
Ilyenkor nagy a sürgés-forgás a
Máltai Segélyszolgálat marosvá-
sárhelyi szervezeténél. Karácso-
nyi töltött káposztát, ünnepi
ebédet főznek, csomagokat ké-
szítenek azért, hogy szerényebb
sorsú, nélkülöző embertársaik-
nak örömet szerezzenek. Teszik
mindezt önzetlenül, szabadidőt,
energiát nem kímélve olyankor,
amikor más a családjával, gyer-
mekeivel törődik, s az ünnepre
készülődik. 

A Kovács pékség adománya
Szerdán már odakészítették azt a

nagy adag töltött káposztát, amelyet ka-
rácsony szombatján reggel az éjjeli me-
nedékhelyen, illetve a szociális lakások
bentlakóinak osztanak szét. A „máltai
sereg”, a dolgos kezű asszonyok – ösz-

szesen tizennégyen – 650 tölteléket ál-
lítottak össze. Olyan fiatal lány is dol-
gozott a konyhán, aki vakációra
érkezett Dániából, de mégis beállt a
sorba, hogy kivegye részét az önkéntes
munkában. De a töltöttkáposzta-készí-
tés nem most kezdődött, hanem az ősz-
szel, amikor a káposztát időben
elsózták, tudva, hogy karácsonykor
szükség lesz rá. Tehát a savanyú ká-
poszta is „saját termés”. Húsból 22 ki-
logrammot vásároltak, amihez fűszerek,
rizs is kellett. 

Az ünnepi töltött káposzta mellé 80
kenyeret és 80 kalácsot is szétosztanak
a menhelyen és a szociális otthon lakó-
inak. Mindez a Kovács pékséget üze-
meltető Kovács Béla és Krisztina
jóvoltából valósulhat meg, akik harma-
dik éve önzetlenül állják a költségeket,
s biztosítják a kenyeret és a kalácsot is. 

A fény, a félelem, az angyal 
eloszlott már az égi hanggal, 

nem zeng a mennyei torok – 
de szívükben még száll a langy dal 

s csak állanak a pásztorok – 
„Megszületett királyotok!” 

Hej, mire várunk? Útrakelve 
siessünk áldott Betlehembe! 

– s botunk már indul is sután; 
az egyik még kinyúl a lenge 

bárányfelhős barik után 
s meghajlít egyet a nyakán. 

Mennek a tág, visszhangos éjben, 
ők a földön, szemük az égen, 

mennek s nem értik: mint lehet, 
hogy őket szólította, éppen 

őket, az édes izenet – 
Teremtőnk! vajon mit jelent? 

Mit higgyenek? – bús, senki népek, 
kik aklos legelőkön élnek 

s ruhájuk bolhákkal tele – 
Szájukon nem volt más, csak ének 

s szívükben gyapjak melege – 
ily kegyet érdemelnek-e? 

Ég! mért nem üzentél azoknak, 
kik szentírások közt borongnak? 

Azok megértik hangodat. 
Mért nem a díszes gazdagoknak: 

vihetnek ajándékokat – 
A pásztor mit ért meg s mit ad? 

Így mennek, némán, tépelődve – 
s most már lenéznek, le a földre, 

hol görcsös árnyuk hánytorog – 
Így mennek ők, így mindörökre, 

zavartan, hogy ez mi dolog – 
a szent, a bundás pásztorok. 
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Csomagok az egyedül élőknek
Lisztet, olajat, rizst, általában alapélelmiszerekből álló

csomagokat állítottak össze húsz egyedülálló idős személy-
nek, olyanoknak, akik a legnehezebb sorban élnek, s akik
a Kovács pékségtől adományként egész év folyamán heti
két alkalommal kenyeret is kapnak. Az alapélelmiszereket
tartalmazó csomagokat szerdán osztották ki. Tulit János, a
szervezet vezetője elmondta, hogy sokkal több embernek
fogott volna jól a szeretetcsomag, hiszen 92 személy van a
nyilvántartásukban, de idén anyagi forrás hiányában nem
sikerült mindenkinek csomagot készíteni. 

Ebéd a hidegvölgyi gyerekeknek
A Máltai Segélyszervezet karácsonyi akcióiba belefér az

ünnepi ebéd is, amelyre idén harminc hidegvölgyi gyer-
meket hívtak meg a máltai házba. Olyan roma gyerekeket,
akik részt vesznek Palkó Ágoston plébános hittanóráin. Az
ebédre is az ő kíséretében érkeztek. Az adventi hangulatos
összejövetelre szerdán került sor, amikorra már a kará-
csonyfa is feldíszítve állt, a gyerekek örömére. 

Kell-e ennél több ilyenkor karácsonyban, mint örömet
szerezni, szeretettel ajándékozni? 

A korcsolyapálya 
ünnepi nyitvatartása

A marosvásárhelyi Ligetben lévő műjégpálya az elkövet-
kező időszakban az alábbi programmal fogadja a korcso-
lyázókat: december 24-én 9.30-tól 15.30-ig tart nyitva,
utoljára 14 órától lehet jégre lépni. December 25-én zárva
lesz a pálya, 26-án pedig 9.30-tól 21.30-ig lehet siklani.
27-től 30-ig a megszokott nyitvatartás van érvényben, az
év utolsó napján pedig 15.30-kor bezár a pálya. Január el-
sején nem nyitnak, viszont 2-án már 9.30-tól 21.30-ig
ismét lehet korcsolyázni – tájékoztatta lapunkat Mircea
Moldovan, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal illeté-
kese. 

...és a Művész mozié
Aki az ünnepek alatti szabadnapokat kihasználva elláto-
gatna a marosvásárhelyi Művész moziba, annak a követ-
kező ünnepi nyitvatartással kell számolnia: december
24-én 14 órától 18.40-ig lehet filmet nézni, az utolsó vetítés
16.30-kor kezdődik. December 25-én zárva van a mozi,
26-án pedig 16.30-23.30 óra között vetítenek. Az óév
utolsó és az új év első napjaiban hasonlóan alakul a prog-
ram, csak január 1-jén lesz zárva a mozi. 

Idősek karácsonyi ünnepsége
Az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület idén immár
16. alkalommal szervezi meg az idősek karácsonyi ünnep-
ségét, amelyre december 27-én, kedden 16 órától kerül
sor a nyárádszentbenedeki művelődési otthonban. Az ün-
nepi áhítatot követően a gyermekek, ifjak, valamint a re-
formátus egyházi kórus ünnepi műsorával, illetve
ajándékcsomagokkal köszöntik azokat a falubelieket, akik
betöltötték 60. életévüket. 

Pótszilveszter 
az Erdélyi Magyar Baloldallal

Az Erdélyi Magyar Baloldal pótszilveszteri mulatságot
szervez január 16-án, pénteken 18 órai kezdettel. Érdek-
lődni december 27–30., valamint január 3–11. között dél-
előtt 9-től 11 óráig lehet a Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyen, az I. emeleten, vagy a 0744-928-299-es tele-
fonszámon. 

Cipősdoboz-akció 
A Máltai Szeretetszolgálat az idén is cipősdoboz-akciót
szervez. Az adományokat a Berek utcai székházba várják.
Időseket és gyerekeket segítenek, hogy ők is boldog és
kegyelemteljes karácsonyt ünnepelhessenek. Nagyon fon-
tos, hogy az élelmiszerek eredeti csomagolásban legye-
nek, a játékok, tanszerek jó állapotban kerüljenek a
rászoruló gyermekekhez. Bővebb információ a 0728-332-
008-as telefonszámon, e-mail: muresmaltez@yahoo.com. 

Házkutatások 
az ország tíz megyéjében

Több személyt hallgattak ki csütörtökön pirotechnikai esz-
közök jogosulatlan birtoklása és minősített csempészés
miatt – írja az Agerpres hírügynökség az Országos
Rendőr-főkapitányság közleményére hivatkozva. Az or-
szág tíz megyéjében, valamint Bukarestben tartottak ház-
kutatást olyan egyéneknél, akiket pirotechnikai eszközök
csempészésével gyanúsítanak. A házkutatások során töb-
bek között Hargita és Maros megyei cégek székhelyein, il-
letve magánszemélyek lakásain vizsgálódtak. A rendőrségi
közlemény szerint november-decemberben az érintettek
a törvényes előírások megkerülésével pirotechnikai esz-
közöket hoztak be az országba, értékesítés céljából. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma VIKTÓRIA, 
holnap ÁDÁM, ÉVA napja. 
ÁDÁM: valószínűleg sumer
eredetű név, jelentése: atyám. 
ÉVA: héber eredetű, jelentése:
életet adó. 

23., péntek
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 358. napja, 
hátravan 8 nap.
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Pontosítás
Az Agrovilág legutóbbi számában a falugaz-

dász-hálózat kiépítéséről szóló cikkben az EM-
GESZ képviselőjének neve a szerző hibájából
tévesen jelent meg. Nem Horváth Csaba, hanem
Orbán Csaba foglalkozik a hálózatkiépítés fel-
ügyeletével. 

Az adventi várakozásban, december 24-én és az év utolsó nap-
ján is jelentkezik a magyar közmédia külhoni tematikájú maga-
zinja. Az ünnephez illő témák és az év végi vigasság is szerepel a
gazdag palettán.

A Térkép – Rajta vagyunk szerkesztői már az év utolsó két adá-
sára készülnek. A karácsonyi adást szenteste napján sugározzák,
amikor véget ér az advent, az ünnepvárás időszaka, amikor Jézus
születésének tiszteletére karácsonyfát díszítünk, karácsonyi éne-
keket énekelünk, s egymásra figyelünk. A félórában színes össze-
állítások, videoüzenetek közvetítik a jeles napok szellemét.

A kárpátaljai általános és középiskolásokat mutatja be az egyik
riport. A fiatalok egy különleges értékösvényt járhattak be annak
a vetélkedősorozatnak köszönhetően, amelyet a Kárpátaljai Nép-
főiskolai Egyesület hirdetett meg. A gyerekek bepillanthattak a
kárpátaljai magyar folklórkincs csodáiba, és megismerhették az
anyaországi hungarikumokat is. A karácsonyi népszokásokat ki-ki
a saját településén kutatta.

A szilveszteri adás még visszatekint a karácsonyra, a mesék bi-
rodalmára. A Muravidék egyik magyarlakta települése, Dobronak
az a falu, ahol mézeskalácsból készült házikók és a meseország
lakói igazi kis csodaországban várják az odalátogatókat. A kis kö-
zösség úgy tartja, hogy csodák vannak, nap mint nap megtörtén-
nek, körülvesznek bennünket. Csak észre kell vennünk, vagyis
meg kell tanulnunk meglátni őket!

A következő műsorszám már a szilvesztert idézi. A felvidéki
Kisgéresen számos vicces elbeszélés született az évszázadok alatt
a falubeliekről, de a szomszéd településeken is költöttek róluk szi-
porkázó, humoros történeteket. Ez annak köszönhető, hogy Kis-
géres bortermő vidék, dűlőin több évszázada terem a jó szőlő.
Ebből következik, hogy a nemes nedű mellett jókat lehet kvater-
kázni, viccelődni. Kisgéres az egyik leginkább hagyománytisztelő
bodrogközi település, amelynek anekdotáit már könyvbe is foglal-
ták. 

Adás: december 24., 31. (Duna 12.25, 8.25). Ismétlés: másnap
(Duna World 10.35, 11.30)

Műsorvezető: Gál Emese, Kozári Réka. Szerkesztő: Kozári
Réka, Véber Franciska. Felelős szerkesztő: Merkl László

A Térkép szélén
Ízelítő a magazin év végi műsoraiból

Gondoskodó máltaiak

Hirdetési irodánk 
nyitvatartási 

programja:
• december 23., péntek: 9–13 óra
• december 24., szombat: ZÁRVA

• december  25., vasárnap: ZÁRVA
• december 26., hétfő:  9.30–14 óra 

• december 27., kedd: 8–15 óra
• december 28., szerda:   8–15 óra

• december 29., csütörtök: 8–15 óra
• december 30., péntek: 9–12 óra
• december 31., szombat: ZÁRVA

• január 1., vasárnap: ZÁRVA
• január 2., hétfő: ZÁRVA

• január 3., kedd: 8–15 óra között
Következő lapszámunk kedden,

december 27-én jelenik meg.
Érdeklődni a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

(Folytatás az 1. oldalról)



Csak karácsony után jelöl kormányfőt az elnök

Az utóbbi napok meglehetősen moz-
galmasak megyénk legnagyobb községé-
ben, hiszen az önkormányzat és Sófalvi
Szabolcs polgármester külön küldetésé-
nek tekinti, hogy Jézus születésének ün-
nepe minél több helyi lakó szívét
megérintse, megörvendeztesse. Már múlt
pénteken csodálatos adventi kórusfeszti-
válra került sor a művelődési otthonban
a helyi kórusok részvételével, majd
szombaton a gyermek-néptánccsoportok
műsora próbálta megvilágítani a köze-
ledő ünnepet. Hétfőn, ugyancsak a mű-
velődési otthonban, a fennállásának
második évét ünneplő TiniTeaEst-es cso-
port 70 fiatalja osztotta meg érzéseit, el-
várásait a Megváltó születésével
kapcsolatban, kedden pedig az idősek
köszöntésére került sor, a rendezvényen
több mint 300 szépkorú vett részt. A Ca-
ritas egyesülettel közösen szervezett ün-
nepséget Baricz Lajos pap költő szavai
és Sófalvi Szabolcs polgármester hege-
dűkíséretes kántálása nyitotta meg, majd
Szántó Árpád, Lovász Ágota és Demeter
Attila dalai is örömteli hangulatot terem-
tettek, akárcsak a helyi kis Táltos tánco-
sok programja. Még le sem járt az idősek
köszöntése, amikor a marosszentgyörgyi
Angyalka bölcsődében elkezdődött a 60
„bentlakó” kis karácsonyi szereplése és
persze mind a négy csoportba megérke-
zett az angyal, a kisgyerekek és szüleik
nagy örömére. Szabó Edit igazgató és az

ott dolgozó lelkes személyzet vezetésé-
vel kézművesmunkát is végeztek a böl-
csőde kicsinyei. Ugyancsak kedden a
helyi és a megyei labdarúgó gyerekekhez
is megérkezett az angyal, az MSE sport-
klub szervezésében. Itt is, az ajándékok
kiosztását megelőzően lelki táplálékot is
kapott a több száz sportoló és szüleik. 

A kedd estét a marosszentgyörgyi Soli
Deo Gloria vegyes kar eredeti kezdemé-
nyezése tette még csillogóbbá, a kórus
tagjai ugyanis flashmob (villámcsődület)
formájában vitték ki az utcákon és üzle-

tekben járó emberek közé karácsonyi da-
laikat. A kórustagok és a hangszeresek
este 6-tól és 7-től mintegy húsz percen át
énekeltek román, magyar és angol
nyelvű karácsonyi dalokat a marosvásár-
helyi Mures Mall üzlet emeletein és
mozgólépcsőin, az eladók és a vásárlók
nagy örömére. 

– Ha az embereknek nincs idejük
templomba vagy karácsonyi, lelki töltetű
rendezvényekre menni, akkor kivisszük
közéjük Jézus születésének örömhírét –
nyilatkozta a 80. életévét idén betöltött
Hajdó Károly karmester, azon örömét is
kifejezte, hogy a község polgármestere
is elkísérte a kórust erre az „üzletjáró”
kántálásra, sőt hegedűn is közreműkö-
dött.

A marosszentgyörgyi karácsonyi ké-
szülődés szerdán a polgármesteri hivatalt
meglátogató kántálók programjával foly-
tatódott, csütörtökön pedig az önkor-
mányzat a helyi Szent György Általános
Iskola udvarán karácsonyfa-díszítő ver-
senyt szervezett, amelyen több mint 200
alsó tagozatos diák vett részt. A feldíszí-
tett karácsonyfákat a község ünnepélye-
sen kivilágított központjában helyezik el. 

Karácsony éjszakáján a római katoli-
kus templomban a gyerekek pásztorjáté-
kára kerül sor, majd az éjféli szentmisére
várják a helyieket. (B. Zs.)

Klaus Johannis államfő a kormányalakítási tárgya-
lások végén csütörtökön bejelentette: csak a kará-
csonyi ünnepek után jelöl miniszterelnököt.

Az államfő jelezte, két párttól kapott javaslatot a miniszter-
elnök személyére vonatkozóan: a – parlamenti mandátumok
több mint 47 százalékával rendelkező – Szociáldemokrata
Párttól (PSD), és a – mandátumok öt százalékával rendelkező
– Népi Mozgalom Párttól (PMP). Hozzátette: tudomásul vette,
hogy a PSD körül kialakult egy többségi koalíció.

Johannis nem indokolta meg, miért halasztotta el a kor-
mányalakítási megbízásról szóló elnöki rendelet kibocsátását.
Annyit mondott: a következő napokban „megbeszéléseket
folytat” a témáról, és a miniszterelnök jelölésére karácsony
után kerül sor.

A PSD körül kialakult koalíció a muzulmán vallású, Romá-
niában őshonos tatár kisebbségből származó Sevil Shhaideh
volt regionális fejlesztési minisztert javasolta a posztra szer-
dán. Ha kormányfővé választják, ő lesz Románia első női mi-
niszterelnöke.

Az előző államfő által vezetett PMP a besszarábiai szárma-
zású Eugen Tomac képviselőt javasolta a miniszterelnöki tiszt-
ségre, a 35 éves történész második mandátumát kezdi az
alsóházban, korábban a külföldön élő románok ügyeivel meg-
bízott külügyminisztériumi államtitkár is volt.

Liviu Dragnea, a PSD időközben képviselőházi házelnökké
választott elnöke sajnálkozását fejezte ki a halasztás miatt,
amelyet azonban – főleg Johannis többségi koalícióra tett
megjegyzése miatt – nem elutasításként értékel. Kifejtette: a
december 11-i választások nyomán létrehozott szociálliberális

koalíció fontosnak tartja, hogy még idén beiktassa az új kor-
mányt, a parlament pedig felkészült arra, hogy a szükséges
tennivalókat – a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatását és
a bizalmi szavazást – 48 órán belül lebonyolítsa.

„Mindenkinek megvan a ritmusa” – jegyezte meg ironiku-
san a PSD elnöke.

A hírtelevíziók elképzelhetőnek tartják, hogy a jelölt nem-
zetbiztonsági ellenőrzése miatt nem adott még kormányalakí-
tási megbízást Johannis a nyilvánvaló parlamenti támogatással
rendelkező PSD-jelöltnek. A kormányalakítási tárgyalásokon
a PMP elnökeként részt vevő Traian Băsescu volt államfő csü-
törtökön felhívta a sajtó figyelmét arra, hogy Sevil Shhaideh
szíriai férje húsz évig a damaszkuszi mezőgazdasági minisz-
tériumban dolgozott, de azt kérdésre sem volt hajlandó kifej-
teni, hogy mi a jelentősége ennek az információnak.

Miután Johannis elhalasztotta a kormányfőjelölt nevesíté-
sét, kérdésessé vált, hogy beiktathatják-e még idén az új kor-
mányt. A jelöltnek a kormányalakítási megbízástól számított
tíz napon belül kell bemutatnia a kormányprogramot és a ka-
binet névsorát a parlamentben, kormánya beiktatásához pedig
a bizalmi szavazáson meg kell szereznie a törvényhozók több-
ségének támogatását.

A bejelentés előtt Johannis megemlékezett arról, hogy 27
évvel ezelőtt ezekben a napokban az önkényuralom és elnyo-
más ellen lázadó emberek vonultak utcára, akik határozott
nemet mondtak a diktatúrára, és életüket is készek voltak fel-
áldozni a szabadságért. A forradalom mártírjainak áldozata
nélkül Romániában nem lenne szabadság és demokrácia – fi-
gyelmeztetett az államfő. (MTI, Agerpres)
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Elutasították a Székely Mikó 
Kollégium visszaszolgáltatására
vonatkozó újabb kérést

A brassói ítélőtábla elutasította az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület keresetét a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása ügyé-
ben, amelyet az egyház azt követően nyújtott be,
hogy a központi restitúciós bizottság májusban el-
utasította a visszaszolgáltatásra vonatkozó kérelmét
– derül ki az egyházkerület csütörtöki közleményé-
ből. A restitúciós bizottságban azért került ismét te-
rítékre a Mikó-ügy, mert a székelyföldi iskola korábbi
visszaszolgáltatását a ploieşti-i táblabíróság 2014-
ben jogerősen szabálytalannak minősítette, és fel-
függesztett szabadságvesztésre ítélte a restitúciós
bizottság volt tagjait, megsemmisítve a református
egyház tulajdonjogát. Ugyanakkor a bíróság nem ál-
lapította meg, hogy kié az ingatlan, ezért kezdte elöl-
ről a visszaszolgáltatási eljárást az egyház. Az
egyházkerület csütörtökön közölte, hogy fellebbez a
brassói ítélőtábla határozata ellen. (MTI)

Újabb ügyben ítélték el 
a volt tanácselnököt

Jogerősen 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte
a Legfelső Bíróság Horea Uioreanut, a Kolozs Me-
gyei Tanács volt elnökét, akit illetéktelen haszon-
szerzés céljából, nem a nyilvánosságnak szánt
információk felhasználására való felbujtás miatt állí-
tottak bíróság elé. Az ítélet szerint a két év felfüg-
gesztett börtönbüntetés alatt 70 nap fizetetlen,
közhasznú munkát is kell végeznie; a DNA szerint
2013-ban és 2014-ben titkos információkra tett szert
a SRI egyik volt Kolozs megyei tisztje, Anca Albu
révén. Utóbbi az ügyészek szerint közvetítőkön ke-
resztül értesítette Uioreanut, hogy egy bűnügyi eljá-
rás keretében lehallgatja őt a SRI. Az információ
fejében az egykori tanácselnök közbenjárt annak ér-
dekében, hogy Anca Albut áthelyezzék a SRI-től a
Külügyi Hírszerző Szolgálathoz. A volt tanácselnököt
egy másik ügyben 6 és fél év letöltendő börtönbün-
tetésre ítélték idén májusban, megvesztegetés elfo-
gadása miatt. (Agerpres)

Oroszország minden potenciális
agresszornál erősebb

Oroszország ma minden potenciális agresszornál
erősebb, de hadereje nem lazíthat, és nem lanyhul-
hat az ébersége sem – jelentette ki Vlagyimir Putyin
elnök az orosz védelmi minisztérium kollégiumának
csütörtöki moszkvai tanácskozásán. „Még sok min-
dent meg kell tennünk, ezzel együtt nagyon sok té-
nyező, nemcsak a katonaiak, hanem a
történelmünk, a földrajz és az orosz társadalom
belső állapotának figyelembevételével magabizto-
san lehet azt mondani, hogy ma erősebbek vagyunk
bármelyik potenciális agresszornál” – mondta. „Bár-
melyiknél” – nyomatékosította Putyin. Szergej Sojgu
védelmi miniszter kijelentette, hogy az orosz légicsa-
pások 35 ezer fegyverest öltek meg Szíriában. (MTI)

A migrációt és a terrorizmust 
látják a legfőbb veszélynek

A migrációt és a terrorizmust látja az Európát érintő
legfőbb veszélynek az európai közvélemény – derül
ki az Eurobarométer csütörtökön közzétett őszi ösz-
szesítéséből. A jelentés szerint csökkenés jelle-
mezte a veszélyek súlyosságának megítélését. Az
unió lakosságának 45 százaléka – a tavaszi adatok-
nál 3 százalékkal kevesebben – látja úgy, hogy a
migráció a legsúlyosabb kihívás Európa számára. A
terrorizmust ősszel a lakosság 32 százaléka tartotta
a legfőbb veszélynek. Az így vélekedők aránya 7
százalékkal marad el a tavaszitól. A jelentés meg-
jegyzi, az uniós tagországok polgárai jobban bíznak
az Európai Unió intézményeiben és azok politikájá-
ban, mint fél évvel ezelőtt. (MTI)

Hónapok óta tervezhették 
a berlini támadást

Csütörtöki német lapjelentések szerint hónapok óta
tervezhették radikális iszlamista körök a hétfő este
Berlinben egy karácsonyi vásáron végrehajtott tá-
madást. A Der Spiegel című hírmagazin értesülése
szerint gyűlöletre uszító németországi muszlim hit-
szónokok telefonjainak lehallgatása során a közve-
szélyes iszlamistaként számon tartott Anis Amriról
az is kiderült, hogy hajlandó öngyilkos merényletet
elkövetni. Azonban a rögzített beszélgetéseken nem
tett eléggé egyértelmű kijelentéseket ahhoz, hogy
őrizetbe vegyék. A nemzetközi körözés alatt álló tu-
néziai férfit nemcsak azért gyanúsítják a hétfő esti
merénylet elkövetésével, mert megtalálták tárcáját
és befogadott menedékjogi státusát igazoló iratát a
kamionban, hanem azért is, mert rögzítették ujjle-
nyomatát a kamion ajtaján. Amri tavaly nyáron érke-
zett menedékkérőként Németországba. A
gyanúsított – akinek kézre kerítésére 100 ezer eurós
nyomravezetői díjat tűztek ki – októberben eltűnt a
hatóságok elől, és ugyan a tartományi és szövetségi
hatóságok közös terrorelhárító központja (GTAZ)
még novemberben is foglalkozott vele az Iszlám
Állam terrorszervezethez fűződő kapcsolatokra utaló
jelek miatt, nem tudták megállapítani, hogy hol tar-
tózkodik. (MTI)

Ország – világ

Minél több emberhez próbálják a karácsonyi 
örömhírt eljuttatni Marosszentgyörgyön

Még az üzletekben és a mozgólépcsőkön is kántáltak

Sófalvi Szabolcs polgármester hegedűvel köszönti az időseket

Az Angyalka bölcsőde kis angyalai hóembert is barkácsoltak
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„Amikor elmentek tőlük az an-
gyalok a mennybe, a pásztorok így
szóltak egymáshoz: menjünk el egé-
szen Betlehemig, és nézzük meg, ho-
gyan is történt az, amiről üzent
nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve,
és megtalálták Máriát és Józsefet,
valamint a kisgyermeket, aki a já-
szolban feküdt.” Lk 2,15-16.

A karácsonyt nem tudom múltidé-
zés nélkül megélni. Szükségem van
a gyermekkori karácsonyok szép
emlékére, és azokra a személyekre,
akik egykor széppé tették ünnepei-
met: a szülők, nagyszülők, testvérek.
És szükségem van családom, gyer-
mekeim karácsonyainak felidézé-
sére, hogy lássam a tisztaságot és
örömet, amelyet az ünnep, a Jézus
születése adott meg a világnak. 

Ilyenkor, karácsonykor kitárjuk a
lelkünk, hogy befogadjuk e meggyö-
tört világban  a boldogságot kereső
embertársainkat, akik nem veszik
észre azt, hogy a boldogság kék ma-
darát könnyen megtalálhatják, ha
felemelik a fejüket,  és engedik,
hogy a Jóisten felmelegítse szívüket
a Jézus születése  örömével.

Falu Tamás Karácsonyi ének
című versében így emlékezik:

Az a fenyőfa messze már,
S ahol állt, már a ház sem áll.
Az élet épít s rombol is,
Dolgozik a csákány s halál.

Az aranyalma elgurult,
S elgurult az ezüstdió.
És most eljött a pillanat,
Mikor rájuk gondolni jó.

Aranyalma, ezüstdió
A messziből dalol nekem,
S egy rég kialudt gyertyaszál
Kigyullad most a szívemen.

A pásztorok és a bölcsek elmen-
tek Betlehembe, hogy lássák, mi
történt, hogy lássák a csodát. Ott-
hagyták juhaikat, otthonukat, mert
hittek az angyali sereg énekében s
az üzenetben. Egy családot találtak
az istállóban, akik a szegényes hely
ellenére örvendtek első gyermekük
születésének. Nem a hely a fontos,
hanem az, hogy együtt volt a kis

család, és örvendezhettek egymás-
nak. Tudták, hogy Valaki nagyon
szereti őket!

Számomra karácsony ünnepén
nagyon fontos ez a kérdés:  együtt
van-e a család? Lélekben együtt
érez-e? Érzi-e a család minden
tagja, hogy a karácsonyfán és az
ajándékon túl miről is szól kará-
csony ünnepe? Tudja-e mindenki,
hogy Jézus nevének kiejtése azt je-
lenti, hogy velünk az Isten? Nemhi-
ába kérdezem, hogy tudunk-e
együtt ünnepelni. Mert ha a család
minden tagja az ajtón belül van,
még nem jelenti azt, hogy együtt is
vannak. Az együttléthez közös ima
és zsoltár kell.

Egy karácsonyi ajándék levelet
kaptam, amelynek szerzőjét nem is-
merem, de egypár gondolatot átadok
Nektek is, kedves testvéreim: „amit
adni szeretnék Neked, nem lesz be-
csomagolva, nem lesz rajta szalag,
nem postás hozza, és nem is kerül
pénzbe. A lista hosszú, de szívemből
jön… Először is adok neked örömet,
ami hálából fakad… Békességet
adok neked, hogy te magad légy ma-
gadnak legjobb barátja, és megértsd
hibáidat. Együttérzést, hogy magad-
hoz ölelhesd a világot úgy, ahogy
van, és nem úgy, ahogy te újraalkot-
nád… Adni szeretném a megbocsá-
tás lángját, hogy kigyúljon benned,
még mielőtt a harag és gyűlölet fel-
lobbanhatna… Adok neked bölcses-
séget, hogy magad és mindenki mást
a szív szemével láthass, aminek csak
a szeretet számít. Ha édesapa vagy
édesanya vagy, adok neked időt, amit
csak a gyermekeddel tölthetsz. Kívá-
nom, hogy szülessen meg benned is
a gyermek Jézus, fogja a kezed, és
vezessen az őszinteség és a szeretet
útján. És végül azt kívánom, hogy
Isten feltárja előtted a titkot, hogy
mindez az ajándék már benned él, és
csak arra vár, hogy kibontsd és fel-
tárd őket magad és mások előtt!”

Kívánom, hogy karácsony ünne-
pén minden családban legyen szé-
pen megterített ünnepi asztal, rajta
legyenek hagyományos ételeink és
italaink,  az asztal mellett kapjon
helyet Jézus is, az, akiért az ünnep
van, s az otthont és a családot ra-
gyogja be Isten szeretete!

A napi politika, a reklámok, a sajtó híranyaga meg-
próbálja mozgásban tartani életünket.  Mindenik élet-
bevágóan fontosnak tünteti fel mondandóját. S mert a
hit szava ezekbe a berkekbe alig jut el, a legtöbb ember
mindezeket beszedi, lenyeli. Ezekkel tengeti életét, ha
még életnek lehet nevezni ezt a tengődést. Csókay And-
rás agysebész úgy véli, hogy a magyar emberek jelentős
része ragaszkodik fogvatartóihoz: az ateizmushoz és a
médiához. Az élet értelmén hívő lélekkel el-elgondol-
kodó ember mindezeken szánakozva mosolyog, és azt
mondja: számomra a legfontosabb az Istennel való kap-
csolatom. Az, hogy Ő van, Ő a szeretet, és hogy Ő
engem is szeret. Hogy fontos vagyok neki. Hogy én va-
gyok a legfontosabb az Ő számára. Ezért volt a terem-
tés, ezért történt a megtestesülés és a megváltás.

S míg a karácsony csodálatos titkát megpróbálja
olcsó limonádévá sekélyesíteni a mindent feloldó kö-
zöny, a mindenből hasznot húzni akaró merkantilista
igyekezet, a hívő ember, bármely isten háta mögötti
településen lakjon is, elmegy a betlehemi jászolhoz,
ott letérdel, és azt mondja: köszönöm, Uram! 

Köszönöm, hogy átlépted a véges és Végtelen ha-
tárát, a bűn és szentség küszöbét. 

Köszönöm, hogy átlépted a teremtmény és Teremtő
válaszfalát. 

Köszönöm, hogy beléptél világunkba – az én sze-
mélyes világomba, és ezáltal a végtelenre tágítottad
teremtett voltom véges horizontját. 

Azt mondtam: letérdel! A megtestesülés olyan
mély titok, hogy ezt csak térden állva lehet megsej-
teni. Felfogni soha! Romano Guardini szerint a tér-
delő ember feláldozza magassága felét. 

Legalább ennyit mindenképpen fel kell áldoznunk
önmagunkból, hogy megsejtsük Isten közénk jövetelét. 

Azt, hogy a halhatatlan, a kereszten megölhetővé,
meggyilkolhatóvá lett. 

A bűntelen tiszta, a bűnösök prédájává vált. 
Aki soha senkit nem vádolt meg, azt alaptalan

vádak vitték a keresztre. 
Aki halálával sírok zárát törte föl, azt

lepecsételt sírba helyezték. 
Aki maga volt a szeretet, azt a gyűlölet

gúzsba kötötte. 
Aki mindenkinek megbocsátott, az nem

nyert irgalmat. 
Aki az életet, az örök életet hozta,

annak mi a halált osztottuk ki jutalmul. 
Akinek a sírját őrző katonák „sok pénzt

kaptak” és hazudtak, de tanítványai semmi
pénzért nem voltak hajlandók hallgatni
mindarról, amit „láttak és hallottak”.

„Kisdedet találtok, pólyába takarva, já-
szolba fektetve” – mondták a betlehemi
pásztoroknak az angyalok.

A jászol pár fadarabból készült tákol-
mány. A jászlat nem készítik művészi igé-
nyességgel. A jászol csak funkciót tölt be,
valamire szolgál. A jászol a barmok meg-
terített „asztala”. 

Számomra megdöbbentő. Aki az utolsó vacsora
megterített asztalán, teste és vére szentségét osztotta
ki nekünk, embereknek, az karácsony este a barmok
megterített asztalán aludta első földi álmát. „Szívem
ha jászol lenne” – hallom valahonnan, olvasmányaim
élményvilágából a verstöredéket. 

Hát bizony, én nagyon szeretném ezt. Szeretném,
mert rangot adna neki a Gyermek. 

Szeretném, mert valakivé válna szegény, bűnös ön-
magam. Szeretném, mert a jászol ma már nem más,
mint beteljesülés. A jászol a földre szállt mennyország. 

Kint tombol az élet, fájnak az életek, szedi áldoza-
tait a közöny, a „betlehemiek” naprakész elfoglaltsága. 

Mit tudtak ők arról, hogy határukban földre szállt
az Isten?!  Pedig Isten mindig az ember határain lép
a földre. Ott, ahol az ember már nem tud továbblépni. 

Ott, ahol esélyei véget értek. Ott, ahol semmire sem
számíthat. És ez a megtestesülés titka.  Amikor már
semmire sem számíthattunk, akkor jött a Minden, a
Mindenható.  Gyermekként jött, hogy ne fitogtassa az
erejét.  Kiszolgáltatottként, hogy ne érezzük magun-
kat kiszolgáltatottnak.  Egy elmélkedő-imádkozó
ember azt mondta a minap, hogy: „valamennyien kis
Betlehem vagyunk.” Nagyon igaz ez. Igaz, mert sok-
szor vagyunk hidegek, bűzösek, ösztönvilág szintjén
tengődők. Földhözragadt álmokat kergető szerencsét-
lenek. Céltalan barlanglakók. Fölegyenesedni éppen
a barlangélet miatt nem tudók. De tudunk mi mások
is lenni. Tudunk mi hajléka lenni a közénk jövő Mes-
siásnak is. Tudunk mi szeretni is, tudunk mi akár ál-
dozatokat is hozni, mi nagy dolgokra is képesek
vagyunk. Menjünk el ma mindannyian jászolához, és
kérjük meg, vegyen szállást bennünk, üljön a szívünk
trónjára, rendezkedjék be a mi életünkbe, legyen a ve-
lünk lakó, velünk küzdő, velünk szenvedő, velünk re-
ménykedő Isten. Legyen nekünk örökre Emmánuel.

2016 karácsonyán fogadjuk be őt a szívünkbe, le-
gyünk valamennyien kis Betlehem, hogy azután meg-
tapasztalhassuk Isten gyermekeinek az örömét és
boldogságát. Ámen. 

Karácsonyi elmélkedés

Enyhe bosszúsággal vettem tudomásul november
elején, hogy már kitették a karácsonyi csokikat, dísze-
ket és ajándéktárgyakat. Minden évben mintha kicsit
hamarabb elkezdődne a hajtás, a karácsonyi „biznisz”
arról, hogy kell a minél több, a minél jobb. Csak nem
ülhetünk le az ünnepen margarinos kenyér mellé…

Advent lótás-futás, karácsony a megszervezett
káosz. Főleg ha közben a munkahelyről sem enged-
nek el, és az ember csak épp bezuhan a családi ün-
neplésbe vagy egy-egy ünnepi istentiszteletre. Semmi
idill. Csupa rohanás, épp olyan, mint a Jézus szüle-
téstörténete. Az sem volt egy nyugalmas nyaralás,
meghitt kényelmes családi ünnep. De most nem aka-
rom ilyen egyoldalúan ábrázolni a betlehemi zűrza-
vart. Mert az, hogy ott olyan rendetlenségben történt
a karácsony, abban van valami nagy jó a számunkra.
Mert a sok stresszből hátha mi is megérkezünk a meg-
ígért nyugalomba.

Először nagy felfordulással kezdődik, mint mindig,
ha pénzről van szó, és Augustus császár kormányának
pénz kellett. A népszámlálásra egy egész birodalom
felfordult, hogy a császár felmérje, mennyi adót vé-
telezhet be, de semmi tekintettel nem voltak a nép és
az egyén személyes szükségleteire. Nem volt enged-
mény vagy külön szoba a várandósok számára sem.
Ez a normálisnak számító őrület ma is olyan elvisel-
hetetlenné teszi az életet. Mindig akad valami, ami
nehézzé teszi a mindennapokat. Mintha rólunk szólna
ez a karácsonyi helyzet. Éppen ebbe a stresszes vi-
lágba jön az Isten. Nem a csendes idillt választja,
hanem az idegölő taposómalomba jön, és keres min-
ket. És elindít egy pozitív ellenhullámot. 

Fény az éjszakában. Angyalok serege látogatja meg
a társadalom kitaszítottjait. A pásztorok a nép legalsó

rétegébe tartoztak, és Isten nekik hirdette a békét. El-
hangzik a mennyei szózat. Nem volt az olyan békés,
mint egy összhangba hozott templomi énekkar. Sok-
kal inkább hasonlított egy hadsereg győzelmi kiáltá-
sára. Hatalmasan belemondták a világba az „isteni
igazságot”. Hiába,  valahányszor mi is Isten igazságát
mondjuk, bekapcsolódunk ebbe a mennyei seregbe.
Minden Isten-dicsőítés a betlehemi angyalsereg vissz-
hangja. Ami ott történt, egy óriási hullámot indított
el, ami felért az egekig, és felébresztette a földet.

Megint ott  az élet ebben a történetben. Egyrészt a
pásztoroknak földbe gyökerezett a lába a félelemtől,
másrészt rögtön meg akartak bizonyosodni róla, hogy
úgy is van, ahogy az angyalok mondták. Lukács evan-
gélista azt írja róluk: elmentek tehát sietve. Nem nyu-
godtan sétálva, hanem gyorsan-gyorsan. Milyen jó
lenne, ha mi is így sietnénk, amikor Isten dolgairól van
szó… Persze semmi baj nincs a békével és nyugalom-
mal, de valljuk be, nem ez az általános valóság. Inkább
van bennünk lázas kapkodás, aggodalom és félelem,
mint az a vágyott nyugalom. De a pásztorokkal együtt
mi is belekerülhetünk és már bele is kerültünk Isten
ellenhullámának sodrásába, ami odavisz a hit szár-
nyain a jászolhoz. Hogy te is meglásd a hétköznapok
forgatagában, és nem csak karácsonykor, hogy Isten
fia valóságos. Jászolban feküdt bepólyálva. Ott volt az
olyan emberek életében, mint te és én. 

A pásztorokat megragadja ez a karácsonyi forgatag,
ami ellentétes a világ forgószelével. És nem tudnak
hallgatni: és amikor meglátták, elmondták az üzenetet
a kisgyermekről… és a  karácsonyi forgatag, ez a
Jézus-forgatag felkerekedik, és nem marad abba. És
ebben a forgatagban, ahogy a forgószél belsejében,
béke van, mert már nem saját tengelyünk körül for-
gunk. Azt kívánom minden kedves olvasónak, hogy
ebben az idei karácsonyi forgatagban találja meg a
nyugvópontot, azt, aki maga az Ünnepelt, Jézus Krisz-
tust! Vele együtt miénk lehet a menny öröme és fénye. 

Karácsonyi stressz vagy béke?

Az együttlét öröme

Gondolkodtunk-e már azon,
hogy az Úr más formában is eljöhe-
tett volna a földre? Egy ereje teljé-
ben levő hódító harcosként, aki
rendet tesz a földön? Vagy egy ősz
hajú bölcs tudósként, akire érdemes
figyelni, mert olyat mond, amit még
nem hallottunk. Akár egy palástos
papként, aki megtanít minket Isten
helyes tiszteletére? Nem, Isten nem
ezeket az utakat választotta. Kará-
csonykor egy gyermek született. Az
élet legnagyobb csodája. Miért? 

Mert Isten mosolyra akar minket
deríteni. Hiszen gyermekre várni ön-
magában is boldogság. Varázslatos
érzés, amikor megtudom, hogy anya
leszek, s hogy az élet bölcsője ring a
szívem alatt vagy semmihez sem ha-
sonlítható az a hála, amikor egy fér-
finek először mondják a hírt: apa
lettél. Ha egy gyermek soha több
örömöt nem tudna szerezni szülei-
nek, mint amit várásával nyújt, az is
óriási ajándék. A gyermekben meg-
láthatjuk Isten legnagyobb ajándé-
kát. Karácsonykor talán a
leghatásosabb prédikáció az ő betle-
hemesük, a legőszintébb öröm az
övék, amint szájtátva hallgatják vagy
mondják az evangéliumot, várják az
angyalt, bontják az ajándékot. 

Aztán azért is, mert Isten elő
akarja hívni a bennünk levő gyer-
meket. Azt a gyermeket, aki gond-
talan, mert rábízta magát valaki
hatalmasabbra. Vagy akinek csoda-
váró hite nem ismeri a lehetetlent.
A gyermeket, akinek bizalma ren-

díthetetlen, komolyan veszi és elhi-
szi azt, amit mondanak, ígérnek
neki. És mindig megtalálja azt az el-
foglaltságot, ami boldoggá teszi.
Olyan jó lenne sokszor mindezeket
újra átélni. 

Persze nagy veszélye keresztyén
életünknek, hogy ebben a gyermeki
állapotban tartjuk Jézust. Befektet-
jük Őt a jászolba, s így nem szól
bele életünkbe, nem ő rendelkezik
velünk. Évente összegyűlünk a böl-
csője körül, elérzékenyülünk, eléne-
keljük ugyanazokat a kedves
énekeket, s aztán minden megy
ugyanúgy, mint régen. Vajon nincs
közel a valósághoz ez a kép? 

A Biblia úgy mutatja be Jézust,
mint aki Gyermekként is Úr. És Ő
uralkodni akar életünkön. Kará-
csonyt az ünnepli méltóképpen, aki
tudja, kit ünnepel. Az ilyen ember
tiszteli Őt az év minden napján,
nem csupán addig, amíg az ünnep
tart. És ez a tisztelet nemcsak üres
szólam, hanem gondolkodásmód,
életvitel, ami meghatároz minket.
Aki tudja, kit ünnepel, az tud örülni
a hétköznapok sötétjében is, feszült
helyzetekben is megmarad szívének
békessége, és maga is világítani
kezd, mert tudja, hogy élete minden
napján vele van a világ világossága. 

Karácsonykor azt az Istent ünne-
peljük, aki egész közel jött hozzánk.
Gyermekké lett, benne van minden
gyermekben. Családba született, és
megújít minden emberi közösséget.
Békét hozott ebbe a mi rohanó,
megfáradt világunkba is. 

Lássuk meg ebben az ünnepben
is az Ő szeretetét, és engedjük Úrrá
lenni életünk fölött!

Lássuk meg Jézus szeretetét!
Laczkó Aranka: Karácsonyi kántálás
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Oláh Dénes római katolikus főesperes

Lőrincz János, 
a Marosi Református Egyházmegye esperese

Papp Noémi evangélikus 
lelkipásztor

Nagy László unitárius lelkész



Negyedszázaddal ezelőtt karácsony táján
közösségi énekléstől és verses köszöntéstől
zengtek falvaink a Maros, a Küküllők, a Nyá-
rád mentén és a mezőségi dombok között,
szinte elmaradhatatlan volt a kántálás szoká-
sának valamilyen formája. A sokszor hetekig
tartó készülődés után ünnep szombatján meg-
szólalt a „szabad-e kántálni?” kérelem gyer-
mekek hangján, és folytatódott este, éjszaka és
napokon át a legények és felnőttek ajkán, kint
és bent, sokféle változatban. Napjainkban is

kántálnak még hagyományos formában vagy
újszerű kezdeményezésekben, egyházi, fiata-
los vagy műkedvelő művészeti csoportokban,
másutt adománygyűjtéssé egyszerűsödve, si-
lányodva kikopott a hagyományból. Az aláb-
biakban néhány közelebbi vidékünk kántálási
szokásaiból nyújtunk ízelítőt.
Elindult Mária…

Az alsó-nyárádmenti Teremiújfaluban 1991
karácsony estéjén Borbély Andráséknál vártuk
a kántáló gyermekek érkezését. Szürkületkor
az ajtó előtt rázendítettek:

Elindult Szűz Mária Betlehem városba,
Bement egy gazdag kovácshoz szállást ké-

regetni.
Szállást nem adhatok, mert sok vendégem

van…
Az ajtón belül még a lélegzetüket is lehetett

hallani, amint megindultak az ének szárnyain,
a közepén ellankadtak, amikor arról énekeltek,
hogy a barmok jászolában született Jézus,
aztán újból nekiiramodtak:

Ébredj, ébredj gazda e jeles éjszaka!
Végül szinte kifulladva, de látható örvende-

zéssel fejezték be:
Megszületett Isten fia, világ megváltója!

Ének után az egyik fiú jó hangosan kö-
szöntő versbe fogott:

Krisztus Urunknak áldott születése napján
Vígan örvendezzünk, dicsérő éneket együtt

zengedezzünk!
Adja Isten e házra áldását,
Szívünkből kívánunk csendes jó éjszakát! 
A kántáló gyermekek, három fiúcska és egy

leányka, már tíz helyen jártak, rokonoknál,
szomszédoknál, még két rokon családot szán-
dékoznak felkeresni, aztán hazamennek és
várják az angyalt. 

– Mi  is énekeltük gyermekkorunkban az El-
indult Máriát – meséli a beállott
csendben a háziasszony, Borbély
Anna. – Ez olyan falusias, vénes
ének. Édesapámtól, Papp Elektől ta-
nultam. Kántálás előtt legalább tíz-
szer elénekeltette velünk, rengeteg
éneket tanultunk tőle.

Sok éneket tanulhattak a teremi-
újfalusi gyermekek és fiatalok a
most nyolcvanas éveiben járó gaz-
dálkodótól, Vetési Andrástól is, aki
a helyi betlehemezés dramatikus já-
tékát, énekeit felújította, és több
száz éneket írt le gyűjteményében.
Érdemes azért  egy pillanatra meg-
állnunk a „vénesnek” nevezett kán-
tálóéneknél, hiszen egyik
legtöbbször elhangzó népi karácso-
nyi énekünk, főleg protestáns vidé-
keken. Ezt énekelték a kántálók
Kalotaszegen, a Szamos, a Maros
mentén és a Mezőségen is. Néme-
lyik változatban bő vagy bölcs ko-
vács a szállás megtagadója, az
egyikben a kovács vak vagy agg
leánya vezeti Máriát a barmok já-
szolához, a másikban a szép bárá-
nya. A szakkutatás szerint a
szálláskereső Mária legen-
daballada fő elterjedési terü-
lete Erdély, az epikus
történetet ponyvanyomtatvá-

nyok is terjesztették.
De ne menjünk távoli tá-

jakra se időben, se térben, csak szinte a
szomszéd faluba, Búzásbesenyőbe.
2000 karácsony szombatján a besenyői
gyermekek éppúgy elindultak Máriával,
mint egy évtizeddel azelőtt a teremiújfa-
lusiak. Az ő énekükben a „dús kovács”
nem ad szállást, de igen a „gyönyörű
szép lánya”, majd ő is megbánja tettét,
mint annyi erdélyi változatban:

Ha én tudtam volna, hogy te vagy
Mária,

Aranyból, ezüstből szállást adtam
volna.

Az este induló besenyői legények
már nem ezt énekelték, hanem az egy-
házi énekeskönyvből tanult éneket –
Betlehemi pusztán Jézus született –, a
köszöntőket a szüleiktől, nagyszüleiktől
tanulták. Ők a leányos házakat keresték
fel, s a begyűlt pénzadományokból ka-
rácsony első napján ingyenes bált szer-
veztek.

Ha a Mezőség belseje felé haladunk,
az Elindult Mária újból megszólal a le-
gények és a házasok ajkán. Ezt énekel-
ték legénykorukban Borbély Mártonék
a Mezőmadaras melletti Feketelakon az

ezredfordulón, és azóta is, ha feleségével, Ibo-
lyával elindulnak „családi kántálásra”. Még tá-
volabb, Észak-Mezőségen, a Melles-patak
völgyében elnyúló Szentmátéban éppenséggel
„fiatal, új éneknek” tartják, hiszen az 1932-ben
született Szabó Erzsébet 2004-ben még emlé-
kezett, hogy ez a „kántát” csak a második vi-
lágháború után kezdték énekelni. A mostani
fiatalok, legények megint nem tudják, és őt
kérték meg, hogy kántálás előtt megtanítsa rá
őket. A szűkebb Marosszéken, a marosszéki
Mezőségen, a Nyárádmentén és Kis-Küküllő
völgyének székely szakaszán napjainkban
főleg a roma etnikumú kantálók ajkán hangzik
fel az Elindult Mária.
A próféták elhallgattak
és Szívünk vígsággal ma bétölt

A gyűjtés során több faluban tapasztalhat-
tam, hogy jól meghatározott örökölt rendje,
éneke és köszöntője van a kántálás szokásá-
nak, amihez napjainkban is ragaszkodnak. 

A Kis-Küküllő menti Héderfáján két fiatal
generáció járt és jár kántálni: a kicsik és a le-
gények. A kicsik tíz-tizennégy évesek, konfir-
málás előttiek, a legények tizenöt évtől felfelé.
Mindkét csoportnak vannak vezetőik, a keze-
sek és a vőfélyek, ők tanítják az énekeket, a
köszöntőket, vigyáznak a rendre, felírják az
adományokat stb. 1993 karácsonyán Bordi Fe-
rencéknél tíz kicsi legény kántált Peti Loránd
kezes vezetésével. Végigjárták az egész falut,
A próféták elhallgattak kezdetű református
énekeskönyvbeli éneket fújták az ajtó előtt, a
nagyobb legények a Szívünk vígsággal ma bé-
tölt kezdetűt. A házasemberek karácsony első
napján délután, estefelé kántálnak, ők a Csen-
des éjt éneklik és adományokat gyűjtenek az
egyházközségnek. Ez a szokás és énekrend
azóta is megvan. A 2000-ben született Bordi
György a tavaly kezesként végezte a kicsiknél,
az idén a legényekkel kántál. 

Gógánváralján is két csoport énekel kará-
csony szombatján este: a legények és a háza-
sok. A legények csak a leányokhoz járnak. A
házasok csapata többnyire a dalárda tagjaiból
áll, mindenhova elmennek, ahol szívesen lát-

ják őket. Ugyanabban az időben járnak, éne-
kük is ugyanaz, A próféták elhallgattak. Itt
még a temetőbeli halottakhoz is elmennek,
énekkel és köszöntővel emlékeznek reájuk.
Íme  a Nagy Alberttől 2001-ben lejegyzett kö-
szöntő néhány sora:

Nagy hálaadással, Istenünk, dicsérünk,
Hogy e szent ünnepet megengedted érnünk.
Csendesség, békesség, akik itt pihennek,
És nem jelenhettek meg a karácsony esté-

ken.
Nyugodjanak békében. Ámen.
A Kis-Küküllő menti falvak karácsonyi szo-

kásainak jellegzetessége a hosszú verses kö-
szöntő, amelyben az emlékezés, a hálaadás és
az öröm mellett sokféle jókívánság szólal meg.
Érződik, hogy alkotóik és meghallgatóik hittek
a kimondott közösségi ünnepi szó erejében,
beteljesülésében. Eredeti megfogalmazóiknak
az egykori tanítókat, kántorokat, kollégiumi
diákokat tarthatjuk, de a későbbiekben a kö-

szöntők sokat változtak, folklorizálódtak.
A Nyárád és Kis-Küküllő között fekvő

Szövérden a legények kántálását hajnalo-
zásnak nevezik, akárcsak a többi, szomszé-
dos településen. A hajnalozásban az összes
legény részt vesz, és végigjárják a falu
leányos házait. Ők is a „prófétákat” éneklik
és verses köszöntőket mondanak. Ezután
sor kerül egy szertartásos-tréfás játékra, a
szabályok ellen vétők megbotolására,
amint azt Nagy Domokosék 1998-ban
megszervezték.
A Felkeltem én karácsony reggeléntől
a Csendes éjig

1991-ben Mezőfelében a gyermekek
kántálása után Kacsó Tibor és Árkosi Al-
bert régi jó ismerőseim elénekelték azt az
éneket is, amit a férfiak a kántálás végén,
reggelfelé szoktak énekelni, egyszer egy
évben:

Felkeltem én karácsony reggelén (ismét-
lés).

Kisétáltam kapum elejébe (ism.)
Feltekinték a csillagos égre (ism.)
Ott látok egy arany ringó bölcsőt (ism.)
Mellette ül asszonyi Mária (ism.)
Ezt a kántálóéneket addig nem hallot-

tam, később mezőmadarasi és kölpényi vál-
tozatát is énekelték, és többfelé találkoztam
vele az erdélyi folklórgyűjteményekben.
Mégis nagyon meglepett, hogy 2004-ben a
mezőségi Szentmátéban Szabó Erzsébet
ezzel kezdte a karácsonyi kánták sorát,
talán azért, mert ezt énekelték legtöbbet az
idősek, és ő az édesanyjától tanulta. Nem

sejtette, mint sokáig én sem, hogy talán az
egyik legrégebbi, középkori eredetű látomásos
keresztény énekünket szólaltatta meg.

Újabban Szentmátéban a felnőttek, házasok
első napján délután és estéjén járnak kántálni.
Összetársul néhány család, és egymást „meg-
kántálják”. A Csendes éjt éneklik, akárcsak Hé-
derfáján.  Ez reggel 4 óráig is eltart, de mindenki
ott van ünnep másodnapján a templomban. 

Rendszerint karácsony első napján délután
és este kerül sor az egyházi kántálásra is. Pres-
biterek, egyháztanácsosok, jó hangú férfiak
csoportja keresi fel a híveket vagy a teljes  fa-
luközösséget, énekelnek, köszöntőt monda-
nak, adományokat gyűjtenek. Búzás-
besenyőben három felekezet tagjai járnak kán-
tálni. A katolikusok a közismert, szintén régi
egyházi népéneket, a Csordapásztorok kezde-
tűt éneklik, a reformátusok a Krisztus Urunk-
nak áldott születésén-t, az ortodoxok a Trei
păstori se întâlniră-val köszöntik a családokat.
Minden család mindhárom felekezet kántálóit
fogadja újabb időben szép rituális rendben. 

A fényképeket készítette: 
Bálint Zsigmond és Barabás László
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Dr. Barabás László

Kántáló gyermekek csoportja Búzásbesenyőben (2000)

Leányok is beálltak a legények kántáló csapatába  (Búzásbesenyő,
2000)

A teremiújfalusi Vetési András, akitől kántálóénekeket is lehetett 
tanulni

Köszöntés után botolós játék kántáláskor (Szövérd, 1998)

Szabad-e kántálni?
Karácsonyi népszokásunk negyedszázad tükrében 



Tizenkettedik fejezet: Jónás, a csodalény
A három király dobogó szívvel lapult lova

hátán a bokrok fedezékében, és lihegve vár-
ták, hogy a zajos zarándokmenet eltávolod-
jon. Boldizsár társaira nézett, és egyszeriben
akkorát kacagott, hogy kis híján lefordult a
lováról. A másik kettő értetlenül meredt rá,
de aztán ők is meglátták a foltos pormaszkot,
amelyből csak király barátjuk szeme és foga
villogott ki fehéren. A nevetésbe belefáradva
letörölgették arcukat köntösük ujjával, és
Gáspár hirtelen nekitámadt Boldizsárnak:

– Most aztán áruld el, mi a fészkes nyava-
lyának szöktünk meg a saját kíséretünk elől?
Megint pontosan ott tartunk, mint amikor Je-
ruzsálembe értünk. Könnyen lehet, hogy ül-
dözőink is hamarosan ránk akadnak.

– Nem tetszett nekem ez a király! – vonta
meg a vállát Boldizsár. – Túl nyájas volt hoz-
zánk.

– Micsoda? – ragadta meg fenyegetőleg
Boldizsár grabancát Gáspár. – Szóval a ked-
vessége miatt mondtunk le a biztonságunkról,
a kényelmünkről, az életünkről?

– Csillapodj, testvér, van ebben valami
okosság. Ha jól emlékszem, magam is csak
azokkal bántam ilyen vérfagyasztó kedves-
séggel, akiket hamarost tömlöcbe akartam
vettetni – szólt közbe Menyhért.

– Vagy épp lenyakaztatni – látta be Gáspár.
– Azért elárulhatnátok, most mitévők le-
szünk!

– A magunk erejéből eddig sem jutottunk
volna messzire – biztatta Boldizsár. – A csil-
lag elvezetett idáig, vezet majd tovább is.

Gáspár fújtatott egy kicsit, de azért ő is le-
telepedett, és dúdolni kezdték az imádságot a kicsit megkopott, drágaköves Bibliából, hogy

segítségért könyörögjenek a Csillagküldöző
Nagyúrhoz.

Napok óta ügettek az éjjel-nappal fénylő
csillag nyomában, tejet, húst, kenyeret a kör-
nyéken tanyázó pásztoroktól kaptak némi fi-
zetség fejében. Nyoszolyát száraz
fűcsomókból halmoztak össze maguknak éj-
szakára ott, ahol éppen rájuk esteledett. Most
azonban Menyhért intett, hogy állítsák meg
lovukat, és fülelni kezdett. Csakugyan, most
már mindannyian tisztán hallották a közeledő
patadobogást. Utolsó esélyük, ha elbújnak
egy dombhát mögött, és megvárják, amíg az
üldözők továbbügetnek. Így is tettek, ám
amint letérdepeltetett lovuk oldalához si-
mulva, aggodalmas képpel fürkészték az utat,
Gáspár egyszeriben teli szájjal elvigyorodott.

– Jónás! – kiáltotta, és hadonászva rohanni
kezdett lefelé a dombról.

Jónásnak a Jeruzsálem falai alatt méltatla-
nul sorsára hagyott, szegény tevéjüket ke-
resztelte el még korábban, mert a bamba
jószág mindig olyan keserves képet vágott,
mintha ő lenne a cethal gyomrában elgyötört
próféta, akit éppen partra köpött a bálna. És
most a teve, ki tudja, miféle sugallatra, vala-

hogy utánuk zötyögött, rájuk talált, és a szo-
kásos búskomor arckifejezéssel üdvözölte
gazdáit. Kicsit még soványabb volt talán,
mint amikor kénytelen-kelletlen elbúcsúztak
tőle, hátáról pedig foszlányokban csüngött a
tarka szövésű szőnyeg. Egy a lényeg: itt volt
épen és egészségesen. Csoda ez, nem is akár-
milyen. Rögtön megitatták forrásvízzel, és
hátára kötözték az ajándékokat, hogy köny-
nyítsenek kicsit elcsigázott lovaikon. A kör-
nyékbeliek elmondása szerint már egészen
közel jártak Betlehemhez.

Gáspár, Menyhért és Boldizsár éppen azon
vitatkoztak, vajon márványból vagy gránitból
épülhetett-e a világ leghatalmasabb királyá-
nak palotája. A gránit keményebb és büsz-
kébb, a márvány ellenben pompázatosabb és
színesebb. Mind a kettőt messzi földről kell
hozatni hajókon, szekerek armadáján, de hát
egy ilyen gazdag uralkodónak meg sem koty-
tyan az ilyesmi. Abban mindhárman meg-
egyeztek, hogy alighanem sokkal pazarabb
épületet látnak majd, mint amilyen Heródes
palotája volt, pedig annak ragyogását szinte
lehetetlen szavakkal ecsetelni.

Karácsonyi vándorok
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Kovács András Ferenc

Kovács András Ferenc

Lackfi János

Háromkirályok... Kákonyi Csilla olajfestménye

Szent család... Xantus Géza alkotása

December

Puhán csapongó hópihék, 
takarjatok be, itt vagyok – 
a kékes este fátyolán 
pelyheznek fázós csillagok.

Puhán csapongó hópihék, 
száguldozó csöpp csillagok, 
ti fedjetek be engemet – 
szánkómmal újra itt vagyok! 

Füles sapkámon illatoz, 
viháncol tágas ég hava, 
bolyhos bundámon száz pehely 
pusmog: „Ne menjél még haza…”

Kuszán kavargó hópihék – 
fehér zenétek hallja tán, 
ha néha roppan hócipőm 
hunyorgó utcák hajlatán? 

Havat szitál a lámpafény, 
pilinkél már a villany is 
szobámból át a függönyön – 
pislogva hív a kis hamis…

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1260. sz., 2016. december 23.

(Folytatás a 17. oldalon)

Karácsony hava
Fagyos éj, fölborult betlehem, karácsony:
Csillagfény Márián, gyermeken, tar ácson.
Mint lassú, játszi láng, megrebben a lélek:
Leng a sugárszilánk, pelyhekben az ének.



Az angyal sokszor fekete,
az angyal csak ritkán fehér,
mivel az angyal ott lakik,
ahol a kettő összeér,

az angyal kék vagy zöld talán,
az angyal néha vérpiros,
attól függ, éppen mit takar
a vászon vagy a papiros,

se hattyúszárny, se libatoll,
se színtelen, se szagtalan,
se könnytelen, se képtelen,
se vágytalan, se hangtalan,

mert a fehérben benne van
a sárga is, a barna is,
s ha kitaszítják, oda hull
nyilván a sátán maga is,

semmit sem bújtat a sötét,
ijesztget mégis szüntelen,
alaktalan az éjszaka,
s természetesen bűntelen,

de minden, ami hófehér,
a hó, a hó, a hó, a hó
bármikor gyilkosod lehet,
se jó, se rossz: mindenható,

és benne élnek a színek, 
múlt is, jövő is benne él,
nem mindegy, hogy mit hívsz elő,
a fehér halálos veszély,

be kell tölteni minden űrt,
rést hagyni rajta nem lehet,
az angyal nő vagy férfi tán,
s nem ártalmatlan kisgyerek,

az angyal csupa fájdalom,
létező és tapintható,
az angyal végre nézhető,
és persze körülírható, 

az angyal úgy vigyáz reánk,
hogy titkolja a végtelent,
s egy olyan Istent képvisel,
aki továbbra is teremt,

az asszonyangyal-glória
eltakarja az ördögöt,
és csak a festő tudja, hogy
mi rejlik a vászon mögött,

vagy ő sem, hiszen úgyse lesz
a mennyországból visszaút,
hogyha már a festék nyomán
a pokol tüze kialudt,

ANGYALSZÍN
Aknay János képeihez

A karácsonyi ajándékot és a karácsonyfát
nem a Jézuska hozza, hanem az Angyal. Ez
nem is lehet másképp, mert Jézuska egy kis-
baba, ő nem bírná el a karácsonyfát a nehéz
talppal, az ajándékokat meg főleg nem bírná el.

A fát az Angyal hozza és az Angyal is viszi
el. Van neki egy végtelen nagy padlása, és az
a végtelen nagy padlás tele van szekrények-
kel, és minden családnak van ott egy külön
szekrénye, amiben a díszeket tartja neki az
Angyal, mert minden évben ugyanazokat a
díszeket hozza mindenkinek. Az Angyal,
hogyha akarná, össze is cserélhetné a 

díszeket, de nem cseréli, a törötteket sem
szokta kijavítani, csak akkor, hogyha mind-
egyik összetörik. Olyankor szokott hozni
egészen új díszeket is.

A mi fánkon minden évben van egy ki-
nyújtott farkú üvegróka, nagymamáéknál a
fán meg piros és zöld testű aranymadarak
vannak, igazi madártollakból vannak a fark-
tollaik, az ő fájukon vatta-hó is van, meg
aranydió is, de az aranydiót nem szabad meg-
törni, pedig én nagyon szeretném tudni, hogy
az aranydiónak a bele is aranyból van-e, azt
tudom, hogy van bele, mert egyszer egyet le-
vettem a nagyapáék fájáról és megráztam, és
hallottam, hogy zörög, de nagyapa pont bejött

a szobába, és meglátta, hogy mit csinálok, és
rám szólt, hogy azonnal tegyem vissza. Ha
egyszer nekünk is hoz majd aranydiót, akkor
azt meg fogom törni, és akkor majd megtu-
dom.

Az Angyalnak van egy öngyújtója is, egy
olyan, amelyikből sose fogy ki a gáz, azzal
gyújtja meg a gyertyákat meg a csillagszóró-
kat. Ha akarná, meggyújthatná úgy is a gyer-
tyákat meg a csillagszórókat, hogy suhintana
egyet a szárnyával, de nem úgy csinálja, mert
szereti pattogtatni az öngyújtóját, és szabad
is neki, mert az Angyal felnőtt. Azt nem
tudom, hogyha a Jézuska elkérné az Angyal
öngyújtóját, akkor az Angyal odaadná-e neki.
Gyerekeknek nem szabad öngyújtóval meg
gyufával játszani, mert aki öngyújtóval vagy
gyufával játszik, az odapisil éjszaka.

Az Angyalnak van egy csengője is, azzal
csenget, amikor be lehet végre menni a szo-
bába, mert kirakta már az ajándékokat, a
csengő ezüstből van és nagyon kicsi, tudom,
mert egyszer az Angyal véletlenül itt felej-
tette, megtaláltam édesapa szekreterének a fi-
ókjában, de aztán visszaadtuk neki, kitettük
az ablakba, hogy vigye el, és elvitte.

Az Angyal ajándékokat is hoz, de csak a
jó gyerekeknek, aki rossz, az nem kap csak
vöröshagymát meg kőszenet, de ez nagyon
ritkán szokott csak előfordulni, mert ehhez
nagyon nagy rosszaságot kell csinálni. A
kicsi rosszaságokat Jézuska megbocsátja.
Nekem is megbocsátotta, hogy betettem egy
nagy hógolyót a gonosz blokkfelelős posta-
ládájába, mert megígértem neki, hogy soha
többet nem csinálok ilyet.

Az ajándékokat az Angyal mindenkinek na-
gyon szépen becsomagolja, átköti még szalag-
gal is, jó erősen, hogy repülés közben nehogy
kibomoljon, mert az Angyal nem szeretné
szétszórni az ajándékokat a városban. A cso-
magokat ezért nagyon nehéz kibontani, a sza-
lagokat sokszor nem lehet kikötni, se eltépni,
hanem egyedül csak elvágni, és akkor amíg
anya előkeresi a nagyollót, lehet izgulni, hogy
tényleg az van-e a csomagban, amit kértünk,
hogy tényleg azt hozta-e az Angyal.

Pedig igazából nem kéne izgulni, mert az
Angyal mindig azt hozza, amit kérünk, nem
is kell neki ehhez levelet íni, le se kell neki
rajzolni, hogy mit szeretnénk, elég ha csak
felnézünk az égre és elmondjuk, hogy An-
gyalka, hozzál nekem pont olyan levehető
páncélú műanyag lovagot, amilyen Tréniká-
nak van, az Angyal rögtön megjegyzi, hogy
olyat akarunk, és pont olyat is fog hozni ne-

künk, nem is csak egyet, hanem mindjárt hár-
mat, de az is lehet, hogy négyet vagy ötöt,
vagy hatot.

De azért karácsonykor legjobb dolguk
mégis az árva gyerekeknek van, mert nekik
nem kell mikulástól karácsonyig jól visel-
kedni, mert ők már mikuláskor tudják, hogy
fognak ajándékot kapni, mert az ő nagy ka-
rácsonyfájukat már mikuláskor oda hozza a
városháza elé az Angyal, és azon a fán nin-
csenek is igazi díszek, mert a díszek azok az
ajándékok, nagyon nagy ajándékdobozok,
nagyon színes csillogó papírba becsoma-
golva, és azok a dobozok olyan nagyok és
olyan nehezek, hogy el se tudom képzelni,
hogy mi lehet bennük, és olyan magasan van-
nak, hogy meg se lehet nézni, és meg se lehet
kopogtatni semelyiket. Ahhoz először oda
kéne vinni egy létrát, vagy oda kéne állni a fa
alá egy tűzoltóautóval. Egyszer kölcsön akar-
tam venni apának a hegymászó-felszerelésé-
ből azt a vascipőt, amelyiken elöl szegek
vannak, és amelyikkel jégfalakat szokott
megmászni, hogy azzal másszak fel a kará-
csonyfára egy olyan nagy dobozért, de anya
meglátta, hogy mit csinálok, és muszáj volt
elmondjam neki, és akkor nagyon haragos
lett, azt mondta, hogy is gondolom, valame-
lyik árva gyerek akkor az én kíváncsiságom
miatt nem kapna ajándékot, és ez csúnya
dolog lett volna, pedig nem is akartam el-
venni, csak megnézni, mert olyan nagyon na-
gyok voltak azok a dobozok.

De én igazából nem is az ajándékokra va-
gyok a legkíváncsibb, mert tudom, hogy
nekem egy robinhud nyilat és tizenkét igazi
tollas nyílvesszőt és levehető páncélos vité-
zeket hoz majd az Angyal, és lehet, hogy még
egy olyan bobi-kést is, amilyen old shátter-
hándnak van, hanem arra vagyok a legkíván-
csibb, hogy hogy néz ki az Angyal. Tavaly,
amikor beköltözött a nagyszobába, belestem
a kulcslyukon, és megláttam az Angyal szár-
nyát, vagyis nem az egészet, hanem csak egy-
pár nagy kék tollat belőle, de az Angyal
megérezte, hogy nézem, és huss, elszállt.
Idén csináltam magamnak egy periszkópot
vécépapírgurigából és két borotválkozótükör-
ből, és azzal fogok belesni a nagyszobába,
úgy, hogy kidugom a mi ablakunkon, mert
hogyha felmászok a székre és egy kicsit kiha-
jolok, akkor pont elér a periszkóp a nagyszoba
ablakáig, és ha jól csinálom, és a tükrök nem
párásodnak be, akkor lehet, hogy tényleg és
igazából meglátom majd az Angyalt.

*az író honlapjáról

Majdnem minden, amit a karácsonyról tudok
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Markó Béla

Dragomán György

az angyal arca gyönyörű,
de rajta ül a rettenet,
simogatja egy férfikéz:
irgalmatlan festőecset.
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Orth István: Három angyal



Ha karácsony volt, Sünödivel egy
ideig nem lehetett beszélni. Világéle-
tében ódzkodott a kilampionozott-ki-
papírszalagozott erdőtől, és azzal,
hogy „Arkangyal jött az odúmba,
fény köszöntött kis falumba”, ki lehe-
tett volna kergetni a világból. Az aján-
dékokat szívesen megvásárolta a
barátainak, de nem bánta volna, ha
olyankor megy, amikor nem sok állat
kóvályog a bevásárlóközpontban.
Csakhogy nem tudta, mikor lenne
„olyankor”. Előtte egy hónappal már
újravájta az odúját, hogy Mackó Bre-
nyák beférjen, és ez szintén nem gya-
rapította benne a megértőt.

Az igazi karácsony akkor vette
kezdetét, amikor Mackó Brenyákkal
és Őz Albinnal játszottak. Még nem
ajándékoztak, hanem eljátszották,
hogy ők maguk az ajándék, amit

kapni fognak. Befeküdtek a fa alá, és
gurultak a nevetéstől. Mackó Brenyák
minden évben eljátszotta, hogy ő mé-
zesbödön, holott soha mézesbödönt
nem kapott ajándékba, Sünödi és Őz
Albin viszont évről évre elszégyellték
magukat. Sünödi egy tüskekarban-
tartó kenőcsre vágyott, Őz Albin
pedig őznyeregre. Hiába magyarázták
neki, hogy olyan nincs, ő mindig el-
játszotta, hogy lovagol. Mindannyi-
szor megígérték egymásnak, hogy
következő karácsonyra azt veszik,
amire a barátjuk vágyik, és mindany-
nyiszor megfeledkeztek az ígéretük-
ről.

Mikor a barátai elmentek, Sünödi
betette a kedvenc lemezét a Rezom-
bik együttestől, csak úgy zengett az
odúja a „Most gurul pontosan” című
számtól. Aztán lefeküdt, és arról ál-
modott, hogy a tüskéi nagyok, fénye-
sek, csillognak-villognak, és
világítanak az éjszakában.
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Demény Péter

Szabó T. Anna Takáts Gyula

Ekkor tűnt fel előttük a köves hegyol-
dalban Betlehem városkája. Kicsi házak,
kicsi templom, kicsike boltok porosodtak
az alkonyatban. A királyok beléptettek a
kapun, és zavarodottan bámészkodtak
körös-körül. Egypár módosabb házat még
csak-csak láttak, de komolyabb építmény-
nek se híre, se hamva. Még a kóbor kutyák
is olyan nyiszlettek voltak errefelé, hogy
egyetlen dühösebb kiáltásra farkukat be-
húzva menekültek. A csillag azonban nem
tágított, egyre csalogatta őket, és már egé-
szen kiértek a városból, mikor megállapo-
dott egy lapos tetős, toldott-foldott kalyiba
előtt. Mit volt mit tenni, a királyok leszáll-
tak a nyeregből, ajándékaikat lecsatolták
Jónás hátáról, és bedörömböltek a rozzant
deszkaajtón.

Még nagyobb volt a meglepetésük,
mikor a bátorító felszólításra beléptek.
Durva ruhájú, szakállas férfi jött elébük,
aki térdre rogyott, és egy szót sem tudott
kinyögni, amikor megpillantotta a talpig
poros, de szemlátomást előkelő uraságo-
kat. Effélékhez Józsefnek, aki ácsmester-
ként dolgozott, aligha volt szerencséje. Mi
több, azt sem tudta, szerencsének tartsa-e,
hogy három dúsgazdag ismeretlen tolak-
szik be szállására, amelyet egész napos bo-
lyongás után nagy nehezen talált
feleségének, Máriának, aki pár napja

egészséges fiúgyermeket szült neki. Nem
ez volt persze az egyetlen szokatlan ese-
mény a családban, hiszen a kis Jézus szü-
letését angyal jelentette be, úgyhogy
József már azon is hasztalan törte a kobak-
ját, minek köszönheti a megtiszteltetést,
hogy Isten a saját fiát küldte nekik holmi
közönséges kisbaba helyett. Ráadásul
Isten fia meglehetősen hasonlított egy kö-
zönséges kisbabához, ringatni kellett,
szoptatni meg tisztába tenni. Úgyhogy Jó-
zsefnek bőven akadt oka a fejtörésre. Most
meg itt ez a három ijesztő ismeretlen, akik
talán az életükre törnek, talán az istállót
követelik vissza, ahol nagy nehezen elvac-
kolódtak végre.

A királyok éppilyen kevéssé tudták,
mihez kezdjenek. Ki ez a jó erőben lévő,
koszlott mesterember, és mit keres itt?
Egyáltalán miféle kalyibába jutottak fé-
nyes palota helyett? Mindenütt birkák,
kecskék, tehenek, a padlót is csípősen illa-
tozó tehénlepények meg birkabogyók bo-
rítják. Egyetlen faggyúmécses pislákol,
úgyhogy az orrukig sem látnak. Becsapta
őket a csillag? Tévedett a jövendölés?
Hiába tették meg ezt a hajmeresztő utat?
Ahol a férfiak bicskája beletörik valamibe,
ott bizony asszonyi elmére van szükség.
Hang csendült a sötétből, és a négy bamba
fickó összerezzent.

*Az író honlapjáról

Karácsonyi vándorok

Sünödi és a karácsony

*A szerző Sünödi és a trallalla című, Eperjesi Noémi rajzaival illusztrált kötetéből 

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?

Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!
Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.

A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.
„Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.

És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.

Az ünnep azé, aki várja Mint csillag ül
Pirosat rikoltott a szép kakas,
s a menny hálója széthasadt.
Rubin lángok közt hófehér havat
szitál a tündöklő magas.

December ez már… Vándorol az év….
Egy gólya áll a kertben árván,
fehér pólyával törött szárnyán,
s delták vizéről álmodik szegény.

Csak néz… Elindul s merev szárnya,
mint toll piros tintába mártva
egy verset ír a tiszta hóba,
amíg beér az istállóba.

Megáll, és mintha napfény volna,
a jászolból rásüt a szalma,
s karácsony párás, szép tehén-szeme,
mint csillag ül december térdire.

(Folytatás a 7. oldalról)

Angyal... Hunyadi Mária textilművész kámeája
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Sebestyén Péter, becenevén Péterpáter az
előszóban utal az írás fontosságára. Tanárai-
tól tudja: lelkészi gyakorlatában, legalább az
első öt évben, érdemes leírni a prédikációt.
(Ennek az időtálló tapasztalatnak köszönhető
számos nyelvemlékünk…) Manapság épp-
olyan fontos, hogy (idézem:) a jó beszéd
keltse fel az érdeklődést, kösse le a figyelmet,

‘legyen ütős’, emelje fel, biztassa a hallgatót,
vonja be az isteni jelenlét bűvkörébe. Érezze
a hívő, hogy személyesen érintett az ügyben,
ismerjen magára, nyissa fel a szemét; kény-
szerítse megállásra, és gondolkodtassa el
élete értelmén.

A leírt beszéd aztán gondozott szöveggé
alakul, közölhetővé válik, és „az lesz a valódi
fegyvertény, ha a szóról szóra felolvasott,
előadott homília vagy búcsús beszéd annyira

közelít az élő beszédhez,
hogy hallva azt, már észre
sem vevődik, hogy így is
volt leírva…”

Huszonöt, lelkipásztori
szolgálatban eltöltött esz-
tendő emlékezetes pillana-
tait megörökítő
krónikáinak gazdag termé-
séből válogatott a szerző,
abban bízva, hogy mon-
dandói tanítanak, nevel-
nek, hitet erősítenek,
gyarapítják a műveltséget,
megkedveltetik az igé-
nyes, szép beszédet, élet-
vezetési ötleteket
sugallnak, életszentségre
buzdítanak, kibékítik egy-
mással az értelmet és a szí-
vet, miközben korszerű,
naprakész, friss teológiai
tudással is felvértezik a be-
fogadót. Sebestyén Péter
hittel reméli: szavai nem
tűnnek el a semmiben,
hanem az egymást követő
nemzedékek haszonnal
forgatják könyvét, akár
több emberöltőn át – ke-
resztény-magyar identitá-
sunkban pedig megtartó
erőt meríthetünk tanításá-
ból.

A könyv két tömbre ta-
golódik, összesen ötven

cím, terjedelemben az első rész a nagyobb, a
tudományosabb (Tanulmányok, búcsús be-
szédek, elmélkedések), a második (Vegyes
beszédek, esszék) a sokszínűbb, közelítve az
irodalmi publicisztikához. Ha minden címnél
elidőzve a csillaggal jelölt lap alji apró betűs
forrásjelölést is szorgosan elolvassuk, nos,
ekkor döbbenünk rá, mennyire szerteágazó a
szolgálat, micsoda alkalmakat kínál a hivatá-
sát gyakorló felszentelt személy számára a
Gondviselés, hogy Istent hirdesse. És Sebes-
tyén Péter csaknem minden kínálkozó ese-
ményt megragad üzenetei közvetítésére. 

Élvezhetővé, könnyen olvashatóvá teszi
könyvét a szerző alapból derűs egyénisége,
átütő humora, az otthonról hozott erős képi
nyelvezet, a székely gondolkodásmód meg-
annyi sajátossága. Következetessége, kitar-
tása előtt pedig le a kalappal. 

A számvetés szakszerűségét dicséri az is,
ahogy a kötet végén, a 390. oldalon a szűk-
szavú, de pontos életrajzi jegyzet eligazítja a
mindenkori olvasót. Innen puskázunk: Sebes-
tyén Péter (1968) a csíkszépvízi elemi iskola
után Gyulafehérváron tanult, a Római Kato-
likus Kántoriskolában érettségizett, ugyanott
folytatta teológiai tanulmányait a Megteste-
sült Bölcsességről Nevezett Szemináriumban
(SIS). Csíksomlyón szentelte pappá 1992. áp-
rilis 25-én ft. Bálint Lajos, a Gyulafehérvári
Főegyházmegye első érseke. 1997-től Erdő-
szentgyörgyön plébános, vezetésével temp-
lom épült az elárasztott Bözödújfaluból
leköltözött hívek számára, amelyet dr. Jaku-
binyi György érsek szentelt fel 2004-ben.
1998-tól a Marosvásárhelyi Területi Rádió
Hitvilág rovatának állandó munkatársa, azóta
jelennek meg írásai is az erdélyi és anyaor-
szági lapokban. 2006-tól a marosvásárhelyi
Szent Imre egyházközség plébánosa.
Könyvvé szerkesztett rádiós jegyzeteiből, ka-
tekézissorozataiból, esszéiből 15 kötet látott
napvilágot. 2014 húsvétjától önálló alkotói
honlappal – www.peterpater.com – jelentke-
zik, melyben naprakész, időszerű gondolatai,
friss karcolatai olvashatók. Ezzel a szép, ti-

zenötödik könyvével az ezüstmisés szerző
negyedszázados papi szolgálatáért ad hálát.

Annak érzékeltetésére pedig, hogy a szerző
csak szakaszt jelző kedves mérföldkövet ál-
lított, ámde semmit le nem zárt gyümölcsöző
munkálkodásában, hadd zárom ismertető és
köszöntő írásomat egy frissebb szöveg részé-
nek idézésével, amely karácsony és újév öle-
lésében figyelmeztet valamire, ami szilárdan
megtarthat mindannyiunkat a Teremtő bűvö-
letében: 

„Az Istenre fordított időt nem vettük el
mástól. Ő nem rabolja az időnket. Amit neki
adtunk, szabad akaratból, az van a legjobb
helyen. A szent és profán, a vasárnap (ünne-
pek) és a hétköznapok között feszül az éle-
tünk. Ez már a bibliai időkben kialakult, úgy
is, mint intézmény, úgy is, mint az idő kettős-
sége. Az ünnep alkalmával kissé megáll az
idő, áttör a profánon a szent, az isteni jelen-
léte. Azzal alakítjuk a történelmet, hogy az
ünnepen, a vasárnapon kilépünk a profán idő-
ből, és megéljük az örökkévaló előízét. Kitá-
rul a lét, beengedjük a kronoszba a kairoszt.
Ezek a kegyelmi pillanatok, órák, napok
adnak súlyt a hétköznapoknak is. Isten a hét
napból egyet kikér magának. Nemcsak azért,
hogy pihenjünk, hanem hogy megszenteljük
ezzel a többit. Nem leigáztuk az időt, sokkal
inkább ünnepeljük a teremtést. Mintegy a
szív ritmusának megfelelően tagoljuk az esz-
tendőt. Ha jól bánunk az idővel, a kronosz és
a kairosz szőttesét készítjük halálunkig. Sza-
badon, önfeledten, szentségben.” (Az idő
szolgaságában – Élő Székelyföld,
http://www.eloszekelyfold.com/web/)
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Bölöni Domokos

A többes szám talán nem is indokolt, lényegében egy ka-
puról, egyetlen monumentális térkompozícióról van szó,
amely három jelképes kapuból tevődik össze, három nagy
szellemi térségre – Hagyomány és hit, Kultúra és kreáció, Ci-
vilizáció és technológia – nyit rálátást, oda hívja képzeletbeli
belépésre a közeledőket. A Kapuk még nincs a tervezett he-
lyén, de már kész a mű, a háromtonnás hatalmas fémszerke-
zet alkotói, kezdeményezői pedig nagyon remélik, hogy
rövidesen ott állhat a felújított marosvásárhelyi vár udvarán,
az egykori lovarda és a katonai pékség között. És olyan
egyedi, eredeti lesz, hogy bátran elmondhatjuk, hozzá ha-
sonló nem csak az országban, de annál tágabb körzetben sincs
sehol. 

Már kipróbálták, melyik hely lenne a legalkalmasabb szá-
mára. Nem volt könnyű ez az akció sem, elképzelhető, mi-
lyen nehezen mozgatható egy ekkora súlyú és méretű
műtárgy, de amint a meleg őszi napon készült fotó is tanú-
sítja, végül sikerült megállapodni. Ott, a templomtoronnyal
párhuzamosan magasodik majd a földbe mélyesztett térszo-
bor, amely amellett, hogy a környezethez illően, korszerűen
és ízlésesen fog illeszkedni a várudvarba, funkcionálisan is
igényes elvárásoknak kell hogy eleget tegyen. A háromoldalú
kompozíció ugyanis kinetikus megoldású, körbe forog majd,
hol az egyik, hol a másik arcát mutatja a nézelődőknek. Az
elképzelések szerint padok, ülő alkalmatosságok is segítik a
nyugodt szemlélődést a szobor közelében. És sötétedéskor
fényhatásokkal is lehet dúsítani a látványt.

A mű egyediségét az is adja, hogy három markáns, öntör-
vényű, sajátos stílusú, művészi világukban egymástól jól el-
különülő alkotó – Gyarmathy János, Kiss Levente és
Gheorghe Mureşan – közös munkája. Erős karakter mindhá-
rom művész, elképzeléseiket úgy kellett egyeztetni, megol-
dásaikat összehangolni, hogy a szobor egységessé
szervesülve legyen képes felmutatni egyéni jegyeiket is
külön-külön. Lényegében mindeniknek jutott egy függőlege-
sen építkező szoboroldal, amelyből egyik szerzőre, másikra
is ráismerhetünk. Az egyeztetés, harmonizálás azért is sike-
rülhetett, mert hosszú ideje nemcsak szobrászként jó kollé-
gák, hanem több mint három évtizeden át a marosvásárhelyi
művészeti középiskola tanáraiként, több tehetséges nemzedék
megbecsült művészpedagógusaként is mindig összehangol-
tan tudtak dolgozni. Ebben az alkotásukban a líceumi tény-

kedésük is benne van valamiképp. Persze sok
egyéb is. Többek közt az, amit a Bolyai Alkotó-
tábor törzstagjaiként tettek éveken keresztül.

Tulajdonképp a szobor ötlete is a Bolyai Al-
kotótábor szervezőiben, vezetőiben merült fel.
Szándékukról Csegzi Sándor, az Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos Társaság Marosvásárhe-
lyi Fiókjának elnöke és Csegzi Magdolna pro-
jektvezető egész tömören így tájékoztatott: „Az
elmúlt tizenöt évben bevált gyakorlat szerint,
hogy minden évben más-más témát válasszunk
a tábor szervezéséhez, idén a tábor céljául egy
monumentális értékű térkompozíció megvalósí-
tását tűztük ki, amely, hordozva a város jelené-
nek szimbólumait, visszapillantva a történelmi
értékekre, utalás legyen a jövő generációja felé
is. Jelzésértékű műalkotást képzeltünk el, tisz-
telgésként a város szabad királyi rangra emelé-
sének 400. évfordulója előtt, megjelölve a
pillanatot, amikor a vár felújítási munkálatainak
átadásával a kulturális élet új lendületre számít-
hat ebben a közegben, ahol a tábor elmúlt 15 évi
rendezvényei zajlottak.” A projektbe, amelyet
Marosvásárhely polgármesteri hivatala is támo-
gat, Hunyadi László szobrászművészt is be sze-
rették volna vonni, ő más elfoglaltságai miatt
nem tudott eleget tenni a felkérésnek. Gyar-
mathy, Kiss és Mureşan viszont, akiknek már
több köztéri munkát köszönhetünk Vásárhelyen,
tavaly óta kitartóan dolgoztak a terv kidolgozá-
sán, kivitelezésén, elmondható, hogy közel van
a végső fázis. A projekt műszaki, technológiai
megvalósításában elsősorban Bányai János és
Székely Zoltán szakértelmére, lelkes hozzáállására lehet szá-
mítani.

Remélhetőleg kedvezően alakulnak a fejlemények, szobor-
ügyben tájainkon sosem lehet tudni, kiknek milyen a viszo-
nyulása. Ez a kültéri alkotás nem közvetlen utalás valamilyen
történelmi eseményre vagy személyiségre, rendhagyó plasz-
tikai jelzésként kíván beépülni a vásárhelyi látványosságok
közé. Helyi szimbólumokat használ fel, marosvásárhelyi ha-
gyományokból, itteni kulturális és tudományos értékekből ih-

letődve sugall egyetemes, humánus üzenetet. A szobrászok
függőlegesen komponálták meg kapuikat, ezzel is utalva az
idő múltat, jelent, jövőt egybekötő megszakíthatatlan folya-
matára. A környezet történelmi légkörét, a vár múltidéző han-
gulatát a formáiban, vonalaiban is ehhez igazodó szobor
anyaga, a rozsdaszínű fém is visszatükrözi. Minderről termé-
szetesen majd csak akkor győződhetünk meg igazán, ha már
a maga valójában elénk magasodik a Kapuk különös szerke-
zete. (N.M.K.)

Kapuk a várban

Az isteni jelenlét bűvkörében
(Ezüstmisés Péter Páter)

Sebestyén Péter: Ezüstbeszéd, 2016 (Magánkiadás. Szerkesztette és gondozta Balog László)

Támogatók:

„Helyszínelésen” a várudvaron: (balról) Csegzi Sándor, Gyarmathy János, Kiss Levente,
Gheorghe Mureşan

Sajgó Ilona festménye
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Karácsonyra készülődünk. Ki-ki a
maga módján, tiszteletben tartva a
keresztény család hagyományait, ami
nemzedékről nemzedékre öröklődik,
vagy követve a modern kor szokásait,
amivel az ünnep egyre inkább a fo-
gyasztói társadalom bizniszévé válik.
Olyan ünnep ez, aminek a varázsát
nem szabad megtörni, mássá tenni,
mint ami, Krisztus születésének világ-
raszóló öröme. Próbáljunk meg úgy
ajándékozni, sütni-főzni, hogy pilla-
natra se felejtsük el a lényeget, hogy
templomból jövet nyugodt lélekkel ül-
hessük körül az ünnepi asztalt, tudva,
hogy gyermekeinket elvezettük a kis
Jézus jászlához. S ha ez megtörtént,
akkor jöhet az Angyal, s a finom kará-
csonyi falatok, amihez most csak öt-
leteket adhatunk. Persze a sült
kolbász, a töltött káposzta se marad-
jon el.

Sajtos pogácsa

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin,
1 dl olaj, 4-5 dkg friss élesztő, 1 dl tej az
élesztő felfuttatásához, 2 teáskanál cukor, 3
teáskanál só, egy tojássárgája a tésztába és
egy a pogácsák kenéséhez, 15 dkg reszelt sajt
és 10 dkg a pogácsa tetejére.

Elkészítés: A tejet meglangyosítjuk, bele-
keverjük a cukrot és az összemorzsolt élesz-
tőt. 10-15 percig hagyjuk állni, amíg felfut.

A vajat megolvasztjuk egy picit, hozzáke-
verjük a liszthez, majd belekeverjük az olajat,
a sót, a felfuttatott élesztőt és a tojássárgáját.
A végén hozzáadjuk a reszelt sajtot, és jól
összegyúrjuk. A tészta kissé lágy lesz, de nem
kell több lisztet hozzáadni.

A tésztát hagyjuk kelni, majd még egyszer
gyúrjuk át. Nyújtsuk ki, és szaggassunk po-
gácsákat belőle. A tetejüket kenjük meg to-
jássárgájával, szórjuk rá a reszelt sajtot,
süssük aranysárgára.
Narancsos kacsacomb

Hozzávalók: 4 kacsacomb (személyeként
legalább egy, ami az Intershop magyar üzlet-
ben kapható hetente kétszer, frissen és fa-
gyasztva is), só, őrölt bors, 4 narancs, 1 dl
bor, 1 kanál méz, 4 cikk fokhagyma, csipet-
nyi őrölt szerecsendió és szegfűszeg. 

Elkészítés: A combokat megtisztítjuk (ha
kell, a szemöldökcsipesz nagyon jó eszköz a
maradék tollak eltávolítására), majd sóval,
borssal fűszerezve, a fokhagymával, kevés
vízzel és a borral fedő alatt puhára pároljuk.
A combokból jól kiolvad a zsír, aminek a na-
gyobb részét eltávolítjuk. Ezt követően a
combokat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük,
és bekenjük a mézből, két narancs levéből, az
illatos fűszerekből – szerecsendióból és szeg-
fűszegből – készült páccal. Sütőbe tesszük,
és a kenegetést kétszer-háromszor megismé-
teljük addig, amíg a kacsacomb ropogósra

sül. Az utolsó kenegetéskor hámozott naran-
csot teszünk a hús mellé, hogy a sült naran-
csot a kacsacombbal együtt szolgálhassuk fel.

Vajas krumplipürével kitűnő. 
Lazac citromos besamelmártással

Hozzávalók: személyenként egy szelet
lazac, só, fehér bors, 2-3 cikk fokhagyma,
egy citrom, a sütéshez olívaolaj. 

A citromos besamelmártáshoz szükséges:
két kanál vaj, 2 kanál liszt, 4-5 dl tej, egy csi-
petnyi szerecsendió, egy citrom leve, fél cit-
rom héja, pici só, kevés apróra vágott
petrezselyemzöld. 

Elkészítés: Az egyben vásárolt (mert így
olcsóbb) lazacot felszeleteljük, és sóval, bors-
sal, citromlével bepácoljuk, majd beleforgat-
juk a zúzott fokhagymás olívaolajba, és egy
órára állni hagyjuk. Közben a szokásos
módon elkészítjük a besamelmártást: a vajat
megolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet, csomó-
mentesre keverjük, majd fokozatosan hozzá-
adagoljuk a tejet úgy, hogy a mártás
csomómentes maradjon. Fűszerezzük, bele-
tesszük a citrom levét és héját, összerotyog-
tatjuk, majd lehúzzuk a tűzről.

Ezt követően a lazacszeleteket a pácként
használt fokhagymás olívaolajban hirtelen
megsütjük. Natúr krumplival, besamelmár-
tással tálaljuk.
Rozmaringos sertéskaraj ribizliszósszal

Hozzávalók: személyenként egy-két karaj-
szelet, só, bors, szárított vagy friss rozmaring,
kevés olaj a sütéshez. 

A ribizliszószhoz: 25 dkg fagyasztott piros
ribizli (margarinosdobozokban szoktam lefa-
gyasztani a nyári termést), egy kanál liszt, két
kanál olaj, kevés tej, 2 kanál tejföl, egy kanál
cukor.

Elkészítés: A karajszeleteket befűszerez-
zük, és állni hagyjuk két-három órát, hogy az
ízek átjárják a húst, majd kevés forró olajon
pirosra sütjük. 

Amíg a hús sül, elkészül a ribizliszósz is.
A forró olajba beleforgatjuk a lisztet, s kevés
tejet vagy vizet töltünk hozzá, ezzel is össze-
rotyogtatjuk, majd beletesszük a fagyasztott
gyümölcsöt, a cukrot, legvégén a tejfölt. Vi-
gyázzunk, a ribizliszemek ne főjenek szét! A
karaj és a krumplipüré mellé adjuk. Igazi ün-
nepi ízek!
Mézes pogácsa

Hozzávalók: 15 dkg méz, 7 dkg vaj, 2
tojás, 15 dkg porcukor, 2 kiskanál mézesbe
való fűszer (darált fahéj, szegfűszeg, szegfű-
bors), 1 csapott kávéskanál szódabikarbóna,
2 evőkanál víz, 50 dkg finomliszt.

A mázhoz: 1 tojásfehérje, 20-25 dkg por-
cukor és egy kanál citromlé vagy ecet. Vi-
gyázni kell, hogy kellő keménységű legyen a
massza, ha nem elég kemény, cukorport, eset-
leg finom rizslisztet vagy étkezési keményítőt
kell még adni hozzá. 

Elkészítése: A mézet a vajjal összeolvaszt-

juk, és hűlni hagyjuk. A tojásokat a porcukor-
ral, a fűszerekkel, a szódabikarbónával, víz-
zel összekeverjük (lehet mixerrel is),
beleöntjük a mézes vajat és a lisztet. Ezután

jól összedolgozzuk, és legalább 10 órára (éj-
szakára) hűtőbe tesszük. Másnap tetszőleges
formára – ha lehet, karácsonyi formákra, csil-
lagra, fenyőre – kivágjuk és megsütjük. 

A meleg pogácsákat tojásfehérjével kenjük
be, hogy szép fényesek legyenek. Miután
megszáradtak, az alkalomhoz illően díszítjük.
Nálam az íróka egy új nejlonzacskó, aminek
az egyik sarkára pici lyukat vágok, hogy a
cukros tojásfehérjével vékonyan és egyenle-
tesen tudjak rajzolni.

Diós linzer

Hozzávalók: 10 dkg cukor, 20 dkg vaj vagy
margarin, 30 dkg liszt, 1 tojás, 1 csomag va-
níliás cukor.

A tetejére 15-20 dkg vagdalt dió, 10 dkg
kristálycukor, egy tojásfehérje.

Elkészítése: A tészta hozzávalóit jól össze-
dolgozzuk, egy fél órát pihentetjük, majd fél
cm vastagságúra nyújtjuk. Csillag alakúra
vagy más karácsonyi formával kiszaggatjuk.
A tojásfehérjét felverjük, a diót összevegyít-
jük a cukorral. A csillagok egyik felét meg-
kenjük tojásfehérjével, majd belemártjuk a
diós cukorba. Sütőpapírral bélelt tepsiben
megsütjük. Mutatós és finom karácsonyi sü-
temény.
Gyümölcsös kuglóf

Hozzávalók: a tésztához szükséges 40 dkg
liszt, 2,5 dkg élesztő, 10 dkg cukor, 2 dl lan-
gyos tej, 10 dkg margarin, egy tojás, csipetnyi
só.

A töltelékhez: 15 dkg aszalt barack, 15 dkg
vagdalt dió, 15 dkg mazsola, 5 dkg pisztácia
(elmaradhat), 10 dkg marcipánreszelék, öt-

hat kanál házi baracklekvár.
Elkészítés: A kőttes tésztát a szokásos

módon készítjük, az élesztőt langyos cukros
tejben felfuttatjuk, majd összedolgozzuk a
többi hozzávalóval és kelni hagyjuk. 

Az aszalt gyümölcsöt, a dióbelet és a pisz-
táciát összevagdaljuk, a kuglófformát jól ki-
vajazzuk és kilisztezzük. A megkelt tésztát
kb. 40x35 cm-esre serítjük, megkenjük ba-
rackízzel, megszórjuk a gyümölccsel, dióval,
pisztáciával és a reszelt marcipánnal. Felte-
kerjük és a kuglófformába tesszük. Kelni
hagyjuk, majd kb. 40 perc alatt megsütjük. A
megsült kuglófot 10 percre még a formában
hagyjuk, majd kiborítjuk. Porcukorral meg-
szórjuk és aszalt gyümölccsel díszítjük. 
Almás-diós-fahéjas sütemény

Hozzávalók: 5 tojás, másfél csésze cukor,
két csésze liszt, 7 kanál olaj, 2 csomag vaní-
liás cukor, 1 sütőpor, 4-5 alma, egy fél citrom
héja, 10 dkg dió, csipetnyi só, egy kiskanál
fahéj. 

A glazúrhoz: 40 dkg poharas csokikrém,
20 dkg vaj. 

A tetejére kevés vagdalt dió és csokoládé. 
Elkészítése: a tojásfehérjéket egy csipetnyi

sóval, majd a cukorral, vaníliás cukorral ke-
mény habbá verjük. Hozzáadjuk a tojások
sárgáját, az olajat, a citromhéjat, a reszelt
almát, egy maréknyi vagdalt pirított diót,
majd a legvégén apránként a lisztet, a fahéjat
és a sütőport.

A tésztát szép aranybarnára sütjük, s ami-
kor kihűlt, megkenjük a csokis glazúrral. Ezt
mixerrel dolgozzuk össze úgy, hogy először
a vajat kavarjuk ki, majd kanalanként hozzá-
adjuk a csokikrémet. A tetejét vagdalt dióval
és csokival szórjuk meg.
Gesztenyetorta

Az ünnepi menü megkoronázása lehet ez
a torta. 

Hozzávalók: 6 tojás, 6 kanál liszt, 6 kanál
cukor, egy csomag sütőport, 2 kanál olaj, 2
vaníliás cukor, pici só. 

A krémhez: 50 dkg gesztenyepüré (2 fa-
gyasztott csomag), 400 ml friss tejszín, 20
dkg mascarpone. (Ha a gesztenyepüré nem
elég édes, porcukrot kell adni hozzá.)

A piskótát a szokásos módon készítjük.
Pici sóval felverjük a tojásfehérjét, aztán hoz-
záadjuk a cukrot, vaníliás cukrot, a tojássár-
gáját és az olajat, legvégén a lisztet, amit
kanalanként, szitálva keverünk a masszához.
A piskótát megsütjük, majd hűlni hagyjuk és
kettévágjuk. 

A krémhez simára keverjük a gesztenye-
pürét, egy másik edényben felverjük a tej-
színt. A tejszínhab felét hozzáadjuk a
gesztenyepüréhez és az így kapott krémmel
megtöltjük és bevonjuk a tortát. A tejszínhab
másik felét a mascarponéval keverjük össze
és kidíszítjük vele a tortát. 

Jó sütés-főzést!

Ünnepi ízeink

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta
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A rejtvény fősoraiban
egy aktuális szerkesztői

üzenet alakul ki.
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Az Úr születésének örömében 
osztozva, ezen a fenyőillatú 

ünnepen, a  karácsonyi énekek 
hangulatában és az ősi hit mécsesei

szent fényében kívánok Önöknek 
áldott karácsonyt szeretteik körében
és egy egészségben gazdag, boldog,

minden vágyukat valóra váltó
új esztendőt.

Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, 
Segesvár polgármestere

A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

sürgősen megoldhatja anyagi gondjait  helyben 
nyújtott  hitel folyósításával, előnyös feltételekkel. 

A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak, 
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak

• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet. 

Áldott karácsonyt!

Sucursala Mures

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag 

boldog új esztendőt kíván 
a Mezőbándi 

Polgármesteri Hivatal!
Radu Mircea mérnök, 

polgármester 

Horváth Árpád 
alpolgármester



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (56818)

ELADÓ Marosvásárhelyen, a Negoiului
utcában 8 ár beltelek hétvégi házzal.
Építésre nem alkalmas. Tel. 0743-530-
526. (1186)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (57166)

ELADÓ 21 ár üres beltelek Nyárád-
magyaróson, a 109. szám alatt –
30.000 lej. Tel. 0744-760-609.
(58079-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-641-927.
(58092)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58092-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58092-I)

ELADÓ U 650-es traktor. Tel. 0749-
500-746. (58154-I)

ELADÓ bor és szilvapálinka. Tel.
0265/222-267. (58157)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(58144)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-615-209.
(58143)

JÓ MINŐSÉGŰ szilva-, cseresznye-,
almapálinka eladó. Ára: 30 lej/liter. Tel.
0740-334-468. (58218)

VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0742-
863-116. (58235)

ELADÓ sürgősen Allview A5 QUAD
telefon és színes tévé. Tel. 0770-591-233.
(58235)

LAKÁS

KIADÓ 2 szoba-összkomfort udvaros
házban a November 7. negyedben.
Tel. 0742-056-859. (58211-I)

ELADÓ 2 szobás, külön bejáratú
tömbházlakás a Kövesdombon, 35.500
euró. Tel. 0737-797-975. (58230)

MINDENFÉLE

BÉRBE ADOK kereskedelmi helyisé-
get központi zónában. Tel. 0745-824-
161. (57845-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57838)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

SZÉPÜLJÖN KÉNYELMESEN
OTTHONÁBAN! Női, férfifodrász minden
korosztálynak! Programáljon a 0741-611-
092-es telefonszámon! (58093)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és re-
dőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

FELKÉSZÍTEK orvosi egyetemre
biológiából. Tel. 0770-235-594. (58194)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58233)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓT alkalmaz MINTABOLTJAIBA. Önéletrajzát bármely TimKo-üz-
letbe beadhatja. (18331-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (58000)

A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMUREŞ PRODUCŢIE KFT. alkalmaz ESZTERGÁLYOST;
LAKATOST; FÉMMEGMUNKÁLÓ SZAKEMBERT számvezérlésű (CNC) esztergára, valamint CNC-
marógépre. Gépészeti és műszakirajz-ismeretekkel rendelkező, utolsó éves egyetemi hallgatók vagy fris-
sen végzettek is jelentkezhetnek; FÉMMEGMUNKÁLÓ SZAKEMBERT koordináta-fúrógépre;
MARÓST Bohrwerk megmunkálógépre; HEGESZTŐT védőgázas hegesztésre, ISCIR-elismervénnyel;
GÉPÉSZMÉRNÖKÖT németnyelv-ismerettel. További részletek a vállalat székhelyén (Jeddi út 69. szám)
vagy a 0265/260-353-as és a 0265/266-467-es telefonszámon. (59081-I)

A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMUREŞ KFT.-nél bérelhetők 200, 1500–2000 m2-es  helyi-
ségek termelőtevékenység, illetve raktár céljára, irodákkal, mellékhelyiséggel, saját udvarral, nagy telje-
sítményű háromfázisú villamos hálózattal, valamint gázzal, vízzel ellátva. További részletek a vállalat
székhelyén (Jeddi út 69. szám) vagy a 0265/264-629-es és a 0265/260-353-as telefonszámon. (59082-I)

A THERÉZIA PRODCOM KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát a Therezia titkárságán
vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni 7-15 óra között a 0755-084-280, 0265/322-
440-es telefonszámokon lehet. (59098-I)

AJTÓ-ABLAK ÉS BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT CÉG alkalmaz: FAIPARI TERVE-
ZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI RAJZOLÓT, ASZTALOST. Jelentkezési határidő 2017. január 13. Az öné-
letrajzokat a faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük küldeni. Tel. 0736-999-099. (sz.-I)

BUDAPEST mellett, Szigetszentmiklóson ÉPÜLET- vagy BÚTORASZTALOS SZAKEMBERT jó kö-
rülmények között és jó fizetéssel, azonnali belépéssel felveszek. Tel. 00-36-20-981-3392. (58181-I)

SÜRGŐSEN ALKALMAZOK TAXISOFŐRT tanúsítvánnyal (attesztát), naprakész egészségügyi ira-
tokkal, minimum 2 év gyakorlattal, nagyon előnyös fizetéssel. Érdeklődni a 0787-789-979-es telefon-
számon. (1227)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen,
sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT, KARBAN-
TARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)

A PETCO KFT. alkalmaz komoly, megbízható AUTÓVEZETŐT nyergesvontatóra Románia–Skandi-
návia útvonalra. Érdeklődni a 0747-115-343-as telefonszámon lehet 9-17 óra között. (18333)

ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@gmail.com (18336-I)
FOGÁSZASSZISZTENSNŐT veszek fel fél nornával. Tel. 0723-922-209. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Marosvásárhelyre, drága
szüleinknek, DÁVID BÉLÁ-
NAK és MARGITNAK 50.
házassági évfordulójuk alkal-
mából kívánunk minden
elképzelhető jót, egész-
ségben, szeretetben gaz-
dag, hosszú, boldog életet.

Szerető gyermekeik,
Gyöngyi, Bélus, Isti,

unokájuk, Noémi, 
vejük, Ferike.

(1215-I)

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 18. szám, P4, Hargita megye –, a felszámolás alatt álló
ROLLO TOUR KFT. csődbiztosa 

nyilvános árverést  szervez  
a következő ingó és ingatlan javak értékesítésére: 
1.  1881 négyzetméteres beltelek, rajta  többféle rendeltetéssel mű-

ködő épületek (ipari csarnok, raktárhelyiség, irodák) Marosvásárhely
ipari zónájában, a volt ISECO platformján, a Bodoni utca 68. szám alatt,
C9/4 épület,  bejárat a Ludasi utcából, az ingóságokkal (műszaki fel-
szerelés és bútorzat) együtt.  A javak egybeni kikiáltási ára 1.433.990
lej.

2. 600 négyzetméteres beltelek Marosszentgyörgyön, a Sóskút utcá-
ban.  Kikiáltási ár 64.300 lej

3. 2055 négyzetméteres beltelek Nagyernyében, a Domos környékén.
Kikiáltási ár 117.200 lej.

4. szállítási eszközök:  Kikiáltási ár  61.600 lej.
5. műszaki felszerelés. Kikiáltási ár 1.602.380 lej.
6. bútorzat és irodai felszerelés. Kikiáltási ár  8.700 lej. A javak teljes

listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem tartal-
mazzák a héát. 

Az árverésen azon magán/jogi személyek vehetnek részt, akik/ame-
lyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia, a részvételi
díj és a feladatfüzet árának  kifizetését az árverés előtt 24 órával.

Az árverés a csődbiztos székhelyén  lesz  január 13-án 12 órakor,
és megismétlik péntekenként, ugyanabban  az időpontban,  a javak ér-
tékesítéséig. A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-
551, 0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak. 



IDŐS ASSZONY állandó gondozását
vállalom ottlakással. Tel. 0761-115-
363. (58236-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, szeretettel gon-
dolunk drága jó édes-
anyánkra, MÁTHÉ ILONA
ÉVÁRA szül. Frunza halálának
23. évfordulóján. Emlékét
őrzik lányai: Évike, Marika és
családja. (sz.-I)

A kutyfalvi id.  MLADONICZKI
GYULÁRA emlékezem halá-
lának 30. évfordulóján,
december 26-án. Nyugodjon
békében! Fia, János. (1203-I)

„Viszontlátásra a földnek
porában,
viszontlátásra az égi
sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
vagy a Tejút valamely
csillagán.”
Fájdalommal emlékezünk
szüleinkre, BALOGH ILONÁ-
RA született Pethő december
24-én, halálának 40.
évfordulóján és BALOGH
JÓZSEFRE (1917. február 8.),
halálának 21. évfordulóján.
Fiaik, Tibor és József,
feleségeik, Irma és Jutka,
családjukkal. (58137-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet,
Isten őrködjön pihenésed
felett.
Fájó szívvel emlékezünk
december 23-án a maros-
vásárhelyi CSATLÓS KÁROLY-
RA halálának 15. évfordulóján.
Nyugodjál békében! Emlékét
őrzi felesége, Erzsike, lányai:
Zsóka, Gyöngyi, vejei: Péter,
Géza, unokái: Péter, Beáta,
Orsolya. (58165)

Szorongat a néma jajszó,
hangulatunk télbe hajló.
Felsikolt a sok-sok „miért?”,
lelkünk zokog valakiért.
Múlik az idő, de a fájdalom
nem csitul, szemünkből a
könny naponta kicsordul.
Szívünk mély fájdalmával,
szomorúan emlékezünk drága
halottainkra, a jeddi születésű
KOVÁCS SÁNDORRA, a
Prodcomplex vállalat volt
főtechnikusára és özv.
KELEMEN GYÖRGYNÉ ny.
tanárnőre haláluk 3.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rájuk tisztelettel
és szeretettel. A Jóisten
nyugtassa lelküket. Áldott
legyen az emlékük! Szeretteik.
(58164)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó szülőkre, RUZSA
ILONÁRA halálának 6.
évfordulóján és RUZSA
PÉTERRE halálának 11.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Őket soha nem felejtő
szeretteik, lányuk, Ica és
családja. (58171)

Fájó szívvel emlékezünk
december 26-án drága édes-
anyánkra, özv. CSORVASSY
ERZSÉBETRE halálának 10.
évfordulóján. Emlékét meg-
őrizzük szívünkben. Négy
gyermeke és családjuk.
Nyugodj békében! (58196)

Kegyelettel emlékezünk de-
cember 23-án HALÁSZ
MÁRIÁRA halálának 2.
évfordulóján, édesanyámra,
HALÁSZ JULIANNÁRA ha-
lálának 32. évfordulóján.
Emléküket megőrizzük. Fia és
családja. Nyugodjatok béké-
ben! (58196)

Lelketek, remélem, békére
talált, s ti már a mennyből
vigyáztok ránk.
Soha nem feledünk,
szívünkben szeretünk, rátok
örökkön-örökké emlékezünk.
December 23-án édesapánkra,
VERES SÁNDORRA halálának
8. évfordulóján és december
25-én édesanyánkra, VERES
ANNÁRA halálának 10.
évfordulóján. Lányaik, vejük,
három unokájuk, két unoka-
menyük, három dédunokájuk,
anyatársuk és apatársuk.
(58205)

„Annyira fáj, hogy el sem
mondhatom!
Nem látom többé, s nem is
hallhatom.
Hiába érzem őt itt belül
élénken,
kezét felém nyújtva esdőn,
félénken.
Mardos a kín, hogy meg nem
menthettelek,
s mikor elmentél, nem fogtam
a kezed.”
Szomorúan emlékezünk
december 26-án ifj. PÉTER
ISTVÁNRA halálának 17.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (58204)

Szomorú szívvel emlékezünk
az ákosfalvi ifj. FARKAS
BÉNIRE halálának 25.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (mp.)

Hulló könnyekkel állunk sírod
felett, a koporsó bezárta drága
kincsünket. Csak az idő múlik,
feledni nem  lehet, nehéz az
életet élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk a
vadadi születésű TOTH
GYÖRGYRE december 23-án,
halálának 8. évfordulóján.
Szerető férj volt, drága
édesapa, nagyapa, após.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(58212)

Szomorú szívvel emlékezünk
a szeretett feleségre, édes-
anyára és nagymamára, a
szentháromsági HAVADTŐI
ERZSÉBETRE halálának első
évfordulóján. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden
könnycseppünk nyugtassa
álmodat. Emlékét őrzi szerető
családja. (528214-I)

Szívünk fájdalmával emlé-
kezünk december 24-én
életünk legszomorúbb nap-
jára, a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, déd-
mama, testvér, rokon és jó
barát, a nyárádszeredai
születésű VERESS ROZÁLIA
szül. Magyari halálának
harmadik évfordulóján. Az
évek múlnak, a szép emlékek
örökre megmaradnak. (58207-I)

Fájó szívvel emlékezünk özv.
PÁLFFY ZOLTÁNNÉRA szüle-
tett Borbándi, aki ez év
karácsonyán már nem lehet
velünk. Nyugodjék békében! A
gyászoló család. (58222)

Mély fájdalommal emlékezünk
december 25-ére, amikor egy
éve, hogy édesanyám,
BARABÁS GIZELLA el-
távozott az élők sorából.
Emlékét szeretettel, fájó
szívvel őrizzük: leánya, Baby,
menye, Magdi és unokái.
(58224-I)

Karácsony első napján örök
fájdalommal, de annál több
szeretettel emlékezünk a
kisgörgényi születésű PAP
FERENC marosvásárhelyi
lakosra halálának 5.
évfordulóján. Volt felesége,
gyermekei, menye, vejei és
négy szeretett unokája,
Zsófika, Márk, Kinga és
Noémi. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (58232-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk, 

BECZE ZOLTÁN 
volt marosvásárhelyi lakos folyó
hó 19-én, 66 éves korában, hosz-
szú betegség után Budapesten
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Fájdalommal búcsúzik testvére,
Tibor és családja, húga, Kinga és
családja, valamint a rokonok, ba-
rátok és ismerősök. Emléke le-
gyen áldott, pihenése csendes! 

A gyászoló család. (58213-I)

Szomorú és fájó szívvel értesül-
tünk 

TEKERES ERZSÉBET 
keresztanyám elhunytáról. Nyu-
godjon békében! 

Búcsúzik tőle keresztfia, Veres
Árpád és családja. (58226-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
ANTAL EMMA-EDIT 

96 éves korában rövid szenvedés
után elhunyt. Temetése 2016.
december 23-án 15 órakor lesz a
református temetőben. 

A gyászoló család. (58229-I)

Szívem soha el nem múló fájdal-
mával tudatom, hogy a drága jó
édesanya, testvér, sógornő,
nagynéni, rokon és szomszéd, 

özv. SIMON JOLÁN 
szül. Józsa 

folyó hó 21-én, életének 77. évé-
ben rövid szenvedés után megpi-
hent. Drága halottunk temetése
folyó hó 23-án, pénteken 14 óra-
kor lesz református szertartás
szerint a református sírkertben.
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! 

Búcsúzik tőle bánatos leánya,
Kati, testvére, Feri és neje,

Livia, unokahúga, Erika, 
unokaöccse, Tibor és neje,

Kamilla, Áronka, valamint 
a kicsi Zonga. (58228-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
elhunyt 86 éves korában 

ELEKES SARA. 
Temetése december 23-án 13
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben. 

Búcsúzik tőle Greti, 
Iris Alexandra és Victor Pop.

(58231-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, 

NAGY VILHELMINA
szül. Czikó

súlyos szenvedés után életének
81. évében elhunyt. Temetése
december 24-én, szombaton 12
órakor a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben lesz. Nyugod-
jon békében! Emlékét őrzik
lányai, Ildikó és Gyöngyi család-
jukkal. 

A gyászoló család. (18385-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
volt osztálytársunknak,
Benedek (Dénes) Erzsébetnek
és családjának szeretett
lányuk, dr. BENEDEK
ORSOLYA hirtelen elhunyta
alkalmából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Kémiai Líceum 1978-ban
végzett diákjai (V. C osztály).
(58206-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki volt osztálytársunknak,
Oláh (Kovács) Annának és
családjának szeretett férje,
OLÁH ZOLTÁN korai elhunyta
alkalmából. Nyugodjon
békében! A Kémiai Líceum
1978-ban végzett diákjai (V. C
osztály). (58206-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk a
nyárádszentbenedeki TRIFF EMMÁ-
RA, aki december 25-én tíz éve
hirtelen itt hagyta szeretteit. 
Emlékét őrzi bánatos férje, két fia
családjukkal együtt. 
Nyugodj békében! (58058)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az, hogy nem
lehetek veletek. Búcsúztam volna, de
erőm nem engedett, csak a szívem
súgta halkan: isten veletek.”
Megtört szívvel emlékezünk
december 25-én a demeterfalvi
ADORJÁNI ADALBERTRE halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes! 
Emlékét őrzi felesége, Lujza, három
gyermeke és azok családja. (58200-I)
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Áldott karácsonyt 
kíván 

minden vendégének 
és ügyfelének  

az Emma 
vendéglő!


