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A karácsony titka 
 

 

A karácsonyról írni nehéz. Nehéz, mert szinte mindenki ír, beszél róla és emiatt megeshet, 

hogy a gondolatok közhelynek tűnnek. Nehéz azért is írni róla, mert minden embernek 

más-más értékeket jelenít meg. Igaz azonban az ősi prófécia: ”A nép, amely sötétségben 

jár, nagy fényességet lát, és az emberek hirdetik az örömhírt.” 

Ez nemcsak a hitben, de a valóságban is igaz, hiszen karácsonyig egyre rövidebbek a 

nappalok. Későn, fáradtan, ködösen érkezik a reggel és korán leszáll az est. Ugyanakkor 

torlódnak mindennapjainkban a programok.  Mégis a hozzánk közelítő ünnep, a karácsony ünnepe egyre 

nagyobb fényességgel világít. Öreg, fiatal türelmetlenül várja a megérkezését, csendességét, melegét, 

meghittségét. Várjuk az ajándékot, a jókívánságot hozó postást, régen, vagy ritkán látott szeretteinket. 

Kérdezzük önmagunkat: Vajon mi a karácsony 

titka? A hívők számára, az hogy emberré lett Isten 

azért jött, hogy szolgálja az embereket, mutassa a 

szeretet útját. Fenséges gondolat ez, amelyet 

természetesen csak a hit tesz érthetővé.  

Én azt hiszem, a nem hívők is ugyanúgy 

vélekednek. A karácsony titka, varázsa az a 

szeretet, mely értelmet ad életünknek. Az a szeretet, 

mely egyfajta felismerés is, hogy valakinek 

szüksége van ránk. 

Kérdezzük önmagunkat! Ha ennyire várjuk, miért 

nem rendezünk minden hónapban ehhez fogható 

ünnepeket? Vajon valóban jobban szeretjük 

egymást decemberben, mint egyébként? És ha ez a szeretet nemcsak karácsony idejére szól, akkor miért nem 

mutatjuk ki év közben ugyanezt a szeretetünket? Miért akarunk karácsonykor együtt lenni mindazokkal, akiket 

szeretünk? És miért nem akarjuk látni őket máskülönben? Miért idegeskedünk csendes együttlétek helyett? 

Miért bosszantjuk őket meggondolatlan kijelentéseinkkel, cselekedeteinkkel?  

Nehéz erre feleletet adni. Olyat, ami hihető, és igaz is. Egy biztos, a karácsony varázsa mindenkit megérint. 

Hoz reményt, világosságot és pótolni igyekszik mindazt, amiről az egész évi rohanásban megfeledkezünk. 

Jóllakik a lélek, ha más lelkek táplálják, kiegészítik egymás hiányosságát és értelmet, örömöt adnak a 

következő karácsonyig.  

 

Kívánom Ősi valamennyi lakójának, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé ezt az 

ünnepet úgy, hogy kisugárzása hassa át az előttünk álló év hétköznapjait is! 

Meghitt ünnepet, áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánok! 

 

Kotzó László 

polgármester 

 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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„... üdvözlégy kis Jézus reménységünk, Aki ma váltságot hoztál nékünk, meghoztatd az igaz hit világát, 

megnyitád szent Atyád mennyországát ... (részlet az egyik karácsonyi énekből) 
 

Mit jelent számomra Szent Karácsony ünnepe? 
 

Szeretett Testvérek! 

Kedves Olvasók! 
 

Nem egyszerű röviden megfogalmazni erre a kérdésre a választ! De pár gondolatban megpróbálom 

röviden összefoglalni.  

A karácsony számomra egy gyönyörű kezdet, amelyet a Jó Isten az Ő Fia által adott meg nekünk. 
Ez a kezdet pedig nem más, mint az emberiség megváltásának elindulása. Ez az elindulás a legemberibb 

módon történt meg. Gyermekké lett Jézus, Aki által hitem szerint maga az Isten lépett be ebbe a világba, 

nagyon is emberi és megfogható módon. Ennek az örömnek a megünneplése érkezik el nemsokára, szinte már 

csak egy pár nap múlva. Ha erre figyelünk, akkor láthatjuk, hogy mennyire emberi tudott lenni az Isten.  

Nem elvont módon, hanem nagyon is érthető módon közelít ma is felénk. Elgondolkoztat, hogy 

fontos a család, fontos az édesanya, fontos az embertárs szeretete. Rádöbbent arra is, hogy ne csak, és 

elődlegesen ne a külsőségekben keressük a boldogságot, mert nem ott van, s nem találjuk meg ott.  
Megható de egyben óriásian nagy üzenetértéke van a betlehemi jászoloknak, amelyeket szent karácsony 

ünnepére állítunk! Az első betlehemállítás történetét Celánói Tamás örökítette meg. Assisi Szent Ferenc az 

itáliai Greccióban 1223-ban megkérte egy barátját, hogy rendezzen be egy barlangot és készítsen jászolt, 

hozzon szalmát, szamarat és ökröt és értesítse a pásztorokat, és így „alkalmi színészekkel” felelevenítették a 

szent karácsonyi éjszaka eseményeit. Lehet sőt szólni is kell a betlehemi kisded Jézushoz, hogy igazi örömet 

sugározzon ránk, az idei karácsonykor is! 

Egyszer egy kedves történetet hallottam, amely megragadott. Egy fiatalember teli gonddal, problémával 

a templomba megy a karácsonyi idő alatt és a betlehemi jászol előtt imádkozik. Fáradt volt és elbólintott 

imádság közben és azt álmodta, hogy megszólal a kis Jézus a betlehemi jászolból, és nevén szólítja. Azt 

kérdezi, hogy mit kér tőle ajándékként. Ő csak szeretetet kért és békét a világnak! A kis Jézus megígérte, hogy 

megpróbál segíteni neki ebben! De Ő is kért tőle valamit. Az ember megkérdezi, hogy mit? Ő csak annyit 

válaszolt Neki, hogy: „Add Nekem a bűneidet, a gyötrelmeidet, a bánatodat, az aggodalmaidat stb…”. 

Emberünk erre megkérdezi Tőle: „Miért nem mást kérsz kis Jézus?!”. A kis Jézus így felelt: „Te ezzel ne 

törődj, csak higgy erősen továbbra is benne, hogy Én tudok neked ebben segíteni! Higgy abban, hogy fogok is 

segíteni Neked!”. S ha ezeket odaadtad Nekem folytatja Jézus, akkor kérhetsz még sok szép dolgot is 

szeretteidnek, barátaidnak és önmagadnak is! De az első kérésemet soha se feledd el! 

Karácsonykor Jézus elindul itt a földön szíveinkhez, hát talán röviden ezt a nagy örömet jelenti 

nekem szent karácsony ünnepe. Induljunk mi is el Jézussal együtt az örök élet felé, amely út majd a 

húsvéton át (a legnagyobb ünnepünk, s karácsony a kezdet, húsvét a cél) a mennyországba visz.  

 

Ezen gondolatokkal kívánok imádságos szeretettel, minden Kedves Hívünknek, Olvasónak és 

Szeretteiknek áldott szent kegyelemteljes karácsonyt, és örömteli új esztendőt: 

 

Beke Zsolt H. esperes – plébános 

2016. Karácsonyán 

 
 

Ünnepi szentmisék 
 

Dátum Katolikus Egyház Református Egyház 

2016. december 24. 22.30 óra 17.00 óra 

2016. december 25. 8.30 óra 9.00 óra 

2016. december 26. 8.30 óra 15.00 óra 

2016. december 31. 17.30 óra  17.00 óra 

2017. január 1. 8.30 óra  9.00 óra 

2017. január 6. 17.30 óra  

2017. január 8. 8.30 óra  
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Látványosan, izgalmasan és interaktívan a mai kor eszközeivel! 

 

A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” kiemelt projekt 

keretében iskolánk 3 db interaktív táblát és a hozzá kapcsolódóan projektorokat és laptopokat kapott. Ezekkel az 

eszközökkel olyan informatikai infrastruktúra jött létre, amely hatékonyan segíti a tanulói előremenetelt és 

motiváltabbá teszi a tanulók órai munkáját.  

Az első ütemű fejlesztés befejezéseként tavaly 

november végén megérkeztek az interaktív 

táblák, s így már minden felső tagozatos 

termünkben használhatjuk ezt a korszerű 

eszközt. Ehhez segítséget kaptunk képzések 

terén is egy konkrétan az interaktív táblához 

kapcsolódó továbbképzéssel.  

A projekt befejezéseként két földrajz bemutató 

órát tartottunk (Vidamon Ildikó a 7. osztályban 

és Katona Péter a 8. osztályban), melyen 

tanulóink megmutatták, hogy milyen remekül 

elboldogulnak a digitális világban. Az órára 

meghívtuk a tanulók szüleit és iskolánk 

dolgozóit is. Az óra elemzésekor közösen 

állapítottuk meg, hogy látványosabb és 

érdekesebb így az óra, de azért nincs mese, 

tanulni itt is kell.                           (Katona Péter) 

 
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” 

(Kalkuttai Teréz Anya) 

 

 

Vagyonvédelmi felhívás 
 
A karácsonyi vásárlások, az adventi készülődések idején fokozott óvatosságra és 

körültekintésre hívják fel a várpalotai rendőrök a vásárlók figyelmét. A bevásárlóközpontok, 

piac és üzletek környékén tájékoztatókat adnak át a rendőrök és tanácsokat, ajánlásokat 

fogalmaznak meg az áldozattá válás megelőzése, valamint a vagyonvédelem érdekében.  
 

Rendszeresen előfordul, hogy a boltok, piacterek nagy forgalmát használják ki a tolvajok és 

megkárosítják a vásárlókat. Az esetek túlnyomó részében végképp búcsút kell mondani 

értékeinknek, kedvenc és nélkülözhetetlen használati tárgyainknak. A kellemetlen helyzetek és 

a felesleges bosszúságok némi odafigyeléssel elkerülhetőek. A rendőrök elővigyázatosságra intik a lakosságot és a 

tanácsaik megfogadását ajánlják.  
 

- A karácsonyi vásárlások alkalmával gépjárműveik utasterében ne hagyjanak értéket, még kabátot sem! A 

navigációs rendszer és mobiltelefon tartóját is távolítsa el a szélvédőről, ne utaljon arra, hogy ilyen készülék 

fellelhető a gépjárműben. Győződjön meg arról, hogy az autót bezárta-e! 

- A házaló árusokat ne engedje be lakásába.  

- Az ajándékot lehetőleg üzletben vásárolja meg! 

- A vásárlások alkalmával értékeire, telefonjára, kézitáskájára fokozott figyelmet fordítson, ne helyezze azokat 

jól látható helyre, és semmiképp ne hagyja őrizetlenül, még rövid időre sem!  

- A bankkártyájának PIN kódját ne tárolja a kártya mellett, illetve a pénztárcájában! 

- A vásárlást követően, a csomagok autóba történő pakolása közben is legyen elővigyázatos!  
 

Kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az adományozási kéréssel Önhöz fordulókkal szemben. A jóhiszemű, 

másokon segíteni szándékozó embereket kihasználva előfordul, hogy az elkövetők szervezetekre hivatkozva 

adományként különböző pénzösszeget kérnek, vagy csalnak ki. Amennyiben az ünnepek alkalmával anyagi 

segítséget kíván nyújtani, azt hivatalos szervezetek számlájára történő befizetéssel tegye meg.  
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Orvosi rendelési idő változás!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karácsonyi receptötlet – Szilvával töltött sertésszűz 
 

Hozzávalók (3 adag): 50 dkg sertésszűz, 18 dkg aszalt szilva, 20 dkg bacon (szeletelt), só, bors 

ízlés szerint, 1 ek vaj, 1 ek olívaolaj 

Elkészítés: A sertésszűzet a rajta lévő hártyáktól, zsírdarabkáktól megtisztítjuk. 

Egy alkalmas konyhai eszköz segítségével lyukat fúrunk a szűzpecsenye belsejében. 

A puha aszalt szilva szemeket apróbb darabokra vágjuk és egyenletesen beletömködjük a szűzpecsenye 

közepébe. A hús külső részét finoman sózzuk és borsozzuk. Jót tesz neki, ha sütés előtt, fóliával letakarva 

néhány órát szobahőmérsékleten pihentetjük a húst.  

A pihentetés után egy serpenyőben felhevítjük a vajat és az olívaolajat és pár perc alatt minden oldalról kérget 

sütünk a húsra. 

A baconszeleteket vágódeszkára rendezzük ránk merőlegesen, egymást kissé átfedve. Középre helyezzük a 

szilvával töltött szűzpecsenyét (aljával felfelé), majd először az egyik, utána a másik oldalról is felhajtjuk a 

baconszeleteket. 

Egy tepsi alját vékonyan kivajazunk vagy olajjal kenjük és a vágódeszkáról óvatosan megfordítva beletesszük a 

sertésszűzet. 200 fokra előmelegített sütőbe dugjuk, kb. 18-20 percre. 

A sütőből kivéve rácsra tesszük a húst, tálalás előtt néhány percig pihentetjük. 2 cm vastag szeletekre vágva 

kínáljuk. 

Jó étvágyat! 

           

Meghívó 
 

Az Ősi Általános Iskola diákjai szeretettel meghívják Önöket 

2016. december 21. (szerda) 16.00 órakor megrendezésre kerülő 

 Falukarácsony ünnepségre. 

Fellépnek: az Ősi Általános Iskola diákjai 

Helyszín: Ősi Művelődési Ház 
 

 
Köszönet 

 

Ősi Község Önkormányzata nevében tisztelettel megköszönöm az Ősi Advent programsorozat 

szervezőinek, fellépőinek, hogy szebbé, családiasabbá tették a várakozás időszakát, lakosságunknak 

pedig, hogy ellátogattak a rendezvényekre, s együtt ünnepelhettünk.  

Kotzó László polgármester 
 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt 

Olvasókat, hogy jövő évtől 

új rendelési idő kerül 

bevezetésre. 

Dr. Várkonyi Zoltán 

háziorvos rendelési ideje 

2017. január 1-jétől: 

hétfő:     8.30 – 12.00 

kedd:   12.00 – 16.00  

szerda: 12.00 – 15.00 

csütörtök: 8.30 – 11.30 

péntek:     8.30 – 11.30 

Iskolaorvosi ellátás kedd: 8.00 – 10.00  

Tanácsadás kedd: 11.00 – 12.00 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/sertes-szuzpecsenye
http://www.nosalty.hu/alapanyag/aszalt-szilva
http://www.nosalty.hu/alapanyag/bacon
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/olivaolaj

