szeptemberben tartotta meg az óvoda a hagyományos terményáldási ünnepséget, mely-
nek keretében a gyerekek mûsorral adtak hálát a Mennyei Atyának a terményekért.

A Kis  Szent  Teréz  Óvodában
történt
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Advent

„Harmatozzatok, égi magasok!/ Téged
vár epedve, a halandók lelke./ Jöjj el, édes
üdvözítõnk!“ – zeng az ének december
hónapban, advent idején.

Kezdõdik az új egyházi év. Isten utáni
vágyakozással imádkozunk. Reményke-
dünk, hogy Isten ígéretei beteljesülnek.
Hívõ várakozással és ember-létünk min-
den ínségével sóhajtjuk - "Jöjj!"

Az öröm reménye, a reménység öröme
tölti meg adventi készülõdésünket. Örü-
lünk annak, hogy Isten megteremtett,
hogy azért alkotott meg, hogy szerethes-
sük õt és egymást. Arra törekszünk, hogy
a gyermekek kicsiny lelkében a karácsony
ünnepe ne csupán a feldíszített fáról és az
ajándékozásról szóljon, hanem lehetõleg
minél többet értsenek meg Istennek abból
a határtalan jóságából, amellyel közénk
küldte egyszülött fiát. Óvodánkban ha-
gyománnyá vált, hogy az advent elõtti hé-

ten a szülõkkel közösen készítjük el az ad-
venti koszorút. Öröm és hála tölti meg szí-
vünket, mikor régi óvodásaink is vissza-
térnek óvodánkba és segítenek kis testvér-
üknek a karácsonyi készülõdésben, és al-
kotó ötleteiket is hasznosíthatjuk a díszí-
tésben. Az elsõ közös ünnepélyes gyertya-
gyújtásra Plébánia kápolnájában került
sor. Köszönjük a szülõknek, hogy ott is
velük és gyermekikkel együtt gyújthattuk
meg az adventi koszorú elsõ gyertyáját. A
közös készülõdés jegyében zajlik a kará-
csonyfadíszek készítése, valamint a mé-
zeskalács sütés.

A közös ünnepléssel a Szent Család esz-
ményét szeretnénk elmélyíteni szülõkben,
gyermekekben egyaránt. A karácsony
szent ünnepe alkalmából kívánjuk, hogy:

"Szülessen meg a Kis Jézus mindenki
szívében, töltse el az egész földet, igazi
szent béke!"                          Huszár Imréné
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Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót
hosszú estéken remegve lestem.
Vártam nyílását azon a sok-sok
felejthetetlen
szép, gyermekkori karácsonyesten.

Kipirult arccal, dobogó szívvel,
úgy vártam, mikor fordul a zárja,
mikor tárul fel, mikor ragyog fel
a titkok fája.
Ó, hogy csábított minden kis ága!

Rég volt… azóta évek repültek,
és messzirõl int már az öregség,
s azt veszem észre, felnõtt, vén gyerek
- ez már nem emlék, - 

a karácsonyi ajtót lesem még!

Ó, de már többet tudok azóta!
Gazdagabb titkok hívnak és várnak!
Ragyogóbb minden karácsonyfánál,
mit a szem nem láthat
országában a dicsõ Királynak!

Tudom, az ajtó egyszer kitárul.
S jöhetnek gondok vagy szenvedések,
ez ad most nékem derût, nyugalmat,
hogy ott az élet
az ajtó mögött… s már küszöbén élek!

A  k a r á c s o n y i  a j t ó

Áldott, boldog, békés 
Karácsonyt,

Isten áldásaiban gazdag,
igazi értékekben bõvelkedõ
új esztendõt kívánunk
kedves olvasóinknak!


