
Az apa fáradtan tér haza a munkahelyéről, 
és leroskad a fotelbe. Hétéves kisfia jön oda 
hozzá, és megkérdezi:
- Mondd Apa, neked mennyi az órabéred?
Az apja haragra gerjed:
- Miért kérded?! Csak nem valami hülye játé-
kot akarsz megvetetni velem? Azonnal mars 
a szobádba!
A kisfiú szemébe könnyek jelennek meg, de 
illedelmesen felmegy a szobába, és becsuk-
ja maga mögött az ajtót.
Ahogy az apa ül a fotelben, még forronganak 
benne a nap eseményei, ahogy a főnö-
ke megint újraíratta vele a prezentációját, 
ahogy a kollégája 3 nappal a projekt vége 
előtt elment betegállományba... Kezébe te-
meti az arcát.
- Mikor lesz ennek vége? - kérdezi magától.
Aztán eszébe jut a gyerek. - Talán nem kellett 
volna így bánnom vele... Lehet, hogy csak 
egy ártatlan kérdés volt, és én értettem fél-

re, azért mert úgy érzem, a környezetemben 
már mindenki rajtam élősködik - gondolja 
magában, és elindul felfelé a lépcsőn. Benyit 
a gyerek szobájába, ahol a fia a földön kupo-
rogva játszik magában.
A fiú felnéz, és újra megkérdezi:
- Apa, neked mennyi az órabéred?
- Négy dollár fiam.
- És tudnál nekem adni két dollárt?
Az apa gyanakvó tekintettel ránéz a fiára, és 
azon töpreng: remélem nem valami játékot 
akar venni belőle magának... Majd meg is 
kérdezi tőle:
- Mire kellene neked az a két dollár?
- Mindjárt megmutatom! - mondja a gyerek 
sejtelmes mosollyal az arcán.
Apja előveszi a két dollárt, és odaadja a fi-
ának. Mire a fiú benyúl a takarója alá, és 
előveszi a spórolt pénzét. Elkezdi összera-
kosgatni az aprót, ami összesen két dollárra 
jön ki. Hozzáteszi a most kapott másik két 
dollárt, és boldogan az apja felé nyújtja:
- Apa! Most, hogy kifizetem neked, tudsz ve-
lem is lenni egy órát, hogy együtt játszunk?
Néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy 
igazán gazdag emberrel, aki a következőt 
mondta, amely alapjaiban megváltoztatta 
a gondolkodásomat: „Bármit megtehe-
tek, amit csak akarok. Illetve... egy dolgot 
mégsem: a 22 éves lányomat már nem 
tudom visszaültetni a hintába, hogy játsz-
hassak vele.”
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MEGŐRZI AZ ÁRVÁT  MEGŐRZI AZ ÁRVÁT   
Az első oldali rövid igeszakasz magyarázata

Ez meglepetés lenne, hiszen minden jel arra mutat, hogy este besötétedik. Isten cselekedete olykor 
azonban annyira meghaladja minden reménységünket és úgy megszégyeníti félelmeinket, hogy ámulva 
kell dicsérnünk mérhetetlen kegyelmét. Nem, nem úgy lesznek a dolgok, ahogyan szívünk jövendöli: 
az est homályából nem éjféli sötétség lesz, hanem hirtelen előtörő napvilág. Ezért soha ne essünk 
kétségbe. A legnehezebb időkben is bízzunk az Úrban, aki a halál árnyékának sötétségét is napvilággá 
változtathatja. Mikor egyre elviselhetetlenebbé vált a téglavetés munkája, akkor jelent meg Mózes; 
amikor a legnagyobb a nyomorúságunk, akkor vagyunk a legközelebb a szabaduláshoz.
Erősítse hát ez az ígéret türelmünket, mert csak akkor törhet elő a teljes fény, amikor saját vágyaink és 
elvárásaink már teljesen szertefoszlottak. A hitetlenek napja lemegy világosban is, az igazak számára 
azonban felkél a nap, mégha éjszaka is van már. Ezért várjuk türelemmel a mennyei fényt, amely talán 
késlekedik, de amikor felragyog, megérezzük, hogy érdemes volt rá várnunk.
Jöjj én lelkem, fogadd el ezt az ígéretet, és énekeljed annak dicséretét, aki életedben és halálodban 
megáld téged, sokkal gazdagabban, mint ahogyan azt mi, emberek valaha is elképzelhetjük.

C. H. Spurgeon „Isten ígéreteinek tárháza” c. könyvéből

4. old.

Egy New York-i taxis különös utasa

Volt egy időszak az életemben - úgy húsz év-
vel ezelőtt - amikor taxisofőrként kerestem a 
kenyerem, New Yorkban. Igazi cowboy-élet 
volt, nem volt főnököm. És mint a szeren-
csejátékos, annyira élveztem, hogy minden 
egyes új utas más és más, előre megjósolha-
tatlan élményt tartogatott: pont, mint amikor 
kockát dobsz a játékteremben. Amire nem 
számítottam, hogy az autóm elkezdett amo-
lyan gyóntatófülkeként is üzemelni. Éjszaka 
vezettem, nem láttam az utast, csak men-
tünk, mint két idegen az éjszakában, és hall-
gattam, ahogy alkalmi útitársam az életéről 
mesél. Olyan bensőséges dolgokat osztottak 
meg velem, amelyekről fényes nappal, szem-
től szemben biztosan nem beszéltek volna.
Egyik éjjel megérkeztem a megadott címre 
és dudáltam. Néhány perc várakozás után 
megint megnyomtam a dudát. Ez volt az-
napra az utolsó fuvarom, úgyhogy már azon 
voltam, hogy inkább hazaindulok. De aztán 
mégis inkább kiszálltam, elsétáltam az ajtóig 
és becsöngettem. 
- Egy pillanat! - válaszolt egy törékeny, idős 
hang odabentről. Hallottam, hogy valamit 
vonszolnak a padlón.
Kisvártatva kinyílt az ajtó. Kilencvenéves-for-
ma, aprócska asszony állt előttem. Kartonru-
hát viselt és kis kalapot, kalaptűvel. Úgy né-
zett ki, mintha egy régi, fekete-fehér filmből 
lépett volna ki.
Mellette egy kis bőrönd pihent. Ahogy be-
néztem a lakásba, olyan volt, mintha évek 
óta senki sem lakna benne. A bútorokat fe-
hér lepedőkkel terítették le. Nem voltak órák 
a falakon, egyetlen kép vagy dísztárgy sem 
a polcokon. A sarokban egy kartondoboz ár-
válkodott, mindenféle fotókkal és vázákkal 
teletömve.
- Kivinné a bőröndömet a kocsihoz? Szeret-
nék néhány percre egyedül maradni. Aztán, 
ha Ön is úgy gondolja, visszajöhetne értem, 
hogy lekísérjen az autójáig. Nem vagyok va-
lami jó erőben.
Miután beraktam a bőröndöt a csomagtar-
tóba és visszaértem, belém karolt. Lassan, 
nagyon lassan odasétáltunk a taximhoz. Köz-
ben végig a kedvességemért hálálkodott.
- Semmiség! Minden utasommal úgy bánok, 
ahogyan mástól is elvárnám, hogy az édes-
anyámmal bánjon. - feleltem neki.
- Milyen jó fiú maga! - mondta ahogy beült 
a hátsó ülésre. Odaadta a címet, aztán meg-
kérdezte: - Mehetnénk esetleg a belvároson 
keresztül?
- Nem az a legrövidebb út! - vágtam rá gyor-
san.
- Ó, azt egyáltalán nem bánom - mondta. Egy 
hospice-házba (haldoklók vonulhatnak ide) 
tartok.
Belenéztem a visszapillantó tükörbe. 

A szemeiben könnycseppek csillogtak.
- Nincs már családom. Mindenki meghalt. Na-
gyon csendesen beszélt. A doktor úr szerint 
nekem sincs túl sok hátra. Csendben a mű-
szerfalhoz nyúltam és kikapcsoltam az órát.
- Mit szeretne, merre menjünk?
A következő két órában bebarangoltuk a 
várost. Megmutatta nekem azt az épületet, 
ahol réges-régen liftes kisasszonyként dolgo-
zott. Aztán elmentünk abba a városrészbe, 
ahová új házasként a férjével költöztek. Egy 
picit megálltunk egy bútorraktár előtt. Azt 
mondta, lány korában az még bálterem volt, 
és a többiekkel odajártak táncolni.
Néha megkért, hogy álljak meg egy-egy 
sarkon vagy egy épület előtt. Nem mondott 
semmit, csak maga elé révedt.
Ahogy a hajnal első sugarai megjelentek a 
horizonton azt monda: - Most már mehe-
tünk. Elfáradtam. Szótlanul haladtunk a meg-
adott címig. Alacsony épület volt, a feljáró az 
előtetővel fedett főbejáratig vitt.
Két egyenruhás alkalmazott jelent meg, 
ahogy megérkeztünk az ajtó elé.
Profi udvariassággal segítettek, figyelték az 
asszony minden mozdulatát.
Kinyitottam a csomagtartót, és elvittem a bő-
röndöt az ajtóig. Az utasomat már beültették 
egy kerekesszékbe.
- Mennyivel tartozom? - kérdezte és benyúlt a 
retiküljébe a pénztárcájáért.
- Semmivel! - feleltem.
- Magának is meg kell élnie valamiből! - 
mondta.
- Vannak más utasaim is - szereltem le.
Aztán, egy hirtelen ötlettől vezérelve lehajol-
tam és megöleltem. Meglepő erővel szorított 
magához.
- Nagy örömöt okozott egy kis öregasszony-
nak, köszönöm! - mondta végül.
Megszorítottam mindkét kezét és visszasétál-
tam a kocsihoz. Hallottam, ahogy mögöttem 
becsukódik a ház ajtaja. Egy életre zárták rá 
az ajtót.
Aznap csak vezettem, céltalanul. Nem vittem 
utasokat. Nem volt kedvem beszélni. Egyre 
csak az járt az eszemben, mi lett volna, ha az 
asszony egy dühös sofőrt fog ki? Vagy valakit, 
aki türelmetlen? Vagy mi lett volna, ha én ma-
gam vagyok türelmetlen és elhajtok kopogás 
nélkül? Lassan megértettem, hogy egész éle-
temben nem tettem még fontosabb dolgot, 
mint előző éjszaka.
Egész életünkben a nagy dolgokra várunk. 
És a nagy dolgok néha meglepő álruhában 
érkeznek: úgy vannak csomagolva, hogy 
aki nem figyel, az észre sem veszi, hogy 
mennyire fontos lehetőséget mulasztott 
el.
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Kegyelemteljes Karácsonyt!

Uram, köszönöm neked, hogy így évvége felé elgondolkodhatok az életem felől. Kér-
lek, mutasd meg nekem eddigi tékozlásaimat, szívem gonoszságát, konokságomat, 
hogy tudjam azokat teljesen átadni drága Jézus neked. Köszönöm, hogy már tudom: 
annak lehet igazi Karácsonya, aki a szívét már neked „jászolul” átadhatta vagy átadja. 
Köszönöm, hogy én magam is kérhetem: szüless meg bennem is Jézus! Szüless meg 
bennem, hogy lehessen nekem is örök karácsonyom, otthonom a mennyben és ne 
kelljen a kárhozatra mennem. Szüless meg bennem, hogy már itt a földi életben is 
boldog, békés, kiegyensúlyozott és bátor lehessek. Köszönöm, hogy ez az ige nekem 
szól: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.”  (Ef. 
5, 14.) Kérlek, ragyogd be Istenem az életem, és ragadj ki halálos állapotomból! Ámen.

Mai ImaMai Ima

Apa, neked mennyi az órabéred?

„Fény lesz még a sötétségből is,  ...világos lesz még este is” (Zak 14,7).

Egy fáradt kinézésű asszony ment a zöldséges 
üzletébe és kért annyi élelmiszert, ami elegen-
dő ahhoz, hogy karácsonyi vacsorát készítsen a 
gyermekeinek. A zöldséges megkérdezte tőle, 
hogy mennyit tud költeni. Az asszony ezt felel-
te: - Férjem meghalt a háborúban, semmit nem 
tudok fölajánlani, csak egy kis imádságot.
A boltos utólag megvallotta, hogy nem nagyon 
volt szentimentális azokban a napokban. A 
zöldségüzletet nem lehetett fönntartani imád-
ságokkal, ezért így válaszolt:
- Írja le egy papírra az imádságát! - miközben 
folytatta a munkáját. Legnagyobb meglepeté-
sére az asszony elővette ruhája zsebéből a pa-
pírlapot, és átadta a zöldségesnek:
- Még az éjszaka megírtam, amikor őrködtem 
beteg gyermekem ágya felett.
A zöldséges átvette a papírlapot, miután föl-
ocsúdott a meglepetéséből. Már bánta, hogy 
ezt kérte az asszonytól, mert ugyan mit tudna 
ő kezdeni egy imádsággal. Aztán egy ötlet fo-
gamzódott meg benne. A mérleg egyik tányér-
jára, a súlyok helyére az imádsággal tele írt 
papírlapot tette anélkül, hogy elolvasta volna, 
majd így szólt:
- No, meglátjuk most, hogy mennyi élelmiszert 
ér a maga imádsága! - mondta.
Nagy meglepetésére a mérleg nyelve meg sem 
mozdult, amikor egy kenyeret tett a mérleg 
másik tányérjára. Zavarában és megdöbbené-
sében újabb élelmiszereket pakolt a mérlegre, 
amit csak hirtelen elérhetett a kezével. Eköz-
ben már a vásárlók is figyelték a történést. Pró-
bált kemény lenni, de nem sikerült neki.
Arca elvörösödött és dühös volt, mert a mér-
leg nyelve meg sem mozdult, hiába pakolta az 
élelmiszereket egymásra.
Már látszott rajta a zavartság, mire így szólt:

Az oldalt szerkesztette:
Dr. Tóth Ágnes

- Ez minden, amit a mérleg egyszerre képes 
lenne megmérni. Itt van egy zacskó. Tegye 
bele az élelmiszereket, és hagyjon most már, 
mert el vagyok foglalva. Az asszony mélyen só-
hajtva, és könnyek között kézbe vette a nagy 
tasakot és kezdte belepakolni az élelmiszere-
ket, miközben ruhájának szegélyével törölget-
te szemeit. A zöldséges nem is akart odanézni, 
de mégis észrevette, hogy elég nagy zacskót 
adott az asszonynak, és az nem telt meg még 
egészen. Ekkor odagurított neki egy nagy sajtot 
is, anélkül hogy az asszony egy szóval is kér-
te volna. Amikor az asszony távozott, a boltos 
megvizsgálta a mérleget és felfedezte a titkot. 
A mérleg nyelve érthetetlen módon eltörött.
A zöldséges ma már idős ember. Haja fehér, 
de még mindig vakarja a fejét, amikor vissza-
emlékezik erre a csodás esetre. Sohasem látta 
az asszonyt többé, de azelőtt sem találkozott 
vele. Mégis egész életében jobban emlékezett 
rá, mint bárki másra, és ma is gyakran gondol 
vissza erre a történetre. A papírlap, amelyre az 
asszony az imádságát írta,  még ma is meg van 
neki...

10,7 milló idei közfoglalkoztatásra

Fazakas Gusztáv József 
az új kübeki plébános

Negyedéves 
lesz a Kurír!

Lengyel Antalt díszpolgárrá, 
Strifler Ádámnét tiszteletbeli 
polgárrá fogadták

Virágládák Feri bácsi műhelyéből

Ma: Mézeskalács Ház átadás!

Tegnap este a helyi Szent István király római katolikus templomban tartották a Mindenki Karácsonyát, ame-
lyen felléptek az ovisok és az iskola diákjai, valamint a Szegedi Ökumenikus Gospelkórus tagjai. A benső-
séges ünnepséget követően az önkormányzat hallével, mákos és diós tésztával, forró teával és forralt bor-
ral látta vendégül az érdeklődő sokaságot. Ma este 5 órakor adják át a „Mézeskalács Ház” elnevezésű Civil 
Szolgáltató Központot, ahol a jövő évtől minden korosztálynak különféle programokat szerveznek majd.

Az önkormányzat 2012-ben többször pályázott a helyi közfoglalkoztatás növe-
lésére, hogy ezzel is segítse a munkaerő piacról kikerült helyi lakók jövede-
lemszerzését, illetve vállalt és önkéntes közfeladataihoz biztosítsa a szüksé-
ges munkaerőt. 2012-ben összesen 63 fő került különböző közfoglalkoztatási 
programok keretében alkalmazásra, amelyhez október 31-ig több mint 9 millió 
Ft állami támogatást nyert el és további 1. 7 millió Ft önkormányzati önerőt 
biztosított.

Kuczora Ferenc helybéli lakos műhelyéből, keze munkájának köszönhetően ke-
rültek ki a falu Fő utcáját díszítő virágládák. Tavasszal egynyári virágokkal ültették 
be azokat az Önkormányzatunk munkatársai és viseltek egész évben gondot 
rájuk. Több virágládát a falu lakói „örökbe fogadtak”, vállalva a házuk elé kihelye-
zettek rendszeres öntözését, gyommentesítését, amelyért ezúton is köszönet!

Lobbizás az Óbéba-Kübekháza közötti útszakaszért!
Nem tudni, hogy a nagypolitikai húzás-halasztás miatt meddig csúszik a Kübekháza határában húzódó Schengen-i 
határszakasz áthelyezése a román végekre, ennek ellenére a falu önkormányzata nem adta fel még annak reményét, 
hogy egyszer - talán a közeli jövőben - ismét műút kötheti össze Kübekházát és romániai testvértelepülését Óbébát. 
Gyöngyösiné Széll Tímea képviselő kérdésünkre elmondta, hogy jogerős építési engedéllyel rendelkezik a saját útsza-
kaszáról mindkét fél, azonban az 1.6 km-es út megépítéshez kevés a felek jó szándéka, ahhoz nemzetközi akarat is 
szükségeltetne.  A településvezető elmondta, hogy a közelmúltban az önkormányzat levelet küldött Völner Pál közle-
kedési szakállamtitkárnak, amelyben kérte, hogy a kormány prioritásként kezelje az útszakasz ügyét, amely nemcsak a 
két szomszédos falu számára, hanem a térségre  nézve is számos előnnyel járna.

Fazakas Gusztáv Józsefet helyezte Kübekházára plébá-
nosnak Kiss-Rigó László püspök.  Az új plébá-

nos 1986. január 20-án született az erdélyi 
Zágonban. Gimnáziumot Kézdivásárhelyen, 
a teológiát Szegeden végezte. 2011. június 

18-án a megyéspüspök áldozó pappá szen-
telte. Papi jelmondata „Christus per fidem, 
in cordibus vestris.” – „Krisztus a hit által a 
szívetekben lakjék.” (Ef 3, 17). Lapunknak 
a fiatal plébános elmondta, hogy Krisztus 
szeretetével szeretne szolgálni: - Nem 

papkultuszt szeretnék, hanem Krisztus kul-
tuszt! Szent Pál apostollal én is hiszem és vallom, hogyha Krisztus lakik a 
mi szíveinkben, akkor életünk alapja a Szeretet lesz. De ez a Szeretet nem 
valamit, hanem Valakit jelent, mégpedig magát az élő Istent.   

A költségtakarékosság miatt 
nem jelent meg idén a Kübek- 
háza Kurír, ugyanis az Önkor-
mányzat uniós pályázatból folyó 
beruházásaihoz, programjaihoz 
(Civil Szolgáltató Központ, fő-
téri világítási rekonstrukció, 
sportöltöző bejáróépítés, főtéri 
zenepavilon és dísztó) kellett 
a szükséges önerő. Az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy 2013-
tól negyedévenként - információ 
mennyiségtől függően - hat vagy 
nyolc oldal terjedelemben adja 
majd ki a falu közkedvelt lapját.

Kübekháza Képviselő-testülete egy évti-
zedes lelkipásztori szolgálatának elisme-
réseként, egyhangú szavazattal Lengyel 
Antal plébánost választotta Kübekháza 
díszpolgárává. Lengyel Antal 2002 és 
2012 között látta el lelkipásztori fel-
adatait, majd 2012 augusztusában 
helyezte át Kiss-Rigó László püspök 
Kőrösladányba. Lengyel Antal alázat-
tal, szelídséggel és kétkezi mun-
kájával szolgálta Isten országát és 
a falu lelki gyarapodását. - áll a 
Képviselő-testület határozatában. 
Strifler Ádámné - aki nemrégiben 
tért vissza Elekre -, szintén tíz eszten-
dőt szolgált a településen, vezette a 
helyi Karitász csoportot, összefogta a 
falu katolikus asszonyait. Szolgálata elis-
meréseként kapta a díszpolgári cím után 
sorrendben a második legrangosabbb 
kitüntetést, a „Kübekháza Tiszteletbeli 
Polgára”  címet. 

Kedves Lakótársam! Kedves Olvasó!
Ismét be kell nyújtanunk adóbevallásainkat, amelyekben rendelkezhetünk a személyi jövedelemadóink 1%-áról is. A Kübekházáért 
Közalapítvány kuratóriuma nevében, kérem, hogy jövőre is támogassák a falu fejlődését és ajánlják adóik 1 %-át közalapítványunk 
számára! Értelmes, a falu fejlődését szolgáló célokat kívánunk támogatni a befolyó bevételekből 2013-ban is!

Köszönettel:

a Kübekházáért Közalapítvány elnöke
18458611-1-06
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A lakosság jövő évi tehernö-
vekedései miatt Kübekháza 
önkormányzata nem emeli 
a kommunális adó mérté-
két, az továbbra is 6000 Ft 
marad, amelyet minden 
kübekházi, belterületi in-
gatlan után március 15. és 
szeptember 15. napjáig 
két egyenlő részletben kell 
megfizetni. – tájékoztatta 
lapunkat Dr. Gácsi Zoltán 
körjegyző.
- A súlyos mozgáskorlátozot-
tak gépjárműadó-mentessé-
gére vonatkozóan a jogsza-
bályban változás történt. A 
mentességet eddig a házior-
vos által kiállított I. fokú or-
vosi szakvélemény benyújtá-
sával lehetett igénybe venni 
a gépjárműadó-törvényben 
meghatározott esetekben. 
2013. január 1. napjától azon-
ban csak az mentesülhet a 

gépjárműadó fizetése alól, 
aki a Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatalnál felül-
vizsgálaton vett részt és a 
súlyos mozgáskorlátozottsá-
gát megállapító új igazolást 
benyújtotta a jegyző részére. 
A szakvélemény kiadására 
irányuló eljárást a szegedi 
okmányirodában kell kezde-
ményezni kérelem és orvosi 
dokumentumok fénymásola-
tainak beadásával. Aki idén 
nem vesz részt a felülvizsgá-
laton, annak az adómentes-
ség, illetve kedvezmény csak 
az új igazolás kiállítását köve-
tő hónap első napjától jár.
- Sok helyi őstermelőt meg-
lepetésként ért tavasszal az 
Ön levele, amelyben felhív-
ta figyelmüket, hogy a helyi 
adókról szóló 1990 évi C. 
törvény azon rendelkezésé-
re, amely szerint, ha az ős-

termelői tevékenységükből 
származó bevételük meg-
haladja a 600 ezer forintot, 
az iparűzési adó alanyává 
válnak.
- Természetesen nem egy 
új adónem bevezetéséről 
volt szó, hiszen az iparűzési 
adót már 1996-ban bevezette 
Kübekházán a Képviselő-tes-
tület. Ebben az esetben az 
őstermelőknek a helyi ipar-
űzési adó tekintetében beje-
lentési, bevallási, adóelőleg-
fizetési kötelezettségük van. 
Az őstermelő bevallási köte-
lezettségét a tárgyévet köve-
tő év május 31. napjáig kell 
teljesítenie. A közös őster-
melői tevékenységet folytató 
családtagoknak külön-külön 
kell bevallást tenniük. Az adó 
mértéke az adólap 2 %-a. Az 
őstermelőnek ahhoz az ön-
kormányzathoz kell iparűzé-

si adóbevallást benyújtania, 
ahol állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet végez. Ha a 
gazdálkodónak több telepü-
lésen van földterülete, akkor 
az iparűzési adóalapját a he-
lyi adókról szóló törvény mel-
lékletében meghatározott 
megosztási módszerek vala-
melyikének felhasználásával 
kell megosztania. Amennyi-
ben az őstermelő bevétele a 
600 ezer forintot nem haladja 
meg, erről május 31-ig nyi-
latkoznia kell a jegyzőnél. – 
fogalmazott Dr. Gácsi Zoltán 
körjegyző.
fofogagalmlmazazotott t DrDr. . GáGácscsi i ZoZoltltánán
kökörjrjegegyzyzőőkökörjrjegegyzyző.ő.

Salyámosy Éva: Az ítélet: felmentés! 

Újra Gyuris Tamás 
a körzeti megbízott Ébresztő, 

Magyarország!

Egy magyar írónő könyve a 
megtérésről, az azt előkészí-
tő eseményekről és az azt 
követő két év örömeiről, har-
cairól, eleséseiről és helyre-
állításról. Sokan azt kérdezik, 
javarészt miért csak külföldi 
írók munkássága olvasható e 
témában?
Egy nemzet felemelkedése 
mindig a nép lelkiállapotától, 
hitétől és erkölcsétől függ.
Amikor Isten üzen, abban 
benne van az újrakezdés le-
hetősége is! Még tart a kegye-
lem! De ez nem globálisan 

kezdődik, hanem az egyének 
szívében! Nálad és nálam! 
Dolgunk van és felelősségünk 
is, közeli és távolabbi szere-
tetteink, hazánk ügyében! 
A könyv megrendelhető:
eva.salyamosy@gmail.com
06/20/775-94-73 telefonon. 
Ára: 2500 Ft.
Öt darabos megrendelés ese-
tén adventi ajándék a posta-
költség!
A könyv folytatása jövő nyá-
ron várható!

Ismét Gyuris Tamás rendőr zászlós teljesít körze-
ti megbízottként szolgálatot, akit saját kérésére 
helyezett vissza a szegedi rendőrkapitány körze-
ti megbízotti beosztásába.
Gyuris Tamás egy rövid ideig nyomozóként tevé-
kenykedett, majd azt követően kért visszahelye-
zését Kübekházára.
Körzeti megbízottunk továbbra is minden párat-
lan héten kedden 10.30-tól 12.00 óráig tartja fo-
gadóóráját a Polgármesteri Hivatal épületében.
Szolgálati telefonjának száma változatlan, 06-
20/209-5321. 

Kübekházán nem emelkedik a kommunális adó!
- a jövő évi adózásról beszélt Dr. Gácsi Zoltán körjegyző

Pályázatból támogatott eszközök Egészség-
hét és 
szűrések

Falusi rendezvények

Felújították a sekrestyét

Karácsony igazi üzenete
„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít
minden embert. Ő jött el a világba.” Jn 1,9

Mindenkinek 
van egy álma

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához benyújtott pályázatra 227 
835 Ft értékben nyert eszköztámogatást az önkormányzat egy hómaróra, egy benzinmo-
toros fűnyíróra, valamint két betonkeverőre. A hómarót a hirtelen leesett hónak köszön-
hetően sikerrel be is vetették az önkormányzat munkatársai. 

Május 26 és június 6 kö-
zött nagy sikerrel rende-
zett az önkormányzat a vé-
dőnői szolgálattal karöltve 
egészségnapokat. Mind-
ezek mellett folytatódott 
idén is a rendszeres és 
önkormányzati finanszíro-
zású egészségügyi szűrő-
vizsgálatok sora. Mihókné 
Novodonszki Ildikó képvi-
selő, szociális bizottsági 
elnök szerint a vizsgálatok 
idén is sikeresek voltak, 
azok iránt a falu lakói ér-
deklődést mutattak, ezért 
a jövő évben is szeretnék 
e preventív jellegű vizsgá-
latokat megszervezni.
– Tapasztalataink azt mu-
tatják, hogy sokan e hely-
ben tartott vizsgálatoknak 
köszönhetően vállalják az 
azokon való részvételt.
Több akkut problémára is 
fény derült e vizsgálatok 
során, amely bizonyítja 
szükségességét. Fontos-
nak tartjuk, hogy önkor-
mányzatunk szociálisan 
érzékeny legyen, mert 
fontos lakóink egészségé-
nek megőrzése, védelme, 
ezért jövőre is folytatni sze-
retnénk a tíz évvel ezelőtt 
megkezdett havi rendsze-
rességgel igénybevehető 
programjaikat.

Idén is megrendezésre kerültek településünk tradicionális ren-
dezvényei, mint a Kihívás napja, az április utolsó napján ha-
gyományos tábortűz, a május végi falunap és a határnyitás. A 
falunapon marhapörkölt főzésben idén is összemérték ügyessé-
güket az utcák lakói, és a vízi fociban is összecsaptak a hullámok 
fiúk és házas férfiak, lányok és asszonyok között.

Az önkormányzat idén nagyobb beruházásai 
mellett törekedett állagmegóvás céljából kü-
lönböző tatarozási, festési munkálatait is el-
látni. Így került sor a Reménysugár Általános 
Iskola, a Szent Mihály Kápolna, a Központi 
Főzőkonyha belső festésére, az óvoda-épü-
let, a Mázsaház külső mázolására. Az önkor-
mányzat anyagi és kivitelezésbeli segítséget 
nyújtott a Szent István Király rk. templom 
sekrestyéjének felújításához.
Tavaszra az Egészségügyi Centrum belső 
tereit, a központi főzőkonyha, a régi gyógy-
szertár külső homlokzatát tervezi az önkor-
mányzat felújítani.
Felvételünk a sekrestye burkolatának fugázá-
sa közben készült.

A kórus két szép karácsonyi éne-
ket énekel. Az egyik inkább ígéri 
karácsonyt, a Messiás eljövetelét: 
Halld, mily szózat hangzik, közel 
jött már az idő, itt a hajnal - mert 
Jézus testté lételéről úgy beszél 
Lukács evangéliuma, hogy a Nap 
felkel Ővele. „Gyászos éjre fé-
nyesség, Pártos földre békesség 
jön el Jézussal és kéri, hogy jöjj 
el, várunk megígért Messiás.” A 
másik ének pedig az ígéret be-
teljesedéséről zengedezik, hogy 
az egész kozmosz: az ég és föld 
örvendez Jézus eljövetelén, az 
ige testté lételén. „Szűnik a sö-
tétség, éled a reménység mind-
nyájunknak a szívében.” Jézus az 
igazi világosság, akinek az eljö-
vetele a sötétség visszavonulását 
is jelenti.
Az evangéliumok a karácsonyi 
történet más-más részletét örökí-
tették meg.
Lukácsnál olvashatunk Jézus bet-
lehemi születéséről, az angyalok 
éjszakai énekéről, a pásztorok 
látogatásáról, és az idős Simeon 
próféciájáról.
Máté leírja a bölcsek látogatását, 
Heródes szörnyű gyermekgyil-
kosságát és az Egyiptomba való 
menekülésnek a történetét.
János apostol nem ír ilyesmiről. 
Ő azonban reánk hagyta kará-
csonynak a lelki történetét. Azt, 
hogy valójában mi történt. Ahogy 
mondani szoktuk: a színfalak 
mögött mi történt, miközben 
a világ csak annyit látott, hogy 
megszületett egy kisgyermek. 
Mindennek mi a háttere és mi a 
célja?
János leírja karácsony láthatat-
lan történetét, a mögöttes ese-
ményeket, és azokat a rugókat, 
amik ezeket az eseményeket 
mozgatták. Amikor summázza 
azt, ami karácsonykor történt, 
akkor ezt írja: „Az igazi világos-
ság, amely megvilágosít minden 
embert: Ő jött el a világba.”
Jézus az az igazi világosság, aki 
különleges fényt hozott erre a 
világra. Nyilván nem általános je-
lentése van itt a világosságnak, 
hanem egy speciális, sajátos 
értelme. Olyan lelki világosság-
ról szól itt az evangélium, ami 
hiányzott erről a világról. Ami 
nélkül lelki és szellemi sötétség 
uralkodik. Aminek a híján szen-
ved az emberiség. Meg lehet 
szokni, hozzászokik az ember 
szeme a sötétséghez, de folya-
matosan érzi az igazi világosság 
hiányát. Ennek a világosságnak a 
hiánya, vagyis ez a szellemi sö-
tétség, ami uralkodik, táptalaja 
sok gonoszságnak. Tenyésznek 
az életellenes erők ebben a sö-
tétségben. Ezért kapcsolja össze 
alapigénk (olvastuk az elején) a 
világosság és az élet fogalmait. 
„Benne élet volt és az élet volt az 
emberek világossága.”
Ma tehát ezt az egy gondolatot 
járjuk körbe Isten igéjének a fé-
nyénél: mit tanít a Biblia arról, 
hogy karácsonykor, amikor az 
Ige testté lett, amikor Isten Jézus 
személyében miértünk ember-
ré lett, miféle világosság jelent 
meg és mi ennek a jelentősége 
a számunkra is.
A Biblia első lapjairól tudjuk, 
hogy Isten az embert világosság-
ba teremtette. A világosságban 
vannak meg az élet feltételei, 
ott érzi magát biztonságban. A 
világosság megteremtése után 
indult el az élet. Isten első sza-
va az volt: legyen világosság, és 
lett világosság. És ahogyan fény 
nélkül lehetetlen a vegetáció, 
ugyanúgy e nélkül az isteni vi-
lágosság nélkül lehetetlen teljes 
emberi életet élni.
Amikor az ember fellázadt Isten 
ellen és azt mondta: majd én 
egyedül, Ő se szóljon bele, meg-
szakadt a kapcsolat Teremtő és 
teremtmény, Isten és az ember 
között, és kihunyt ez az életet 
adó világosság. Lelki-szellemi sö-
tétség támadt. A bűnesetben ez 
történt. Megszakadt az összeköt-
tetés, az ember szakította meg, 

becsapta maga mögött a menny-
ország kapuját: majd én, az Is-
ten nélkül! Én akarok a magam 
istene lenni. És utólag érzékelte: 
sötét lett. És azóta állandósult ez 
a sötétség bennünk és körülöt-
tünk.
Már Ádám fia, a második nem-
zedék olyan sötét gondolatokat 
forgat magában, amire korábban 
nem volt példa. Olyan sötét indu-
latok ragadják el, hogy a végén 
botot ránt és agyonüti a testvér-
ét. Olyan lelki sötétség árad ki 
azonnal az emberből, hogy ha 
néha-néha elgondolkozik, maga 
is megijed azon, hova jutott. Az-
óta is ez állandósult és emiatt 
szenvedünk.
Egyszer beszélgettünk valakivel 
erről, és az én kedves bátyám he-
vesen tiltakozni kezdett és kikér-
te magának. Azt mondta: kérem, 
mi rendes, templomba járó em-
berek vagyunk, ne gyanúsítson 
senki efféle sötétséggel. Csak-
hogy ez nem gyanúsítás, hanem 
ténykérdés. Néhány egészen 
egyszerű dolgot hadd említsek.
Ha csak arra gondolunk, hogy 
ahogy itt ülünk most szépen, 
mennyi minden van az életünk-
ben, amiről nem szeretnénk, 
hogy világosságra jöjjön, hogy 
kiderüljön. Amiről semmi pén-
zért nem beszélnénk itt most a 
nyilvánosság előtt, aminek sötét-
ben kell maradnia.
Milyen sok minden elhangzik az 
ajkunkon, amit ha itt magnón 
lejátszanának, megrémülnénk. 
Milyen sokszor előfordul de-
rék, templomos emberekkel is - 
ahogy ez a kedves bácsi mondta 
-, hogy ha nagyon felmérgesítik, 
vagy nagyon elkeseredik, mér-
gében még káromkodik is. Csak 
úgy a foga között, halkan. De az 
jön elő a fogunk között is, ami a 
szívünkben van, és a szívünkben 
nagyon sok sötétség van. Vagy 
ha még mélyebbre megyünk, a 
gondolatainkat vizsgáljuk meg, 
milyen sok tisztátalan, irigy, ítél-
kező, parázna, sőt gyilkos gon-
dolat fér meg a fejünkben, temp-
lomos emberek fejében is.
Senki nem volt még úgy, hogy el-
keseredésében vagy megalázta-
tásában valaki másnak a halálát 
kívánta? Ha ő nem lenne, nekem 
könnyebb lenne. Vagyis jó lenne, 
ha ő meghalna. Jézus ezt a gon-
dolatot is gyilkosságnak nevezi. 
Sokszor istentisztelet közben, 
imádság közben, úrvacsora köz-
ben is kalandoznak el a gondo-
lataink!
Beszélget két ember, kedvesen 
mosolyognak egymásra, úgy 
tesznek, mintha csak a másikra 
figyelnének, és közben keserű 
irigység támad egyikük szívé-
ben, mert a másiknak sikerült 
valami, ami neki soha nem. A 
másiknak van valakije vagy va-
lamije, akije, amije neki nincs. 
Vagy éppen gőg támad a szívé-
ben, mert megállapítja, hogy ő 
azért sokkal okosabb, ügyesebb, 
jobb ízlése van, mint annak a 
másiknak. Hány olyan találkozás 
van mögöttünk, amiről senkinek 
nem számolnánk be. Sötétben 
kell maradniuk. És hány olyan 
szerződést és okmányt aláírtuk 
már, amiben tudtuk, hogy nem 
a valóságnak megfelelő adatok 
vannak. Hányan vannak, akik 
amikor egyedül vannak otthon, 
vagy amikor már alszik a család, 
olyasmit néznek a tévén, amit 
az övéiknek sem mernének be-
vallani.
Ott van bennünk a tömény lel-
ki, szellemi sötétség. Ez körül is 
vesz bennünket, az egész közé-
letet áthatja. A csúsztatások, a 
tudatos ködösítés nem azt akar-
ja, hogy világos, egyértelmű, 
mindenki számára érthető le-
gyen, amit mondok, hanem ho-
mályba kell azt burkolni. Miért? 
Hogy megtévesszük, félrevezes-
sük egymást, és ez nyilvánvalóan 
nem tiszta szándék.
Beszélünk fekete munkáról, fe-
kete gazdaságról. Mi más, ha 

nem a sötétség gyümölcse ez is?
Vannak sokan, akiket ez nem 
izgat, akik nem szégyellik ma-
gukat a sötét, mocskos állítá-
saik, beszédük, magatartásuk 
miatt. Akik nyíltan, olykor már 
dicsekedve, hencegve törnek há-
zasságot, csapnak be másokat, 
hazudnak, lopnak és sokszor 
sokféleképpen egymás életére 
is törnek.
Vannak sokan, akik mentege-
tőznek. Egyre gyakrabban hasz-
nálják ezt a divatossá vált és 
remélem hamar kihaló ostoba, 
üres és magyartalan kifejezést: 
én is emberből vagyok. És most 
ezzel mit mentettél meg, vagy 
mi lett jobb? A többség azonban 
igyekszik sötétben tartani a sö-
tét dolgokat. Titkolni, rejtegetni, 
elhallgatni, mint ahogy Ádám 
elhallgatott Isten előtt valamit. 
Erre rengeteg energiánk elmegy. 
Fenntartani egy elfogadható lát-
szatot, ami mögött van a kétség-
beejtő valóság.
Olyan sok feldolgozatlan sére-
lem, olyan sok el nem fogadott 
kudarc él emberekben. Sokszor 
olyan ügyesek, hogy a tudatalatti 
mélyére lenyomják, de attól az 
még van, és mérgez testet-lelket, 
emberi kapcsolatokat. Sok ún. 
pszichoszomatikus betegségnek 
ez az oka. Valami a sötétben van, 
amit ott akarunk tartani.
A karácsonyi evangélium arról 
szól, hogy amikor Jézus Krisz-

tus megjelent ezen a földön, az 
igazi világosságot hozta el. Azt 
a világosságot, ami nemcsak le-
leplezi ezeket a sötét dolgokat, 
hanem ami szabadulást is ad 
tőlük. Ami megtanítja az embert 
tisztán gondolkozni, tisztán be-
szélni, tisztán élni. Amikor valaki 
azt mondja, amit gondol, és azt 
fogja tenni, amit mondott. Ó, de 
ritkán találkozunk ezzel! Veszé-
lyes, rá lehet fizetni! De ezek a 
világosság fiai bátorságot is kap-
nak ahhoz, hogy világosságban 
járjanak, ott áldozzanak az igaz-
ságért, ahol nem éri őket komoly 
veszteség, mert sokkal többet 
kapnak ennek fejében.
Karácsonykor ez az igazi vilá-
gosság jelent meg, mert Jézus 
Krisztus azt végezte el, amit 
mi semmi módon nem tudtunk 
megvalósítani, hogy az Istentől 
elszakadt embert visszavezeti 
Istenhez, és újra létrejön a kap-
csolat. Péter apostol írja ezt a 
levelében: azért jött, hogy min-
ket Istenhez visszavezessen. 
Ez a lényege az Ő munkájának. 
Helyre áll az érintkezés, és fel-
gyullad az a fény, amit egyedül 
Jézus Krisztus tudott elhozni erre 
a világra. Mert volt sok filozófus, 
vallásalapító és sok jó szándékú 
ember, akik próbáltak és igye-
keznek valami kis fényt csiholni. 
Nem véletlen ez a jelző itt: igazi 
világosság, amely megvilágosít 
minden embert. Ezt viszont csak 
Jézus hozta el.
Mit lát meg az, aki Jézus világos-
ságába kerül?
Meglátja azt, hogy eddig sötét-
ben volt. Ezt olyan sokszor lehet 
tapasztalni a lelkigondozás so-
rán, hogy nem lehet meggyőzni 
olyanokat arról, milyen lenne a 
világosság, akik még sose láttak. 
Azt hiszik ez a sötétség termé-
szetes, csak ez van. Így szület-
tünk, ezt hozzuk magunkkal, 

Ezzel a címmel az Abigél Hotel rendezvénysátrában köszöntötte 
szeptember végén a faluban élő, 60. életévüket betöltött lakó-
kat hagyományos időseknapi ünnepségén az önkormányzat. A 
vacsorával egybekötött esten idén Harangozó Teri lépett fel. A jó 
hangulatú rendezvényen Molnár Róbert polgármester köszön-
tötte az ünnepelt jelenlévőket. A polgármester az egyszeri és 
megismételhetetlen emberi élet megbecsülésére, az emberi 
méltóság tiszteletben tartására és az elesettek, betegek, egye-
dül élőkre való odafigyelés szükségességére, segítésére, a „le-
hajoló” szeretet naponkénti gyakorlására hívta fel a figyelmet. 
Az est hangulatfelelőse Gál István képviselő volt, az alpolgár-
mester és a  többi képviselő a vendégek szállításából, a konyhai 
teendőkből és a vendéglátásból vette ki részét.

ez vesz körül bennünket, ilyen 
az élet, ezt kell elfogadni. Ilyen 
a bűn által megrontott élet, de 
az igazi világosság eljött erre a 
világra, és amikor Jézussal ta-
lálkozik egy ilyen magunkfajta 
ember, elcsodálkozik: egész 
másként is lehet gondolkozni, 
tervezni, élni, beszélni? Észre-
veszi tehát az ilyen ember, hogy 
eddig sötétségben volt.
Aztán felragyog előtte Isten va-
lósága. A valódi, az igaz Isten 
- ahogy Jézus mondja, és porba 
omlik az a sok torz elképzelés, 
az a sok hamis istenkép, amit mi 
Istennel kapcsolatban alkotunk 
magunkban, és megismerjük az 
igaz Istent, aki szerető mennyei 
Atyánk. Aki az Ő bűn feletti igaz 
ítéletét végrehajtotta. Ezért jött 
Jézus. Ezért volt karácsony és 
nagypéntek. Ő elszenvedte az 
ítéletet, és Pál apostol boldogan 
hirdeti: béküljetek meg az Isten-
nel, mert Isten nem haragszik 
rátok. Hazajöhet az elvesztett, 
a tékozló fiú. Karácsonykor ki-
nyitotta a mennyország kapuját 
Jézus a benne hívők előtt. Vissza 
lehet menni. Haza vár az Atya.
Ezzel egyidejűleg meglátja eb-
ben a világosságban az ember, 
hogy mi választja el Istentől. 
Röviden így mondja a Biblia: 
meglátja a bűneit, és nem akar-
ja, hogy azok elválasszák, ezért 
világosságra hozza azokat. Ezt 
úgy nevezik: bűnvallás. Nemcsak 
a bűntudat gyötri néha, hanem 
abból bűnvallás lesz. Kiteszi a vi-
lágosságra, és ezzel elválik tőle. 
Ami Jézus elé kerül, az kerül a 
világosságba. Ami oda került, az 
nem terhel többé minket. Vagyis 
elkezd beszélni az otthagyott 

Istennel a bűnös. Ez is mutatja, 
hogy helyreállt a kapcsolat, Jézus 
állította helyre.
Aztán ebben a világosságban 
meglátja minden ember a má-
sikat. Azt, akin addig keresztül 
nézett, akit addig emberszámba 
sem vett, aki csak terhére volt, 
aki vetélytárs, ellenfél vagy el-
lenség volt. Legnagyobb csodál-
kozására elkezdi szeretni.
Ebben a világosságban látja meg 
mindenki, hogy mi Isten terve 
vele. Hogy a mindenható Isten-
nek terve van velem, kicsi em-
berkével. És igent mond Isten 
tervére. Mindig itt jön egyenes-
be az emberek élete.
Ebben a világosságban vesszük 
észre mindnyájan az úgyneve-
zett szolgálatainkat, kinek, mi-
kor, mivel segíthetek. Egészen 
természetes módon, minden 
felszólítás, minden jutalmazás 
nélkül. Miért? Mert mérhetetle-
nül hálás az ilyen ember a világ 
világosságának, Jézusnak és az 
iránta való háláját így tudja ki-
fejezni, hogy örömmel szolgál 
másoknak, és ebben kiteljesedik 
az élete. - Ennél az igazi világos-
ságnál a hívő túllát a láthatókon, 
belát a menny fényességébe is, 
és a láthatatlanokat is komolyan 
kezdi venni.
Hogyan lehet bekerülnie az éle-
tünknek ebbe a világosságba?
Azt olvastuk itt: „az Ige az iga-
zi világosság.” Ahol Isten igé-
je hangzik, ott emberek élete 
világosságba kerül. Ahogyan 
Isten az Ő szavával teremtette 
a világot, az Ő szavával teremti 
újjá a mi tönkrement életünket 
is. Kérdés, hogy valaki ez elől a 
világosság, az ige elől elbújik, 
vagy kiszolgáltatja magát neki. 
Karácsony megtörtént, az igazi 
világosság eljött a világra, amely 
megvilágosít minden embert. A 
felelősségünk az, hogy mit te-

szünk vele.
Ezt a két lehetőséget olvastuk: 
„a saját világába jött, de az 
övéi nem fogadták be Őt. Akik 
azonban befogadták, azoknak 
megadta azt a kiváltságot, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek; 
mindazoknak, akik hisznek az Ő 
nevében...”
Befogadom vagy elrejtőzöm? Ez 
a mi felelősségünk. Isten tegyen 
készekké minket arra, hogy ki-
nyissuk magunkat a karácsonyi 
világosság, az élő Jézus Krisz-
tus előtt, és el merjük mondani: 
Uram, tégy velem, amit akarsz! 
És amikor ebben a világosságban 
meglátjuk a sötét dolgainkat, 
ne kívánjunk együtt élni velük 
tovább, hanem hozzuk világos-
ságra, tegyük Ő elé, és vegyük 
komolyan, hogy elég nekünk is 
az ő kegyelme.
Azt olvassuk Pál apostolnál: „aki 
így szólt: sötétségből világosság 
ragyogjon, Ő gyújtott világossá-
got a mi szívünkben is.” Isten 
ezt ma is végzi az Ő igéjével. Aki 
elindul ezen az úton, az egyszer 
csak elkezd világítani. Előbb ki-
lépünk a sötétségből a világos-
ságra, a bűnvallás kapuján, aztán 
elindulunk a világosság útján 
Jézussal. Aki engem követ nem 
járhat sötétségben - mondja Ő. 
S egyszer csak világítani kezd 
az életünk. Másodlagos fényfor-
rássá válunk mi is, mint a Hold, 
aminek nincs saját fénye, de a 
Nap fényét sugározza. Ez tör-
ténik a hívővel is. Mivel világít, 
ebben a sötét világban felhívja 
a figyelmet nem magára, hanem 
arra, aki az igazi világosság ezen 
a földön.
Hadd mondjak el erre egy egy-
szerű történetet, mert ez szá-
momra is jól szemléltette, ho-
gyan történik ez a gyakorlatban.
Ismertem egy fiút, akinek ne-
héz természete volt. Hihetetlen 
becsvágy volt benne, és minden-
kin, akin csak lehetett, uralkod-
ni akart. Ő volt a legidősebb a 
testvérek között. Kezdte otthon, 
megpróbálta az iskolában, az 
osztályközösségben, ott már ne-
hezebb volt, de ott is mindent 
megtett ennek érdekében. Min-
dig, mindenkiről tudott valami 
rosszat mondani, hogy magát 
egy kicsit is jobb színben tün-
tesse fel. Erről nem lehetett vele 
beszélni, nem volt füle ennek a 
meghallására és szeme ennek a 
felismerésére. Sokat szenvedtek 
miatta, főleg a családtagjai.
Ez a fiú eljött egy nyári konfe-
renciára, és ott a csendeshéten 
Isten igéje belevilágított az éle-
tébe. A hét vége felé egy őszinte 
beszélgetés végén, egy meg-
rendítő bűnvalló imádságban 
elsorolta Istennek a benne levő 
sötétséget. Kérte, hogy ezentúl 
ne egyedül kelljen élnie, hanem 
az élő Krisztussal együtt. Így 
ment haza. Otthon nem győztek 
csodálkozni a változáson. Olyan 
kedves volt, ahogy néhány héttel 
később elmondta, hogy most jöt-
tem rá, milyen aranyos kistestvé-
reim vannak. Elkezdte segíteni a 
testvéreit, a szülőket is - egyszó-
val egészen másként élt otthon.
Aztán történt egy alkalommal, 
karácsony előtt néhány nappal, 
hogy ment haza valahonnan és 
feltűnt neki: milyen piszkos a lép-
csőház. Persze, mert mondják a 
lakók: lusta a házfelügyelő, min-
dig csak ordítozik a részeges fér-
jével, visszhangzik a lépcsőház, 
halljuk minden lakásban. Ahe-
lyett, hogy takarítana. Itt megállt, 
és elszégyellte magát. Most én is 
azt a nótát fújom, amit másoktól 
hallok? Semmi különös dolgom 
nincs most. Felmosom a lépcső-
házat. Nem tétovázott sokáig, 
melegvíz, egy kis mosószer, tud-
ta, hol tartja mamája a felmosó 
rudat. Szépen elkezdte fent és 
haladt lefelé. Amikor a földszint-
re ért, a különös zajt meghallotta 
az alagsorban lakó házfelügyelő 
néni. Kijött a lépcsőházba, csí-
pőre tette a kezét és elkezdett 
kiabálni. Ki ez, miért teszi, senki 
sem kérte erre, miért avatkozik 
a más dolgába? Persze, azt akar-
ja, hogy megfizessem, de nem 
fizetem ám meg, nincs pénzem. 
Mondta, mondta.
Ez a tizenéves fiú nagyon meg-

szeppent. Nem ezt akarta elérni. 
Csak annyit mondott: én csak 
egy kis örömet akartam szerez-
ni a néninek, gondoltam, egy 
kis karácsonyi meglepetés, ha el 
tetszik fogadni... Erre nagy csend 
lett. A néni letörölte a könnyet 
az arcáról és arra gondolt, hogy 
neki örömet senki nem akar sze-
rezni. A legkisebb gyereke néha, 
de az évekkel ezelőtt külföldre 
ment, és azóta se jött haza. Sem 
a férje, sem a felnőtt és szétszé-
ledt gyermekei, sem a ház lakói 
neki örömet soha nem akartak 
szerezni. Honnan veszi ez a gye-
rek ezt, hogy örömet akar sze-
rezni? Karácsonyi meglepetés... 
Zavarában azt kérdezte tőle: 
hol tanultad ezt? A templomban 
- mondja a gyerek. És elmehet-
nek oda felnőttek is, vagy csak 
gyerekek? Eljöhet akárki. És a ka-
rácsonyi istentiszteleten egymás 
mellett ült a házfelügyelő néni 
meg ez a fiú.
A folytatás az volt, hogy egy idő 
múlva ennek a néninek az éle-
tébe is bevilágított a karácsonyi 
világosság. Ő is hitre jutott. Be-
csöngetett mindegyik lakásba és 
bocsánatot kért a lakóktól mind-
azért, amivel évek alatt megbán-
totta őket. Azt mondják: valami 
különös békesség költözött abba 
a házba.
Ezt azért mondtam el, mert ez 
a menete mindig a dolognak. 
Él valaki a maga sötétségében, 
amit nem lát sötétségnek, mert 
nem tudja összehasonlítani sem-
mivel. Én azért vagyok a legidő-
sebb, hogy uralkodjam a kicsi-
ken... Egyszer csak megjelenik 
az igazi világosság az életében. 
Elhangzik az ige, és abból valami 
bejut a szívéig, és kiderül, hogy 
addig ott sötét volt. Nem akar 
sötétben maradni. Világosságra 
hozza a sötétség dolgait, elhang-
zik a bűnvallás, és újat kezd Jé-
zussal. Mint világosság fia kezd 
el járni az ember akkor is, ha ezt 
az igét még nem ismeri, meg ez 
nem tudatos. Végzi benne Isten 
a maga munkáját. Egyszer csak, 
talán úgy, mint ez a fiú, hogy 
ő maga észre sem veszi, hogy 
mi történik, elkezd világítani. Ő 
nem prédikált a néninek a lép-
csőházban, de mivel tényleg élt 
benne Krisztus, ez a világosság 
feltűnt a néninek, és ő mutat-
ta neki a Jézushoz vezető utat. 
Csak ennyit mondott: a templom-
ban, s megmutatta, hol van az a 
templom. De ezt nem lehet eltit-
kolni, letagadni, ha az igazi vilá-
gosság beragyogott valakinek az 
életébe és keresztül ragyog a lé-
nyén. Azt mások is észreveszik.
Hadd kérdezzem ilyen személye-
sen: nem akartok ebbe a világos-
ságba kerülni? Az első lépéstől 
sokan félnek. Jaj, ki ne derüljön 
rólam, hogy... Mi derül ki? Isten 
úgy is tudja, csak egyszer meg 
kellene fogalmazni, hogy most 
már te is tudod, azt bűnnek val-
lod, és nem akarod folytatni. Ezt 
kellene elmondani. Ez jelenti 
azt: lemondunk a szégyen takar-
gatásáról - írja Pál apostol -, és 
a nyilvánvaló igazságba lépünk 
át. Attól kezdve, mint világosság 
fiai járunk. Néha nehéz ez az út, 
de mindenki csak azt mondhatja: 
megéri.
Ézsaiás könyvében van egy gyö-
nyörű ige: „Kelj fel, tündökölj, 
mert eljött világosságod, rád 
ragyogott az Úr dicsősége. Bár 
még sötétség borítja a földet, 
sűrű homály a nemzeteket, de 
fölötted ott ragyog az Úr, dicső-
sége meglátszik rajtad” (Ézs 
60,1-2).
Isten minket ebbe a világosság-
ba hív, és ebben akar járatni. És 
csak ebben a világosságban jár 
velünk együtt a világ világossága, 
aki karácsonykor eljött ide kö-
zénk. Bár csak engednénk Isten 
hívásának és elmondanánk ma 
a magunk szavaival egyszerűen, 
de őszintén, hogy Uram, ez, meg 
ez valóban sötétség bennem, de 
szeretnék kilépni a világosságra, 
és világosságban járni.

Cseri Kálmán

Július végén Budapesten 
mutatták be Molnár Róbert 
„Ébresztő, Magyarország!” 

című könyvét. A könyv az-
óta már a harmadik megjele-

nését éli.
Az Érted Magyarország Misszió 

eddig megjelent kötetei dediká-
lással is megrendelhetők a 06-30/853-6162-
es telefonszámon, a www.molnarrobert.hu 
honlapon, az info@molnarrobert.hu e-mail 
címen.
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50 millióból épült a főtér új közvilágítása

Hollandiában 
Kübekháza vezetői, 
hollandok a faluban

Tovább folytatódik a főtér átépítése

Aki gyermeket vállal, az a jövőt választja!Aki gyermeket vállal, az a jövőt választja!

Több mint 50 millió Ft-ból 
épülhetett ki idén tavasz-
szal a település főterének 
új közvilágítási rendszere. A 
beruházás előzményeként 
az önkormányzat a Csongrád 
Megyei Önkormányzat támo-
gatásából és saját erejéből 
finanszírozta a főtér kertépí-
tészeti és villamos terveinek 

elkészítését, amely alapján 
2009-ben sikeres pályázatot 
nyújtott ak be a főtér elavult 
világítási rendszerének teljes 
cseréjére. A beruházás során 
földkábeles rendszert építet-
tek ki a téren, elbontották a 
légkábeles hálózatot. A faosz-
lopok helyett pedig 43 db ön-
tött vas kandelábert, kukákat, 

padokat helyeztek ki. Az áp-
rilis 30-ai ünnepélyes átadón 
megjelent Magyar Anna me-
gyeközgyűlési elnök, Bodó 
Imre országgyűlési képviselő, 
Dr. Dobó Katalin a pályázat 
elbírálásában és lebonyolítá-
sában résztvevő Déli Napfény 
Helyi Akciócsoport vezetője 
is, akik a település polgár-
mesterével visszaszámolás 
után együtt kapcsolták be a 
tér új világítását. A felvétel is 
e pillanatot örökítette meg. A 

tér lámpái egyébként energia-
takarékosak, a közvilágítási 
rendszer pedig úgy lett meg-
tervezve, hogy minden má-
sodik kandeláber 22 óra után 
automatikusan kikapcsol. Az 
ünnepség – amelyen pogá-
csával és üdítővel is megkínál-
ták a népes érdeklődőket – a 
futballpályához induló fáklyás 
felvonulással folytatódott. A 
pályázat elszámolása megtör-
tént, a teljes projekt lezárásra 
került.

Jan de Bruin holland üzletember és felesége Iris meghí-
vására október elején pár napos hollandiai látogatásra 
Middelstumba utaztak a település képviselői. 

A delegáció a meghívók mellett találkozott L. K. Bert Swart-
tal Zuidhorn polgármesterével és önkormányzati vezetőivel 
(fotó), meglátogattak egy sajtfarmot, két szociális intéz-
ményt és egy gyermek szociális farmon is látogatást tettek, 
ahol magatartászavaros gyermekekkel foglalkoznak. A falu  
vezetői az intenzív pár nap során bepillantást nyerhettek a 
dunántúlnyi nagyságú Hollandia rendkívül fejlett szociális 
ellátórendszerébe, amelyben sokan önkéntesként vesznek 
részt. 

A település vezetői találkoztak Gertje Veldhuis-sal az Üdv-
hadsereg Groningen-i vezetőjével (fotó), aki az általa veze-
tett szervezet karitatív tevékenységét mutatta be települé-
sünk vezetői részére.

Middelstum-ban a holland vendéglátók és vendégeik részé-
re Kübekháza önkormányzati vezetői magyar estet rendez-
tek. A polgármester tárkonyos ragulevessel, a képviselők 
pörkölttel és somlói galuskával ejtették rabul az ínyenc hol-
land embereket. 
A vacsorát követően Molnár Róbert polgármester szólt azon 
magyarokról, akik tudásukkal, találmányaikkal gazdagították 
e földi világot, majd előadást tartott a keresztények közéleti 
szerepvállalásának szükségességéről. A települési vezetők 
hollandiai útjuk utolsó napján Amsterdamban és Haarlem-

ben tettek látogatást. Utóbbi helyen megtekintették Corrie 
ten Boom híres órásmester asszony ma már múzeumként 
működő házát, amelynek padlásterében titkos búvóhelyet 
alakítottak ki, sok zsidó embert mentve a náci üldözés elől.
Jan de Bruin feleségével (alsó képen) és munkatársukkal 
Hans Hoetmer-rel közép európai missziós útjuk állomása-
ként november 7-én Kübekházára látogattak, ahol a zsúfolá-
sig megtelt önkormányzati díszteremben és a folyosón állók 
előtt Orbán Attila szárazdi evangélikus lelkipásztor tolmácso-
lásában beszélt élete megpróbáltatásairól, mélységeiről és 
arról a feladatról, amellyel Isten a leborulása után megbízta. 
A tartalmas estről videófilm is készült, amely megtekinthető 
a település honlapjának (www.kubekhaza.hu) videótárában, 
és a polgármester weboldalán (www.molnarrobert.hu).

A közvilágítási rendszer ki-
építését követően, második 
fejlesztési szakaszában folyta-
tódik jövőre a főtér átépítése. 
Az ősz folyamán már elkészült 
a Petőfi szobor mögötti terü-
leten a kerti filagória (zene 
ás rendezvénypavilon) alapja, 
amelyet - a közvilágítási beru-
házáshoz hasonlóan - szintén 
európai uniós pályázati forrás-
ból valósít meg az önkormány-
zat. E forrás keretében jövő 
tavaszra elkészülő pavilon és 
dísztó tovább növeli a falu 
vonzerejét. Hegedűs Zoltán 
képviselő fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy ma azok a te-
lepülések lehetnek sikeresek, 
amelyek képesek olyan pluszt 
nyújtani, amely egyszerre bír 
egyedi arculattal, ugyanakkor 
funkcionális haszna is van. 
E két beruházás is ilyen lesz. 
Szeretnénk továbbra is az igé-
nyes, egyedi és kreatív ötletek 
faluja lenni. – fogalmazott a 
helyi honatya.

November közepén nyújtotta 
be a település azt a pályáza-
tát, amely elnyerése esetén az 
átfogó főtér-projekt keretében 
a tér jelenlegi belső sétányai 
újulnának meg. A harmadik 
fejlesztési szakaszban mint-
egy 5 milliós beruházás so-
rán a meglévő sétányok őszi 
lomb árnyalatú díszburkolatot 

kapnának és több őshonos 
fát ültetnének be a tér sza-
bad helyeire. Dr. Gácsi Zoltán 
körjegyző - aki a pályázat el-
készítésének oroszlánrészét 
vállalta - lapunknak annak 
fontosságát emelte ki, hogy a 
képviselő-testület képes volt 
az elmúlt időszakban olyan lá-
tásmódot kialakítani, amely a 

falu kockáról kockára való épí-
tését tette és teszi lehetővé. A 
jegyző szerint a falu látványos 
fejlődéséhez az is hozzájárul, 
hogy a testületben nincs jelen 
a széthúzó pártpolitika, amely 
nemcsak mérgez, hanem a fej-
lődés útjába is áll. 

Ebben az évben tizenkilenc 
újszülöttel gyarapodott a falu 
lakossága. Ez a születési szám 
jónak mondható, hisz voltak 
olyan „könnyebbnek” mond-
ható, kevésbé válságos évek, 
jobb körülmények, amikor 
csak tíz körüli bébivel gyara-
podott a falunk létszáma.
- Nagyon örülünk e gyerekszám-
nak, mert ő általuk fiatalodik a 
település, igaz, nem mondható 
rossznak Kübekháza 39 év kö-
rüli átlagéletkorra vonatkozó 
mutatója sem. – mondta la-
punknak Huszár-Szabó Kriszti-
na védőnő, akivel a napokban 
beszélgettünk.
- A falu nemcsak az itteniek, 
hanem az ideköltöző fiatal, új 
lakóink által is fiatalodik.
- Nagyon örülök ennek, hisz 
az utóbbi időben a zajos nagy 
városok helyett egyre többen 
választják a falut. Kübekháza 
ebből a szempontból ideális 
választás, hisz minden olyan 
közművel, infrastruktúrával, 
„kényelmi szolgáltatással” ren-
delkezik, amely a városban is 
elérhető. Szeged városközpont 

Operettfaluból Operettfalucska

Anyagi források híján már-már úgy tűnt, hogy elmarad 2012-
ben a 13 éves múltra visszatekintő Operettfalu–Kübekháza – 
a Magyar Operett ünnepe elnevezésű, rendkívül színvonalas, 
nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény, aztán Balog Zol-
tán az Emberi Erőforrások minisztere saját miniszteri keretéből 
az utolsó pillanatban 1 millió Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyújtott a településnek, amelyet a helyi önkormányzat 
további 600 ezer Ft önerővel pótolt ki. A nagy múltú gálaes-
teknél jóval kisebbet, szerényebb külsőségek mellett, de han-
gulatos falusi idillt teremtettek a helybéliek, megalkotva ezzel 
az „Operettfalucskát”. Július 28-án mintegy kétezer vendég, 
valamint Oszvald Marika, Peller Károly, Fischl Mónika és Vadász 
Dániel részvételével tartották a nagysikerű emlékestet.
- Önkormányzatunknak az az érzése, hogy el kell búcsúz-
nunk a korábban megszokott, hatalmas színpadi produkciós 
„operettfaluktól”, hiszen azokhoz mecénást ebben az ínséges 
időkben sem kormányzati, sem vállalkozói forrásokból nem 
fogunk találni. Szép tizenhárom évet tudhatunk a hátunk mö-
gött, de tudomásul kell venni, hogy ezek az idők  elmúltak. A 
tévéfelvételek és emlékeink megőrzik ezeknek az esteknek a 

hangulatát. Amennyiben lesz módunk rá, az Operettfalucskát 
szeretnénk 2013-ban is megrendezni, bár a jövőt nem látjuk 
valami rózsásan. – mondta lapunknak Kucsera Istvánné alpol-
gármester.

Itt vagyunk otthon!

Kovács Béla korábbi munkája 
folytán hetenként megfordult 
Kübekházán, s mint a vele 
készült interjúnkból kiderül, 
már jó pár évvel ezelőtt ér-
deklődni kezdett a falu iránt, 
csak az tartotta vissza, hogy 
akkor éppen a falunak nem 
volt iskolája. Így hát a Kovács 
család Szegeden egy kis pa-
nellakásban élte tovább éle-
tét, míg 2011-ben meg nem 

ért bennünk a döntés, hogy 
akkor „irány Kübekháza!”
A lakásban még a mikulásjá-
rás nyomai. Sok az édesség, 
itt-ott néhány mikulás.
- Három gyerekünk van, nagy 
élmény volt számukra a kübeki 
Mikulás. Ilyenben, hogy ingyen 
házhoz jön, szegediként gyere-
keinknek nem volt részük.
- Merthogy nem régen költöz-
tek a faluba.
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és a falu közötti 16 km pedig 
nem egy leküzdhetetlen távol-
ság. Vannak Szegednek olyan 
pontjai, ahonnan tovább tart 
a munkahelyre bejutni, mint 
a kübekieknek a városba ér-
niük. Kübekházában az is jó, 
hogy a gyerekek nagyobb biz-
tonságban vannak, hatalmas 
a tér, lehet szabadon bicikliz-
ni, szaladgálni.
- Szerinted ezek manapság 

fontos szempontok?
- Igen, szerintem azok. Na-
gyon örülök, hogy az anyu-
kákkal beszélgetve egyre 
inkább látom ezt rajtuk. A 
harmóniára törekszenek, és 
egyre többen a természetes 
értékeket választják a sok 
bennünket körülvevő „mű” 
dolog helyett. A falu egy 
természetes közeg, ahol az 
emberek ismerik, segítik egy-

mást, ahol nem embertelen a 
rohanás. És ez nagyon jó.
- Aktív szerepet vállalsz a 
falu életében. Amolyan kö-
zösségszervezővé is előlép-
tél.
- Nagyon fontos, hogy ne 
csak a szűken vett szakmaisá-
got képviseljük munkánk so-
rán, hanem legyünk érzékeny 
emberek is. A mai társada-
lomban – a polgármesterünk 

is erről beszél – nincsenek 
közösségek. Emberek men-
nek el egymás mellett, nincs 
közös program, a facebook a 
beszélgető és a csevegőtárs, 
amely nem jó. Közösségi lé-
nyek vagyunk, de nem a vi-
lágháló által. Nem  ez az em-
ber természetes közege.
- Ezért van kreatív foglalko-
zás, amelyet Lacziné Aranka 
családgondozóval szervez-
tek, babamasszázs, torna a 
nőknek, szűrőprogramok…
- Ezek szakmailag mind na-
gyon fontosak, de alkalmakat 
is biztosítanak a beszélgetés-
re, a kapcsolatok formálásá-
ra és egymás segítésére is. 
Az átadandó civil szolgáltató 
központnak személy szerint 
is nagyon örülök, szervezni 
fogunk oda is programokat, 
mert úgy látom, hogy ebben 
az internet-őrületben különö-
sen nagy veszélynek vannak 
kitéve gyermekeink. Örülök, 
hogy az önkormányzati veze-
tés már korábban felismerte 
ennek a veszélyét és ezért is 
épülhetett fel ez a kedves kis 
kuckó, a „Mézeskalács Ház” 
névre keresztelt közösségi 
hely.

- Milyen a fogadtatása a ba-
ba-csekkeknek?
- Nagyon pozitív. Mindenkinél 
van helye annak a 20 ezer 
Ft-nak, amelyet az önkor-
mányzat nyújt támogatásként 
minden egyes helybéli újszü-
lött születésekor, amelyet a 
polgármesterrel adunk át egy 
meghitt, nagyon vidám be-
szélgetéssekkel, eszmecse-
rékkel, teázgatással egybe-
kötött köszöntés során. Igazi 
bababarát falu vagyunk!
- Milyen jövőt remélsz?
- Az az érzésem, hogy nagyon 
nehéz év vár ránk. Minden 
bizonytalan ebben az ország-
ban és kilátástalan, de re-
ménykedem, hogy ezek nem 
veszik el a gyermekvállalástól 
a kedvet. Régen nem volt 
gyes, gyed, szocpol, nem vol-
tak különböző szociális lehe-
tőségek, mégis sokkal több 
gyermek született. Igaz, nem 
is volt ennyire individualista a 
társadalom és nem volt ennyi-
re csak magára gondoló, a ké-
nyelmét előnybe részesítő az 
ember. Jó tudni: aki gyerme-
ket vállal, az a jövőt választja!

O. R.

- 2011. augusztus végén. Már 
korábban megtetszett a falu. 
Munkám végett hetente jár-
tam errefelé. Valami érthetet-
len vonzerő támadt már akkor 
bennem a település iránt. Pedig 
még nem is volt minden utca 
aszfaltos, és nem volt az infrast-
ruktúra sem teljes, mint most.
- Ha tetszett, akkor miért vár-
tak éveket a költözködéssel?
- A falunak időközben bezárták 
az iskoláját, és az, hogy nincs is-
kola, visszatartott minket. Majd 
amikor hallottuk, hogy egy új, 
modern iskola létesült, felesé-
gemmel, Anikóval elhatároztuk, 
hogy jövünk. Eladtuk a panelt 
és itt vettünk egy ingatlant. Az-
óta is csinosítjuk, szépítjük.
-  Minden ment, mint a kari-
kacsapás?
-  Persze voltak zökkenők, nem 
volt problémamentes a fészek-
rakás, de nem voltak olyan áthi-
dalhatatlan nehézségek, ame-
lyeket ne küzdöttünk volna le.

-  Beilleszkedés, elfogadás?
- Meglepő volt a számunkra, 
hogy vadidegen emberek előre 
köszöntek nekünk, érdeklőd-
tek, kérdezősködtek felőlünk. 
Semmi elutasítottságot, vagy 
valamiféle kirekesztő előítéltet 
nem tapasztaltunk sem akkor, 
sem azóta. Befogadtak ben-
nünket. Mi Ilyen szellemiség-
gel azelőtt nem találkoztunk. 
Jó benyomásokkal kezdődött a 
kübekházi létünk. Nagy szabad-
ság kimenekülni a panelből, és 
ajándék egy ilyen közegbe ke-
rülni. Csak ajánlani tudom min-
denkinek.
- Azóta eltelt majd másfél év.
- Érzéseink nem változtak. Nem 
tudok rosszat mondani, bár biz-
tos, hogy nem tökéletes itt se 
minden. Mi itt vagyunk otthon! 
A gyerekek is nagyon szeretnek 
itt élni. Az oviban sok a gyerek, 
a suliban is vannak barátaik, mi 
pedig itt találtunk bennünket is 
építő közösségeket. 

A feleségemmel mindketten itt 
ismertük meg Istent, adtuk át 
Neki az életünket, eljárunk a 
helyi bibliakörbe és a baptista 
gyülekezetbe, s emellett tagja 
vagyok a helyi polgárőrségnek, 
a feleségem pedig a Szülői Kö-
zösségnek, és mellette önkén-
tes munkát is vállalunk az ön-
kormányzati rendezvényeken.
- Most éppen takarítani és 
parkettaszegőt készíteni lát-
tam önöket, a Civil Szolgálta-
tó Központban.
- Ahol tudunk, ott segítünk. 
Örömmel tesszük, mert azt sze-
retnénk, hogy általunk is gazda-
godjon, épüljön a falunk.
- „Falunk” - mondta. Akkor 
már a magukénak érzik.
- Teljesen. Első perctől kezdve. 
Hisszük, hogy a helyünkön va-
gyunk, nem a véletlen műve, 
hogy itt vagyunk! Az itteni lég-
kör teljesen más. Sok helyen 
megfordultam, tudom, mert 
tapasztaltam. A helyiek ezt bi-

zonyára észre sem veszik, ne-
kik ez nem tűnik fel, de egy 
idegennek igen, ezt higgye el 
nekem.
- Elhiszem. Melyek a további 
célok?
- Szeretnénk itt élni, itt maradni 
és a három gyerekünket tisztes-
ségesen, szeretetben felnevel-
ni.
- Karácsony?
- A tavalyi is csodálatos volt, az 
is teljesen más mint a korábbi 
városiak. Meghitt volt, szere-
tetben zajlott, mert már nem 
a csillogó-villogó fényeket lát-
tuk csak, hanem a lényeget: az 
ünnepben az igazi Ünnepeltet, 
mert tudjuk a Bibliából: „A sze-
retetben nincsen félelem; sőt a 
teljes szeretet kiűzi a félelmet, 
mert a félelem gyötrelemmel 
jár. Aki pedig fél, nem lett tel-
jessé a szeretetben.”

O.R.

Fotó: Kun-Szabó László

A védőnő munka közben.


