Kozárd
Karácsonya, 2010
Legyen áldott a jó Isten, aki egy újabb karácsonyt megérnünk engedett.
Adjon ez alkalomból boldog ünnepet, olyant, amely nem reked meg az
ünneplés külsőségeiben, hanem lélekben is megtisztít és erőt ad a
"továbbiakhoz".
Ha kívántuk volna, sem lehetne szebb Karácsonyunk!
Itt a gyönyörű, de mégsem terhes hóesés, itt a kellemesen borzongató de
mégsem elviselhetetlen hideg, itt a disznótorok, a rokoni látogatások, a
forralt boros összebújások ideje.
Igen, itt a tél, itt a Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő
ünnepe. Itt van az az ünnep, amikor téliesen, fázósan, kabátunkat és
sálunkat összehúzva, de szívünket és lelkünket melengetve találkozunk itt
megint mi Kozárdiak, családok és barátok, itt élők és vendégek, hogy
felejtsük a zordat és reméljük a jót. Tavaly is találkoztunk, s fogadkoztunk,
hogy az új évben soha rosszat nem, csak jót teszünk, haragot mosolyra
cserélünk.
Hisszük, hogy újra megtaláljuk az elveszettnek hitt szeretetet és újra
meglátjuk az elveszettnek hitt jót a családban, a gyermekben, a
házastársban, a szomszédban, a távoli barátban, sőt, még az olykor haragvó
ismerősben is. Ez az a pillanat, amikor újra töltjük szeretettel a már-már
kimerülő lelkünket.
Ez az a pillanat, amit megragadni és birtokolni kell.
Az új évezred immár tizedik Karácsonyát köszöntjük az ezredéves, európai
faluban most ezzel a pici számvetéssel, felvillantva azt, hogy mit tettünk, mit
teszünk az idén a Kozárdi Karácsonyfa alá.
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Ide tesszük mindenekelőtt a kozárdi emberek sok jó tettét, munkáját,
amellyel ki-ki ideje, ereje és szándéka szerint részt vett a falu életének,
képének megőrzésében, megújításában. Dicsérjük együtt a szorgalmasan
dolgozókat, a házat, kertet építő, szépítő szomszédokat, üdvözöljük a
letelepedő fiatalokat, a fát, cserjét, virágot ültetőket, utcáinkat,
patakpartjainkat tisztítókat, a szép és jó dolgainkért Rózsafűzért imádkozókat.
A Karácsonyfa alá tesszük a Katolikus Karitász nemrégiben kiosztott
élelmiszercsomagjait, valamint a Környezetvédelmi alapítvány komposztládáit.
Mindkettő olyan jótétemény, amellyel szebb, teljesebb lett életünk.
Ide tesszük a két szép új kozárdi projektet, a Fő utca 24. szám alatt már
majdnem kész Palóc Galériát és az újjáéledő régi iskolába költöző Integrált
Közösségi Szolgáltató tér elnevezésű létesítményt. A két projektre a Kozárdért
Alapítvánnyal együtt több mint 80 millió forint támogatást nyertünk.
A 2010. évi karácsonyfa alá kerülnek a mindennapjainkat időről időre felvidító
és már hetedhét határon túl is egyre több vendégünk által megismert kozárdi
fesztiválok. Szép volt az idei Faluházi színházi sorozat Sokan mondták, hogy
minden várakozást felülmúlt a tájjellegű ételeket és italokat készítőket és
kostolóikat Kozárdra hozó szeptemberi Magyar Izek-Magyar Színek
gasztronómiai és gyümölcsfesztivál.
Tovább terjedt Kozárd híre határainkon innen és túl. Legutóbb az olaszországi
Piave menti kisvárosban, Santa Luciában ízlelgették Kozárd nevét és Kozárd
ízeit, különösen a lekvár manufaktúra termékeit.
Egy nagy kosárba gyűjtve újra a fa alá tesszük újévi terveinket, az árvizet
fékező kis víztározókat, a kimélyített kispatak medrét, a végre 2011. tavaszán
elinduló és Nagymezőtől Szarvasgedéig húzódó közút felújítását, a
sokadszorra tervezett és talán most elkészülő járdarendszert, a LEADER
segítségével rövidesen elkészülő köztéri biztonsági kamerarendszert, a
néhány Fő utcai ház turisztikai arculatfelújítását jelentő festéseket és
kerítéseket. De most alapozgatjuk am következő 2-3 év fejlesztéseit, a
Damjanich út felújítását, a szintén LEADER-ből finanszírozott Juharliget
pihenőpark építését.
Az idén is folytatjuk a kozárdi kultúrális és turisztikai programokat, amelyek
sorában április 30-án Almavirág Fesztivállal köszöntjük a mindig új
reményeket hozó tavaszt, amikor ismét Kozárdra várjuk a vidéki életet
megörökítő művészeket, s reméljük, hogy szeptemberben újra megízleljük a
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magyar és európai gazdák, borászok finom ételeit, italait. Falunk immár része
a Cserhát Natúrparknak és a Nógrádi Geoparknak, s szintén Kozárdon alakult
meg a Cserhát-Mátra Turisztikai Egyesület.
A Karácsonyfánk alá tesszük gondolatban azon barátaink, szeretteink képét,
akiknek immár nem tudjuk fogni a kezét. Sokan, nagyon sokan vannak Ők,
akik 2010-ben itt hagyták a falut, s az örökkévalóságban várják, hogy majd
egyszer mi is hozzájuk csatlakozunk. Fájó szivvel és szép emlékkel gondolunk
rájuk.
Az életet tovább élőknek és küzdőknek pedig azt mondjuk, fogják szorosan a
családi és baráti kezeket, ne engedjenek teret gonosz tetteknek és
gondolatoknak. Törődjenek sokkal többet családjukkal, gyermekeikkel,
szüleikkel, minden magyar emberrel és jó szándékú idegennel. Gyűjtsük
együtt az újév ajándékait, amit majd jövőre újra Szép Karácsonyfánk alá
teszünk. Gondoljunk együtt a következő verssorokkal a reményteli jövőre
Az angyalok már szárnyaikat bontják,
hogy békét hozzanak és áldást.
Végtelen, tiszta Öröm költözhet szívedbe.
Hallod? A szívkapun kopog. Csak engedd be!
Csukd be hát szemeid, hallgasd a kis csengőt!
Tudod, azt a Hangot. Ott a legbelsőt.
S ha meghallottad, a szereteted add tovább,
de ne csak addig, míg csonkig égnek az adventi gyertyák!

Kellemes
Karácsonyt!
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