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Karácsonyi gondolatok… 
 
Ma, amikor meggyújtjuk képzeletbeli karácsonyi gyertyáinkat, és emlékeztetjük magunkat a szeretet fontosságára, 

egy pillanatra megállunk az örök körforgásban. Megállunk, és a karácsonyi fények tükrében magunk mögött hagyjuk 

a rémisztő árnyakat, a gyűlölködést, az irigységet, a kapzsiságot, és megannyi gyarló emberi tulajdonságot, mellyel 

oly gyakran mérgezzük magunkat és embertársainkat. Melegség tölti el szívünket, felidézzük a legszebb pillanatokat, 

és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaiban 

is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, 

azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.  

Vajon mi ösztönzi ilyentájt még a leghidegebb, legridegebb embert is arra, hogy karácsony ünnepén ajándékot 

adjon a hozzá közelállónak? Mi az az ősi vágy, ami miatt úgy érezzük, hogy valamit adnunk kell szeretteinknek? 

Ezernyi megfejthetetlen titok, de annyi bizonyos, hogy a nagy izgalommal, hetekig rejtegetett tárgy egy darabkája 

szeretetünknek, egy rész az egészből… belőlünk. Szeretetet adni pedig csak úgy tudunk, ha az bennünk is megvan! 

,,A SZERETET ereje, a legsúlyosabb hibáinkat is képes semlegesíteni, gyógyító ereje minden sebet képes 

beforrasztani!” Szent Karácsony ünnepén mit is kívánhat az ember? Talán annyit, hogy mindenkinek jusson 

legalább egy csipet szeretet, és egy nyugalmas, békés, meleg családi fészek! 

 

Kedves Ősiek engedjék meg, hogy az alábbi versrészlettel kívánjak mindenkinek - a Képviselő-testület és a Hivatal 

munkatársai nevében - áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag, egészséget hozó boldog 

Újesztendőt!                                                      

                                Kotzó László polgármester 

 

Ady Endre: Karácsony -   

Harang csendül (részlet) 

 

„…Golgota nem volna  

Ez a földi élet,  

Egy erő hatná át  

A nagy mindenséget.  

Nem volna más vallás,  

Nem volna csak ennyi:  

Imádni az Istent,  

És egymást szeretni…  

Karácsonyi rege,  

Ha valóra válna,  

Igazi boldogság  

Szállna a világra.” 

 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük…    
    

Közvetlen ünnepek előtt vagyunk, természetesen a téma is ezzel kapcsolatos. Vannak olyan foglalkozások, ahol 

ezek a mások által pihenésre, szórakozásra szánt napok is munkával telnek. Erről kérdeztük riportalanyainkat, 

hogyan tudják a családot, az ünnepeket a munkával ilyenkor összehangolni, a végén egy kakukktojással, ami 

igazán még sem az, hisz szülőnek, főleg anyának lenni 0-24 órás elfoglaltság!  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                   

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őri György: A mi hivatásunkban (Katasztrófavédelem – a szerk.) igazából nincs 

ünnepnap, és mivel 24/48 órás munkarendben dolgozunk ezért a három napos 

ünnepből valamelyik nap szolgálati napra esik. Van a kollégák között egy íratlan 

"szabály", hogy karácsonykor azok mennek szabadságra, akiknek kisgyermekei 

vannak. Az én családom a 20 év alatt már megszokta, hogy vagy itthon vagyok, 

vagy nem, de ha dolgoznom kell, akkor természetesen akkor tartjuk az 

ajándékozást, amikor én is itthon vagyok. Az idei évben is dolgozom december 

26-án és január1-jén is. 
 

 

Marton Zsolt: Autóbuszvezetőként ünnepnapokon is dolgozni kell. Amikor egész 

napos vagyok, hajnaltól este fél 12-ig dolgozom. Ilyenkor a kiállási időben tudok 

együtt lenni a családdal. A kiállási idő délelőtt van fél óra, két óra utána és még este 

félóra. Ezen kis idők alatt üljük meg az ünnepi ebédet és az ajándékozást is ez alatt 

tartjuk meg. Másnap, a szabadnapon együtt van a család. Volt, hogy 24-én reggel 

karácsonyoztunk, mert csak akkor volt szabadnapom. A gyerekek még kicsik voltak, 

így nem vették észre a csalást. Nehéz az ünnep a család nélkül a buszon ülve, ezért ki 

kell használni minden pillanatot, amikor otthon lehetek velük. 

Szabó Nóra: Az év legszebb időszaka az illatokban, szeretetben, békében gazdag 

Karácsony!  A készülődés és várakozás nálam jóval az adventi időszak előtt 

kezdődik! Szeretek mindent megtervezni, megszervezni! A dekorációk nagy részét 

minden évben két kezemmel készítem, és az ötletekből nem lehet kifogyni így 

minden nap valamivel foglalatoskodom a kislányom nagy örömére! Az ajándékokat 

is már október-novemberben beszerzem, így az sem terheli meg a pénztárcát 

decemberben! Az utolsó napok sütéssel, főzéssel telnek!  Mire a szentestéhez 

érkezünk addigra én is el szoktam fáradni, hisz az egész családnak a kedvében 

szeretnék járni egy aktív gyerkőccel az oldalamon. De mikor látom az Ő 

rácsodálkozását, a tiszta lelkének az őszinte örömét, attól újra feltöltődöm! Békés 

Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek! 
 

A szerkesztőség nevében békés, meghitt ünnepeket és csodálatos újesztendőt kívánok! 
 

Winterné Holler Mónika 

 

 

Simon Mónika: Hát, mivel a szociális szférában dolgozom, így nagyon fontos, 

hogy az ember beossza az idejét, és mindenkire egyformán jusson idő! Ugyanis 

minden idős ember szereti, ha van kivel egy kicsit megosztani, ami a szívét 

nyomja… Ezért fontos, hogy figyeljünk egymásra, nyugodt szívvel tudjunk a 

családi asztalhoz leülni szeretteinkkel. Mindenkinek Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket Kívánok! 
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„Üdvözlégy, kis Jézus! Reménységünk,  Aki ma váltságot hoztál nékünk.  

meghoztad az igaz hit világát, megnyitád szent Atyád mennyországát.”  

                                                                                                       (részlet az egyik karácsonyi énekből) 

…………………………………………………………….. 

 

Szeretett Testvérek! 

Kedves Olvasók! 
 

 A fent idézett karácsonyi ének sorai szépen elénk állítják a karácsony örvendetes üzenetét, amely 

túlmutat önmagán. Nem másra, mint a húsvétra mutat rá, hiszen Jézus a Betlehemben megszülető kisded, az 

Istengyermek, megnyitja előttünk az utat a Mennyei Atya országába. Jézus által ugyanis örökösei lettünk annak 

az életben, amely soha véget nem érő boldogságot ajándékoz nekünk! 

Mit jelent számomra Szent Karácsony ünnepe?  

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. 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.  

Jézus a keresztény ember számára mindig a „remény csillaga” marad! Ő a mi reménységünk. Szent 

karácsony Isten végtelen szeretetét hirdeti meg! Ez pedig legszebben az emberiség felé mutatkozott meg!  A 

szent éjszakán földre szállott Fiában, Aki az emberi testet magára vette, maga az Isten! Ez a szép folyamat, 

amely húsvétkor éri el a csúcsát, a legnagyobb szeretet és jóság megmutatkozása itt a földön a Jó Isten részérül 

hitünk szerint. A szolgát, az embert jön megmenteni az Isten! 

Nem szabad húsvét nélkül szemlélni a karácsonyt! Hiszen a karácsony épp a húsvétért van! A 

Karácsony, ahogyan említettem az előbb a gyönyörű kezdet, amely a legnagyobb öröm felé mutat, az élet 

diadala felé. Az örök élet felé. 

 

Ezen gondolatokkal kívánok, áldott, kegyelemteljes szent karácsonyt minden szeretett hívünknek, rokonaiknak 

és minden kedves olvasónak. 

 

Beke Zsolt H. esperes – plébános 

Kelt, 2015. Karácsonyán 

 

 

 

Ünnepi szentmisék és lelki gyakorlat 
 

Dátum Katolikus Egyház Református Egyház 

2015. december 24. 22.30 óra 17.00 óra 

2015. december 25. 8.30 óra 9.00 óra 

2015. december 26. 8.30 óra 15.00 óra 

2015. december 27. 8.30 óra 9.00 óra 

2015. december 31. 18.00 óra 17.00 óra 

2016. január 1. 8.30 óra 9.00 óra 
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Orvosi rendelés változása 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Várkonyi Zoltán háziorvos december 22-én 

(kedd) és december 23-án (szerda) szabadságon lesz. Helyettesítéséről dr. Rónay Barnabás 

gondoskodik az alábbi időpontban: 

December 22. (kedd)   15:00-16:00 óra        December 23. (szerda)  10:00-11:00 óra 
  

December 28-tól december 31-ig helyettesítések miatt a rendelési idő az alábbiak szerint változik: 

Hétfő:    08:30 – 11:30 

Kedd:    12:00 – 14:00 

Szerda:   12:00 – 14:00 

Csütörtök:   08:30 –10:00 
  

Sürgős esetben a várpalotai központi orvosi ügyeletet lehet hívni vagy felkeresni. Hétköznap 16:00 órától 8.00 

óráig, hétvégén, ünnepnap 8.00 órától 8.00 óráig Várpalota, Szent Imre u. 6. (régi sztk épületében) szám alatt, a 

88/412-104 telefonszámon, vagy a mentőket a 104 telefonszámon.  
 

 

Ünnepi hulladékszállítás  
  

A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. december 

végén esedékes hulladékszállítás az alábbiak szerint valósul meg: 

2015. december 24. (csütörtök)       a hulladékszállítási rend nem változik 

          2015. december 31. (csütörtök)       a hulladékszállítási rend nem változik  

 
Karácsonyi receptötlet 

Bejgli  

Hozzávalók: A tésztához: 1 kg finomliszt, 20 dkg margarin, 1.5 dkg élesztő, 1 dkg só, 

1 csomag vaníliás cukor, 2.5 dl tej, 1 db tojássárgája 

A diótöltelékhez: 33 dkg dió, 1.5 dl víz (forrázott), 22 dkg cukor, 1 citromból 

nyert citromhéj (reszelve), fahéj ízlés szerint, 1 marék mazsola (beáztatva), 0.5 

csomag vaníliás cukor 

A máktöltelékhez: 30 dkg mák (darálva), 17 dkg porcukor, 1 dl tej (vagy víz), 0.5  citromból nyert  

citromhéj (reszelve), 1 marék mazsola (beáztatva) 

Elkészítés:  

A hozzávalókat összedolgozzuk, úgy, hogy a tejet lassan adagolva adjuk a tésztához. Az összegyúrt tésztát kb. 

1 órán át pihentetjük meleg helyen. 4 cipót formálunk belőle és kb. 3 mm vastagra kinyújtjuk mindegyiket. 

Máktöltelék elkészítése: Feltesszük a cukrot és a vizet sziruppá főni, majd leforrázzuk vele a mákot. Végül 

beletesszük a többi hozzávalót. 

Diótöltelék elkészítése: A diót leforrázzuk a vízzel. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, és összefőzzük. Ez kb. 10 

perc. 

A már kihűlt tölteléket szépen rákenjük, és szorosan feltekerjük. Megkenjük a tetejét tojással, és közepesen 

előmelegített sütőbe (170 fok) tesszük, 40-45 percre. 

Jó étvágyat! 

 
 

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 
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