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Tisztelt Izsákiak!

Bemutatjuk városunk aljegyzõjét

Megújuló templomkert
Újra elmúlt egy év, s újra itt a

számadás ideje. Annak áttekintése,
mit is hagyunk magunk mögött a
2005-ös esztendõvel? Nem könnyû,
de eredményes évet tudhat maga
mögött városunk és önkormányza-
tunk. A költségvetés tervezésekor
jelentkezõ nehézségeket, sikeres
pályázatokkal részben kompenzál-
ni tudtuk, így több fejlesztés is meg-
valósult ebben az évben. Befejezõ-
dött az Aranyfürt Idõsek Ápolási Ott-

honának építése, 13 utcában össze-
sen 6000 méter burkolatot építet-
tünk, esztétikus utcanév-táblákat
helyeztünk ki a városban, új fûka-
szát,  hulladékszállító autót, vala-
mint a szelektív hulladékgyûjtés be-
vezetéséhez szükséges eszközöket
szereztünk be, 36 fõnek munkát biz-
tosító programot indítottunk el, a
belvárosban fásítottunk, a Szécsényi
telepen megoldottuk a vízeleveze-
tést, felújítottuk a felsõ óvoda hom-
lokzatát, 8 darab új számítógépet
szereztünk be, sikeresen megrendez-

tük a XXII. Izsáki Sárfehér Napokat.
Köszönöm az izsákiak segítõ,

támogató magatartását, mellyel az
éves fejlesztéseket kísérték, egyben
kérem 2006-os terveink megvaló-
sításának támogatását is. Ebben a
fõbb pontok a következõk; a belte-
rületi csapadékvíz elvezetési prog-
ram, az ivóvízminõség-javító prog-
ram, a szélessávú Internet és csillag-
pontos kábeltévé rendszer kiépíté-
se, a mûvelõdési ház felújítása, az
útprogram folytatása, a nappali
gimnáziumi oktatás bevezetése és
újabb 35 fõ számára munkahelyte-
remtés.

Tisztelt Olvasók! Kívánom,
hogy a következõ esztendõ Önök-
nek, családjuknak és a városnak is
hozzon sikereket! Egyéni és közös
sikerekben gazdag új évet és bol-
dog karácsonyt kívánok vala-
mennyiüknek!

Mondok József
polgármester

Mint lapunkban is írtunk
róla, megújult az izsáki katoli-
kus templom. Mivel nemcsak a
2007-ben 200-dik születésnap-
ját ünneplõ épület, hanem kör-
nyezete is megérett az átalakí-
tásra, az egyházközség pályáza-
tot nyújtott be az Állami Erdé-
szeti Szolgálat Kecskeméti Igaz-
gatóságához a templomkert fel-
újításának támogatására. A pá-
lyázat –köszönhetõen dr.
Göbölös Antal nyugalmazott, és
Spiegel János jelenlegi igazga-
tó hathatós támogatásának- ked-
vezõ elbírálásban részesült, így
nemrégiben megkezdõdhetett a

kertrekonstrukció is. Ennek elsõ
lépéseként kivágták a templom
elé, az ’50-es évek végén ülte-
tet, s mára alaposan elöregedett
fenyõfákat. Helyükre 39 új fa ke-
rült, köztük páfrányfenyõ, ber-
kenye, díszalma, díszcseresznye,
hárs, lepényfa, liliomfa. A kivi-
telezési munkát a Kiss Kertész
Duó Kft. végezte. Az elõkészítõ
munkálatokban Góhér Zoltán
nyújtott nagy segítséget azzal,
hogy a fáért cserébe kivágták, s
elszállították az idõs fákat és a
nyesedéket. A Fodor Fuvar Kft.
pedig a tuskókat termelte ki
ugyancsak díjtalanul. Az idei er-

dészeti támogatás összege 1.3
millió forint, de ígéret van egy
kb. 2 milliós támogatásra a jövõ
esztendõre is, melybõl a többi
idõs fát cserélik majd le.

A templomkert teljes felújí-
tása utakkal, létesítményekkel
még további, közel 20 millió
forintot igényel. A komplett ter-
vet Gyõri András kecskeméti
kerttervezõ mérnök elkészítet-
te. A kivitelezés az anyagi for-
rások függvényében folytatódik
majd tovább, mely forrásokhoz
a katolikusok természetesen
várják az izsákiak további tá-
mogatását is.

Az öreg fák kivágása új kép fogadja a látogatót,
évtizedek után, ismét jól látható a katolikus templom

Útépítés a Kölcsey utcában

Aranyfürt Idõsek Ápolási Otthona

Dr. Fülöp Dezsõ 2000-ben
Kecskeméten, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemen szerzett jogi
diplomát, majd a Megyei Köz-
igazgatási Hivatal gyámügyi osz-
tályán dolgozott. Idén augusztus-
tól Izsák aljegyzõje. Riportunk
elején a városról szerzett elsõ be-
nyomásairól kérdeztük Fülöp De-
zsõt.

- Eddig csupa jó tapasztalatra
tettem szert –mondja, s hozzáte-
szi- mivel Orgoványon nõttem fel,
természetesen korábban sem volt
teljesen ismeretlen számomra
Izsák, sõt a feleségem is innét szár-
mazik. Négy éve pedig már izsáki
lakosok is vagyunk. Persze a mé-
lyebb ismereteket azért az utóbbi
négy hónap alatt szereztem a vá-
rosról, mert ugyan itt laktam, de
Kecskemétre bejáróként, gyakor-
latilag csak aludni jártam haza.
Egy jó hangulatú, szimpatikus
emberek lakta kisváros Izsák. (En-
nek az a kicsit furcsa jelenség sem
mond ellent, hogy sokan vannak,
akik nem fogadják el a számukra
ismeretlen ember köszönését.)
Izsák akkora település, amely
még igazán emberléptékû tud ma-
radni. A nagyvárosok nem von-
zanak, azokból hiányzik az emlí-
tett meghittség. Izsákon viszont

egyszerre találhatja meg az em-
ber a nagyvárosi infrastruktúrát
és a vidéki nyugalmat. Kecske-
mét közelsége miatt pedig a hely-
ben nem intézhetõ dolgok is gyor-
san megoldhatók, szóval igazán
jó hely Izsák. Ezért is pályáztam
örömmel ide, amikor meghirdet-
ték az aljegyzõi állást.

- Mindezek alapján joggal
gondolhatom, hogy hosszabbtá-
vú izsáki tervekkel számolsz.

- Valóban így számolok,
ezért bízom benne, hogy az
izsákiak elfogadnak, s õk is
hosszabb távon számítanak majd
rám. Én mindenesetre azon le-
szek, hogy munkám alapján bi-
zalmukba fogadjanak.

- Jogászként végeztél, így

nyitott volt az út a jogászi pálya
felé is, ám mégis a közigazgatás-
ban helyezkedtél el.

- Valóban, kétirányú út állt
elõttem, s mindkét irány érdekelt
is. A bírói, vagy a közigazgatási
pálya szerepelt terveimben, végül
az utóbbiban kaptam lehetõséget.
A Kecskeméten végzett gyám-
ügyi munkát szerettem, de az it-
teni több lehetõséget ad az embe-
rekkel való személyes kapcsolat-
ra, ezért ez közelebb áll hozzám.

- Az ügyfelek gyakorta kár-
hoztatják a közigazgatásban ta-
pasztalható bürokratikus eljárá-
sokat, amelyek még a legkészsé-
gesebb ügyintézés mellett is ala-
posan leronthatják a polgárok,
úgynevezett „megelégedettségi

indexét”.
- Ezt a munkát eddig egy kö-

zel ötvenéves törvény szabályoz-
ta, melyet nemrégiben váltott fel
egy új. A váltás célja az, hogy ál-
talában zökkenõmentesebbé te-
gyék az ügyintézést. A szándék
jó, ám még mindig sok adminiszt-
rációval jár egy-egy ügy intézé-
se.

- Tehát, ha lehetõséget kap-
nál, ezen mindenképpen változ-
tatnál?

- Igen, tovább csökkenteném
az adminisztrációt, s emellett
emelném a közigazgatásban dol-
gozók erkölcsi és anyagi megbe-
csülését, mert szerintem csak a
munkájukkal, körülményeikkel
elégedett munkatársakkal lehet
hosszútávon minõségi munkát
végezni.

- Persze nemcsak munkaide-
je, hanem szabadideje is van az
embernek. Te mit csinálsz ilyen-
kor szívesen?

- Szeretek barkácsolni, s a
sport, a mozgás is közel áll hoz-
zám.

Köszönöm a beszélgetést, s
kívánom, hogy ez a nemrégiben
kezdõdött izsáki pályafutás való-
ban hosszútávú legyen.

-tetézi-
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Olvasónknak!
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Önkormányzati hírek

VÉRADÁS
2005. december 28-án

8,30 órától 13 óráig
várjuk a segíteni
szándékozókat

a Mûvelõdési Házban!

LABDARÚGÁS

Minden jó, ha jó a vége

Boldog Karácsonyi Ünnepeket

és Békés Új Esztendõt Kívánunk!
Magyar Szocialista Párt Térségi Szervezete

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
14/2005.(XI.30.) rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló

11/2000.(XII.20.) számú rendelet módosításáról

A Képviselõ-testület 2005. november 29-én tartotta legutóbbi ülé-
sét, melyen megtárgyalta a 2006. évi költségvetés koncepciójáról szó-
ló elõterjesztést és az alábbiak szerint egészítette ki: Pályázati támo-
gatás segítségével kerékpárút építés tervezése, megkezdése, járdaépí-
tések folytatása.

A Képviselõ-testület az Önkormányzat 2005. III. negyedéves költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyta.

A Képviselõ-testület az Izsákért Közalapítvány 2004. évi tevé-
kenységérõl szóló beszámolót az elõterjesztésnek megfelelõen jóvá-
hagyta.

Rendeletet alkotott a Képviselõ-testület az önkormányzat vagyo-
náról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2000. (XII.20.)
számú rendelet módosításáról. E rendeletet lapunkban közzé tesszük.

A Képviselõ-testület döntött a Kiskõrösi Többcélú Kistérségi Tár-
sulási Tanács alapító okiratának módosításáról.

A Képviselõ-testület az Izsák KHT. számára engedélyezi ötmillió
forint nagyságú folyószámla hitelkeret igénylését.

A Képviselõ-testület kifejezi szándéknyilatkozatát, mely szerint
térségi adó-végrehajtási társulást hoz létre, annak gesztorságának fel-
vállalásával.

Izsák Város Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a
III. sz. háziorvosi körzet vállalkozási formában történõ ellátására.

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Izsák Város Képviselõ-testü-
lete a helyi önkormányzatról szó-
ló 1990. évi LXV. tv. 80. §. (1)
bekezdése, valamint az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVI-
II. tv. 108. §. (1)-(2) bekezdései
alapján a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 11/
2000.(XII.20.) számú rendeletét
az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A rendelet 4.§-a kiegészül a

következõ (3) bekezdéssel:
(3) Az önkormányzati va-

gyon forgalomképesség szerinti
besorolásáról, megváltoztatásáról
a Képviselõ-testület dönthet.

2.§
A rendelet 8.§-a kiegészül a

következõ (5) bekezdéssel:
(5) A Képviselõ-testület fel-

hatalmazza a polgármestert, hogy
az átmenetileg szabad pénzeszkö-
zök lekötésérõl a Képviselõ-tes-
tület folyamatos tájékoztatása
mellett saját hatáskörben dönt-
sön.

3.§
A rendelet 9.§ (4) bekezdése

helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) Az önkormányzat a hasz-

nálatában lévõ ingatlanokat és in-
góságokat bérbeadás útján – sza-
bad kapacitás terhére – haszno-
síthatja. Errõl a polgármester dönt-
het.

4.§
A rendelet 10.§ (1) bekezdé-

se az alábbiak szerint változik:
(1) Ingatlant 100.000.- Ft ér-

tékhatár felett csak nyilvános ver-
senytárgyalás útján lehet értéke-
síteni

5.§
A rendelet kiegészül a követ-

kezõ 10/A §-sal:
Az önkormányzat tulajdonjo-

gát ingyenesen nem ruházhatja
át.

6.§
A rendelet 14.§-a kiegészül

az alábbiak szerinti (3) bekezdés-
sel:

(3) A költségvetési évrõl ké-
szített könyvviteli mérlegben ki-
mutatott eszközöket és forrásokat
minden páros évben (elsõ alka-
lommal 2006-ban) leltározni kell.

7.§
A rendelet 15.§ (4) bekezdé-

sének helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

(4) Az önkormányzati va-
gyon és vagyon értékû jogok
tárgyévi december 31-i állomá-
nyát (vagyonleltár) évenként egy-
szer – a zárszámadás melléklete-
ként – a Képviselõ-testület elé
kell terjeszteni.

8.§
Ezen rendelet kihirdetése

napján lép hatályba.
I z s á k , 2005. november 29.
Mondok József  polgármester
Dr. Hauzmann János címzetes

fõjegyzõ

Az õszi utolsó, tizenötödik
fordulóban Tiszakécske csapatát
fogadtuk. Az elsõ negyedórában
két gólt sikerült szereznünk. A
következõ percekben is mi tá-
madtunk többet, az ellenfél csak
elvétve jutott el a kapunkig. A
félidõ végéig még kétszer bekö-
szöntünk, ezáltal magabiztosan
vezettünk. A második félidõ ele-
jén további gólokat sikerült sze-
rezni. A mérkõzés hátralévõ ide-
jében tovább támadtunk, de több
találatot már nem sikerült szerez-
ni, sõt az utolsó percben a vendé-
gek megszerezték a becsületgól-
jukat. Ezzel a mérkõzéssel befe-
jezõdött az idei szabadpályás sze-
zon. A mérkõzések többségén saj-
nos akadozott a csapat játéka, de
így is a harmadik helyezést sike-
rült elcsípni a táblázaton. A leg-
több gólt szereztük a bajnokság-
ban, de sajnos csak hat csapat ka-
pott több gólt nálunk. A megyei
góllövõlistán Juhász György az
utolsó mérkõzésen szerzett négy
góljának is köszönhetõen tizen-
öt találattal a második helyet fog-
lalja el, eggyel elmaradva a
tompai Szabó Kornéltól. A tava-
szi idényben reméljük a kapott
gólokon tudunk csökkenteni, és
akkor talán a játék is újra nézõ-
szórakoztató lesz.

Az ifjúsági csapat közel öt-
venszázalékos eredményt ért el.
A hazai mérkõzéseken legtöbb-

ször sikerült begyûjteni   a három
pontot, de sajnos az utolsó mér-
kõzésen ez nem sikerült. Az ide-
gen pályákon viszont nem sok
babér termett. Ha tavasszal ezen
tudnának változtatni, akkor azért
jelentõsen elõre tudnának lépni.
Összességében a tizenegyedik lett
a gárda, tizenkilenc ponttal. Hat
gyõzelem és egy döntetlen mel-
lett nyolcszor szenvedtek veresé-
get. Itt is reménykedhetünk a jobb
folytatásban.

A Kolon FC eredményei nem
sokat változtak a tavalyi év óta,
ugyanis csak egy gyõzelmet ér-
tek el és tizenegyszer kaptak ki,
három döntetlen mellett. Nagy
változtatások kellenének ahhoz,
hogy elõbbre tudjanak lépni az
utolsó helyrõl. Ebben tényleg
csak reménykedni tudunk.

Ezek után nézzük az utolsó
forduló eredményeit:

15. forduló:
Sárfehér SE – Tiszakécske 6

– 1 (4 – 0) Góllövõink: Juhász (4),
Hugyecz, Gréczi.

Gréczi Gábor: Az õszi idény
utolsó mérkõzésére összekaptuk
magunkat. Remélem ez jó kiin-
dulási alap lesz tavaszra.

Ifjúsági eredmény: 1 – 2 Gól-
lövõnk: Balogh Cs.

A Kolon FC eredménye:
15. forduló: Kolon FC – Tass

KSE 4 – 6 Góllövõnk: Magó (4).
Izsák László

Teremfutball
kupa

December elsõ hétvégéjén
megkezdõdött az izsáki Sport-
csarnokban a hagyományos Csar-
nok Kupa teremlabdarúgó baj-
nokság. Az idei évben csakúgy,
mint tavaly, ismét nyolc csapat
vesz részt a küzdelmekben. A kör-
nyezõ településekrõl és Izsákról
neveztek az együttesek. A hét for-
dulós alapszakasz után kettévá-
lik a mezõny, és az elsõ négy a
felsõházban, a második négy pe-
dig az alsóházban vív egy újabb
kört. Ezek után alakul ki a vég-
eredmény. A végén minden csa-
pat kupát kap ki-ki a helyezésé-
nek megfelelõen. Kupát kap még
a legjobb kapus, mezõnyjátékos
és a legtöbb gólt szerzõ játékos
is.

Az elsõ három forduló ered-
ményei:

1. forduló:
Bohócok–Tüzes Kandúr 7–3
(2–1)
Soproni Ászok (Akasztó) –
Diesel Gáz Bt (Orgovány) 4–1
(2–0)
Heibl Team – Szabadszállás 5–0
Inter Waker–Vino 6–1 (1–0)

2. forduló:
Szabadszállás–Vino 10–3 (5–2)
Bohócok–Inter Waker 3–1 (1–0)
Soproni Ászok–Tüzes Kandúr
9–1 (3–0)
Heibl Team–Diesel Gáz Bt 11–5
(5–3)

3. forduló:
Inter Waker–Szabadszállás 4–2
(2–1)
Heibl Team–Vino 8–3 (3–1)
Bohócok- Soproni Ászok 2–2
(0–1)
Tüzes Kandúr–Diesel Gáz Bt
7–5 (2–1)

A további játéknapok: de-
cember  17, 18, január 08, 14, 15,
22, 29. Minden napon 15 órakor
kezdõdnek a mérkõzések és egy
teljes fordulót bonyolítunk le.
Minden kedves érdeklõdõt szere-
tettel várnak a szervezõk.

-izsák-

Jó minõségû nõ és férfi bõrcipõk
az évszaknak megfelelõ

választékban egész évben kaphatók,

a Szabadság tér 30. alatti
CIPÕBOLTBAN.

MINÕSÉGET JÓ ÁRON!

Kipróbált recept
Zöldségtorta

Hozzávalók: 1/2 kg pároltgom-
ba (párolás után erõsen kinyomkod-
juk a levét), 2 nagy fej vöröshagyma,
1 db kis brokkoli, 1 csokor zöldség-
vagy zellerlevél, 2 db tojás, 2 kanál
tejföl, Vegeta, fûszerek ízlés szerint,
1 adag mirelit leveles tészta (a saját
készítésû még jobb)

A leveles tészta felét kinyújtjuk
és vajazott, lisztezett tortaformába
helyezzük. Az összevágott és olaj-

ban megpárolt hagymát összekever-
jük a párolt gombával, 1 db tojással,
párolt brokkolival, összevágott zöld-
ségcsokorral, 1 kanál tejföllel, vala-
mint a fûszerekkel. Az elkészített töl-
teléket ráterítjük a leveles tésztára és
az egészet letakarjuk a leveles tészta
másik felével. A tetejét bekenjük
tojássárgával és a másik kanál tejföl-
lel. Közepes lángon megsütjük, ha
kisült, tortaként szeleteljük. Sültek
mellé köretnek, vagy párolt zöldség-
gel, krumplipürével, salátával feltét-
nek is tálalhatjuk.
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80 éves a magyar mûsorszóró rádiózás

Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...Gondolom...
TETÉZI LAJOS

…sokan túl vannak már a karácsonyi aján-
dékvásárláson, de bizonyosan sokan vannak
olyanok is, akik még ezután próbálnak besze-
rezni -reményeik szerint- kellemes meglepe-
tést okozó dolgokat szeretteiknek. Ilyenkor

mindenki fut, rohan, próbálja kitalálni mit szeretne a másik, s hitet-
lenkedve nézi a több tízezer forintos ruhákat táskákat, vagy a több
száz ezerbe kerülõ órákat, ékszereket, s nehezen hiszi, hogy van
ember Magyarországon, aki ennyit tud adni egy-egy ajándékért. A
napokban került a kezembe egy katalógus, melyben potom 114
ezer forintért kínálnak nõi cipõt, amely mellett szinte bóvlit sejtett
egy másik, „csupán” 72 ezer forintos darab. Ugyanott láthattam
113 ezerért kardigánt, 30 ezerért övet, s 1 millióért nyakláncot.
Ezek tényleg olyan ajándékok, melyeket csak igen kevesen enged-
hetnek meg maguknak. De eszünkbe jut-e a nagy álmélkodás köze-
pette, hogy vannak ezeknél sokkal drágább ajándékok is, melyeket
viszont bárki megengedhet magának. Ilyen például az idõ, még-
hozzá az egymásnak adott idõ. Igen, ez is nagyon drága holmi,
hiszen mindig kevés van belõle. Ezért is marad el oly sokszor egy-
egy látogatás, beszélgetés, mondván majd holnap pótoljuk! Aztán
holnap megint közbejön valami, s az egyik holnapból a másikba
botladozva áltatjuk magunkat kitartó konoksággal; van még idõnk!
Közben nem vesszük észre, hogy annak a bizonyos holnapnak az
örök tegnapjában élünk. Aztán egyszer csak jön a fájdalmas felis-
merés; az elmulasztott találkozást, beszélgetést már soha többé nem
pótolhatjuk.

Gondolom, ilyenkor karácsonykor, sokan megtörik az örök ver-
senyfutást az idõvel, s szeretteikkel töltik az ünnepi napokat. Tu-
dom, mindenki õriz meghitt emlékeket régi karácsonyokról. Azt,
hogy milyen ajándékok voltak az egykori fa alatt, már rég elfelej-
tették, ám a szeretetben együtt töltött idõ emléke ma is felmelegíti
szívüket. Hát, ez az igazi ajándék! Ilyenkor új év táján sokan tesz-
nek fogadalmakat. Esetleg legyen az egyik az, hogy jövõre keve-
sebbszer mondjuk; majd holnap… Áldott, szép karácsonyt!

A rádió a múltszázad elején
maga volt a csoda, ma friss híre-
ivel, információival, szórakozta-
tó zeneszámaival sokak minden-
napi társa. Hazánkban 1925. de-
cember 1-jén indult meg a rend-
szeres sugárzás, de a kísérletek
már 1923-ban elkezdõdtek. Az
LGT „Szól a rádió” címû dalá-
ban meg is énekli a kezdeti lé-
péseket; „A Gyáli úton állt egy
csukott bútorszállító, / ’23-ban
abban volt az elsõ stúdió. / Mû-
sor gyanánt akkoriban az is meg-

felelt, / Ha Marczal János segéd-
tiszt egy nótát énekelt.” A dal hi-
telesen idézi a hõsi idõket. Bu-
dapesten, a Gyáli úton, a Posta
Központi Kísérleti Állomásának
udvarán állt az a bútorszállító ko-
csi, melyben Magyari Endre pos-
tamérnök berendezte az elsõ rá-
dióstúdiót, és Marczal János mû-
szaki segédtiszt –a Postás Zene-
de énekkarának tagja- valóban
énekelt a kísérleti adásokban.
Késõbbi visszaemlékezésében le
is írja, számos dicsérõ telefonhí-

vást kapott a hallgatóktól mûso-
ráért. Az elsõ rádiós próbálkozá-
soknak, fõleg azok a rádióama-
tõrök lehettek fültanúi, akik ké-
pesek voltak detektoros rádiót
építeni, mivel kereskedelmi for-
galomban akkoriban még nem
lehetett készüléket kapni. Az ez
irányú érdeklõdésre jellemzõ,
hogy már 1925-ben megalakult
Budapesten a Diák Rádióklub,
melynek tagjai sorra építették a
fülhallgatós rádiókat.

Az 1925. decemberi indulás
után rohamlépetekkel fejlõdött,
és a közönség körében is egyre
népszerûbb lett, a magyar mûsor-
szóró rádiózás. A Gyáli úti bú-
torszállítóból a Rákóczi útra köl-
tözött a stúdió, közben Magyari
Endre és Tomcsányi László meg-
tervezte, s megépítette az elsõ 1
kW-os magyar adóberendezést, a
kereskedelemben pedig megje-
lentek a jobbnál jobb külföldi és
hazai gyártású hangszórós vevõ-
készülékek.

A II. világháború után szin-
te a nulláról kellett újraindítani
a magyar rádiózást, de 1945.
szeptember 15-étõl ismét szólt a
rádió. 1948-tól a Petõfi rádió is
megkezdte adásait, majd a Bar-
tók következett. A rendszervál-
tás körüli idõkben kezdtek sugá-
rozni a kereskedelmi adók, vé-
gül a ’90-es évek közepén meg-
jelentek a helyi rádiók is. Az egy-
kori csoda tehát napi használati
eszköz lett, de varázsa sokak szá-
mára ma is a régi.

A hajdani Posta Kísérleti Ál-
lomás épületében ma a Puskás
Tivadar Távközlési Technikum
mûködik. Udvarán, Magyari
Endre szobra és az egykori bú-
torszállító idézi a magyar rádió-
zás hõskorát. Dr. Horváth László
igazgató kollégáival, diákjaival
a hely szelleméhez méltó elhíva-
tottsággal õrzi és ápolja a nagy-
idõk és a nagy elõdök emlékét.
A Múzeumi Napok idei program-
jában –emlékezve a magyar rá-
diózás 80-dik születésnapjára- az
iskola diákjai emlékmûsorral je-
lentkeztek a legendás bútorszál-

lító kocsiból.
A rádiózás hõskorának em-

lékeihez természetesen szorosan
kapcsolódnak a régi vevõkészü-
lékek is, melyek technikai érde-
kességük mellett még látvány-
nak is szépek. A régi rádiók gyûj-

A bútorszállító kocsi (a bakon Magyari Endre) a kísérleti adások idején...

...és ma, Magyari szobrával

tõinek országos egyesülete a
Puskás Technikumban tartja
évente kétszer gyûlését, ahol sok
szép régi készülékkel, és a hoz-
zájuk való alkatrészekkel talál-
kozhatnak a gyûjtõk és a laikus
érdeklõdõk.                      -tetézi-

Mohai Pál villamosmérnök, a Videoton egykori igazgatója tartott
elõadást a rádiógyûjtõk idei õszi találkozóján a gyár történetérõl,

s a mellette látható, 1955-ben általa tervezett elsõ VT 545-ös
rádiókészülékrõl.

Dr. Magyari Endre
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Az Arany sárfehér Szõlõ és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erõssége az egység”

A vámos
A bibliaolvasók is gyakran találkoznak a vámosokkal, akiknek tetteit, visel-

kedését nem a követendõ viselkedési formák közé sorolják az Írásban. A vámos,
más néven finánc, nem a jószívûség, engedékenység mintaképe. A vámosokról
alkotott véleményem, élettapasztalatom akkor került újra felszínre, amikor a mi-
nap az egyik televízió híradójában a vámhivatal vezetõje arról nyilatkozott, hogy
üldözõbe vették azokat, akik nem kõolajszármazékot, hanem napraforgó, illetve
repce, vagy más olajat használnak fel gépkocsijukban, mert ezek után nem fizet-
nek jövedéki adót. Aki ilyen üzemanyagot használ, megbüntetik. Bár a naprafor-
góolaj, a repceolaj nem jövedéki termék, a hivatalnok mégis úgy gondolja, hogy
fizetni kell utána, mert gépkocsit hajtanak vele. Lehet, hogy hamarosan vámosok
állják utamat, ha az öreg Fordom lerobban és tolni kell, mert bevallom õszintén
sem a kenyérért, sem a szalonnáért nem fizettem jövedéki adót. Most egy kicsit
jobban izgulok, ha nyöszörög a kocsi és a közelben van egy vámos.

Persze ez az izgalom egészen más, mint ami 1952 táján volt az izsáki tanyá-
kon, például Gedeonban. Jött a finánc hajnalban, este, vagy éjjel, különbözõ
mérõ és szúró eszközökkel felszerelve. A tanya gazdája már rettegett, ha a kutya
elkezdett ugatni, azokat azonnal vissza kellett parancsolni, mert a hatóság elleni
erõszak súlyos börtönbüntetéssel járt, esetleg élve meg sem úszta a gazda.

Bejött a finánc -más néven szemlész-, és közölte, hogy ellenõrzést tart, s így
is tett. Megnézett minden zugot a tanya körül. Ha hordót talált, mérõrúddal
megmérte az ûrtartalmát és megállapította a borkészlet mennyiségét. Vita nem
volt, nem is lehetett. Azután kiment a széna, szalma, törek kazlakhoz, a szárkú-
pokhoz, sõt a trágyadombokhoz is, s azokat egy 2-2.5 méteres vaspálcával át-
szurkálta, hogy nem rejteget-e a paraszt valamit a finánc elöl.

A legveszedelmesebb az volt a gazdára nézve, ha a kamrában dohányvágót
találtak, mert ez a vámosok szerint annak volt a bizonyítéka, hogy dohányt is
termesztenek, csak elrejtették. Hogy valójában nem találtak dohányt, az nem
akadályozta a hatóságot abban, hogy három hónaptól három évig terjedõ börtön-
büntetést szabjanak ki a dohányvágó gazdájára. Ha valaki nem tudná, annak
leírom, hogy a dohányvágó tulajdonképpen egy mini, kézzel hajtott szecskavágó
akkora, mint egy kisebb háztartási kávétörõ. Egy barkácsolt pálinkafõzõért már
öt évet is lehetett kapni, a „jó” vámos közremûködésével.

Ilyen emlékek jutottak eszembe, amikor a vámosok szóvivõje nyilatkozott a
napraforgóolaj jövedéki adójáról és az azzal járó büntetésrõl. A Biblia minden
szava él – gondoltam-  hiszen a mai vámosok sem mások, mint az abban szerep-
lõk.

Dr. Nagy László

Visszafelé fejlõdünk?
   November 29-i testületi ülésen vita volt a 3. számú háziorvosi körzet pályáztatásáról. Több javaslat is elhangzott:

- írják ki a pályázatot, - minek kiírni, vonják össze a másik 2 körzettel, - Szántó doktornõ addig a helyettesítést ellátja.
De meddig?? Egy évig? Utána a  finanszírozást az OEP megszüntetheti, gondolván, hogy az önkormányzatnak nincs

szüksége a 3. háziorvosi körzetre, mivel az hosszú ideig betöltetlen marad. Így marad Izsákon 2 háziorvosi körzet.
Önkormányzati döntés alapján a pályázat végül ismételten kiírásra kerül.
De az ülésen és a közmeghallgatáson is elhangzott, hogy Nagy doktor  beadta a pályázatot és vissza akar jönni. Tehát

a pályázat kiírás sikeres volt, akkor miért kell újra kiírni? –nem értem.
Újra kiírni csak akkor szokták, ha sikertelen
Az egyszerû polgár szemében úgy tûnik, hogy valakik azt szeretnék, hogy a három körzetbõl csak kettõ maradjon.
Polgármester Úr!
Izsák város?! Ön szerint mi szolgálja jobban a lakosság érdekeit , ha két körzet lesz vagy ha három. Mert a pályázat

kiírás alapján sosem fognak 900 kartonra vállalkozó házi orvost kapni. Ön Polgármester Úr,  két körzetet szeretne, vagy
hármat?

Javaslom az Izsákiaknak, kísérjék figyelemmel az eseményeket, és szóljanak is hozzá, ne egy év múlva, amikor már
késõ lesz.  lásd: Gyógyszertári ügyelet, fogorvosi ügyelet.

Hisz nem csak harangjátékra, jó útra, szélessávú internetre, hanem kellõ számú körzeti orvosra is  szüksége van
Izsák (Ön szerint szaporodó) lakosságának, a jó ellátáshoz.

S. Juhász  Magdolna
Izsák, Széchenyi u. 20.

Nem visszafele fejlõdünk!
A Képviselõ-testület döntése értelmében másodszor is kiírtuk a III. sz. háziorvosi körzetre a pályázatot. Az elsõ

pályázatra a korábbi háziorvos dr. Nagy Imre pályázott, aki idõközben elhelyezkedett más településen így a pályázata
valójában komolytalan volt. Ennek ismeretében írtuk ki másodszor is a pályázatot. Sajnos az elsõ pályázatra sem akadt
igazán jelentkezõ és ez várható a jelenlegi esetében is, tekintettel arra, hogy a körzethez tartozó beteg kártyaszám jelentõsen
lecsökkent. Várhatóan a jelenlegi pályázatra sem fognak tömegesen pályázni.

Természetesen azt szeretnénk, ha továbbra is három háziorvosi körzet maradna Izsákon. Ameddig azonban nem
kapunk új háziorvost úgy csak helyettesítéssel tudjuk megoldani a betegek ellátását. Mindez nem jelenti azt, hogy a település
visszafele fejlõdik.

Mondok József
polgármester

Az Agárdy borászati üzem meg-
vásárlására létrehozott projektcég, a
HELIBOR Kft (Helvécia Izsák
(B)ORgovány) cégbírósági bejegyzé-
se megtörtént. A hitelfelvételi tárgyalá-
sok a lap megjelenésére remélhetõleg
lezárulnak. Amennyiben az MFB idõ-
ben eljuttatja számunkra a hitelígérvényt,
a vételi tárgyalások még az év vége elõtt
lezárulhatnak.

A tavalyi betárolásból visszama-
radt II frakciós bor értékese megtörtént,
de a vevõ, egy monori borkereskedõ
még nem utalta át a vételárat. Ettõl füg-
getlenül a tagok részére a szövetkezet
meghitelezi a bor árát. Amint átutalják
számunkra a januárra ígért állami támo-
gatást, a tagokat kifizetjük.

Az idei év betárolt borainak terve-
zett kezelése befejezõdött, a kiajánlások-
ra várjuk a vételi ajánlatokat. Eladás elõtt
a tulajdonosokkal áregyeztetés miatt
véglegesítünk.

December 9-én megjelent a szõlõ-
ültetvények kivágási támogatásának
szabályozásáról szóló 110/2005. FVM
rendelet.  Helyhiány miatt most csak a
rendelet legfontosabb elemeit közöljük:

Nem igényelhetõ támogatás:
a) az olyan mûvelés alatt álló ültet-

vényre, amelyre vonatkozóan a hegy-
bíró a telepítésre vonatkozó közösségi
vagy nemzeti rendelkezések megsérté-
sét regisztrálta;

b) a nem megfelelõen mûvelt ül-
tetvényre;

c) a tíz borpiaci éven belül telepí-
tett ültetvényre;

d) a tíz borpiaci éven belül szerke-
zetátalakítási és átállítási támogatásban
részesített ültetvényre;

e) olyan ültetvényre, amelyre ki-
vágási engedély alapján a kivágást meg-
kezdték;

f) a szõlõ termõhelyi kataszterbe
nem sorolt ültetvényre;

h) az olyan ültetvényekre, mely-
nek tulajdonosa vagy haszonbérlõje az

ültetvényt a támogatási kérelem benyúj-
tását megelõzõ huszonnégy hónapon
belül vásárolta vagy vette bérbe.

A támogatást kizárólag olyan ül-
tetvényre lehet igénybe venni, amely-
nek összefüggõ területe legalább 0,1
hektár

Az adott borpiaci évben az egy-
azon kérelmezõ legfeljebb tíz hektár te-
rületre igényelhet támogatást.

A támogatás mértéke változó attól
függõen, hogy mekkora volt a kérelem
benyújtását megelõzõ öt borpiaci év-
ben az ültetvény származási bizonyít-
vánnyal igazolt termésátlaga. Az errõl
szóló igazolást a hegybíró adja ki.

A támogatási kérelmet az MVH
honlapjáról letöltött vagy a szövetkeze-
ti irodán igényelhetõ formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell:

a) harminc napnál nem régebbi
tulajdoni lap hiteles másolatát;

b) bérelt ültetvény esetén a haszon-
bérleti szerzõdés egy másolati példá-
nyát, valamint a földtulajdonos nyilat-
kozatát arra vonatkozóan, hogy az ül-
tetvény kivágásához hozzájárul;

c) részletes helyszínrajzot és ültet-
vényleltárt;

d) a hegybíró igazolását arról, hogy
az ültetvényen a hegyközségi nyilván-
tartás szerint, a telepítésre vonatkozó
közösségi vagy nemzeti rendelkezések
megsértését nem regisztrálták, továbbá
a kérelem benyújtását megelõzõ öt bor-
piaci évben az ültetvény szõlõ és/vagy
bor származási bizonyítvánnyal igazolt
termésátlagáról.

A támogatási kérelmeket 2006
február 15-ig kell benyújtani postai úton
az MVH Központi Hivatalához postai
úton. A benyújtás helye: Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal 1385
Budapest, 62. Pf.: 867 . Mivel a kivág-
ható terület nagysága korlátozott, az
igény viszont óriási, minden érdeklõ-
dõnek ajánljuk, hogy támogatási kérel-

müket minél elõbb adják le.
A támogatás igénylésérõl részle-

tes és pontos információkat a hegyköz-
ségi-szövetkezeti irodán illetve a társ-
hegyközségek hegybíróinál kaphatnak.

Az agrárkörnyezetgazdálkodási
pályázatokhoz a talajminták vizsgálati
eredményei még nem érkeztek meg.
Amennyiben szükséges, a szövetkezet
ad igazolást arról, hogy a talajminták
átadásra kerültek, annak bevizsgálása
folyamatban van. Az támogatás igény-
bevételéhez kapcsolódó igazolás, amely
a növényvédelmi elõrejelzõ rendszer
használatára vonatkozik, szintén átve-
hetõ a szövetkezeti irodán.

Az év elején kezdõdött növényvé-
dõs és szõlõtermelõ szaktanfolyamok
befejezõdtek. Összesen 60 termelõ tett
sikeres vizsgát szõlõtermesztéstõl és 35-
en kapták meg a Növényvédõ és mé-
regraktár-kezelõi képesítést. Újabb tan-
folyam február elején indul. Jelentkezé-
si határidõ: december vége.

Támogatási lehetõség bortermelõk-
nek: a bor magántárolás támogatás. A
kérelmeket az MVH által kiadott for-
manyomtatványokon kell beadni feb-
ruár 15-ig. A támogatás annak a terme-
lõnek adható, aki vállalja, hogy saját ter-
melésû asztali borát kilenc hónapig tá-
rolja, azt nem értékesíti ezen az idõsza-
kon belül. A támogatás mértéke 10 fo-
rint/liter. A tárolásba vont minimális
mennyiségnek 50 hektoliternek kell len-
nie. A bornak egészségesnek, íz- és il-
lathibától mentesnek kell lennie. A ké-
relmek 100 %-a helyszíni ellenõrzésen
esik át a tárolás végét megelõzõ idõ-
szakban. A helyszíni ellenõrzést az OBI
végzi. Az ellenõrzés a tárolás körülmé-
nyeire, valamint a tárolt termék minõsé-
gére vonatkozik.

Áldott, békés karácsonyt és ered-
ményesebb szõlõtermesztési évet kívá-
nunk minden kedves tagunknak!

Vezetõség
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M é d i u m Karácsonyi mese

V A L L Á S

Gyülekezeti hírek
Köszönjük a „Feltámadunk Alapítvány” számára a 2004. évi

adó 1%-ból felajánlott 77.569 forintot . A támogatásokat a reformá-
tus temetõ fenntartásának és fejlesztésének céljaira fordítottuk.

az ünnepi istentiszteleti rend:
december 22. (csütörtök), 18.00: bûnbánati istentisztelet
december 23.(péntek), 18.00: bûnbánati istentisztelet
december 24.(szombat), 15.00: gyermekkarácsony a templom-

ban
december 25-26.: 10 és 16 órától ünnepi istentiszteletek, dél-

elõtt: úrvacsora osztás
december 25.: 13.30-tól Kisizsákon ünnepi úrvacsorás isten-

tisztelet
december 31-én (szombaton), 17.00: óévi istentisztelet
január 1-én (vasárnap), 10.00: újévi istentisztelet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk gyülekezeti alkalma-

inkra.

Gyülekezeti tagjainknak, keresztyén testvéreinknek és minden
Istent szeretõ embernek békés, meghitt ünneplést, Istentõl gazda-
gon áldott Karácsonyt és Új esztendõt kívánunk !

a Presbitérium nevében: Nagy Árpád, lelkipásztor

IKEM hírek
Az egyesület rendes évi közgyûlésére 2006. január 14-én, 15.00

órától kerül sor, a Sárfehér Polgárõr Egyesület székházában. A köz-
gyûlés nyilvános, mindenkit szeretettel látunk. Az egyesület új ta-
gok jelentkezését is szívesen fogadja. Köszönjük Mindazok hûsé-
gét, akik 2005-ben látogatták rendezvényeinket, adományukkal
támogatták munkánkat!

Nagyapám ott ült szokott helyén a
kandalló mellett, s olykor egy-egy
bükkfahasábot vetett a sziporkázó tûz-
re. A szûzdohány füstje kék felhõbe
burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba
végében, s ezüstös szakállán olykor
megcsillant a láng.

Mi, gyerekek a mennyezetig érõ,
gyertyafényben izzó karácsonyfa kö-
rül álltunk elfogódottan és izgalomtól
elmeredt szemmel, és sóvár pillantáso-
kat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmo-
zott ajándékokra, hûségesen elénekel-
tük a Mennybõl az angyal összes ver-
seit. Ének után apám fölolvasta a betle-
hemi csillag történetét a Bibliából, el-
mondtuk közösen a karácsonyi imád-
ságot, s azzal nekiestünk a játékoknak,
akár karámba szorított birkanyájnak az
éhes farkascsorda.

Kis idõ múltával nagyapánk meg-
szólalt ott a kandalló mellett a maga
érdes vénemberhangján:

-Aztán tudjátok-é – kérdezte -,
hogy miképpen keletkezett tulajdon-
képpen a karácsony?

- Akkor született a Jézus Krisztus
– felelte Margit húgom okosan, új ba-
baháza elõtt térdepelve, s nagyapánk
bólintott rá.

- Ez igaz – mondta-, mert hogy õ
volt az Úristen legnagyobb karácsonyi
ajándéka az emberi világ

 számára. De maga a karácsony
már régen megvolt akkor. Ha ideültök
mellém a tûzhöz, elmondom, hogyan
keletkezett.

Köréje gyûltünk a szõnyegre,
mindegyikünk valami új játékot cipel-
ve magával, s figyelmesen lestük a szá-
ját, mert nagyapánk nagyon szép és
érdekes meséket tudott ám.

- Hát az úgy volt – kezdte el, miu-
tán nagyot szippantott a pipájából-,
hogy réges-régen, amikor

Noé apánk unokái megépítették
volt a Bábel tornyát, s annak ledõlte
után nem tudták megérteni egymást
többé, mert az önzés összezavarta a
nyelvüket, az irigység és az elfogultság
egyre jobban és jobban kezdett elhatal-
masodni ezen a földön. Aki nem volt
olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte
az irigység, hogy a másiknak szebb háza
van. Aki rest volt megmûvelni a föld-
jét, az irigyelte azt, akinek szebb búzá-
ja termett, s mikor az irigykedés már
igen-igen elhatalmasodott az embere-
ken, akkor megszületett belõle a go-
noszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj
gyilkolni, s a kéregetõ rágyújtotta jóte-
võjére a házat. Addig-addig, hogy egy
napon aztán az Úristen odafönt az ég-
ben megsokallotta az emberek gonosz-
ságát, s rájok szabadította a sötétséget
és a hideget.

A Nap eltûnt az égrõl, a vizek be-
fagytak, s a rablógyilkos számára nem
termett többé semmi az elrablott föl-
dön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás
következett ebbõl az egész emberi vi-
lágra. Mikor pedig már közeledett erõ-
sen az idõ, amikor minden emberi élet-
nek el kellett volna pusztulnia a föl-
dön, az Úristen odaintette maga mellé
kedvenc angyalát, a Világosságot, és
ezt mondta neki: „Eridj le, hû szolgám,
s nézz körül a földön, melyet gonosz-
sága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj
meg minden embert, asszonyt és gyer-
meket, s akiben még megtalálod egy
csöpp kis nyomát a jóságnak, annak
gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig
majd az utolsó elõtti napon alánézek a
Földre, s ha csak egy kicsike világossá-
got is látok rajta, megkönyörülök az
emberi világon, s megváltoztatom az
ítéletet, amit kiróttam rája.” Ezt mond-
ta az Úristen, s a Világosság angyala
alászállott a földre, hogy teljesítse a
parancsot.

A föld sötét volt, és hideg. Mint a
csillagtalan, zimankós téli éjszaka,
olyan. Az emberek tapogatózva jártak
az utcákon, s akinek még volt egy da-
rabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt
vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen

megossza mással. Egy birkabõr bun-
dáért meggyilkolta apját a fiú, s akinek
még tûz égett a kemencéjében, az fegy-
verrel õrizte szobája melegét a megfa-
gyóktól. Az angyal nagyon-nagyon el-
szomorodott, hogy hasztalanul járta az
emberi világot, mert nem talált benne
sehol egy fikarcnyi jóságot sem.

Lassanként kiért a városból, s
ahogy a dûlõúton haladt fölfele a he-
gyek irányába, egyszerre csak összeta-
lálkozott a sötétben egy emberrel, aki
egy döntött fát vonszolt magával kín-
lódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s
csak szakadt rongyok borították a tes-
tét, de mégis húzta, vonszolta magával
a terhet, bár majdnem összeroskadt már
a gyöngeségtõl. „Minek kínlódsz ezzel
a fával?-kérdezte az angyal. -Hiszen ha
tüzet gyújtanál belõle magadnak itt,
ahol állsz, megmelegedhetnél mellett.”
„Jaj, lelkem, nem tehetném én azt – fe-
lelte az ember. – Asszonyom s kicsi fi-
acskám van otthon, kik fagynak meg, s
olyan gyöngék már, hogy idáig nem
jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik
ezt a fát, ha bele is pusztulok.” Az an-
gyal megsajnálta az embert, és segített
neki a fával, s mivel az angyaloknak
csodálatos nagy erejük van, egyszerre
csak odaértek vele a sárból rakott kuny-
hóhoz, ahol a szegény ember élt.

Az ember tüzet rakott a kemencé-
ben, s egyszeriben meleg lett tõle a ki-
csi ház, s míg egy sápadtra éhezett
asszony s egy didergõ kisfiú odahú-
zódtak a tûz mellé melegedni, az an-
gyal meggyújtott egy gyertyát az em-
ber szívében, mert jóságot talált abban.
„Édesanyám, éhes vagyok…” – nyö-
szörögte a gyermek, s az asszony be-
nyúlt a rongyai közé, elõvett egy darab
száraz kenyeret, letörte egyik sarkát, s
odanyújtotta a gyermeknek. „Mért nem
eszed meg magad a többit?-kérdezte az
angyal. -Hiszen magad is olyan éhes
vagy, hogy maholnap meghalsz.” „Az
nem baj, ha én meghalok – felelte az
asszony -, csak legyen mit egyék a ki-
csi fiam.” S az angyal ott nyomban
meggyújtotta a második gyertyát is, és
odahelyezte az asszony szívébe.

A gyermek leharapott egy kis da-
rabot a kenyér sarkából, aztán megszó-
lalt: „Édesanyám, elhozhatom két kis
játszótársamat a szomszédból? Õk is
éhesek, s nincs tûz a házukban. Meg-

osztanám velök ezt a kis kenyeret meg
a helyet a tûznél!” Az angyal pedig
meggyújtotta a harmadik gyertyát is,
és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan
szaladt ki a gyertyával a sötét éjszaká-
ba, hogy fénye mellett odavezesse kis
társait a tûzhöz és a kenyérhez. S pon-
tosan ekkor érkezett el az utolsó elõtti
nap, és az Úristen alánézett a Földre, s a
nagy-nagy sötétségben meglátott há-
rom kis pislákoló gyertyalángot. És úgy
megörvendett annak, hogy az angyal
mégis talált jóságot a földön, ha nem is
többet, csak hármat, hogy azon nyom-
ban megszüntette a sötétséget, vissza-
parancsolta a Napot az égre, s megke-
gyelmezett az emberi világnak.

S azóta minden esztendõnek a
vége felé az Úristen emlékeztetni akar-
ja az embereket arra, hogy a gonoszság
útja hova vezet, s ezért õsszel a napok
rövidülni kezdenek, a sötétség minden
esete korábban szakad alá, és minden
reggel késõbben távozik, hideg támad,
és befagynak a vizek, s a sötétség ural-
ma lassan elkezdi megfojtani a világot.
Mi, emberek pedig megijedünk, s
eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit
elkövettünk az esztendõ alatt, és ami-
kor eljön a legrövidebb nap, és a Vilá-
gosság angyala alászáll közénk jóságot
keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a
karácsonyfák gyertyáit, hogy az úris-
ten, ha alátekint, fényt lásson a Földön,
s megbocsássa a bennünk lévõ jó miatt
a bennünk lévõ rosszat.

         - Ez a karácsony igazi me-
séje – fejezte be nagyapánk ott a kan-
dalló mellett azon a régi-régi karácsony-
estén -, én pedig azért mondottam el
nektek, gyerekek, hogy megjegyezzé-
tek jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a
mi emberi világunk újra építeni kezdi a
Bábel tornyát, melyben egyik ember
nem értheti meg a másikat, jelszavak-
ból, hamisságokból, elfogultságokból
és elõítéletekbõl, s jönni fog hamaro-
san az irigység is, a rosszindulat meg a
gonoszság, melyek miatt az Úristen újra
pusztulásra ítéli majd az embert. Tol-
vajlás és gyilkosság fog uralkodni a
földön, s ha a nyomorúság és a nagy
sötétség rátok szakad majd, akarom,
hogy emlékezzetek: csak a szívetekben
égõ gyertya menthet meg egyedül a
pusztulástól.

 Wass Albert

Egyházi Hírek
Advent minden hétköznapján reggel 6-kor mondjuk a hajnali szentmisé-

ket.
December l7-én és l8-án az esti szentmise elõtt rózsafûzért imádkozunk.

Ezalatt és a szentmise alatt is gyóntatás van, a szentmisében lelkigyakorlatos
szentbeszéddel.

Szombaton, dec. 17-én este a szentmise után a Városi Vegyeskar kará-
csonyi hangversenyt tart a templomban.

December l8-án, Advent 4. vasárnapján du. 2-kor tartjuk a templomban
a „Mindenki Karácsonyát”. Szeretettel várjuk testvéreinket e karácsonyt meg-
elõzõ mûsorra.

December 24-én este 4-kor a templomban az ifjúság elõadja a „Boldog
herceg” c. darabot. Várjuk erre is testvéreinket.

Immár harmadik hónapja várjuk szerettel felnõtt testvéreinket a hónap
utolsó vasárnapján este a szentmise után felnõtt bibliaórára. Helye: a Közös-
ségi Ház. Decemberben kivételesen 30-án, pénteken este várjuk testvéreinket.

Évvégi hálaadásunkat dec. 31-én, szombaton este 6-kor tartjuk a temp-
lomban. Éjjel fél 12-tõl elmélkedések, majd éjfélkor szentségi áldás, utána a
Közösségi Házban egy kis pezsgõs összejövetel. Szeretettel várunk minden-
kit4

Urunk Megjelenését, a Vízkeresztet jan, 8-án tartjuk. A 9 órai szentmisé-
ben vizet szentelünk.

Minden kedves Testvérünknek Békességes, boldog Karácsonyt kívá-
nunk! Legyen velünk a békesség Istene az Új esztendõben is!

Elõször is: Mindennek a közepe
és szíve. Ami nem jobb- vagy balolda-
li, hanem a helyén, középen van. Mint
az Isten, mint az Igazság.

Másodszor: Közte van két ember
kapcsolatának, két fontos dolog össze-
tartozását segíti és formálja. Médium a
jó házasságközvetítõ és médium a jó
pap, a jó orvos, aki a beteg és egészsé-
ges ember közt áll õrt.

Persze, van rosszízû hangzása is
a médiumnak: amikor valami gonosz a
gonosztett érdekében eszközként hasz-
nál fel valamit, rendszerint valakit,
hogy véghezvigye galád tervét.

De maradjunk most, Karácsony
közeledtén a „jó médiumnál”. Amikor
Isten keresi az embert, sõt nemcsak ke-
resi, hanem magához ölelni kívánja, mé-
diumként saját Fiát küldi, hogy emberi
természetet véve, Õ legyen a Jó Pásztor,
aki életét adja juhaiért, s keresse azt, ami
elveszett. Mert Isten, a maga végtelen
valóságában, szellemi természetében úgy
részesít bennünket, hogy a „Valóságos
Isten, Valóságos Ember” jön el médi-
umként, közbenjáróként és köztünk ál-
lóként, hogy Isten gyermekeivé fogad-
jon és az Atyának átadjon. A legigazibb
és legteljesebb Médium maga az Üdvö-
zítõ, az Úr Jézus Krisztus.

A médium teljesen azonosul az-
zal, aki közölni akar, és azzal, akinek a
közlést nyújtja. Mindkét részrõl teljes
átadás szükséges, mert hiába van meg
a teljes közlendõ, ha a médium nem
azonosul a címzettekkel, akkor magas-
ból érkezõ, el nem érhetõ ige vagy vas-
szigorúságú parancs lesz belõle, s az
Isten kezét fogja, az emberét eltaszítja.
Ha csak az emberrel azonosul, akkor
az embernek ez mit sem használ, mert

csupán igazolja bizonytalan életvitelét,
s nem találkozik a végtelen Isten biz-
tonságos szeretetével.

S ha most kalandozni kezdünk az
írott és elektronikus médiumok terüle-
tén, fura dolgokra akadunk. Rendsze-
rint az a baj, hogy a sokszor nem is
jóindulatú közlendõ feltétlen úr, a köz-
lendõ egyben parancs, s akiknek szól,
azok legfeljebb néznek, mint Laci a
moziban. Ez van, ezt kapod, ezt edd,
fogd be a szád! Csak ez nem az ember-
szeretõ Isten médiuma. Vigyáznunk
kellene, hogy mit olvasunk, mit hall-
gatunk, mit nézünk. Nem tudjuk, ki a
küldõ, s nem ismerjük a csomag fur-
fangosan bemérgezett tartalmát.

A Közvetítõ, ha igazi, nem kö-
zénk áll, hanem köztünk van: Isten és
ember, ember és ember között van.
Nem azért, hogy elválasszon, hanem
azért, hogy összekössön.

A mi Médiumunkat most ismét a
betlehemi jászolban találjuk. Egybefog
galileait és júdeait, rómait és zsidót,
pásztort és bölcseket, angyalokat és
pusztai embereket. Talán bennünket is,
ha igazi médiumra vágyunk. Talán el-
hidegülõ szíveket, Istentõl elfordult
lelkeket, megromlott barátságokat,
megbomlott családi viszonyokat köt
újra egybe a mi örök Médiumunk. Ne
feledjük el azt sem, hogy a Boldogsá-
gos Szûz Mária maga is médium: az
Atya és az emberek közt közvetít édes-
séges „Igen”-jével, amikor Isten sza-
vára fejet hajt, s nekünk adja a Béke
Fejedelmét, a minden közösség Atyjá-
nak Fiát. Legyen ez a karácsony a leg-
igazibb Médium   megtalálásának ün-
nepe, mindnyájunk javára!

Podmaniczki Imre plébános

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZÍJJÁRTÓ JÁNOS

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család

KÖSZÖNET-

NYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNET-

NYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

NAGY DEZSÕNÉ
SZEGEDI ETELKA

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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Mi a karácsony?
Forog a világ kacsalábon,
tarka oszlopon, lazalábon.
Hegedû szól, dobokat vernek,
kik úgy tudják, hogy ünnepelnek!
A világ forog kacsalábon,
s nem érti, hogy: mi, a karácsony!
Fenyõfa villan ki az útra,
„Mi a karácsony?” – aki tudja
nem mondja, rá úgyse figyelnek,
mert nem tudják, Kit ünnepelnek!
Pedig csillag jár fenn az égen,
s eljön a vendég, úgy, mint régen!
A küldetése, ma ugyanaz –
(Szállás nincs, ott kinn havaz) –
Õ didereg a szalmaágyán,
Ki lesz majd, áldozati bárány!
Azért küldetett le a Földre,
hogy a gonosz lelkét letörje;
mert olyan védtelen az ember,
vaksin látó földi szemekkel.
A világ tere tág, és téres,
hamis csillagok, hideg fények
villódzák be a nagy éjszakát,
attól nem látják a Fényt, magát!
Ó mennyi jég, és fagyhalál,
amíg az ember hozzátalál!
Mennyi botlások, milyen sebek,
Õ orvosotok, ti emberek!
Hamis fények pásztáin léptek,
nem tudjátok, hogy Õ az élet.
Élet, mit kell, az ember várjon,
mi a szívben örök karácsony!

Magyar Gyuláné
2005 karácsonyán

A karácsonyfa-állításról

A szaloncukor

ÜNNEPVÁRÓ
Karácsonyi jegyzet

Elfeledett karácsonyi szokásainkA szokás német protestáns
eredetû. Magyarországon elõször,
az 1800-as évek elején, a szepesi
városokban tûnt fel karácsonykor
a feldíszített fenyõfa, németorszá-
gi egyetemeken járt diákok állí-
tották fel szüleik házában. A faál-
lítás az 1920-as évektõl vált ha-
zánkban általánossá. A karácsonyi
ajándékozás még késõbbi eredetû
szokás. Eredetileg a betlehemezõk,
kántálók kaptak ajándékot –fõleg

ételfélét-, s ebbõl nõtt ki a mára
már általánossá vált szokás.

Az adventi koszorú is német
eredetû. 1870-ben egy evangéli-
kus árvaház lelkésze a csillárra
erõsített négy nagyobb gyertyát,
a négy adventi vasárnap jelképe-
ként, s egy-egy kisebbet a hétköz-
napokra. Az idõk folyamán a
gyertyák száma négyre csökkent,
s lángjaik az új évet, a fényt és a
megszületõ Kisjézust köszöntik.

Talán kevesen tudják, hogy
a karácsonyfa szaloncukorral tör-
ténõ díszítése egyértelmûen ma-
gyar szokás, s a XIX. században
terjedt el az Osztrák-Magyar Mo-
narchia magyarlakta területein. A
szegényebb vidékeken és idõ-
szakokban az asszonyok kristály-
cukorból fõzték, késsel vágták
méretre és ollóval rojtosra vágott
selyempapírba csomagolták a

cukrot. Kezdetben a kisebb üze-
mek is ezt a technológiát alkal-
mazták. A cukorból, keményítõ-
szörpbõl fõzött masszába kakaó-
port, diót, narancshéjreszeléket
kevertek, s a kihûlt édességet kés-
sel darabolták fel. A mai szalon-
cukrok természetesen már ipari
technológiával készülnek, bár
vannak, akik ma is megpróbál-
koznak a házi készítéssel.

Nosztalgiával gondolok
gyermekkorom karácsonyaira.
Amikor szüleim arról beszélget-
tek, hogy közeleg a karácsony,
mindig izgalom fogott el. Persze
nem Jézus születése hozott izga-
lomba, hanem a karácsonyfa fel-
díszítése és a csillagszórók, meg
a gyertyák ragyogása, csillogása
és elsõsorban a szaloncukor dézs-
málásának lehetõsége és persze a
kalács. A cimboráimmal énekel-
tük: Kis karácsony, nagy kará-
csony, kisült-é már a kalácstok,
ha kisült hát ide véle, hadd egyem
meg melegében.

Szentestén gyakran hallot-
tam: „Krisztus Urunknak áldott
születésén, angyali verset mon-
dunk szent ünnepén…” Csak erre
emlékszem, valamint a feldíszített
karácsonyfán függõ, anyám sütöt-
te süteménykarikákra. Szegényes
volt a feldíszített fenyõ, de nekem
akkor is szép volt és a kis nádfö-
deles, döngölt falú házikóba még-
is behozta az ünnepet, a „külsõ-
ségek ünnepét”. Akkor még nem
értettem a karácsony szentségét,
a Megváltó születésének világot
formáló jelentõségét.

Hullt a hó és a házak, a fák
fehérbe öltöztek. A dér szikrázott,
léptünk alatt a hó csikorgott. A
hó csikorgása –apámtól hallot-

tam- azt jelentette, hogy nagyon
hideg van. Húztam a szánkót és a
cimborákkal mentünk végig az
utcán. Néha ló vontatta nagy
szánkó suhant el mellettünk, a
lovak nyakában szólt a csengõ.

Ezüstvasárnap, aranyvasár-
nap. Hatalmas tömeg nyüzsög az
üzletekben, a bevásárló közpon-
tokban. Mindenki ajándékot vá-
sárol. A piacokon és egyéb frek-
ventált helyeken rengeteg fenyõ-
fát árulnak, kínálnak. Szentestén
szokás feldíszíteni a fenyõfát. A
feldíszített fenyõ maga a megtes-
tesült státusszimbólum. Ki gon-
dol ilyenkor a betlehemi Jézus-
ra? Kinek jut eszébe, hogy a „ka-
rácsonyi ünnep külsõsége mit sem
ér a tiszta, ártatlan és egyetemes
szeretet nélkül.” Errõl így ír Pi-
linszky János: „Az imádság értel-
me így kettõs. Annyi, mint egye-
dül maradni Istennel, s ugyanak-
kor találkozni mindenkivel, a te-
remtés egész teljességével, még-
hozzá egyszerre térben és idõben,
s túl téren és idõn, Isten szívében,
az öröklét dimenziójában.” A
szentcsalád együtt: Jézus, Mária
és József alakjában a család egye-
temességét testesíti meg. A szere-
tet és a béke együtt jelenti az üd-
vösséget.

A hagyomány szép és nevelõ

hatású, de csak akkor, ha lelkünk
mélyén sosem alszik ki Jézus
örökmécse. Karácsony ünnepén
gyakran zsúfolásig megtelnek a
templomok. Ilyenkor hallgatunk
szentmisét, istentiszteletet. Ma-
napság a karácsonyt már ugyan-
úgy reklámozzák, mint egy világ-
raszóló sporteseményt, vagy
sztárzenekarok fellépését.

A XXI. század rengeteg gond-
dal, problémával köszöntött ránk,
emberekre, az egész emberiségre.
A civilizáció rossz irányba halad.
Innen már nagyon nehéz (ha van
egyáltalán visszaút) a jó irányt
megtalálni. Az ember önzése már-
már határtalan. A megértés, a sze-
retet hiányzik az ország vezetõi-
bõl, a parlamentbõl, amikor egyé-
ni érdekeket, a politikai érdeke-
ket az ország, a nemzet boldogu-
lásának érdekei fölé helyezik. Ez
maga az önzés, az önös politikai
érdekek bálványozása. Pedig de
jó is lenne, ha politikusaink lét-
rehoznák a szeretet koalícióját.
Különben a haza nem fényre de-
rül, hanem beborul fölötte az ég.

Szentkarácsony ünnepén Jé-
zus születésének örömhíre, va-
gyis evangéliuma nyissa meg és
adja át szívünket a szeretet teljes-
ségének.

Budai Kulcsár János

J a p á n b a n
K u r i s z u m a -
s z u m a k n a k ,
A n g l i á b a n
Christmasnak,
Németország-
ban Weihnach-
tennek hívják,

mi Karácsonynak nevezzük a de-
cember 24-27. közötti idõszakot.
Mások az elnevezések, mások a
szokások, hagyományok. Sajnos
ez utóbbiak nálunk már kezdenek
feledésbe merülni.

December 24-én Jézus szüle-
tésének napján a család együtt
ünnepel, és aztán együtt vehetnek

részt az éjféli misén. Régen a fiú-
gyermekek betlehemezésre indul-
tak kis templom alakú, hordozha-
tó házikójukkal, amelyben a
szentcsalád volt látható, és elõ-
adták vele sokszor humoros kis
színjátékukat Jézus születésérõl.
Játékukért cserébe ajándékokat is
kaptak.

December 25. a téli napfordu-
ló, régen az újév kezdetét jelentet-
te, ma ilyenkor a családok talál-
koznak és folytatják az ünneplést.

Másnap, István napján meg-
indult az „istvánozás”, amelyhez
verses, énekes köszöntõk kapcso-
lódtak. A legények ezen a napon

elmentek azokhoz a házakhoz,
ahol eladósorban lévõ lány volt,
és „összeénekelték” õket sok jó-
kívánsággal, azért hogy jövõ év-
ben a lány elkeljen. Õk voltak a
regösök más néven énekmondók.

Karácsony harmadik napjá-
nak tartották december 27-ét a
szõlõtermelõk ünnepét. A bor-
szentelést ezen a napon végzik el
még napjainkban is. A megszen-
telt bornak pedig gyógyító hatást
tulajdonítanak. Izsákon idén a ter-
vek szerint felelevenítésre kerül
ez a régi hagyomány.

Rezner Réka 10/B
a Kölyök TV riportere

Az ünnepi asztalra ajánljuk

Szilveszteri derû
Mi minden jut eszébe egy diáknak felelés közben?
Irodalom
- Nincsen se apám, se anyám mondja a költõ, nagynéném szíves-

ségbõl hozott a világra.
- József Attila szavai olyan õselemekre emlékeztetnek, mint vil-

lámlás, dörgés, Petõfi, Ady és a forradalmak.
- János Vitéz legszebb költeménye Petõfi Sándor volt.
- Petõfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.
- Petõfi úgy rohant a csatába, hogy egyik kezében vers, másikban

pedig kard volt.
- Petõfi mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy õ is

hõsi halott legyen.

Pácolt sültpulyka
Hozzávalók: Pulykacomb

(létszámnak megfelelõen) kb. 2
liter tej, 1 fej fokhagyma, pulyka
fûszerkeverék, só, füstölt szalon-
na, 2 kanál zsír.

A pulykacombokat enyhén
megsózzuk, a fokhagymát össze-
zúzzuk és mindkettõt a tejbe
tesszük. Kb. 2 napig hûvös helyen
pácoljuk. Kivéve a tejbõl letöröl-
jük, enyhén sózzuk és pulyka fû-
szerkeverékben megforgatjuk.
Megtûzdeljük a fûszerkeverékbe
forgatott kb. 2 cm-es szalonnada-
rabokkal, valamint fokhagyma-
darabokkal (Olyan legyen mint

egy süni.) 1 dl. Vízzel telt tepsibe
helyezzük, 2 kanál fagyos zsírral
bekenjük. Az egészet betakarjuk
fóliával és kb. 2 óráig sütjük. Kö-
retként krumplipürét, vagy hajá-
ban fõtt krumplit, illetve párolt
zöldséget adhatunk a pácolt puly-
ka mellé.

Tejes-boros csirkemell
Hozzávalók: 2 nagy csirke-

mell, 6 gerezd fokhagyma, 3-4 dl
tej, 1 dl száraz fehérbor, vaj, só,
bors, reszelt szerecsendió.

A csirkemelleket kicsontoz-
zuk, mély tálba tesszük és leönt-
jük a tejjel, amelybe már beletet-

tük a zúzott fokhagymát. Lefed-
ve legalább 5-6 órát hûtõszek-
rénybe tesszük. Elõmelegítjük a
sütõt, a húst a tejbõl kivéve sóz-
zuk, fûszerezzük, majd kivajazott
sütõedénybe tesszük, ráöntjük a
tejet és alufóliával lefedve 20 per-
cig a sütõben pároljuk. Akkor le-
öblítjük a borral és idõnként meg-
locsolva mindkét oldalán pirosra
sütjük Narancskarikákkal beborít-
va vagy barackbefõttel tálaljuk,
krumplipürét vagy párolt rizst
adunk mellé. A rizshez párolás
közben tehetünk egy evõkanálnyi
megmosott mazsolát is, mert na-
gyon illik a tejes-boros csirkéhez.
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Ázsin és TrüszkeBorgó hátsó lábára támaszkod-
va állt a rét közepén, és halkan éne-
kelt a kelõ Holdnak. Trüszke szín-
padiasan a fülére tapasztotta kezét
és a vaskos lapulevelek közé hup-
pant; Ázsin kipirult arccal lebegett
felette.

- Ne lustálkodj! Így sosem vég-
zünk!

- Dehogy nem – felelte Trüszke
és egy selyemerszényt húzott elõ a
levelek közül.

- Ezt meg hogy csináltad? - kér-
dezte meglepetten a tündér, és a le-
vélre csücsült.

Trüszke sokat tudóan tárta szét
a karját, majd egy árvalányhajból
szõtt kosarat emelt, a Holdfénytõl
dagadó erszény mellé.

- Ambrózia – jelentette ki mo-
solyogva.

- Te tegnap kijöttél, és teleszed-
ted Holdfénnyel az erszényt?

Trüszke szótlanul egy
csurdultig töltött ezüstgyûszût nyúj-
tott át, majd magának is öntött a kris-
tálypalackból.

- És Borgó?
A medve éneke egyre lágyabb

lett, a fûszálak élén sarjadó harmat-
cseppekben a Hold mosolya csillant.

- Együtt szerettem volna lenni
veled- kortyolt a gyûszûbe. És tu-
dom, hogy szereted hallgatni, ahogy
Borgó énekel.

Ázsin elvette a gyûszût, és az
ambróziába kortyolt.

- Meggondolom a dolgot – fe-
lelte, fejét sokatmondóan Trüszke
vállára hajtva.

- Édetap– gügyögte Kristóf.
- Tessék, szentem – emelte fel

szõke hajú kisfiát István.
- Hovembe?
- Hóember?
- Hovembe – mosolygott vissza

Kristóf.
- Karácsonyra lehet, hogy lesz

hó Kristóf, és akkor építünk hóem-
bert, jó?

- Jó – felelte Kristóf.
- Most apa elmegy dolgozni, de

két nap és itthon lesz, és utána jövõ
évig nem is megy el. És akkor épí-
tünk hóembert, jó?

- Nem. Édetap, nem – rázta meg
apró fejecskéjét Kristóf, arcocská-
ját apja arcához szorítva.

- De visszajövök, csacsi – mo-
solygott elszoruló szívvel István. -
Kettõt alszol és itthon leszek. Sza-
ladj anyához.

Kristóf komolyan bólintott és
édesanyja kezét megfogva, az ablak
mellett magasodó kisszékre állt. Or-
rocskáját az üveghez nyomva nézte
az udvarból kiálló piros autót, mind-
addig, amíg el nem tûnt a sarki lám-
pa fénykörében.

Ázsin és Trüszke óvatosan bújt
át a raktár tetõablakán. Gyorsan kör-
bekémleltek a sötét teremben, a kon-
ténerek, ládák és dobozok rendezett
sorain, aztán nesztelenül felreppen-
tek a tetõ gerendái között függõ
egyik lámpatestre.

- Ez a postahivatal? - kérdezte
Trüszke.

- Igen – válaszolta Ázsin.
- És, hol vannak a levelek?
- Ez a küldemény raktár, vagy

valami...
- Valami?! - fortyant fel Trüszke.
- Valami, na. Az emberek össze-

vissza használnak mindent – perelt
vissza Ázsin.

- Nincs itt?
- Nem hiszem, hogy itt lenne.
- Biztos? - nézett jáspissárga

szemeivel Ázsinra Trüszke. - Vi-
gyázni kell vele, mert tudod mi-
lyen...

- Ne aggódj, kedves Trüszke -
tette nyugtatóan jobbját kedvese
vállára Ázsin - nincs itt. Trüszke el-
fordította fejét a raktár felé, majd fi-
noman a levegõbe szimatolt.

- Nem érzem, nem érzem a cu-
kor illatát.

- Nem is az orroddal kell, hogy
kiszagold, butus – válaszolta Ázsin.
Ujjai bonyolult mintát rajzoltak a
levegõbe. Aranysárga, napmeleg ra-
gyogás csillámlott fel, majd megje-
lent egy piciny lepke. Smaragdzöld
szárnyait finoman billegetve, szol-
gálatkészen Ázsin kezére telepedett.
Szállj, lepkém -suttogta Ázsin.

A lepke a dobozok és ládák
közé libbent, zölden ragyogó fény-
cseppek ezreit szórva szét. Ázsin és
Trüszke gyors szárnycsapásokkal
követte a világító csillagpettyeket
szóró teremtést, aki látszólag célta-
lanul keringett a raktárban, halkan
lebegve egy láda, vagy konténer
mellett. Sokáig idõzött egy kávébar-
na kartonhalom és egy hófehér zsák-
kupac elõtt, aztán megállapodott
egy pirosra festett fémkonténer tö-
vében. A konténeren aranysárga
fénnyel nyílt ki egy kicsi ajtó, amin
a két tündér épp, hogy befért.

- Ott lesz – suttogta Ázsin és
magával vonva Trüszkét, a konté-
nerhez szállt.

Egy hatalmas, napsárga, girbe-
gurba falú terembe jutottak; orrukat
fahéj, szegfûszeg és vanília illata töl-
tötte be. Az elõttük emelkedõ pult
mögött vastag, fapolcok nyúltak a
plafon felé, tetejük elveszett a távol-
ság ködében. A polcok roskadoztak
a kandírozott és aszalt gyümölcsök,
sütemények, csokoládék, bonbo-
nok, pudingok, a millió féle és fajta
nyalánkság súlya alatt. Meleg fényû
csillaglámpások lebegtek a polcok
beláthatatlan magasában és egészen
közel, a sorok között sürgölõdõ
manók feje felett, néha csak a ma-
guk szórakozására változtatták a he-
lyüket; arra azért ügyelve, hogy min-
denütt legyen elegendõ fény.
Trüszke halkan tüsszentett, és elné-
zést kérõ tekintettel pillantva
Ázsinra, orrát a mellénye felsõ zse-
bébõl elõhúzott liliomszirommal
törölte meg.

- Egészségedre – hallatszott
Ázsin és még valaki hangja, aki épp
ebben a pillanatban lépett ki a pol-
cok közül. A narancssárga hajú
asszony kezét kötött pamut szok-
nyájába törölte, és jókedvûen rájuk
mosolygott, majd elhessegette az
arcához túl közel lebegõ egyik csil-
laglámpást.

- Napszirom! – repültek hozzá
boldogan a tündérek.

- Kértek egy forró csokoládét?
Trüszke hálásan bólintott, de

azért halkan megjegyezte: - Grog
nincs?

- Köszönjük – válaszolta széles
mosollyal Ázsin, majd mindketten
a pultra telepedtek.

- Nos, kedveseim – Trüszke
megjegyzését meg sem hallva kér-
dezte Napszirom, miközben a két
tündér kezébe ezüst bögrékben gõ-
zölgõ, forró csokoládét nyomott –
mi járatban erre?

- Vaníliacukorért jöttünk hoz-
zád, Napszirom, hogy Hóvirágnak
el tudjuk készíteni a karácsonyi
hókifliket – mondta Ázsin.

- Hóvirágnak? – kérdezte hitet-
lenkedve Napszirom.

- Hóvirágnak! - válaszolta
Trüszke és Ázsin kórusa.

- Értem – mosolyogta szórako-
zottan Napszirom, vajas kaláccsal
teli tányért téve a tündérek elé. - Ti
készítitek neki a kedvenc sütemé-
nyét? - kerekedett el Napszirom sze-
me.

- Igen – húzták ki magukat büsz-
kén a tündérek. - És azt ugye tudod,
ha jól sikerül a sütemény, Hóvirág
Karácsony estéjén gyönyörû hava-
zást varázsol.

- És – folytatta elpirulva Ázsin -
tudjuk, hogy nálad kapható a legfi-
nomabb vaníliacukor.

- Hát – gondolkodott el Nap-
szirom – vaníliacukrom éppen vol-
na, csak olyan vaníliacukrom, amit
holdfénybõl készítenek... hát... az
épp elfogyott. Hóvirág, csak a hold-
fénybõl készített vaníliacukrot sze-
reti, méghozzá a tavaszi telihold fé-
nyébõl készült a kedvence.

Ázsin és Trüszke egymásra mo-
solygott.

- Ne is foglalkozz vele, kedves
Napszirom – válaszolta Trüszke. -
Gyûjtöttem épp eleget tavasszal.

Azzal egy feketeselyem er-
szényt húzott elõ, és Napszirom ke-
zébe nyomta. Napszirom finoman ki-
bontotta az erszény száját, amibõl
egy labdányi holdkorong emelke-
dett ki lassú méltósággal.

- Látod Trüszke, ezt nevezem –
lapogatta meg Napszirom Trüszke
hátát, aki férfihoz méltó büszke nyu-
galommal tûrte a dicséretet - ebbõl
mennyei vaníliacukrot készítünk
neki.

Trüszke hátizsákját húzta a va-
níliacukor súlya. Nehézkesen, las-
san repült a ládák és konténerek fa-
lai között. Csendben nézte a mellet-
te repülõ tündér apró szeplõkkel
pettyezett arcát, a csintalan szõke
fürtöket, az égszínkék szemet, az áll
lágy vonalát. Ázsinra mosolygott,
aki rémülten nézett vissza rá.
Trüszke oldalra pillantott, amikor a
hatalmas macska rávetette magát.
Szárnyalt volna oldalra, de a bestia
gyorsabb volt. Hangos csattanással
esett a terem hideg padlójára, csont-
jai megroppantak, ahogy a Macska
tappancsával a padlóhoz szorította.

- Sziasztok lepkécskéim – do-
rombolta. - Hová - hová ily sietve?

- Eressz el! - nyöszörögte
Trüszke.

- Ereszd el, hallod?! - kiáltott rá
Ázsin.

- Mért, mi lesz, ha nem hallom?
– nézett parázsló szemekkel a Macs-
ka a felette lebegõ tündére. - Nos,
kedveskéim – jelentette ki mohón
megszaglászva Trüszkét majd a há-
tizsákot – ebben finom, illatos dol-
gok vannak.

Szélesen, tépõfogait felvillant-
va ásított, majd halkan, negédesen
folytatta:

- Szeretem a tündéreket – nyalt
végig Trüszke arcán. - Akár nyer-
sen, akár fõve... - egy pillanatra el-
gondolkodott; a fejét rázva folytat-
ta - bár fõve nem az igazi. De így,
vaníliacukrosan – szimatolta közel
-így, így lesz a legjobb.

- Várj! - sikította Ázsin.
- Mire? - kérdezte flegmán a

Macska.
- Megváltom! - kiáltotta kétség-

beesett bátorsággal, az apró tündér.
- Ezt? - görgette meg a mancsai

alatt heverõ testet.
- Õt.
- Hm... - gondolkodott el a

Macska. - Szóval megváltod, mi?
- Meg.
- Add nekem a szárnyaidat –

felelte sunyin vigyorogva a Macs-
ka.

- Ne! Ne add neki oda a szár-
nyaid – nyöszörögte Trüszke. - A
szárnyaktól visszakapja az elvesz-
tett életeit...

A Macska Ázsinra vigyorgott,
majd Trüszke szájára tette a man-
csát, és folytatta a tündérbe fojtott
mondatot:

-...és repülni is tudok, ha a szár-
nyakat felfaltam – vigyorogta.

- Ne bántsd – mondta Ázsin, és
a Macska elé huppant a raktár ko-
szos padlójára. - Engedd el, és ne-
ked adom a szárnyaimat.

- Ha megígéred, hogy ideadod
a szárnyaidat, elengedem a barátod!
- dorombolta a Macska.

- Engedd el, és én neked adom
a szárnyaimat. Tudod, hogy mi so-
sem hazudunk.

- Tudom. Már hogyne tudnám
– felelte a Macska, és eltolta magá-
tól Trüszkét.

- Szállj el Trüszke! - kiáltotta
Ázsin. - Menj innen!

Trüszke lassan talpra állt, meg-
igazította a vaníliacukrot rejtõ há-
tizsákot, majd összeszorított ajkak-
kal a Macska felé indult.

- Menj már, hallod – állt elé
Ázsin. - Minden rendben lesz – csó-
kolta meg Trüszkét, aki könnyes
szemekkel szállt fel a tetõ gerendái
között nyíló ablakhoz.

- Khm. A szárnyakat, ha lesz
kedves! - köhintette a Macska.

Ázsin megfordult, és fájdalom-
tól megtört arccal, szárnyait a macs-
ka elé dobta. A Macska szélesen el-
vigyorodott:

- Tudod mi lesz most, drágasá-
gom?

- Mi?

- Fel foglak falni – ezzel
Ázsinra vetette magát.

A szárnyaitól megfosztott tün-
dér fürgén félreszökkent elõle, majd
egy dobozhalom mögé csusszant.
A Macska vérben forgó szemekkel
meredt a tündér búvóhelyére. Az-
tán a dobozokhoz szaladt, ahol
Ázsin menedékre lelt. Trüszke ez-
alatt óvatosan a padlón heverõ szár-
nyak felé repült, de a Macska ész-
revette, és fújva rohant vissza zsák-
mányához. Trüszke tehetetlenül
repült vissza az ablakhoz.

A Macska fejét tekergetve né-
zett, hol a dobozok közül kiku-
kucskáló Ázsinra, hol az ablak mel-
lett lebegõ Trüszkére. Miután biz-
tonságban tudta frissen rabolt kin-
csét, mellsõ mancsaival fitymálón
legyintett egyet, és komótosan
megette a padlóra hullott szárnya-
kat.

Farka hullámzott a gyönyörtõl,
ahogy az utolsó falat is a pocakjá-
ba került. Foltos, kopott bundája
kifényesedett, szemérõl eltûnt a
hályog. Karmaival élvezettel da-
gasztva kéjesen nyújtózkodott, az-
tán halkan böffentett egyet és elru-
gaszkodott a talajtól... és ugyanez-
zel a lendülettel hullott vissza. Az-
tán hitetlenkedve megrázta a fejét,
és ismét elrugaszkodott, aztán,
megint és megint...

- Ez nem lehet! - vinnyogta.
- A tiszta szívedtõl repülsz, os-

toba. Sosem a szárnyaidtól – mond-
ta a dobozok közül elõbújva Ázsin,
majd az ablakhoz reppent, és
Trüszkével együtt eltûnt a tiszta, téli
éjszakában.

Öregcsermely fái között unot-
tan lóbálta lábait az est, a hulló
hópelyhek táncát csillogóvá vará-
zsolta az utcai lámpák fénye. Csen-
des hóesés volt, nem Szélapó mor-
cos dühétõl kavart, hanem szelíd,
áldott, a hangokat puha vattába
csomagoló. Trüszke és Ázsin a falu
egyetlen templomának órájára ült
és figyelte a fiatal papot, ahogy a
havat lapátolja. Néha nagyokat
fújtak a téli éjbe, lesték leheletük
lassan elenyészõ páratölcsérét.
Nézték a házak hólepte tetõit, a
melegsárgán világító ablakszeme-
ket, a havat seprõ vagy épp lapáto-
ló asszonyokat, férfiakat; a
lovasszánok csilingelését, ahogy az
utcán elhaladtak. Néha elõtûnt egy
- egy autó, de õk is lassan, a hava-
zás szépségébe oldódva igyekeztek
céljuk felé. Látták a templom mel-
letti pici ház udvarán Kristófot,
ahogy a piros autó mellett, boldo-
gan kacagva hengerget hasat élete
legelsõ hóemberének.

- Nõ már a szárnyad? - kérdezte
Trüszke.

- Igen – válaszolta Ázsin - csak
kicsit viszket, ha mozgatom.

- Boldog Karácsonyt – mondta
Trüszke, majd átölelte Ázsint, és egy
puszit nyomott az arcára. Egymás
szívverését hallgatva ültek, és bol-
dogok voltak, a vaníliaillatú, kará-
csonyéji csendben.

Izsák, 2005. január 9, vasárnap
(Köszönet a segítségért a világ

legdrágább feleségének)
Oreskó Nándor
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A Polgármesteri Hivatal
közleményei

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Mondok József

Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila

Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900

Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas. Felelõs vezetõ: Lichtenberger Tibor

ISSN 1587-7418

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
 egyéb építmények bõvítésénél

Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés

Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton
csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

  Kútgyûrû, betonkád
felhasználható:

vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez hozzávaló
fedlappal 60x60 cm-es nyílással

MEGRENDELHETÕ: CSÍK IMRE  KÕMÛVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.

TEL: 374-441, 06-30-319-0025

Orvosi ügyelet
December 19-20: Dr. Rigó József Zsolt

December 21-23: Dr. Pap Gyula
December 24-26: Dr. Rigó József Zsolt

December 27-28: Dr. Pap Gyula
December 29- 30: Dr. Rigó József Zsolt

December 31-2006. január l: Dr. Pap Gyula
Január 2-3: Dr. Rigó József Zsolt

Január 4-6: Dr. Pap Gyula
Január 7-8: Dr. Rigó József Zsolt

Január 9-10: Dr. Pap Gyula
Január 11-13: Dr. Rigó József Zsolt

Január 14-15: Dr. Pap Gyula
A mindenkori ügyeletes háziorvos a 06-20-962-4594-es számon

hívható.
Gyógyszertári ügyelet

December 12-18: Szabadszállás, T: 558-028
December 19-25: Izsák, T: 569-208

December 26-2006. január 1: Szabadszállás
Január 2-8: Izsák

Január 9-15: Szabadszállás
Január 16-22: Izsák

Rendõrség
06-30-546-7196

Polgárõrség
06-30-555-6645

 Kábeltévé ügyelet
December 12 – 18: Izsák László, József A. u. 8. tel.: 06-20/475-7966

December 19 – 25: Farkas Zsolt, Garai tér 7. tel.: 06-20/436-7400
December 26 – Január 01: Izsák László

Január 02 – 08: Farkas Zsolt
Január 09 – 15: Izsák László
Január 16 – 22: Farkas Zsolt

Minden Kedves Nézõnknek Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kíván

a kábeltévé csoport munkatársai!

Születtek: Csík Odett Marina an:
Kiss Éva, Perjés Kenéz an: Kiss
Etelka, Pópa Napsugár an: Balogh
Marianna.
Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Hegedûs Sándorné
62 éves, Szajor dûlõ 234., Balogh
János 84 éves, Kisizsák Vadvirág
u. 32., Nagy Dezsõné  94 éves,
Ady E. u. 31/a., Almási János 71
éves, Cegerétsor u. 45., Szíjjártó
János 70 éves, Hunyadi u. 18.,
Csík Imréné 79 éves, Attila u. 5.,
Borbély János 71 éves, Fürst S.
u. 16., Szaniszló János 63 éves,
Bocsányi u. 15.

Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szúnyogháló reális áron. Flaiszné
Aranka. tel.: 06-30-648-99-98
vagy 76-375-411 (este 8 után)

***
Kecskeméti u. 35. alatti kétszin-
tes családi ház eladó. Irányár:
15.500.000,-Ft Tel.:06-30-474-
1749
   ***
Használt gyerekszobabútor eladó,
2 db heverõ és 3 db szekrény.
Irányár: 28.000,-Ft  Érd.: Kertigép
Szaküzlet Izsák  Tel.: 76-375-570

***
1800 négyszögöl 4 éves almás és
1600 négyszögöl 8 éves ikerso-
ros Sárfehér szõlõ fúrt kúttal el-
adó. Érd.: 30-465-4059

***
Eladó 1.900 nöl magasmûvelésû
szõlõ, 5 q-ás fékes „Autoflexes”
utánfutó magasítóval, Tomas ön-
tözõ szivattyú + mûanyag csövek,
dissou és oxigén palackok. Érd.:
06/70-295-3477, vagy munka-
idõben a Polgármesteri Hivatal
pénztárában, R. Horváthnénál
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APRÓ-

HIRDETÉSEK

ÁFÉSZ HÍREK

Az Izsáki Áfész boltjainak decemberi ajánlata!

Élelmiszerboltjainkban december 16-tól-29-ig akciós
áron kapható

Coop ételizesítõ 250 gr 95,-Ft
Coop A rizs 125,-Ft/kg
Katica tortabevonó 100 gr 99,-Ft
Coop ásványvíz 1,5 l 39,-Ft/db
8 t. csiga tészta 250 gr Józsa 129,-Ft/cs
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l 89,-Ft/db
Coca cola 2/1  8 íz 209,-Ft/db+60,-Ft betétdíj
Sláger üdítõ 2/1 85,-Ft/db
Knorr halászlékocka 60 gr 219,-Ft/db
Gesztenyepüré 250 gr 129,-Ft/cs
Farmer 20%-os tejföl 375 gr 1 24,-Ft/db
Edami sajt 869,-Ft/kg

Háztartási boltunk ajánlata
Ajándék csomagolók, tasakok, masnik már 51,-Ft-tól
Ajándék csomagok készítését vállaljuk!
Adventi gyertya, illatgyertya, illatmécses 32,-Ft-tól
Csillagszóró 31,-Ft-tól( szalvéták 129,-Ft-tól

Disznóvágásra : kádak,vödrök, kefék, zsinegek
kaphatók!

Coop-akció kéthetente megújuló választékkal!

Iparcikk áruházunk akciós ajánlata
Hûtõszekrények 44990,-Ft-tól
Fagyasztóládák 64000,-Ft-tól
Kombinált hûtõk 62990,-Ft-tól
Olajsütõk 4720,-Ft-tól
Kenyérpirítók 3480,-Ft-tól
Rádiós magnók 2990,-Ft-tól
TXT televíziók 22500,-Ft-tól
Ébresztõs rádiók 1390,-Ft-tól
Kenyérsütõk 8500,-Ft-tól
Mikrohullámú sütõk 12500,-Ft-tól
Kályhák 25900,-Ft-tól
Kandallók 42990,-Ft-tól
Gáztûzhelyek 36990,-Ft-tól(

Háztartási kisgépek széles választékban kaphatók!
Budapest Banki hitel ügyintézés kedvezõ

feltételekkel!

Új könyvek érkeztek! Már 390,-Ft-tól kapható
mesekönyv, regény, szakácskönyv.

Kellemes karácsonyt és
boldog új évet kívánunk

mindenkinek!

Ganda Group Kft.
Könyvelés, bérszámfejtés

egyéni vállalkozók, bt-k, kft-k,
egyesületek, alapítványok részére,

visszamenõleg is.

További szolgáltatásaink:
- munkaügyi támogatások,

- vállalkozási hitelek intézése

6000 Kecskemét, Kristály tér 5.
Tel:/fax: 76-504-605  mobil: 20-9868-986

Ismerkedés az elsõ hóval


