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Városi díjak 2. oldal

Karácsonyfánk alá 4. oldal

Sajó Sándor versei 6. oldal

Az egyházi iskola 
életébõl 9. oldal

Alázatos tiszteletem... 10. oldal

Õszi focitáblázatok 14. oldal

Deménd õszi bajnok 14. oldal

Kiskarácsony, nagykarácsony...

Ha a világ nagyhatalmainak vezetői
megérkeznek valahová, az minden esetben
nagy felfordulással és pompával jár. Isten
csendben és feltűnés nélkül érkezik. Isten
éjjel érkezik.

Egy bizonyos írónő ezt az igazságot
írta: „A fény csendben jár, és mégis fel-
ébreszti az alvókat.” A fény, amely beha-
tol a sötétségbe, az az isteni szándék. És
mégis van egy gond. Nem mindenkit tud
Isten fénye felébreszteni! Az eljövetelét át
lehet aludni. Isten, az örök zarándok a bet-
lehemi Gyermekben minden emberi szív
ajtajára bekopog, a miénkre is, de itt a kér-
dés: befogadjuk Őt? Elfogadjuk Őt? Úgy
üdvözöljük Őt, ahogy illik?

A nagy igények, a fény, a zene, a zaj és
a nagy szavak korát éljük. A karácsony
egyszerű, észrevétlen és mégis csodálatos
lesz, mint ez az evangéliumi mondat: „Meg-
szülte egyszülött fiát, pelenkába csoma-
golta és bölcsőbe tette, mert a fogadóban
számukra nem volt hely.” Mi is számunkra
ez az örömhír? Egy csodás történet, ami
megérinti a szívünket, vagy realitás a min-
dennapokban?

Ami azon a napon történt, az minden
karácsonykor megismétlődik, és megérin-

ti szívünket. Hogy Isten Fia megszülethes-
sen mint egy közülünk, Isten Szűz Máriá-
hoz fordul. Nem kényszeríti akaratát. Le-
hetőséget kínál, hogy Isten Fiának anyja
legyen. Úgy mint mi, Ő is kereshetett vol-
na kifogásokat, mint például fiatalságát,
tapasztalatlanságát, szegénységét... Szűz
Mária viszont minden kételkedésen felül,
ami benne kialakulhatott, nem fél helyet
csinálni Istennek a szívében és az életben.

Az igennel Szűz Mária elősegíti Krisz-
tus születését, és így közrejátszik a világ
megmentésében is. Így segít abban, hogy
Isten belépjen a történelembe, közénk és
az életünkbe.

És most kérdezzük mi, a XXI. század
emberei: Nem kér Isten helyet a mi szí-
vünkben is, hogy megszülethessen? Isten
minket mindig kér: Engedjétek meg, hogy
idén karácsonykor a ti szívetekben is meg-
születhessek. Megengedjük? Együtt fogom
vele átélni ezeket az egyszerű és felszaba-
dító szavakat: béke, jóakarat, öröm min-
denkinek.

Örömökkel teli, áldásos karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt kíván

Czuczor József
esperesplébános

A karácsonyi fény csendben
érkezik, és felébreszti az alvókat

KÍNÁLATUNK: festékek, lakkok
Homlokzati vakolatok és színkeverések

Lakberendezési kellékek
Polisztirén mennyezetek és vezetõlécek

Festõ- és kõmûvesszerszámok

Gipszkarton – rendszerek
Hõszigetelõ rendszerek, tömítõhabok

Hajópadlók és tartozékok
Homlokzati festékek és vakolatok

Vakolatok, glettek, ragasztók
Ajtók felújítása, tapéták 

Kazettás álmennyezetek, világítótestek
Parafa és PVC

... és további 1001 cikk

Tel./fax: 036/7413139

Mobil: 0903-324728

Mobil: 0905-324728

Ipolyság

Fõ tér 26.

(a Centrállal szemben)

NYITVA: Hétfõ–péntek:

8.00 – 17.00
Szombat: 8.00 – 12.00

A TARTALOMBÓL

Mirõl olvashatunk
a Hontianske listyben

A Honti Lapok kérdez

Egy év telt el az önkor-
mányzati választások óta. Mit
sikerült megvalósítania a vá-
lasztási programból a gazda-
ság és a vállalkozás terén?

– A pozsonyi IPEC cég köz-
vetítésével tájékoztattuk a poten-
ciális beruházókat az itteni elő-
nyös vállalkozási lehetőségek-
ről, beleértve a szabad munka-
erő nagyságát és a meglévő infrastruktúrát
is. Rövid idő alatt sikerült rendezni a tulaj-
donjogi viszonyakat a Bernecei út azon
területein, amely iránt a beruházó érdek-
lődött. Az önkormányzat közbenjárásának
is köszönhető, hogy a német cég 2004 első
felében megindítja vállalkozását, ami
több tucat munkahely kialakítását biz-

tosítja. Jelenleg egy másik terü-
let /ipari park/ tulajdonjogi ren-
dezésén fáradozunk, mely iránt
egy másik vállalkozó érdeklő-
dik, továbbá gyártási csarnokok
felépítéséhez is keresünk meg-
felelő telkeket.

Igényesek a feladatok a
helyi és regionális fejlesztés
terén is.

– A Nyitra megyei önkormányzat ké-
résére felvázoltuk azokat a területeket, me-
lyeken a potenciális vállalkozó beruház-
hat. Ezt nyilvántartja és propagálja a kerüle-
ti önkormányzat is.

Reagáltunk a SARIO nyitrai kirendelt-
ségének ajánlására is, mely bővítené felké-

(Folytatás a 3. oldalon

Mit sikerült teljesíteni a választási idõszak elsõ évében?
Válaszol Lõwy János mérnök,

Ipolyság polgármestere


