
MIKOLAI   BETLEHEMI  JÁTÉK(OK) 2019-ben 
„HETEDHÉT IPOLYON INNEN ÉS TÚL…” 

December 22-én, Advent negyedik Vasárnapján és Szent este 
             „Jertek, menjünk Betlehembe                                                                                   Megálmodnánk  
                       a Kisdedhez örvendezve.                                                                                            mindenki  javára  
                       Kivirágzott Jesse ága,                                                                                                 a világot, ha engedné, úgy 
                       Jézus a virága.                                                                                                             ahogy a Három Királyok látták, 
                       Ó, tekintsünk jászolyába,                                                                                            midőn Jézust köszöntötték.               

                       mily hideg az ágyacskája.”                                  
                         (Betlehemezők éneke – részlet)                                                 (A mikolai  Betlehemezők) 

  A XX. századból a huszonhatodik évébe érkező betlehemes missziónkhoz, ami, ma már, 
mint megújuló hagyomány az Ipoly táji hazában, része a települési, kistáji és a megyei 
értéktáraknak is, s amelyet Németh Péter Mikola költő vezet, bárki szíve szerint, a tágabb és 
szűkebb pátriánkból csatlakozhat. A felnövekvő nemzedékek: gyermekek és felnőttek, ifjak 
és vének az „északi géniuszban”születettek, a lelkük mélyéről forrásozva: Vámosmikoláról, 
Perőcsényből, Tésáról, Nagybörzsönyből, Ipolytölgyesről, Letkésről, Ipolydamásdról, 
Ipolyszalkáról, Ipolybélből, valamint a Börzsöny vidékéről és a Dunakanyarból: Verőcéről, 
Nagymarosról, Szobról. Zebegényből, és más palócföldi közösségekből évről-évre 
együttesen élik át és meg a fény igézetében, ebben a lassú körénk feketedésben is, 
a várakozás csodáját, az újjászületés misztériumát, a karácsonyt.  
A Mikolai Betlehemezők az idén újra buszra szállnak, hogy megújuló lelkülettel 
átutaztathassák a schengeni határokon, az Ipoly folyó túlpartjára nemzet-testvéreikhez 
magyar nyelven kereszténységük, a keresztény Európa reménységét,  
Jézus születésének örömhírét, hittel dicsérve az Urat:   
                                               „Gló-ri- a, gló-ri-a in ex-cel-sis de-o!”                                                      
Idei meghívóik, vendéglátóik az Ipoly középső völgyéből, Szlovákiában:  
                                                 
                                                Főtisztelendő Gyurász Pál lelkiatya,  
                                                Ipolyhídvég plébánosa, valamint 
                                                Lestyánszky Viktor polgármester; 
                                                Főtisztelendő Hutár Márk lelkiatya 
                                                Nagycsalomja plébánosa, valamint 
                                                Pásztor Roman polgármester;  



ÜNNEPI JÁTÉKREND 
(A Betlehemezők buszjárata Vámosmikoláról, 

December 22-én, vasárnap 8 órakor, a  Mykolárium elől indul az Ipoly túlpartjára.) 

 
      10.15-kor Tesmag / Tes’mák  Római Katolikus templomában köszöntünk a 

szent mise után -- ( a múlt század ’90-es éveiben már Betlehemeztünk a faluban, most 
ismét visszatérünk szeretettel.) 

.    
      11.45-kor Ipolyhídvég / Ipel’ské Premostie Római Katolikus  
                    templomában, szent mise után betlehemezünk; 
        
      15.45-kor Nagycsalomja / Vel’ká Čalomija Római katolikus 
templomában;  
        
       December 24-én, kedden Vámosmikolán, Ádám, Éva napján   
         
                    Szent este, 16.30-tól: ÉLŐ MIKOLAI BETLEHEMI JÁTÉK  
                       az R.k. Plébánián (Huszár utca 3.)  

      
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

ADJON AZ ISTEN MINDNYÁJUNKNAK 
ÁLDOTT, BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!  

Ezt kívánják a Mikolai Betlehemezők 
 
 
 
 
 
 

 



A Mikolai Betlehemezők igazságkereső körútjaikon a Felföldön 
Szőgyénben – Muzslán – Sárkányfalván – Letkésen – Ipolytölgyesen 

 
Muzslán a templom-hegyen 

 

                                                     „Ím, midőn mindeneket birsággal hívatna 
Augusztus könyvében szám szerint íratva. 

 
                                                      Cirinus köldetteték Betlehem városába, - hogy 
                                                      az egész tartományt venné egy summába.” 
                                                                  (Belépés a muzslai templomba) 

 



 

„Elindula József is a Szűz Máriávala” 
Betlehemi felvezető-ének Muzslán a templomban 

 

 

 

Az Öregpásztor önfeledt tánca az örömhír hallatán 



 

 

Pató Pál szobránál Szőgyénben 

 

 

Pató Pál szőgyéni sírjánál  



 

„Glória, glória in excelsis Deo!” – Recitálja a Szent Család 

 

Sárkányfalván is megszületett a Megváltó 
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Valahol Európában a Mikolai Betlehemessel 

                                

                            


