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Községi'ink önkormanyzata idénis folytatri kívanjaa hagyomiínyokat,és
2006. december l7.én (vasrírnap)ismét megrendezi a nyugdíjasoknapját.
Bízunkbenne,hogy csakúgy,mint a korábbi években,a meghívottaktöbbsége
.eleget
n:d tenni meghívásunknak.Szeretnénkezűttalis meghittebbétenni a
kanícsonyravaló készülést,lehetőségetnyujtva régnem látott ismerősökkel,
barátokkalvaló találkozástaésbeszélggtésre.
Vendégeinkettermészetesenterítettaszta|,valamint az iskolrísokműsora
is váda.
Az érintetteket
meghívóútjánértesítjük.

KARÁasoNy? vÁsÁn
2006. december I7-én (vasámap) délutanminden érdeklődőt szeretettel
vrír Eszter néni és lelkes csapata a Kulfurházban. Akik az elmúlt években
felkerestékőket, azok tudják, hogy milyen kiilönleges, tinnepi hangulata van
ennek a,sendenténynek''.
A gyerekek saját keztileg készítettportékáikat kínálják' természetesen
jelképesösszegekéÍt,teháta vékonyabb pérutÁrcájúaknak
is érdemesbetémi,ha
olcsón akarnak qzop ajaÍldékotvasarolni szeretteiknek.

Tájékoztatása hulladékszállítástélirendjéről
2006. év november 16.
november 30.
december14.
december28.
20o7.év január 1l.
január 25
A kéthetenkéntiszá|IításelőreláthatőIag}}}7. március végéigtart,utána az
elrnúltévekhezhason]óan hetentetörténik a száI|ítás.
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A SZERETET HOSP
Néhánygondolat xpeat,azi SzentErzsébetről

A szent je|ző sokaknak talán egy ftjldtől elrugaszkodott, önmagát
sanyargató, savanyúképűembert juttat eszébe_ nem is csoda, ha nem voluő az
életpéldája.Arpádház, Szent Erzsébetetennek ellenéresokan kedvelik, tisztelik
_ még a nem katolikusok, sőt a nem hívők köZiil is. Ki volt hát ez akká|yLány,
aki oly nagy hatrístgyakorolt mrír |oldi életébenemberek százaira, ezreire, s aki
cselekedeteivel, élewitelévelközvetlen kömy ezeteharagját vonta magára?
I207.ben valószínűIeg (a ma
Borsod-Abaúj-Zemplén
meglei)
Sárospatalron született II. Andrós,
A,rpód-hazi királyunk gtermekeként.
Edesaruyja az a Merániai Gertrúd
volt, akit alattvalói glilkaltak meg a
magtarokat
semmibe
vevő
magatartósáért, élvhajhósz, pazarló
életmódjóért. MindebbőI az akkor 6
évesErzsébet nem tul sokat érzékek,
hiszen
néglesztendős
lrorában
eljeg,ezték
(német)
Túringia
,
tartomórry
leendő
őrgrófióval,
Hermannal,
s
kisg,,ermeklcént
Wartburg váróba keriik, hog minél
jobban
elsajátíthassa környezete
nyelvét és szolrasait. Hermann gróf
halóla
miatt
azonban
annak
öccsével, Lajossal k0tatt hózassógot.

A
bieglensúlyozotf;
boldog
lcapcsolatból
három
glermek
született (Hermann, Zsófia
és
Gertrúd, akit ma szintén a boldogok
között tisztetünk), ám nem solraig
tartott cE idill: Lajos őrgróf a
járvány
keresztes
háborúban
áldozata lett. Erzsébet szómára
ezutón végképp idegenné váIt a
türingiai
őrgrófság
pompója,
qért
életvitele,
glermekeivel eglütt
elhagta
a palotát, s 24 éves
korában bekóvetlrezett halólóig
a
ferences harmadrendihént néphezhasonlóan szegényen,laátkezi
munlrajóból
élt,
szegényeket,
betegeket ápolt, gondozott. 1231.
november
] 7-én halt
meg,
ravatalóhoz
tömegesen
zaróndokoltak az emberek.

Rengeteg legenda kapcsolódik népszerúszenttink nevéhez, mégis inkább
néhánymeghatározó jellemvonására szeretnémfelhívni a figyelmet.
, erpaane,zi Szent Erzsébetet leginkább mint a ,,szegények istápját''
emlegetik, pedig feleségkéntsem volt kisebb. olyan nagy hatással volt
férjére,hogy az esküvő kapcsiín az egyik éIetrajzitő'Caesarius (ciszterci
szerzetes) meg is jegyzi:,,Alattvalói számára boldog idők következtek.''
Bensőségesszerelem fiizte a grőfhoz. aki teswérénekszólította hitvesét,s
sztikség esetén(elég gyakran) családjával szemben is megvédte.A kor
szokásával ellentétben együtt étkeztek, igen jól megértették,s a jóra

binattÍk egymást, sőt arnikor a grófi család tagiai felháborodva tették
szővá, hogy Erzsébet az éhínség
miatt megnyitotta a szegények előtt a vár
élelmiszerraktárát, Lajos csak ennyit szőIt.. ,tngedjétek őt jót tenni!''
Amikor a gróf a keresztes háboruba indult, Erzsébet2.3 napon át lóháton
kísérte,hogy minél több időt tölthessenek együtt - talan megsejtette,hogy
utolsó közos óráikat hosszabbítjameg.
. Tudott szakítani az értelmetlen berögződésekkel, szokrísokkal, udvari
etikettel. Vidrímsága,természetessége
gyakran botránkoztatta meg a grófi
családot, ahogy elfogadhatatlannak tartották aÍt is, hogy Erzsébet
szegénnye|-gazdaggalegyenrangúként
beszélt.
. Életénekegyik célja az volt, hogy vidrímmá tegye az embereket mindenkit ezz.gl, amire sáiksége volt. Az élet ajándékainak' apró
örömeinek megbecsüléséretarrítottakömyezetét, ő maga is szívesen
,
lovagolt vagy tríncolt.
. Brír igyekezett gyakran időt szakítantaz imádságra, a csendre, oJ<ét
lábbal
állt a fiildön''. Életrevalóságát,talpraesettségét
bizonyítja az atény, hogy
hrírom éven át irányította a grófságot férje tavollétében. Jó
szewezőkészségével
ispotrílyt(kőthánat) nyitott, saját maga is ápolta akér
jarvarryos
a
betegeketis, s lelki támaszuk volt a szenvedőknek.
Huszonnégy év rövid idő, ám teljes életet élhetiink ennyi idő alatt is, ha
kihasználjuk a jóra való lehetőségeket. Arpádházi Szent Erzsébetnek 24
esáendő is elég volt a ,,világsikethez,': a maga eryszerűségében,csendjében
végetrea mindennapok feladatait, meglátta a testben vagy lélekbenrászorulót, s
ma világszerte megemlékemek - nemcsak a katolikus egyházban - erről a
temperamentumos,saját korában lailöncnek számító, magyar fiatalasszonyról.
.

Buzdítsonminket is a példája!

ilr-""-yra 'b*2+
SZENT ERZSÉBET - ÉV
A magyar katolikus püspöki kar Árpádházi Szent Erzsébetsziiletésének
800. évfordulója alkalmából meghiredettea Szent Erzsébet.évet,mely 2006.
november 19-től 2007. november 19.ig táÍt.A jubileumi esztendő cé|ja,hogy
ráirrínyítsaa figyelmet a közösségéértélő ember fényére,a hiwestars és család
szo|gáIatára, a t ászoru1ók \ránt érzett fel elő sségtudat fe1erő söd ésére.
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oszi tájnak hervadása!
oszi napfényragyogása!
Hervadásból, fénybőltámad
Lelkemen e kedves banat.
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Az elmúlásbájarajtad,
Lelkemen vesz mély hatalrnat;
S bár meghalnikénevéled,
Mégis, mégisszeretnélek!

Omlik a lomb, hallgat a dal;
Visszatérekgondolattal
A tavaszra' . .. ah de annál
Betegebbnektetszik a táj|

Néma atáj, arca sápadt,
Rá derengő napfeny arad;
Ah, mi vonző szépha|ál van
E mosolygó hervadásban!

Ez a rétvolt olyan ékes?
Ez ahatérolyan népes?
Ez aha|om,völgy éstajék...
Mintha a sírkertbeniárnék!

Edes terhed''édesálom!
Szinte érzemszempillámon;
Hogy lehajtsam,szinte vonja
Fejem' a fák hulló lombja.

Lemegy a nap nemsokára...
Haldoklásnak szent országa!
Olyan édesforró vággya|
olel tégedlelkem által!

A fak lombjacsendesenhull...!
Nem küzdéstiil' fajdalomtul ;
Itt a végharcösmeretlen:
Lehet-emeghalniszebben.. .?!
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