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Tisztelt polgártársak,
tisztelt

választópolgárok!
A négyéves választási

időszakból eltelt két év le-
hetőséget nyújt arra, hogy
számvetést végezzek, mit
sikerült a polgármesteri
választási programból ez
idáig megvalósítani, ill.
melyek azok a célkitűzé-
sek, amelyeket a választási
időszak végéig még teljesíteni lehet.

Az önkormányzat első s egyik legna-
gyobb feladata közvetlenül a választási
időszak kezdetén az egészségügyi kompe-
tenciák /jogkörök/ önkormányzatokra tör-

ténő átruházásából adódó
feladatok gyors és ésszerű
megoldása volt. Egyetlen
cél vezérelt: fenntartani és
biztosítani az ipolysági
kórház működését. Ezért
volt szükség a kórház non-
profit szervezetté való át-
alakítására. E lépéssel a
kórház vezetése, igazga-
tótanácsa és az önkor-
mányzat biztosította nem-

csak Ipolyság, hanem az egész Ipoly menti
térség lakossága számára a megfelelő e-
gészségügyi ellátást.

A következő fontos feladat az állam-
igazgatással kapcsolatos átruházott jogkö-

rökből adódó feladatok teljesítésének biz-
tosítása volt az oktatásügy, a gondozói
szolgálat, az építésügy és a környezetvé-
delem terén. E célból hoztuk létre térsé-
günkben a közös községi hivatalt, mely –
eddigi tapasztalataink alapján – a régió
települései elvárásainak megfelelően tevé-
kenykedik.

Legnagyobb gondjaink az ún. eredeti
kompetenciákból adódtak, tehát az óvo-
dák, az iskolai és óvodai éttermek, az
iskolai klubok, a szabadidőközpont és
a művészeti alapiskola működtetéséből.
Az ezen intézmények működtetésére ka-
pott állami támogatás nem fedezte a kiadá-
sokat, így azokat a városi költségvetésből

Lőwy János polgármester a választási időszak első két évéről

Valahol Észak-Hollandiában van egy
templom. Mindnyájan, akik bejönnek ebbe
a templomba, mielőtt a padokba ülnének,
meghajolnak egy fehér fal előtt. Senki sem
tudja, miért teszik ezt. Teszik ezt már sok
éven keresztül, s ez a szokás öröklődik
nemzedékről nemzedékre, és senki sem
kérdezi, miért.

Az egyik napon a plébániai tanács úgy
döntött, hogy megtisztítják a templom fa-
lait a fehér festéktől. Nagyon óvatosan ne-
kifogtak a falakat letisztítani, és feltártak
egy régi festményt, mely a keresztre feszí-
tett Jézust ábrázolta. Senki sem emlékezett
erre a képre, semmilyen könyvben nem ír-
tak róla, a kép kiveszett az emberek emlé-
kezetéből. Évszázadokkal ezelőtt festet-
ték. Azonban a tiszteletadás jele megma-
radt. Végre tudták, miért hajoltak meg a
fal előtt, mielőtt leültek volna. A jel meg-
maradt, de az értelme kiveszett. Karácsony-
kor a városokon és falvakon, utcákon és
lakótelepeken utazva világító lámpákat lá-
tunk. Mindenki otthon tartózkodik, min-
denki ajándékot nyújt át az egész világon.

Ezek a fények megvilágítják a mi vilá-
gunk sötétségét, ezek az ajándékok szim-
bólumok és jelek. Ki tudja megérteni jelen-

tőségüket és értelmüket?
Az emberek évszázadokon keresztül

vártak a Messiásra, amint még ma is sokan
várják őt. Végül eljött az Istentől mint a
világ legnagyobb ajándéka, világossága,
mely megvilágítja a világ sötétségét. Isten
új életet kezdett közöttünk.

Jézus számunkra az ajándékot jelenti,
az ő békéje és szeretete – ajándék. A pász-
torok ajándékkal jönnek, a napkeleti böl-
csek úgyszintén ajándékkal érkeznek. Éle-
tünk folyamán abban a veszélyben va-
gyunk, hogy nagyon sok ajándékot ka-
punk, hogy megtelik velük a ház, a laká-
sunk és az életünk. Az lehet a sorsuk, hogy
egyszer ki lesznek dobva. S ez megtörtén-
het az Istentől kapott ajándékkal is – Jézus
Krisztussal. Miért veszett ki sok ember éle-
téből? Mert nem használják, nincs semmi
feladata. Ha nem akarok élni Isten világá-
ban, élhetek Krisztus nélkül.

Ma Krisztus újból nyilvánosan köztünk
van. Kötelességünk, hogy a karácsonyt ke-
resztény módon éljük meg. Meg kell újíta-
nunk Krisztus iránti szeretetünket. Igye-
keznünk kellene mindenkit megajándékoz-
ni Krisztussal – éspedig megértéssel, meg-
bocsátással és szívünk szeretetével. Le-

gyünk azon, hogy ez a karácsony váljon
tartós karácsonnyá.

Kegyelemteljes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kíván

Czuczor József esperes

Karácsonyi fények és ajándékok
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