
 

Karácsonyi köszöntő 

 

Az adventi ünnepkör végén, az adventi koszorún meggyújtott negyedik 

gyertya jelzi számunkra, hamarosan itt a karácsony, a legszentebb, 

legbensőségesebb ünnepünk.  

Egy évvel ezelőtt az ünnepváró időszakban számtalan programon, 

rendezvényen vehettünk részt a kisréti közösségi téren. Sajnos a 

Covid-19 járvány miatti korlátozó intézkedések bevezetésével ezek a 

programok elmaradtak, helyüket most a visszahúzódás, elcsendesedés 

vette át.  

A falu központjában felállított szívet melengető Betlehemmel és az 

adventi koszorú gyertyáinak fényével szerettük volna pótolni mindazt 

a melegséget, meghittséget, amit a múlt esztendő adventi 

programsorozata nyújtott mindannyiunk számára.  A korlátozások 

közepette a csendes, sokak számára magányosan töltött napok, esték 

most jóval több lehetőséget adnak arra, hogy lelkünket ünneplőbe 

öltöztetve éljük meg a várakozás időszakát. 

Ahogy Márai Sándor is írta: „Az ünnep az élet rangja, felsőbb 

értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.” 

Advent és Karácsony idején keressük a fényt, gyertyát gyújtunk, és a 

legsötétebb napokban próbáljuk megtalálni a jót. Az éjszakák egyre 

hosszabbak, a nappalok egyre rövidülnek, és a végén, a leghosszabb 

éjszakán megszületik a Kisded, akinek a világra jövetele a legfőbb 

remény, a legnagyobb jó, maga a fény a keresztény hit szerint. A 

karácsonyi ünnepkörben Jézus krisztus születésére emlékezik a 

keresztény világ, mely korunkban a szeretet, az öröm, a békesség, a 

család ünnepe is. 

Ilyenkor még erősebben érezzük, hogy szükségünk van egymásra.  

A karácsonyfa alatt gondoljunk gyermekeink, szeretteink örömére, 

gondoljunk azokra is, akik már sajnos nem lehetnek velünk.  

 



 

Szomorú, hogy a koronavírus járvány miatt számtalan olyan 

embertársunk lesz az idei karácsonyon, aki egyedül, könnyeit 

törölgetve áll a feldíszített karácsonyfa előtt, aki remegő ajkakkal, 

elcsukló hangon fogja elénekelni a Mennyből az angyal kezdetű éneket,  

 

mert távol élő szerettei nem tudtak külföldről hazatérni vagy a 

nagyvárosokból hazautazni. Ne feledkezzünk meg ebben az időszakban 

sem a magányosan élő, elesett embertársainkról, kiknek magányát 

enyhíthetjük akár egy telefonhívással, akár egy üzenettel vagy pár 

kedves szóval.  

Akiknek megadatik, hogy családja körében ünnepelheti a Megváltó 

születését, az becsülje meg a család adta biztonság érzését, adjon 

hálát, hogy van még kinek megfogni a kezét, a karácsonyfa fényénél 

van még kit átölelni, van még kinek átnyújtani az ajándékokat, van még 

kinek boldog karácsonyt kívánni, és van még kivel együtt leülni a szépen 

megterített ünnepi asztal mellé.  

Kívánom, hogy a magányosan élők és a családban ünneplők is legalább 

ezen a meghitt ünnepen felejtsék el a bajt, gondot, bánatot.  

Kedves Csömödériek! 

Az ünnep perceiben magam és a Képviselő-testület nevében nagyon 

sok szeretettel kívánok áldott, szeretetteljes, boldog Karácsonyt 

és sikerekben, eredményekben gazdag, egészségben telő Új 

esztendőt! 

                                  

                                   Tomposné Gyuricza Judit 

                                  polgármester 

 


