
 

 

 

 

Karácsonyi köszöntő! 

Tisztelt Csávolyi Lakosok! 

Az ünnephez közeledve felelevenednek bennem a 

gyermekkori és a már felnőttként megélt legszebb 

karácsonyi emlékek. Érzem a friss kalács 

illatát, a tűz melegét és a békességet, ami 

mindig része ennek az ünnepnek. Eszembe 

jut, amikor gyerekként húgommal vártuk a 

karácsonyt, vártuk mikor szólal meg a 

csengő, ami jelezte: megjött a Jézuska! 

Mindig azon tanakodtunk, vajon megkapta 

levelünket? Tényleg azt teszi a fa alá, amit 

kértünk tőle?  

Szülőként a gyermekeim csillogó szemeit 

figyeltem, és boldog voltam, amikor láttam, hogy milyen 

őszintén örülnek az ajándékoknak, és annak, hogy együtt 

lehetünk, énekelhetünk, kártyázhatunk stb.!  

December 24-ét a legnagyobb ünnepnek tartják szerte a 

világon. Az ünnepet nagyon sok készülődés, sokszor 

nyakló nélküli bevásárlás, rohanás előzi meg. A legtöbb 

ember azzal van elfoglalva, kinek milyen ajándékot 

vegyen, és hogy mi kerüljön az ünnepi asztalra. Majd 

óhatatlanuk belefárad az előkészületekbe, s legtöbbször 

összeroskad a „szeretet” ünnepén. Sokan gondolják úgy, 

hogy meg kell felelni az ilyenkor szokásos elvárásoknak, 

legalább ezt az ünnepet családi körben, kellő külsőségek 

között kell eltölteni. Vajon ki áll meg manapság és teszi 

fel a kérdést: szükségem van nekem erre? Valóban csak 

erről szól ez az ünnep? Tudják az emberek valójában, 

hogy mit jelent karácsony ünnepe?  

Lassan véget ér az Advent, a négy hetes Szent idő, a 

várakozás és a reménykedés ideje. Töltse el melegség 

szívünket karácsony közeledtével, álljunk meg legalább 

egy pillanatra a rohanó világban, és készítsünk 

számvetést az elmúlt évről. Idézzük fel a legszebb 

pillanatokat, hogy ebből meríthessünk erőt az ünnepre 

és az újév napjaira.  

Vass Albert szavaival kívánok mindenkinek a magam a 

hivatal dolgozói és képviselő-testület nevében békés, 

boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben, 

egészségben gazdag boldog új esztendőt! 

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, 

mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap 

közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, 

munkádé, és a szereteté csupán egyetlen 

egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd 

el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene 

legyen. Háromszázhatvannégy nap a 

szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s 

még annak is elég az estéje.”  

                                            Csala Józsefné 

                                                 polgármester 

 

Az előző újságunk megjelenése óta sok minden történt a 

művelődési ház falai között. Időrendben október 18-án 

az iskolának adtunk otthont a „Határtalanul” pályázatuk 

projectzáró rendezvényének. 25-én (pénteken) 

ugyancsak az általános iskola nálunk tartotta az őszi 

hagyományos tökbulijukat.  

November második szombatján az iskolai SZMK 

szervezésében a minden évben nagy sikert aratott 

„Jótékonysági Márton-Napi bál” zajlott le nagy 

érdeklődéssel, és hatalmas hangulattal. Köszönjük 

mindenkinek a részvételt, és ezzel a támogatást is!  

December 1-én az 

IKSZT galéria 

termében 

megnyitottuk a 

helyi amatőr 

művészek 

munkáiból 

berendezett 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
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  kiállítást, ahol az alkotók is megjelentek és pár 

mondatban ismertették munkásságukat, majd Muka 

Gábor plébános Úr mondta el ünnepi gondolatait és 

meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját is. Ezzel 

párhuzamosan az IKSZT előterében elkészítettük 

községünk „dicsőségfalát”, ahova a díszpolgárok és a 

„Csávolyért Emlékérem” kitüntető címek 

tulajdonosainak képei kerültek ki. 

December 5-én 

véradásnak adtunk 

otthont. Majd 

következett a minden 

évben megrendezésre 

kerülő „Idősek 

Karácsonya” 

rendezvényünk, ahol 

több, mint 200 főre 

terítettünk. Először a 

polgármester asszony 

köszöntötte a 

megjelent Vendégeket, 

majd Zsigó Róbert országgyűlési képviselő és államtitkár 

Úr mondta el ünnepi gondolatait. Török Sándorné a 

Magyar Vöröskereszt Bajai Területi vezetője adta át a 

helyi jubiláló véradóknak az ajándékaikat, megköszönve 

segítségnyújtásukat, majd pedig egy színvonalas Operett 

Show-t láthattunk a 

színpadon magyar 

nótacsokorral. 

Mindezek után 

pedig felszolgálásra 

került az ünnepi 

ebéd, amit nagyon 

jó hangulatban 

fogyasztottak el a 

meghívott 

Vendégek. Bátran 

kijelenthetjük, hogy 

egy szép, ünnepi 

rendezvényen 

vagyunk túl, amiről 

mindenki örömmel 

feltöltődve távozott. 

Ugyancsak ezen a 

hétvégén,  a vasárnapi 

napon megérkezett a 

„Falu Mikulása” is a 

gyerekek nagy 

örömére. Egy 

mikulásváró műsor 

után a télapó 

kiosztotta az ajándékokat. 

December 15–én (vasárnap) a tavalyi nagy siker után, 

idén is megtartottuk az „Jótékonysági Adventi Forgatag” 

ünnepi délutánunkat a Goods Market előtti téren, ahova 

idén is nagyon sokan eljöttek. Volt itt minden, 

kürtőskalács, sült kolbász, sült hurka, tea, forralt bor, 

tehát minden, ami szem-szájnak ingere. Helyi civil 

szervezetek árulták portékájukat, illetve a nap 

zárásaként 

tombolasorsolást 

tartottunk, ahol a fődíj 

egy LCD TV volt. Az ebből 

befolyt összeget pedig a 

Csávolyi Karitász kapta 

meg idén is. 

Az IKSZT összes dolgozója nevében Békés, Boldog 

Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag 

Boldog Új Évet kívánunk! 

Babicz János 

IKSZT vezető 

 

 

Márton nap két felvonásban... 

Az Iskolai Szülői Szervezet ez év novemberében is 

megtartotta -immáron hagyománnyá vált- Márton napi 

rendezvényeit. November 8-án, pénteken  a Márton napi 

vásárt és felvonulást, november 9-én, szombaton pedig 

a jótékonysági bálat. 

Mindkét eseményt hosszas készülődés előzte meg. A 

szorgos anyukák mézeskalács libákat sütöttek, 

díszítettek, filclibákat varrtak, grillázst készítettek, hogy a 

résztvevők kedvükre válogathassanak a vásárban. 

A vásárfia beszerzését követően a templomban vidám 

bábjelenet 

keretében 

elevenedett meg 

Szent Márton püspök 

életének története. 

A műsor után a lelkes 

közönséget zsíros 

kenyér, tea és a 

helyben forralt bor 

utánozhatatlan illata 

várta. A hagulatos 

délutánt lampionos 

felvonulás zárta.  

A jótékonysági bál résztvevőit ízlésesen díszített terem, 

szépen terített asztalok és számtalan értékes 

tombolatárgy várta. A legszerencsésebb nyertes a bál 

fődíját, egy női kerékpárt tudhatta magáénak. A zenéről 

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 
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 és a jó hangulatról visszatérő zenészeink, a Jampi mega 

Band tagjai gondoskodtak.  

Mindkét esemény alkalmával befolyt összegből az Iskolai 

Szülői Szervezet a község általános iskolás gyermekeit 

támogatja majd, mint ahogyan az elmúlt években is.  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 

akik bármilyen formában támogatták a szervezetet 

abban, hogy ez a két rendezvény létrejöhessen.  

Iskolai Szülői Szervezet 

 

Az elmúlt időszak nagyon mozgalmasan telt az 

óvodában. 

A gyerekek rendszeres látogatói a könyvtárnak, aktív 

résztvevői a falu életének.  

Az elmúlt időszak eseményei: 

Október 11-én prevenciós mozgásfejlesztő látogatott el 

hozzánk, aki gerinc és lábtorna foglalkozást tartott a 

gyerekeknek. 

Október 23-án a gyerekek által behozott fegyverek és 

tankokból kiállítást nyitottunk, így emlékezve az 1956-os 

forradalomra. 

Október 30-án megtartottuk az első barkács napot az 

édesapákkal, melyből hagyományt szeretnénk 

teremteni, hiszen az édesapák így közelebb kerülnek az 

óvodai élethez. 

November 8-án 

Gábor atya és 

Balázs bácsi 

segítségével 

hitelesen 

felelevenítettük 

Szent Márton 

legendáját, és a 

gyerekek által készített lámásokkal felvonultunk. A nap 

lezárásaként zsíroskenyérrel és teával vendégeltük meg 

a résztvevőket. 

November 22-én 

Szanyi Orsolya 

által megnyert 

néptánc 

programot 

Márton Réka 

tartotta meg 

óvodánkban. 

November 30-án a templomban részt vettünk az első 

adventi gyertyagyújtáson, ahova verssel és énekkel 

készültünk. 

December 2-án nevelés nélküli munkanapot tartottunk, 

ahol az óvoda dolgozói együttes erővel ünnepi hangulatú 

dekorációt készítettek az intézményben, hogy kellemes 

ráhangolódást biztosíthassunk az ünnepekre. 

December 6-án a Mikulás bácsi meglátogatta az 

óvodásokat. A csoportok magyar és német verssel 

készültek fogadására. 

December 13-án minden gyerek elveti a Lucabúzát, 

amelyből megtudjuk majd, hogy milyen lesz a jövő évi 

termés. 

December 18-án délután 3-5-ig közös adventi 

készülődésre várjuk az óvodás gyermekek szüleit. 

December 19-én a szülői szervezet karácsonyi 

ajándékaként Tengeri Attila látogat el óvodánkba, egy kis 

zenés ünnepi műsorral. Ugyanezen a napon az iskola 

szervezésében, mozgó planetárium előadáson vesznek 

részt a gyerekek. 

December 20-án karácsonyi műsort tartunk. 

Az óvoda minden dolgozója nevében Áldott Békés 

Karácsonyi Ünnepeket 

és 

Boldog Új Évet kívánunk! 

Nánai Anikó 

óvodavezető 

 

 

Kalandozás  Erdélyben, a történelem sejtelemösvényén 

A Csávolyi Általános Iskola 7. osztályos tanulói idén is  

részt vettek a „Határtalanul” pályázat erdélyi 

kirándulásán.  Először Aradon koszorúztuk meg a 

vértanúk emlékművét, majd Déva várát tekintettük meg. 

Vajdahunyadon és Gyulafehérváron a Hunyadiakra 

emlékeztünk. Bár rengeteget utaztunk, mégis nagyon 

élveztük az együtt töltött időt. 

Este, körülbelül hétkor értünk Gyergyóújfalura, a 

szállásra. Másnap reggel a helyi általános iskolában, 

rendhagyó történelem óra keretében II. Rákóczi Ferenc 

életútját  ismertük meg, ezután a fiúk egy barátságos 

focimeccset játszottak egymással. 

Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda 

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi 
Tagintézménye 
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 A Gyergyói-medence legjelentősebb barlangja a Súgó 

cseppkőbarlang, melyet idegenvezető segítségével 

barangoltunk végig. A Gyilkos-tó, a Szent Anna-tó, a 

Medve-tó látványa is felejthetetlen élményt nyújtott 

mindenkinek. A Békás szorosig hosszú és kanyargós 

vezetett, de nagyon élveztük a csodálatos táj látványát. 

Szováta után Parajdra mentünk a sóbányába, melynek 

levegője frissítő és kellemes volt. Hatalmas termei, 

szórakozási lehetőségei mindenkit elbűvöltek. Az esti 

táncház is nagy élmény volt mindannyiunknak. 

Székelyudvarhelyen  II. Rákóczi Ferenc szobránál mécsest 

gyújtottunk, Korondon a taplász mesterség megismerése 

mellett a fazekas élményműhelyben is örömmel és 

lelkesen próbáltuk ki a korongozást. Idegenvezetővel 

jutottunk el a Szent Anna – tóhoz, mely egy kialudt 

vulkáni kráterben található, a Mohos Természetvédelmi 

Területen belül. A másik vulkáni kráter helyén pedig a 

Mohos-tőzegláp kincseit fedezhettük fel. A természeti 

ritkaságok mellett a csodálatos erdélyi mondavilággal is 

foglalkoztunk. Csíkszeredán a székely kultúrtörténettel 

ismerkedtük meg, majd Csíksomlyóra mentünk a 

kegytemplomba, ahol a Kárpát-medence legismertebb 

Mária szobra található. 

Hálásak vagyunk a 

gazdag, változatos 

programokért, 

hiszen nem csak 

Erdély földrajzát, 

irodalmát 

ismerhettük meg, 

hanem kultúráját, 

szokásait is.                                                                                            

Horváth Gabriella                                                                                                

kísérő pedagógus 

Karácsony ünnepére készülve fel kell, idézzük 

magunkban az ünnep igazi és valós mondani valóját, 

amelyet az utóbbi évtizedekben igencsak elferdített a 

közfelfogás és a világ szellemisége. Jézus nélkül a 

karácsony olyan, mint egy születésnap az ünnepelt 

nélkül. Ma ez a szemlélet uralkodott el a világban. 

Beszélnek a szeretetről, a fenyőfáról…A feledékeny 

Télapó december 6 után ismét visszatér rénszarvas 

szánon ajándékokat újra kiosztani, de valahogy nem 

akarnak tudni a betlehemi Gyermekről.  Jézus 

szültésének pontos ideje, körülményei nem ismertek, 

ezért már az első századok keresztényei a pogány Sol in 

victus, vagyis a Nap isten győzelmének ünnepére 

helyezték az igazi fény Jézus Krisztus születésének 

ünnepét, megszentelve a pogány kultuszt, eltüntetve a 

múlt téves emlékét.  

Ma fordítva történik, ahogy látjuk, a világban most 

elpogányosítják a karácsonyt, eltüntetve annak igazi 

keresztény jellegét. Nagy terv része ez, amelynek célja 

istenné tenni az embert, szemben karácsonnyal, amikor 

emberré lett az Isten. Mindez azért történt, hogy 

megtapasztalja a „mi cipőnkben járva” Isten, az ember 

lét minden örömét, bánatát, szépségét, keserűségét. 

Hiszen „az mondjon ítéletet rólam, aki legalább 2 hétig 

az én cipőmben jár”- szól a közmondás… Isten eljött és 

egy lett közülünk, hogy a halálban immár ne az elmúlást 

lássuk, hanem egy másik lét, egy másik élet kezdetét. 

Sokan abban a tévedésben vannak, hogy az élet csupán 

testi formában létezhet. Mégis tapasztaljuk, hogy bár 

sokaknak élő teste van, még sincs bennük 

élet…..Karácsony az élet, az igazi élet ünnepe kell, hogy 

legyen, egy újjá születés, az ember, az én ujjá 

születésének ünnepe. Jó alkalom arra, hogy 

elgondolkodjak az életem értelmén, mit keresek itt a 

földön, mi értelme van az életemnek, milyen feladatom 

van, milyen céljaim? Erre a válasz csak a végtelen felé 

irányulhat, ha nem, akkor a halál a végállomás, az lezár 

mindent és minden értelmét veszíti, minden. Az életem, 

a szeretetem, az emlékeim, a munkám, akkor semminek 

sincs értelme..”éltem” de minek? A válasz éppen ezért 

Jézus! És csak Ő! Benne nyer értelmet az élet, az ember 

léte, mégpedig, hogy van folytatás! Meghív a Vele való 

közösségre, meghív az örök lelki életre, amelynek a 

munkálása már itt és most elkezdődött. Építsem fel 

magamban az Isten országát, hitben, reményben Isten és 

emberszeretetben. És akkor majd földi elmúlásom 

pillanatában az én karácsonyom is valósággá válik, 

„istenné” lesz az ember! 

Ünnepi miserend: 

December 18, szerda: Adventi lelki est:  

vezeti Czele József kalocsai székesegyház káplánja 17 

órától gyóntatás 18 órától mise. 

December 24 kedd szenteste 22.30 óra:  „éjféli” mise. 

December 25 szerda karácsony: 9.30 óra: Ünnepi mise. 

December 26 csütörtök:  Szt. István: 9.30 óra: szentmise. 

December 29 vasárnap: Szt. Család: 9.30 óra: Szentmise 

December 31 kedd: Szt. Szilveszter: 9.30 óra: Év végi 

hálaadás 

Január 1 szerda: Újév 9.30: Ünnepi szentmise. 

Áldott karácsonyt és kegyelmekben gazdag 

újesztendőt kívánok. 

                                                                                                             

Muka A. Gábor                                                                                                                   

plébános 
 

Egyházi hírek 
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