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Karácsonyi köszöntő 

Az adventi ünnepkör végén a negyedik 
meggyújtott gyertya jelzi számunkra, hamarosan 
itt a karácsony, a legszentebb, legbensőségesebb 
ünnepünk. Az ünnepváró időszakban számtalan 
programon, rendezvényen vehettünk részt, s 
eközben nemcsak testünket öltöztettük 
ünneplőbe, hanem lelkünket is. 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. Ilyenkor Jézus Krisztus 
születésére emlékezik a keresztény világ, mely 
korunkban a szeretet, az öröm, a békesség, a 
család, az otthon ünnepe is.  

 

Ilyenkor még erősebben érezzük, szükségünk 
van egymásra. A karácsonyfa alatt gondoljunk 
gyermekeink, szeretteink örömére, gondoljunk 
elesett embertársainkra, kiknek segítséget 
nyújthatunk, s gondoljunk azokra is, akik már 
sajnos nem lehetnek velünk. Felejtsünk, 
felejtsük el a világot megterhelő járványt, a 
betegségeket, imádkozzunk embertársainkért. 
Kívánom, hogy legalább ezen a legszebb 
ünnepen felejtsünk el minden bajt, gondot, 
bánatot, szeressünk, öleljünk és nagyon-nagyon 
örüljünk, hogy az angyalaink még nem 
láthatatlanok.  
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ADVENT 
 

• Advent a karácsony első napját 
megelőző negyedik vasárnappal (másképpen: a 
Szent András apostol napjához, azaz november 
30-hoz legközelebb eső vasárnappal) veszi 
kezdetét és egészen karácsonyig tart. 

• Az advent szó a latin Adventus Domini – 
Isten eljövetele kifejezésből származik, jelentése 
tehát: eljövetel. 

• Az első adventi koszorút Johann H. 
Wichern német lutheránus lelkész készítette, 
azaz inkább építette 1839-ben. Egy kocsikerékre 
gyertyákat állított fel és karácsonyig minden nap 
eggyel többet gyújtott meg közülük – hétköznap 
pirosat, vasárnap pedig fehéret. 

• A mai adventi koszorún négy gyertya 
van, minden vasárnap egyel többet gyújtunk 
meg, és mindegyik mást jelképez. A növekvő 
fény a megváltó eljövetelének közeledésére utal. 

• Bár ettől mostanában már gyakran 
eltérnek, de a gyertyák színének is jelentősége 
van, három lila és egy rózsaszín van köztük. 

• A négy gyertya fontos fogalmakra és 
személyekre is utal: 

1. gyertya: Ádám és Éva – akiknek 
elsőként ígért Isten megváltást (hit); 

2. gyertya: Zsidók – akinek megígérte, 
hogy közülük származik a Messiás (remény); 

 

3. gyertya: Szűz Mária – aki megszülte a 
Fiút (öröm – rózsaszín gyertya); 

4. gyertya: Keresztelő Szent János – aki 
Jézus eljövetelét hirdette, utat nyitva számára 
az emberek szívéhez (szeretet). 

Íme:  A négy gyertya meséje 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy 
gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, 
hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással 
beszélgettek 
Azt mondta az első: ÉN VAGYOK A BÉKE! 
De az emberek nem képesek életben tartani. 
Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat 
múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc 
emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő 
lángra. 
A második azt mondta: ÉN VAGYOK A 
HIT! Sajnos az emberek fölöslegesnek 
tartanak. Nincs értelme tovább égnem. A 
következő pillanatban egy enyhe fuvallat 
kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a 
harmadik gyertya: ÉN A SZERETET 
VAGYOK! Nincs már erőm tovább égni. Az 
emberek nem törődnek velem, semmibe 
veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. 
Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy 
gyermek. Mikor meglátta a három kialudt 
gyertyát, felkiáltott: De hát mi történt? Hiszen 
nektek égnetek kéne mindörökké! Elkese-
redésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor 
megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg 
nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a 
többi gyertyát. ÉN VAGYOK A REMÉNY! 
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a 
még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette 
a többit. Add Urunk, hogy soha ki ne aludjon 
bennünk a remény! Hadd legyünk eszköz a 
kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink 
szívében a hit, remény, szeretet és béke 
lángját!!! 
                                                            Ámen. 

https://magyarorszagkul.nlcafe.hu/tag/advent/
https://magyarorszagkul.nlcafe.hu/tag/karacsony/
https://nlc.hu/cimke/adventi-koszoru/
https://magyarorszagkul.nlcafe.hu/tag/adventi-koszoru/
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NYMTIT hírek 
Bakonya:  
Idén a Patkó Bandi Egyesület készítette a falu 
adventi koszorúját, melyen a négy vasár-
napon az Idősek Klubja, a Patkó Bandi 
Egyesület, a Bakonya Baráti Kör és a 
Képviselő-testület gyújt gyertyát.  A Bako-
nyai Baráti Kör idén a buszmegállóba 
álmodta és valósította meg a Betlehemet. A 
Kővágószőlősi Önkormányzat által rendezett 
kolbásztöltő versenyen Bakonya Község 
Önkormányzatát képviselő csapat az előkelő 
második helyezést érte el. Az adventi ablak 
kalendárium programban a tavalyi évhez 
hasonlóan minden nap egy család kidíszített 
ablaka kerül ki a Facebookra. 
Boda:  
Folyamatosan zajlik az Önkormányzat 
részéről a szociális tűzifa kiszállítása az 
igénylők számára. Eddig több mint 15 m3 fa 
került kiosztásra. November 11-én tartotta 
Boda Község Önkormányzat Képviselő-
testülete ülését, melyen többek között az 
egészségügyi alapellátási körzet megállapítás 
rendelet, a 2021. évi költségvetés módosítás 
rendelet megalkotása szerepelt. 
Cserdi: 
Mindenszentek napján közösen emlékeztünk 
szeretteinkre. A szociális tűzifa hamarosan 
megérkezik, ami a rászoruló családoknak 
kerül kiosztásra. A Polgármester és mind 
munkáltató kértem azokat az embereket, akik 
nincsenek beoltva, vegyék fel az oltást az ő 
érdekükben, az oltás életet ment. 
Cserkút: 
Az Országos Településfásítási Programban 
nyert 30 db fa megérkezett a településre. 
Szerettük volna november 27-én közösségi 
munka keretein belül elültetni, de sajnos a 
mostoha időjárás ezt nem tette lehetővé.  
Adventi programjainkat meghirdettük és 
bízunk benne, hogy a vírus nem lehetetleníti 
el a megrendezésüket.  
Helyi termék piac pályázatunk megvalósítása 
az ütemterv szerint halad, hamarosan indul 
a közbeszerzési fázis.   
 

 
Dinnyeberki: 
Elkészült a volt kocsma épületében a csomagoló 
bővítése ami NYMTIT forrásából került 
finanszírozásra. Belterületi utunk is elkészült  
Magyar Falu Program keretében. Hosszú távú 
programunk foglalkoztatása továbbra is 7 fővel 
megy, 5 fő dolgozik a csomagolóban, 2 fő pedig 
végzi a falu rendbetételével és karbantartásával 
összefüggő feladatokat. Belterületi híd 
megerősítése is befejeződött Vis Maior 
támogatásaként. 
Helesfa: 
Megérkezett a szociális célú tűzifa, az idén 40 
köbméter fát tud kiosztani az önkormányzat. 
November 30-ig adhatták be kérelmeiket a 
rászorulók. A hónap elején kisbuszos kirándulást 
szerveztünk az érdeklődők részére a bikali 
Reneszánsz Élménybirtokra. November 17-én 
ingyenes ruhaosztást tartottunk a kisgyermekes 
családok, az idősek, továbbá a rászorulók részére. 
Ibafa: 
A Magyar Falú Programban játszótér kerítés 
építésére 5 millió forintot nyertünk. A képviselő 
testület korábbi döntése alapján novemberben 37 
család részesült rezsi támogatásban. Ugyancsak 
novemberben 22 fő nyugdíjas és járadékos kapott 
támogatást. Az NYMTIT-nek  benyújtottuk a II. 
féléves elszámolást. November 20.-i ülésén a 
képviselő testület döntött a szociális tűzifa 
elosztásáról.  
Kővágószőlős: 
Több nyertes pályázatról is be tudunk számolni 
novemberben. A Magyar Falu Programban 
a Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbe-
szerzés és közösségszervező bértámogatására  
5.035.337 Ft, Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése 4.999.900 Ft-ot nyertünk el,  
melyből az Újtelepi játszótér megvalósítására 
kerül sor. Település Fásítási Programban 30 db 
sorfára pályáztunk sikeresen, október 17-én 
vettük át 20 db pusztaszilt, 10 db platánt és az 
ültetéshez szükséges eszközöket. Országgyűlési 
képviselőnk, dr. Hoppál Péter tett látogatást 
településünkön, járta végig az ebben az évben 
nyertes pályázataink eszközeit és megvalósítási  
helyszíneit: Kommunális eszközök zöldterület 
karbantartásához, Kamerarendszer, a november  
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1-én elindult Népkonyha szolgáltatást, melynek  
keretében 100 fő kap minden munkanapon 1 
adag egytálételt. Négy hétvégén keresztül 
zajlik az Adventi Varázs rendezvény-
sorozatunk. Ebben az évben rendhagyó módon 
a település más-más helyszínein gyújtjuk meg 
közösen az adventi koszorún a gyertyákat. Az 
állam által biztosított szociális tűzifa 
pályázaton Kővágószőlős 94 erdei m3 
keménylombos tűzifát tud kiosztani a 
benyújtott igényekre. November 29-én 
közmeghallgatásra és falugyűlésre került sor. 
Kővágótöttös: 
November 3-4 között kiosztásra került 65 m3 
szociális tűzifa, melyet 25 rászoruló családnak 
és egyedül élő idős embernek osztott ki az 
önkormányzat. November 5-én elindult 
településünkön is az RHK Kft. által megren-
delt közvélemény kutatás. A NYMTIT I félévi 
elszámolása településünk részéről sikeresen 
befejeződött, A közreműködő RHK Kft. és az 
ITM az ellenőrzést elvégezte és megfelelőnek 
tartotta. Az "Idősek Napi Rendezvény" elma-
radása mellett döntött a testület, az érintettek-
nek november 8-9-én személyesen vittük ki a 
10.000,-Ft/fő támogatást, a disznótoros 
ételcsomagot, valamint a kis karácsonyi tárgyi 
ajándékokat, melyhez a RNÖ is hozzájárult. 
Falufejlesztő Egyesület vezetője a kulturális 
szakemberünk, valamint közmunkások ünnepi 
hangulatot varázsoltak településünk több 
pontján és a Tortyogói lakóparknál az  adventi 
időszak megnyitásaként. 
 
Online közmeghallgatás 
Az NYMTIT november 30-án tartotta éves 
közmeghallgatását, melyre a vírushelyzet 
miatt online került sor. A tagtelepülések az 
előre kiadott linken csatlakozhattak az 
előadáshoz. Kovács Győző NYMTIT elnök 
köszöntötte a bekapcsolódókat, ismertette a 
2021-ben történteket. Beszélt a kutató 
fúrásokról a társulás kommunikációs 
munkájáról, illetve a szerződésben foglaltak 
teljesítéséről. A közmeghallgatásba bekap-
csolódott Honti Gabriella Asszony, (RHK  

 
Kft. kommunikációs osztályvezető) tájékoztatta a 
résztvevőket a 2021. évi közvéleménykutatás 
lezárásáról. Az elkészült anyagot kielemzése után 
bemutatják a társulás számára. 
 

 

Önkormányzati hírek 
 
Falugyűlés, közmeghallgatás 
2021. december 15-én (szerdán) 18 órától a 
Faluházban falugyűléssel egybekötött közmeg-
hallgatás lesz.  
 
Karácsonyi szentmise 
A karácsonyi szentmisére december 24-én 18:30 
kerül sor a bodai templomban.  
A helyi gyermekek ünnepi műsorral,” Betlehemes 
Játék” készülnek, melyet a mise előtt mutatnak be 
18:00 órai kezdettel.  
Helyszíne: Boda Templom. 
Boda Község Önkormányzata az ünnepi műsor 
mellett a templom kertben várja az érdeklődőket 
sült gesztenyével, mézes kaláccsal, sütemé-
nyekkel, forralt borral, kézműves termékekkel. 
  
Mindenki Karácsonyfája 
Kihelyezésre és feldíszítésre került a Boda felirat 
mögötti szokásos helyen a település karácsony-
fája. Ebben az évben Erdős Márta ajánlotta föl a 
szép fenyőt. KÖSZÖNJÜK!! 
 

Sport 
Befejeződött az őszi bajnokság csapataink 
számára. Sajnos a járványhelyzet miatt felnőtt 
csapatunk  két bajnoki mérkőzést (Harkány, 
Bóly) nem tudott lejátszani, ezek pótlására kora 
tavasszal kerülhet sor! A sok megbetegedés 
megtizedelte utánpótlás csapatainkat, azonban itt 
lejátszásra került minden mérkőzés. Köszönet az 
edzőknek, játékosoknak munkájukért, szülőknek, 
hogy lehetővé tették a sportolást gyermekeik 
számára. Reméljük, a tavaszi fordulók már 
szabadon eljátszhatók lesznek. 
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