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Decemberi programok, rendezvények

Adventi várakozás

December 4.
Óvodai tornaszoba átadása

Átadásra kerül az új óvoda tornaterme. Minden volt 
iszkaszentgyörgyi óvodást és minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk 16 órától, hgy bemutassuk az óvoda 
bővítésének, korszerűsítésének eredményét.

December 6.
Mikulás napi focitorna

December 6-án délelőtt 10 órai kezdettel a Községi 
Sportegyesület Mikulás nap alkalmából szabadtéri foci-
tornát rendez. A torna kispályás 5+1 szabályai szerint fog 
lezajlani.

A nevezést a helyszínen lehet megtenni 9.45-ig. 
Nevezési díj: 250 Ft/fő

Helyszín: füves focipálya
Várjuk a csapatok jelentkezését!

Mikulás-futás
Futottál már Mikulás jelmezben? Öltöztél már rénszarvas-

nak? Ha nem, és szeretnéd kipróbálni, gyere el a Mikulás-
futásra! Mindenkit szeretettel várnak az ITKE tagjai közös 
futásra Mikulás napján 14 órakor. A távok korosztályonként 
változóak (iskolások, felnőttek a Kastélytól, óvodások az 
Óvodától indulnak), a célnál (Kossuth tér) mindenkit meg-
lepetés vár. A részvétel feltétele, hogy ölts magadra vala-
milyen jelmezt, ami kapcsolódik a Mikuláshoz! 

December 7.
Advent második vasárnapja, bronzvasárnap

Népi kismesterségek avatott szakértői közreműködésé-
vel karácsonyi kézműves műhelynek és kirakodóvásárnak 
ad otthont az iszkaszentgyörgyi Művelődési Ház december 
7-én 14 órától. Az Iszkaszentgyörgyi Háziipari Műhely folt-
varrói megmutatják az érdeklődőknek, hogyan lehet ruha-
anyagból asztali- és karácsonyfadíszeket varrni. A Foltvar-
rók kiállított remekeit a helyszínen meg is lehet vásárolni. 
Díszíthetnek a gyerekek mézeskalács figurákat cukormáz-
zal, fűzhetnek gyöngyből szebbnél szebb ékszereket, és 
válogathatnak a különböző kézműves technikák között.

A kézműves műhely ideje alatt az előtérben iszka szent-
györ gyi finomságok várják a kedves vendégeket. A Folt-
varrók saját készítésű süteményekkel készülnek, lehet 
venni linzert, bejglit, és a kóstolást követően akár a titkos 
receptet is el lehet kérni a készítőktől. Ezen kívül kapható 
lesz házi készítésű lekvár, méz, iszkaszentgyörgyi kertek-
ben termett dió, naspolya, alma és minden finomság, ami 
szükséges lehet a karácsonyi készülődéshez.

16 órakor együtt meggyújtjuk a második gyertyát az 
adventi koszorún.

Nagyon sok gyerek várja, hogy már karácsony legyen. El-
sősorban az ajándékok miatt. Mi felnőttek pedig törjük a fe-
jünket, hogy mit vegyünk karácsonyra. Amikor ideköltöztünk 
Iszkaszentgyörgyre, és az első karácsonyra készültünk, annyira 
nem volt pénzünk, hogy közel egy hónapig csak pirítós kenyeret 
ettünk, mert épp csak a rezsit ki tudtuk fizetni. Elhatároztuk, 
hogy mindenki készít ajándékot a másiknak abból, ami van. Na-
gyon szerény, de szép karácsonyunk volt. A gyerekek jó szívvel 
emlékeznek vissza arra a karácsonyra. 

Nem az adja meg egy ajándék értékét, hogy mennyibe került, 
hanem az, hogy mennyire érhető tetten benne az én munkám. 
Erről szól Ferreró Brunó története.

A sapka, amit anya készített
Volt egyszer egy András nevű kisfiú, akinek új sapkája volt. A 

legszebb, amit valaha is láttak, mert a mamája kötötte, és senki 
nem tud szebb dolgokat készíteni nála! Piros volt az egész, ki-
véve egy kis középső részt, ez zöld volt. Mert anyunak elfogyott 
a piros fonala. A bojtja kék volt. András kiment sétálni, mert azt 
akarta, hogy mindenki lássa, milyen szép sapkát készített neki 
édesanyja. Az utcasarkon találkozott Lukáccsal, a kovács fiával. 
Nagy fiú volt, magas szárú csizmát viselt, és zsebkést hordott 
magánál. Mikor meglátta András sapkáját, tátva maradt a szá-
ja. Cseréljünk sapkát! –indítványozta. Odaadom a zsebkésemet 
is. András gyakran vágyott arra a késre, de ha meggondolta, 
az a tárgy bizonyára nem ért fel az új sapkával, amit anyja 
készített. Nem, eszemben sincs! – mondta András Lukácsnak, 
aki elhúzta a száját, és köszönés nélkül folytatta útját. Kicsivel 
ezután találkozott egy asszonnyal. Te jó ég! Igazi kis uraságnak 
látszol! – mondta az asszony – Azt mondhatnám, hogy az ud-
vari bálra vagy öltözve. Miért is ne! – mondta András – Mivel 
mindenki megcsodál, még a királyhoz is mehetnék látogatóba. 
Így is tett. A palota udvarában két fényes sisakú katona sétált. 
Mikor András a bejárati kapuhoz ért, rászegezték a puskákat. 
Hova szeretnél menni? - kérdezte az egyik katona. Az udvari 
bálba megyek! – felelte magabiztosan András. Nem mehetsz 

December 14.
Advent harmadik vasárnapja, ezüstvasárnap

Szeretettel várunk minden kedves iszkaszentgyörgyi 
lakost a Kossuth téren az adventi koszorú harmadik 
gyertyájának gyújtására délután 16 órakor. A meghitt 
hangulatról zene, közös éneklés, forró tea és forralt bor 
gondoskodik. „Lobogjon csak tovább gyertyáink lángja: 
emberi melegség köszönts a világra!”

December 19.
Iskolai karácsonyi műsor

December 19-én 16 órától az Iszkaszentgyörgyi Álta-
lános Iskola diákjai és tanárai szeretettel várnak minden 
kedves érdeklődőt a hagyományos karácsonyi műsoru-
kon. Fogadják nagy szeretettel a tanulók előadását!

December 20.
Ökoiskolai Projektnap

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában ökoiskolai 
projektnapot rendeznek, melynek központi témája az 
egészséges táplálkozás lesz.

December 21.
Advent negyedik vasárnapja, aranyvasárnap

Az iszkaszentgyörgyi néptánccsoport egész napos ad-
venti programra hívja és várja a község lakóit. Délelőtt 
karácsonyi kézműves műhely várja az érdeklődőket a 
Művelődési Házban, délután táncházba hívogatnak a 
táncosok, majd a program befejezéseként fellobban az 
adventi koszorú negyedik gyertyájának a fénye, és a 
néptáncosok karácsonyi táncműsorával kívánunk minden 
kedves vendégünknek békés karácsonyt!

 A karácsonyi ünnepkör miserendje 
a katolikus templomban:

Dec. 24. Szenteste – 17.00
          25. Karácsony – 9.30
          26. Szent István – 9.30
          28. Vasárnap – 9.30
          31. Szilveszter – 17.00
2009 Jan. 1. Újév – 9.30

Ünnepi istentiszteletek rendje  
a református templomban:

Karácsony szenteste: dec. 24. 18.00
Karácsony 1. napja: dec. 25. 10.30 (Úrvacsorával)
Karácsony 2. napja: dec. 26. 10.30
Vasárnapi istentisztelet: dec. 28. 10.30
Óévi hálaadó istentisztelet: dec. 31. 18.00
Újévi istentisztelet: 2009. jan. 1. 10.30

oda frakk nélkül – szólt a másik katona. De éppen akkor ért 
oda a hercegnő. Igaz, ezen a fiún nincs frakk, - szólt a kato-
nákhoz -de nagyon szép sapkája van, és ez nekem elegendő. 
Kézen fogta Andrást és felvezette a nagy márványlépcsőn. A 
hercegnő Andrást maga mellé ültette egy aranyozott székre. 
Nem ehetsz sapkával a fejeden! – mondta és kinyújtotta kezét, 
hogy levegye. De András két kézzel szorosan fogta. Add ide 
nekem, – szólt a hercegnő – és én adok neked egy csókot! A 
hercegnő szép volt és András bizonyára szerette volna megcsó-
kolni, de a világ minden kincséért sem vette volna le a sapkát, 
amit a mamája kötött neki. Hirtelen kitárultak az ajtók, és be-
lépett a király. Mikor meglátta Andrást az aranyozott széken, 
elmosolyodott. Igazán szép sapkád van! – mondta. Bizony! – 
felelte András – Édesanyám kötötte a legjobb fonalból, és aki 
csak látja, megpróbálja elvenni tőlem. De minden bizonnyal el 
akarod cserélni a sapkát velem – szólt a király, és levette nehéz 
koronáját a fejéről. András ült tovább, amilyen mozdulatlanul 
csak tudott, szorosan fogta piros sapkáját. De, amikor a király 
feléje közeledett, egy nagy ugrással otthagyta a székét. Átszá-
guldott, mint a villám a gyönyörű szobákon, lement az összes 
márványlépcsőn, át az udvaron. Még akkor is szorosan fogta 
sapkáját, amikor hazaért. Nos, András, hol voltál? – kérdezte 
édesanyja. Ekkor a kisfiú az ölébe ült, és elmesélte minden 
kalandját. Mikor a bátyja meghallotta, hogy András nem cserél-
te el a sapkáját a király koronájával, felkiáltott: Milyen bolond 
voltál! Eladhattad volna azt a koronát jó sok pénzért. De András 
minderre nem gond olt! Karjait anyja nyaka köré fonta. Anyu! 
Bolond voltam? – kérdezte. Anyja magához szorította és meg-
csókolta. Nem, fiacskám! – mondta – Ha tetőtől talpig ezüstbe 
és aranyba volnál öltöztetve, akkor sem lennél szebb, mint ami-
kor felveszed kis piros sapkádat. Ekkor András újra jól érezte 
magát. Biztos volt benne, hogy a sapka, amit anyja készített, a 
legszebb a világon. 

Áldott és kegyelmekben gazdag karácsonyt és boldog új évet 
kívánok minden jószándékú Iszkaszentgyörgyi lakosnak!

Sárközi Béla állandó diakónus

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata nevében 
 áldott, békés karácsonyt

és sikerekben gazdag, boldog új esztendôt kívánok!

Gáll Attila polgármester

iszkaszentgyörgyi hírlap
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A karácsony fénye
Legszebb dolog a világon
nincs más, mint a havas karácsony.
Mikor a szeretet angyalai Földünkre jönnek,
mikor nincs más a Földön, csak egy  
angyali ünnep.
Mikor a hó is hirdeti a lelki tisztaságot,
mikor az égből milliónyi áldás hullik Rátok.
Nincs szebb dolog a világon,
mint a szeretet.
Mikor minden ember együtt örül Veletek.
Mikor az öröm és boldogság átjárja a szívetek,
mikor a Teljesség így nyilatkozik meg Tinektek.

Nincs szebb dolog a világon,
mint magunkat odaadni,
másokat elfogadni s szeretettel befogadni.
Mikor nincs irigység, előítélet s haragos mondat,
mikor ezek mind a szeretetben feloldódnak.

Legszebb dolog a világon
a szeretetteljes fehér karácsony.
S hogy mindez áldássá
váljék minden emberben,
fel kell oldódnunk egy
magasabb rendű SZERETET-ben.

„Szerintem a karácsony nem arról szól, hogy ki mit kap, hanem azt, hogy együtt a család.” 
(5. osztályos tanuló)

„A szeretet, a békesség és a család a legfontosabb a világon.”
(2 lány)

„Számomra a karácsony a szeretetet jelenti, és bár kapni jó, de adni még jobb.”
(3. osztályos tanuló)

„Este már csak a világító fény és a szikrázó hópelyhek látszanak.”
(2 osztálytárs)

„Azt szeretem a karácsonyban, hogy együtt van a család, és hogy ajándékot adunk és kapunk.”
(3. osztályos tanuló)

„Számomra a karácsony az örömszerzésről, a szeretetről, a másik iránti önzetlenségről szól.” 
(8. osztályos tanuló)

„Számomra nem az ajándék a legfontosabb! Hanem hogy a család együtt legyen  
szeretetben és békében. A karácsonyfa díszítése a családdal nagyon jó!”

(5. osztályos tanuló)

„Hiába adunk vagy kapunk milliós ajándékot, ha azt nem szívből adjuk vagy kapjuk.” 
(14 éves tanuló)

Mit jelent számomra a karácsony?
(iszkaszentgyörgyi általános iskolások vallomásai)

Bejgli
Hozzávalók:

50 dkg liszt
1 margarin
3 tojás sárgája
2 dkg élesztő
1, 5 dl tejföl
2 csapott kanál cukor
Só

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, fél órára hidegre tesszük. Pihentetés után kinyújtjuk, mák- vagy dió-
töltelékkel töltjük, szorosan feltekerjük. Tojássárgájával megkenjük, negyed órát pihentetjük. Megkenjük 
tojásfehérjével, majd 20-25 percet pihentetjük, utána sütjük. (Ebből a mennyiségből 4 cipó lesz.)

Lili-kifli
Hozzávalók:

25 dkg liszt
25 dkg vaj
0,5 csomag sütőpor
25 dkg tehéntúró
Só
Lekvár

A vajat, lisztet, sütőport, tehéntúrót kevés sóval jól összedolgozzuk. 2 mm vékonyra nyújtjuk és három-
szög alakú darabokra vágjuk. A háromszögeket megkenjük pikáns lekvárral és felcsavarjuk a háromszög 
talpa felől kiindulva. Kifli formára meghajlítva rakjuk tepsire. Még forrón meghintjük vaníliás cukorral.

Nagyanyáink karácsonyi receptjei

Teasütemény
Hozzávalók:

35 dkg liszt
10 dkg margarin
7 dkg zsír
10 dkg cukor
10 dkg darált dió
1 tojás
Késhegynyi szódabikarbóna

Lisztet a margarinnal és a zsírral elmorzsoljuk. Hozzáadjuk a cukrot, a tojást, a darált diót és a szódabi-
karbónát. Addig gyúrjuk, amíg jól összeáll. Vékonyra nyújtjuk, kiszaggatjuk tetszőleges formákra. Tetejét 
felvert tojással megkenjük, cukros dióval megszórjuk, sütőben megsütjük.

Nem törődtünk eddig az emberekkel s egymással,
Nem gondoltunk eddig egymásra hálával.
Egy szép napon mégis ablakunkat kitárjuk,
A a hűvös szélben a parányi meleget várjuk.
Tárjuk ki szívünket a érzéseinket a világnak,
S mondjuk el az embereknek, kik minket kintről látnak:
Szeretet, tisztelet s a remény szavait szívetek issza,
S azokra, akikért csak egy szál gyertya ég,
          emlékezzetek vissza!

Karácsonyi szeretet
A szeretet, s fénysugár, melyet nyújtani látok,
Egy szép napon meglássátok, visszaragyog Rátok.
Mondjátok el az embereknek, hogy szeretitek őket,
S lepjétek meg szívetekkel ezt az egész Földet.
Mondjátok el mindenkinek, aki számotokra sokat érhet,
Hogy: Kegyelemteljes, boldog karácsonyt és áldott újévet!

(Tárnai Henrietta,
iszkaszentgyörgyi tanító néni)


