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Csend a fényben

Demeter József Érték és Minőség nagydíjas fafaragó alkotása

Kaáli Nagy Botond

Eltűnő alakjuk mögött délibábként remeg a
jelen, elmosódó arcuk már rég a fénybe épült.
Látjuk még őket, de csak homályosan, halljuk
még, de már csak a saját hangunkon, gondolataik gondolatainkként szólalnak meg, amikor a
másodperc törtrészein feltörnek a tudatalattiból. Velünk vannak, de nincsenek, nem léteznek,
és mégis élni fognak, odabent valamerre, odakint valahol. Ilyenkor halmozottan jelennek
meg az eltűnés fátylai mögül, megkeresnek, és
kis ideig velünk maradnak. Az év vége a számadás ideje. Az év végi ünnepkör a számadás
ideje. Így volt ez mindig, kőkemény logika mentén. Sötét van és hideg, hó, eső és sár, hamvába
tér az óesztendő. Nincs fejlődés, csak körforgás
van. A karácsony az év végi ünnepkör része, a
szeretet ünnepe a számadás idején. A boldogság ünnepe az emlékezés idején. Mert ilyenkor
mindenkiből előtörnek az emlékek, a gyerekkor,
az ifjúkor karácsonyainak lenyomata telepszik
rá az elmére, és érinti meg a lelket, ad megnyugvást, melegséget, biztonságérzetet vagy
keserűséget, dühöt, tehetetlenséget. Nincsenek
mindenkinek szép karácsonyai, nincsenek mindenkinek meghitt karácsonyai, nincsenek mindenkinek igazi karácsonyai. Azok, akik velünk
voltak, figyelnek bennünket, akár akarjuk, akár
nem, akár hisszük, akár nem. Lehet, hogy nem
odafentről, lehet, nem odakintről, de idebentről
mindenképp. Az emlékeink és azok, akik bennük
élnek, meghatározzák az ünnepeinket, különösen a karácsonyainkat. Akik azt látták, hogy

otthon züllés van, csúnya beszéd van, szeretethiány van és keménység az elveszett szívekben,
azok a szeretet ünnepén mindezt hatványozottan
élték vagy élik meg. Számukra nem kedves a karácsony. Akik azt látták, hogy mindent megkapnak, amit szeretnének, mert futja rá, de csupán
kárpótlásképpen az igazi, év közben együtt töltött, meghitt esték és napok helyett, azoknak felületes ünnep a karácsony. Akik úgy élték meg,
hogy az ünnep csak stressz, a főzés, sütés, ajándékvásárlás körforgásában való rohanás és az
ebből óhatatlanul következő veszekedés, rosszkedv, kiabálás, azoknak teher a karácsony. És
mindazok, akik elvesztettek valakit, akiket elhagyott valaki, akiket minden évben gyönyörű
emlékekkel ajándékozott meg az ünnep, de már
nincsen így – azoknak egy kicsit szomorú is a
karácsony. És az utóbbiak esetében nem kell
feltétlenül az idősekre gondolnunk. Hányan
vannak, fiatalok, sikeresek, okosak, akiknek
szép gyerekkoruk volt, akiknek örömöt jelentett
az ünnep, akik évről évre szívvel-lélekkel készültek arra, hogy családjuknak is hasonlóan
szép karácsonyi légkört teremtsenek, de elhagyta őket a párjuk, elváltak, egyedül maradtak, és hiába a pénz, a szép családi ház, az
anyagiakban gondtalan élet, ha magányosak,
ha egyedül ülnek a fa mellett, ha vita van, hogy
kinél karácsonyozzanak a gyerekek, ha haraggal búcsúztak, és ilyenkor kénytelenek a másik
szemébe nézni. Számukra már nem öröm az
ünnep, hatványozottan sem az, mert a jelent az
ember óhatatlanul összehasonlítja a múlttal,
és ahogyan a pozitív emlékek, úgy a negatív élmények is sokkal erősebben törnek a felszínre
ilyenkor. Sokan közülük megpróbálják álcázni
ezt, sokan úgy tesznek, mintha, sokan nem tagadják, hogy alig várják, véget érjen az ünnep,

miközben már nem érdekli őket a lényeg. Mások
csupán a külsőségeket látják, az esztelen ajándékozásban, a pazarlásban, majd az ezzel való
dicsekedésben vélik felfedezni az ünnep lényegét, és lemaradnak arról, ami igazán fontos.
Arról, hogy szép karácsonyt csak és igazán csupán belső értékekkel lehet teremteni. Belső tartalommal. Az egymásra való odafigyeléssel. A
lélek csendjével. Azzal, hogy olyan légkört teremtünk, amelyben mindenki jól érzi magát.
Ahol nem az ajándék nagysága vagy értéke a
fontos, hanem az, hogy ki és hogyan adja. Hogy
miért adja. Hogy szívből adja-e. Ahol megszólal egy belső hang, amely azt súgja, emlékezz
erre az adott, mulandó napra, mert ez szép nap
volt, erre mindig visszaemlékezhetsz, ebből táplálkozhatsz később, amikor egyedül vagy, amikor szomorú vagy, amikor nehézségek érnek,
amikor nincs erő. A napi stresszben nehéz ezt
a békét, harmóniát, családi boldogságot megteremteni, de korántsem lehetetlen. Még akkor
sem, ha a gyerekkori karácsonyok nem voltak
igaziak, nem voltak békések, nem voltak meghittek. Nem lehetetlen, ha őszintén odafigyelünk egymásra, ha igazi, élő ünnepet kívánunk
teremteni, ha meg akarjuk változtatni a múltat,
amelynek árnyékos részeit el szeretnénk fedni
az általunk létrehozott új és valódi tartalommal.
Zárjuk ki a külvilágot annak minden bajával
együtt, és figyeljünk egymásra – hiszen akikkel
együtt karácsonyozunk, csak ők maradnak nekünk. És csak mi maradunk nekik. Hogy amikor
majd a mi alakunk mögött remeg délibábként a
jelen, és a mi alakunkat látják homályosan a
múltban, mosolyogva gondoljanak vissza ránk
és azokra a csodálatos karácsonyokra, amelyeken együtt ünnepeltük azt, hogy még együtt vagyunk.

Ma

KARÁCSONYI

Kedves
olvasóink!

Következő
lapszámunk 28-án,
szombaton
jelenik meg.
Előfizetés:
legkésőbb 30-án,
hétfőn, csak a
szerkesztőségben.
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A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 39 perckor.
Az év 358. napja,
hátravan 7 nap.

IDŐJÁRÁS

Esős idő
valószínű
Hőmérséklet:
max. 50C
min. 10C

Ma ÁDÁM és ÉVA,
holnap EUGÉNIA napja.
EUGÉNIA: az Eugén (jelentése előkelő, nemes származású) női párja. Az eredeti
férfiváltozat a görög Eugenész,
illetve latin Eugenius név
német rövidüléséből ered.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. december 23.
1 EUR
4,7716
1 USD
4,3036
100 HUF
1,4418
1 g ARANY
205,4350

Elektronikus jegyzék
napszámosoknak

A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség értesíti az érdekelteket, hogy december 20-ától a felügyelőség www.inspectiamuncii.ro honlapján létrehoztak egy elektronikus
jegyzéket, ahova azok jelentkezhetnek be, akiket az utólag
módosított és kiegészített 52/2011-es törvény alapján napszámosként időszakosan alkalmazhatnak. A működési
módszert 60 napon belül dolgozza ki a szakminisztérium.
A felhasználóknak csupán az lesz a kötelességük, hogy a
rendelkezésükre álló felületen minden alkalommal az alkalmazás után bejelentkezzenek, és közöljék, hogy hol és ki
alkalmazta őket. Mindenképpen tanulmányozzák az elérhetőségen megnyitható „Manualul de utilizare” és a „Termenii”, valamint „Conditii” fejezeteket!

Jótékonysági betlehemezés

A karácsonyi ünnepkör legkedvesebb népi dramatikus játéka
a betlehemezés, mely által a
betlehemezők karácsony misztériumát közvetítik.

Simon Hajnal

A Székely Kapuk – Zöld Kapuk
Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok
vetélkedőjébe – melynek célja ezen
hagyományunk újraélesztése – a búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola diákjai immár második
alkalommal kapcsolódtak be, hogy az
adventi időben hirdessék környezetükben Jézus születésének örömhírét.
A Csillagőrzők csapata Simon Hajnal tanítónő és Mózer Brigitta Ágota
tanárnő irányításával a község különböző egyházi, szociális, kulturális,
közszolgálati intézményeiben mutatja
be néprajzi értékekkel bíró betlehemes
játékát.
A betlehemezők Kerelőszentpál különböző felekezetű templomaiba, a
polgármesteri hivatalba, a búzásbesenyői Rátoni János Kultúrotthonba, a
Gondviselés Házába, de a községhatá-

rokon túl is elviszik az örömhírt, ahogy
azt elődeik is tették, gazdagítva ezzel
egyházunk és közösségünk életét.
A vetélkedő humanitárius dimenzióval is bír, hiszen a betlehemezés
során gyűjtött adományokat jótékonysági célra, rászoruló gyerekek megsegítésére ajánlják fel, bízva abban, hogy
egy kis örömet, mosolyt varázsolhatnak a gyermekarcokra.
Minden helyszínen nagy örömmel

fogadták a kis társaságot, elfoglaltságukban időt szakítottak arra, hogy
megtiszteljék a diákokat figyelmükkel,
s adományaik mellett rögtönzött vendégfogadással is kedveskedtek nekik.
Örömüket fejezték ki, hogy a diákok
mindamellett, hogy hagyományaikat
ápolják és jótékonykodnak, melegséget, meghittséget visznek olyan helyekre is, ahol a mindennapok
rohanása a megszokott.

Sítábor felnőtteknek
és gyerekeknek

Az Outward Bound Romania Társaság az Ifjúságért január
30. és február 2. között kezdő és középhaladó szintű sítábort szervez felnőtteknek. Helyszín: az Outward Bound szovátai ifjúsági központja és a Havas Bucsin pálya. A
szervezők biztosítják a szállást, a teljes ellátást az Outward
Bound Ifjúsági Központban, a síoktatót, a szállítást a sípályához, a programot és a felvonóbérletet. A felszerelést
vinni kell. Január 2–7., 7–12. és január 30. – február 2. közötti turnusokban olyan 9-14 éves iskolásokat fogadnak a
szovátai központban, akik kezdő vagy középhaladó szinten
síznek. Mindkét programról érdeklődni, feliratkozni Barabás
Tünde programkoordinátornál lehet a 0769-224-290-es telefonszámon.

Karácsonyi terepfutó verseny

December 26-án 10 órától a Somostetőn karácsonyi terepfutó versenyt szervez a Mures Runners egyesület. Az érdeklődőket a sportolók háza előtt várják, onnan lesz a rajt.
Egyéni és vegyes összetételű csapatok (fiúk-lányok, nőkférfiak) benevezését is várják a helyszínen. A korcsoportonkénti befutókat érdemoklevéllel jutalmazzák.

Törpingáló klub

December 25-én, január elsején és január 8-án szerdánként a marosvásárhelyi Talentum Alapítvány Vihar utca 13.
szám alatti székhelyén 6–11 éves iskolásokat várnak rajzfestészeti foglalkozásra, szobrászkodásra. A foglalkozásokon az oktató, Molnár Krisztina képzőművész játékos
módon, művészeti eszközök segítségével mutat utat a képzőművészet izgalmas világába. Az érdeklődőket felkészíti
a Művészeti Iskola rajzosztályába. Érdeklődni, jelentkezni
a 0723-037-922-es telefonszámon lehet.

Koldusopera januárban

Jövőben január 10-én 19 órától kezd a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata Bertolt Brecht
Koldusopera (Háromgarasos opera) című előadásával,
amely a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Tamási Áron
Színház közös produkciója. Rendezte: Bocsárdi László. Az
előadás időtartama: 3 óra 20 perc (két szünettel). Jegyek
elővételben a www.biletmaster.ro/ron/Event/44003015/Koldusopera-(Haromgarasos-opera) linken foglalhatók.
Hírszerkesztő: Vajda György

Hirdetési irodánk
ünnepi nyitvatartása:

Zárva: december 24-én, kedden, december 25-én, szerdán, december 26-án, csütörtökön
Nyitva: december 27-én, pénteken 8-14 óra között
Zárva: december 28-án, szombaton
Nyitva: december 29-én, vasárnap 10.30-14.30 óra között és december 30-án, hétfőn 8-14 óra között
Zárva: december 31-én, kedden, január 1-jén, szerdán, január 2-án, csütörtökön
Nyitva: január 3-án, pénteken 8-14 óra között
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon.
Békés ünnepet és boldog új évet!

Rendőrségi hírek

Ünnepi program a közúti rendőrségen

December 24-én és 27-én, kedden és pénteken, valamint
30-án és 31-én a Mihail Kogălniceanu utca 14. szám alatti
közúti rendőrség hajtási jogosítványokat és forgalmi engedélyeket kibocsátó osztályán a megszokott program szerint – 8–16 óra között – fogadják az ügyfeleket. A
visszatartott hajtási jogosítványok visszaszerzéséhez a
közlekedési szabályok ismeretének felmérését a megszokott szerdai napoktól eltérő időpontban, december 30-án,
hétfőn 10 órától szervezik meg a volt Kossuth/Călăraşilor
utca 105. szám alatti Mondo Trans gépjárművezető-képző
iskolában. Január 3-ától újra a megszokott időpontokban
fogadják az ügyfeleket.

Ügyfélfogadás
a megyei rendőrségen

A karácsonyi és újévi ünnepek alatt, december 24. – január 5. között a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség Borsos Tamás utca 16. szám alatti székhelyén a büntetlen
előélet igazolását (cazier judiciar) igénylőket az alábbi
program szerint szolgálják ki: december 24-én: 8–16 óra
között, december 27-én: 8–16 óra között, december 28-án
9–15 óra között, december 29-én 9–13 óra között, december 30–31-én: 8–16 óra között, január 3-án 8–16 óra között, január 4-én: 9–15 óra között, január 5-én: 9–13 óra
között. (szer)

2019. december 24., kedd _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

A 2020. évi hulladékilleték értékéről döntött
a Maros Megyei Tanács

Több költségvetést érintő kérdésről is
határozott december 20-án a megyei önkormányzati testület az év utolsó tanácsülésén. Így az ezúttal megszavazott költségvetés-kiigazítás keretében több alárendelt intézmény számára utaltak ki
kisebb-nagyobb összegeket. A Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság 400.000 lejt kapott egy ingatlan megvásárlására, amelyben a családon belüli erőszak áldozatainak
hoznak létre védett otthont. Emellett
1.190.000 lejt különítettek el a költségvetésben „A 151B és 142 jelzésű, Nyárádtő – Mikefalva – Dicsőszentmárton
közötti megyei út korszerűsítése” projektre, amelyre uniós finanszírozást
nyert a megyei tanács, és amely többéves beruházásként fog megvalósulni. A
megyei kórház költségvetését kiegészítették egymillió lejjel, az összeget az
egészségbiztosítási pénztár utalta a kórháznak az onkológiai kezelések fedezésére. További ötmillió lejt különített el a
tanács a hóeltakarítási munkálatokra.
Mivel jelenleg még nincs jóváhagyva
a 2020-as állami költségvetés, és így a

megyei költségvetést sem lehet összeállítani, ezért a tanácsülésen arról is döntött a testület, hogy az előző években
falhalmozott költségvetési többletből 70
millió lejt átcsoportosít a jövő év eleji kiadásokra. Az összegből 20.000.000 lejt
a működési költségek fedezésére fordítanak, 50.000.000 lejt pedig a fejlesztések finanszírozására.
Együttműködési megállapodást kötött
a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőrfelügyelőség az „Állampolgárok biztonsága – Partnerség a
közösség érdekében” program megvalósítására. A program célja, hogy a csendőrség hatékonyabban tudjon beavatkozni
azokban az esetekben, amikor vadállatok
miatt kell közbelépni lakott területen
vagy a települések határában. A program
keretében az emberek testi épségét vagy
javait veszélyeztető vadállatok elleni beavatkozáshoz szükséges felszerelést fogják megvásárolni. A program teljes
költségvetése 21.450 lej.
A megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer finanszírozására létrehozott speciális hulladékilleték értékéről is

határoztak a tanácsosok. Így, figyelembe
véve, hogy a kormánynak fizetendő díj
vegyes hulladékok lerakására tonnánként 80 lejre növekedett, a megyei illeték
értéke január elsejétől 9,70 lej/fő/hónap
lesz a városi lakosoknak, 1,78
lej/fő/hónap a vidékieknek, és 473,49
lej/tonna a nem háztartási fogyasztók
esetében.
A speciális illetékből a megyei hulladékgazdálkodási rendszer különböző tevékenységeinek költségeit kell fedezni:
a háztartási és kereskedelmi, ipari hulladék szelektív begyűjtését és szállítását;
a lomtalanítás során összegyűjtött veszélyes hulladék, a háztartási és nagyméretű
hulladék begyűjtését és szállítását; a hulladékválogató ás -átrakó állomások üzemeltetését/adminisztrálását; a háztartási
és egyéb hulladék válogatását, átrakását;
a vegyesen összegyűjtött hulladék kezelését a kerelőszentpáli mechanikai és biológiai kezelőállomáson; a kerelőszentpáli hulladéklerakó működtetését.
A Maros Megyei Tanács
sajtóirodája

Alkotmánybírósághoz fordulnak a házelnökök
a költségvetés kapcsán felmerülő konfliktus miatt

Marcel Ciolacu, a képviselőház elnöke hétfőn bejelentette, Teodor Meleşcanuval, a szenátus elnökével a
parlament és a kormány közötti alkotmányos természetű konfliktusra hivatkozva
az alkotmánybíróságon támadja meg a
jövő évi költségvetési törvényt, amelyért
a kormány felelősséget vállalt.
– Nincs precedens Európában, hogy
egy kormány parlamenti vita nélkül fogadtassa el a költségvetést. Azt szeretnénk elérni, hogy a jövőben más
kormány is így járjon el. Ludovic Orban
úgy fog bevonulni a történelembe, mint

Brexit

– Nem zárjuk ki annak a lehetőségét
sem, hogy három napon belül bizalmatlansági indítványt nyújtsunk be, ha más
pártok is akarnak csatlakozni – mondta
a PSD ügyvivő elnöke.
A liberális kormány hétfői ülésén
vizsgálta meg a pártok által a büdzséhez,
valamint a 114-es rendelethez benyújtott
módosító javaslatokat.
A képviselőház és a szenátus
hétfőn 16 órától ült össze, hogy a kormány felelősséget vállalhasson a
2020-as évi állami költségvetésért.
(Mediafax)

Könnyített elbírálási feltételek

Csaknem a kétszeresére emeli a brit
kormány azoknak az elsősorban tudományos, egészségügyi és ipari kutatással
foglalkozó szervezeteknek a számát,
amelyek a jövőben jogosultak lesznek
magasan képzett külföldi szakemberek
toborzására gyorsított letelepedési és
munkavállalási eljárás felajánlásával –
közölte hétfőn Priti Patel brit belügyminiszter.

Mózes Edith

az egyetlen miniszterelnök, aki megengedte ezt magának, nem csak Romániában, hanem a demokratikus Európában
– jelentette ki Ciolacu a Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottsági
ülése után. Közölte: még a hétfői nap folyamán megkeresik a taláros testületet a
büdzsé ügyében.
A 2018/114-es sürgősségi kormányrendelet módosításai kapcsán december
30-án emelnek majd alkotmányossági
kifogást, annak előírásait pedig mindaddig nem lehet alkalmazni, amíg a taláros
testület nem hoz döntést.

Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?/ Ha minden ember szívében
egy apró gyertya volna?/ (…) Mi lenne,
ha így, közösen, őriznénk a lángot,/ szeretettel beragyognánk az egész világot?/ (…) Mi lenne, ha a Karácsony
sosem érne véget?/ Szeretetben és békében kezdenénk új évet?/ Mi lenne, ha
megváltoznánk, s emberibbé válnánk?/
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak
megpróbálnánk? – írta Aranyosi Ervin.
Erről jut eszembe, hogy december
16-án a parlament ünnepi ülésen emlékezett az 1989-es eseményekre. Az
RMDSZ javaslatára nyilatkozatot fogadott el, amelyben „elítéli a kommunista
diktatúra erőszakos cselekedeteit, az
emberiesség ellen elkövetett tetteit. Kiáll
a demokrácia, az emberi jogok védelme
mellett, és a kommunista rezsim által
jogtalanul elkobzott javak késedelem
nélküli visszaszolgáltatását sürgeti.
Fenntartja a kiegyensúlyozott gazdasági
fejlődés és a jogállamiság megerősítésének szükségességét”. A törvényhozó
testület ugyanakkor elutasítja a rassziz-

A bejelentés szerint London 120 intézetet jogosít fel arra, hogy könnyített elbírálási feltételek meghirdetésével
ajánljanak állásokat, kutatási programokat külföldi szakembereknek.
Jelenleg 62 szervezet jogosult erre,
köztük olyan intézmények, mint a brit
tudományos akadémia szerepét betöltő
Royal Society, a két legnagyobb brit rákés szívgyógyászati alapítvány, a Cancer

Research UK és a British Heart Foundation, valamint az ipari tudományok királyi akadémiája (Royal Academy of
Engineering).
A jogosultsági kör kibővítése része a
brit kormány tervezett új bevándorlási
szabályozásának, amely egységes elbírálási kritériumokat tartalmaz az Európai
Unióból és az unión kívüli országokból
érkezőkre. (MTI)

must, az antiszemitizmust és a kisebbségellenességet, elítéli a populizmust, a nacionalista retorikát, és mély tiszteletét
fejezi ki a kommunista diktatúra áldozatai és a forradalom hősei iránt. Támogatja mindazok felfedését, akik
hozzájárultak a diktatúra működéséhez,
és hangsúlyozza annak a fontosságát,
hogy az igazságszolgáltatás haladéktalanul találja meg a több mint ezer ember
halálát okozó bűnösöket.
Az RMDSZ kiemelte, hogy ‘89-ben
ezen a napon Tőkés László lelkészi hivatalából pattant ki a szikra, amely
nyomán országszerte fellángolt a forradalom, magyarok és románok együtt
léptek fel a diktatúra ellen, és álltak
sorfalat a gyilkos golyókkal szemben
Temesváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Brassóban. És felajánlotta,
hogy a magyar kisebbség továbbra is
partnere lesz a többségnek minden
olyan erőfeszítésében, amely a demokráciát és a békés együttélést erősíti.
Nos, nem mindenki érez így. Az államelnök „szégyelli”, hogy 30 évvel a
forradalom után az akkori hóhérok még
szabadon járnak, és a történelem legnagyobb „gyalázatának” nevezi, hogy

még nem sikerült kideríteni az igazságot. Azt mondta: vitatni az 1989-es romániai kommunistaellenes forradalom
tényét „szégyenteljes cselekedet, és a
mérhetetlen emberáldozatok tagadását
jelenti”, de egyetlen szóval sem említi
azt a református lelkészt, aki maga volt
a forradalom szikrája. Hiszen őt védték,
akik a háza körül élő láncot formáltak,
később lett belőle „forradalom”. Az
elnök erről egy szót sem ejtett Temesváron, amint arról sem, hogy ő volt a
„hős”, aki megvonta Tőkéstől a legmagasabb állami kitüntetést, amit elődje
adott pontosan azért, amit a mostani
elnök elhallgatott.
Mások azonban nem elégednek meg
a hallgatással. Nyíltan magyar ügynöknek nevezik Tőkést, aki „nem hős,
hanem a magyar titkosszolgálat egyik
befolyásos alakja volt, akinek igen nagy
szerep jutott: elsődleges küldetése nem
a diktatúra megdöntése volt, hanem
hogy Erdélyt elszakítsa Romániától”.
Ezért kellene megszívlelnie mindenkinek Aranyosi Ervin szavait – politikai
színezetre, vallásra, nyelvre való tekintet nélkül. Hogy az ünnepek valóban áldottak legyenek.

Áldott ünnepeket!

Ország – világ
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Egységes szabályozás

Kihirdette hétfőn Klaus Iohannis államelnök a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a magántulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatók kifizettethessék
az állami egészségügyi biztosítással rendelkező páciensekkel a szolgáltatás valós ára és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) által megtérített
összeg közti különbséget. A jogszabály célja egységes szabályozás révén lehetőséget teremteni az
egészségügyi biztosítással rendelkező személyeknek, hogy igénybe vehessék a CNAS-vel szerződésben álló magán egészségügyi intézmények
szolgáltatásait úgy, hogy csak a magáncég által megszabott ár és az állami biztosító által fedezett összeg
közti különbözetet fizessék ki. A szolgáltatások után
fizetendő különbözeti árat minden magán egészségügyi intézménynek fel kell tüntetnie honlapján.
(Agerpres)

Újabb autópálya-szakaszt adnak át

Átadják a Lugos–Déva autópálya Marosillye (Ilia) és
Holgya (Holdea) közötti 21,1 kilométeres szakaszát
– jelentette be Lucian Bode közlekedési miniszter.
Ezt a részt vissza nem térítendő európai uniós hitelből finanszírozták, és 580 millió euróba (plusz héa)
került. A 2013-ban aláírt szerződést 2016-ra kellett
volna kivitelezni. A szerződést 97 százalékos megvalósítottság mellett, 2019 augusztusában felbontották.
Az új szakaszon egyelőre 80 km/órás sebesség- és
7,5 tonnás tömegkorlátozás lesz érvényben. Ezzel
857,5 kilométerre bővül a romániai autópályák összhossza – közölte a miniszter. (Agerpres)

Elvitték a főnyereményt

Elvitték a 6/49-es lottó 4,8 millió eurót meghaladó főnyereményét – közölte a Román Lottótársaság. A
szerencsés szelvényt egy szatmárnémeti lottózóban
játszották meg, és két egyszerű variánssal töltötték
ki. „A 6/49-es lottó 2019. december 22-ei húzásán
van nyertes az I. kategóriában, amelynek értéke
22 954 442,36 lej (több mint 4,8 millió euró). A szerencsés szelvényt a 30-023-as szatmárnémeti irodában játszották meg két egyszerű variánssal a
6/49-esnél. A szelvény ára mindössze 14,50 lej volt”
– áll a Román Lottótársaság által a Mediafax hírügynökséghez eljuttatott közleményben. Ez idén a
negyedik alkalom, hogy elvitték a hatos lottó főnyereményét, értékét tekintve viszont ez a legnagyobb.
A szabályzat értelmében a szerencsés nyertesnek a
húzástól számítva 90 nap áll a rendelkezésére, hogy
felvegye nyereményét. (Mediafax)

Többet költenek karácsonyra

A lakosság csaknem negyede többet tervez költeni
karácsonyi menüre, italra, dekorációra és utazásokra, mint tavaly – derül ki a Provident Financial Románia üzemeltetője által megrendelt, az Ipsos MORI
által készített felmérésből. A hétfőn nyilvánosságra
hozott közvélemény-kutatási eredmények szerint a
vizsgált európai országok közül csak a lengyelek közelítenek a maguk 14 százalékával a romániai 22
százalékos arányhoz, miközben a cseheknek alig 7
százaléka szándékszik többet költeni, mint 2018-ban.
Eközben a romániai lakosság alig 12 százaléka számol úgy, hogy idén kevesebbet fordít erre a célra,
mint a tavaly. 57 százalék azt mondta, a tavalyi szinten akarja tartani a kiadásait. A romániai lakosság 20
százaléka tavaly karácsonykor 200 és 400 lej közötti
összeget költött, 19 százaléknál a ráfordítás összege
401 és 600 lej között mozgott, és mindössze 8 százalék mondta azt, hogy több mint 1500 lejt fordított
erre a célra. Hasonlóképpen 8 százalékra rúgott azok
aránya, akik 200 lejnél kevesebből „megúszták” a karácsonyt. (Mediafax)

Csaknem 500 jogosítványt
függesztettek fel

A rendőrök vasárnap több mint 940 törvénysértést állapítottak meg. A közlekedési kihágások miatt csaknem 500 gépjárművezetői jogosítványt függesztettek
fel, és több mint 6000 bírságot róttak ki csaknem 2,5
millió lej értékben. A rendőr-főkapitányság hétfői közleménye szerint a rendőrök vasárnap 264 akciót
szerveztek. Összesen 3608 beavatkozásban vettek
részt, amelyek közül 3085-öt a 112-es sürgősségi hívószámon jelentettek. Kilenc belföldön vagy nemzetközileg körözött személyt is elkaptak. (Mediafax)

Földrengés volt Hunyad megyében

A Richter-skálán 2-es erősségű földrengés volt hétfőn
8.56 órakor Hunyad megyében – közölte az Országos Földfizikai Kutatóintézet (INCDFP). A hivatalos
tájékoztatás szerint a rengés epicentruma 7 kilométeres mélységben volt. A földrengés Kolozsvár, Nagyszeben, Arad, Temesvár és Nagyvárad közelében is
érezhető volt. Az idei év eddigi legerősebb földrengése elérte a 4,5-es erősséget a Richter-skálán, és
szeptember 3-án, 116 kilométeres mélységben történt a vranceai tektonikai övezetben. (Mediafax)
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Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház
minden gyülekezete és intézménye számára

Kedves Testvéreink!
A karácsonyi angyali kar szavaival köszöntjük 2019-ben, Krisztus
születésének ünnepén, a Magyar
Református Egyház gyülekezeteit a
Kárpát-medencében és a diaszpórában.
A kétezer évvel ezelőtt először
felcsendült angyali szó ma is Isten
Igéjeként szólít meg bennünket,
hogy bátorítást meríthessünk belőle. Hiszen korunkban is annyi
minden kelt félelmet bennünk! Félünk, hogy meg tudunk-e felelni a
munkahelyi, iskolai vagy családi
elvárásoknak. Aggódunk, hogy
hogyan tudjuk előteremteni megélhetésünk feltételeit magunknak
és szeretteinknek. Félünk korunk
népbetegségeitől és a testi-lelki
gyengeségeink okozta nehézségektől, a betegség, a veszteség és
a gyász fájdalmaitól, és gyakran
félelemmel gondolunk életutunk
lezárulására is. Egyre veszélyesebbé váló világunk is sokszor kelt
bennünk szorongást: terrortámadások fenyegetései, a tőlünk nem
messze zajló fegyveres konfliktus,
az újra növekvő nukleáris fenyegetés és a klímaváltozás réme is
mind-mind aggodalommal tölt el
bennünket.
Az első karácsony idején sem
volt ez másképp: az emberi élet
nagy kérdései nem változtak, akkoriban is sokféle veszély fenyegetett.
Az angyalok, az Isten hírnökei
ebben a világban hirdették meg,
először a pásztoroknak, aztán minden kor emberének, és most nekünk
is, hogy „Ne féljetek!”. S ez nem
alaptalan felszólítás, mert arra
mutat rá, aki karácsonykor kisgyer-

„Isten igéjétől Szűz teherbe ejtve
Jő a messzeségből: Nálad megpihenne.”
(Keresztes Szent János)
Advent. Az Úr eljövetelét váró
kiemelt időszak. Azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen egész
életünk szimbóluma. Várakozunk.
Erre hív meg bennünket az Úr
Jézus minden liturgikus év végén.
Virrasztunk és várakozunk, mert
Isten megígérte, hogy eljön hozzánk. Azt kérte, hogy ne tétlenül
várakozzunk, hanem legyünk
abban a munkában, amelyet ránk
bízott. Tehát a mindennapjainkat
éljük, ugyanakkor mégis egy sajátos készületben, hiszen tudjuk,
hogy érkezőben van. Nem csak egy
küldötte, nem csak az ajándéka
által, hanem ő maga jön. Egyházunk olyan, mint egy bölcs édesanya és tanítónő. Azért, hogy
éberségünket fenntartsa, az egész
Szentírás legszebb szövegeit válogatta össze, hogy kísérjenek bennünket
várakozásunk
során.
Rögtön az első hét első napján a
kafarnaumi százados történetét olvastuk, amelyben az Úr Jézus kész-

mekként született meg embervilágunkba, és aki Üdvözítőként ki tud
szabadítani bennünket az Isten nélküli élet reménytelenségéből és a
halál fogságából. S ő az, Jézus
Krisztus, akié, hitünk szerint, „minden hatalom mennyen és földön”
(Mt 28,18), és ahogy az egyetemes
egyházzal közösen valljuk: „az ő
uralkodásának nem lesz vége”. Ő
az, aki által megszabadulunk a félelem rabságából, mert benne megta-

Kákonyi Csilla: Dúdoló

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz:
üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10b-11)

pasztaljuk, hogy a „teljes szeretet
kiűzi a félelmet” (1Jn 4,18). Ez a
szeretet kapcsolja össze az egyházat, és ezt a Krisztusban ajándékba
kapott egységet tapasztalhattuk
meg a Magyar Református Egyház
újraegyesülésének tizedik évfordulóján, 2019 májusában Debrecenben, a református egység napján mi
is, különösen az úrvacsorai közösségünk átélésének felemelő pillanataiban.

Adja Isten, hogy amikor sokszor
jogos aggodalommal tekintünk
előre az előttünk álló évre is, most,
karácsonykor nyerjünk bátorítást az
Üdvözítőbe, az Úr Krisztusba vetett
hitünkből. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az
erő, a szeretet és a józanság lelkét”
(2Tim 1,7).
Krisztus a jövő, együtt követjük
őt!

Kis Szent Teréz barátainak

ségét szemlélhettük: „Megyek és
meggyógyítom”. Alig hangzott el a
százados kérése, Isten máris készséges arra, hogy teljesítse azt. Ez
két fontos dolgot is megvilágít számunkra Istennel kapcsolatban. Elsősorban azt, hogy kérő imánk
lehet egészen egyszerű. Mária csupán annyit mondott Kánában, hogy
„nincs boruk”, Mária és Márta anynyit üzent Jézusnak, hogy „akit
szeretsz, beteg”, a százados pedig
csak ezt mondta: „Uram, szolgám
bénán fekszik otthon, és szörnyen
kínlódik”. Ennyi elég is. Isten mindent tud, de mégis fontos, hogy
mondjuk neki, hogy kérjük őt, de
egészen egyszerű szívvel, bizalommal és teljes ráhagyatkozással. A
második dolog az, hogy ő készséges felénk. „Megyek és meggyógyítom.” Ezek a szavak attól a
Fiútól származnak, aki a bűnbeesés
után ugyanezeket a szavakat mondhatta az Atyának: Megyek, és meggyógyítom őket. Máriának és
Mártának évszázadnál hosszabbnak tűnő napokat kellett várniuk
Jézusra. Ám végül megérkezett, és
nemcsak helyreállított mindent,

2019 karácsonyán

hanem a hitüket is megújította. Advent során mi is várakozunk Jézusra, hogy jöjjön, és gyógyítson
meg minket, hogy hozza el nekünk
a szeretet új borát. A legszebb messiási próféciákat olvastatja fel nekünk Édesanyánk, az Egyház, hogy
kitágítsa szívünket a várakozás
során. „Rajta, menjünk fel az Úr
hegyére, hadd tanítson meg minket
útjaira, hogy járni tudjunk ösvényein, hogy kardjainkat (egymás
elleni fegyvereinket) ekevassá olvasszuk, lándzsáinkat pedig szőlőmetsző késekké…” Amikor eljön ő,
akin az Úr lelke nyugszik, akkor
majd bennünk is együtt lakik a farkas a báránnyal, a párduc a gödölyével… Mert önmagával táplál
minket, hogy meggyógyítsa süketségeinket, vakságainkat, felemeljen
bénaságainkból… „Boldog a mi
szemünk, mert lát és a fülünk, mert
hall, mert láthatja és hallhatja Tanítónkat”, „aki úgy legelteti nyáját,
mint a pásztor, karjába veszi bárányait, ölében hordozza őket, az
anyajuhokat nagy gonddal vezeti”… Gyönyörű adventi szövegeinkből egy szelíd, jóságos,

felemelő, gyógyító Isten arca ragyog fel számunkra, ezért nem is
lepődünk meg annyira, hogy a betlehemi jászolból kisgyerekként
mosolyog szüleire, pásztorokra,
mágusokra és miránk. „Gyermek
születik nekünk, fiú adatik”, akit
Szűz fogant és szült, vagyis Isten.
S ez az Isten egészen kicsi, arra vár,
hogy befogadjuk őt a szívünkbe,
hogy velünk, bennünk növekedhessen. Ez a csoda minden évben megismétlődik.
Minden
évben
kigyúlnak a karácsony fényei a
mezőn legeltető pásztoroknak és a
jászol, a karácsonyfa körül összegyűlő embereknek, minden évben
felhangzik a mennyei és a földi angyalok éneke: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a
földön a jóakaratú embereknek!”
Vajon ott van bennünk is ez a jóakarat? Vajon átalakított bennünket
az adventi várakozás tanítása? Hasonlóbbá lettünk egy kicsit ahhoz
az Istenhez, akit az idei advent
során is szemlélhettünk? Ő jött el
Mária igenje által, és el akar jönni
a mi igenünk által is ebbe a világba,
hogy szétossza annak az országnak

Istentől áldott, boldog karácsonyi
ünneplést kívánunk a Magyar Református Egyház minden gyülekezetének!
2019 karácsonyán

Dr. Szabó István püspök
és Veres Sándor főgondnok,
Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József püspök és
dr. Huszár Pál főgondnok, Dunántúli Református Egyházkerület
Kató Béla püspök és dr. Dézsi
Zoltán főgondnok, Erdélyi Református Egyházkerület
Szenn Péter püspök és Kel
József főgondnok, Horvátországi
Református Keresztyén Kálvini
Egyház
Zán Fábián Sándor püspök és
Nagy Béla főgondnok, Kárpátaljai
Református Egyház
Csűry István püspök és Bara
Lajos István főgondnok, Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Halász Béla püspök és Székely
Károly főgondnok, Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Fazekas László püspök és
Fekete Vince főgondnok, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Csomós József püspök és
Ábrám Tibor főgondnok, Tiszáninneni Református Egyházkerület
Dr. Fekete Károly püspök és
dr. Adorján Gusztáv főgondnok,
Tiszántúli Református Egyházkerület

a kincseit, amelyből jön, s ahová
szívünk legmélyén mi is mindanynyian vágyakozunk. Legyen ez a
karácsony mindannyiunk számára
a béke ünnepe, az öröm ünnepe, a
hála ünnepe. Időzzünk sokat a jászol előtt, szemléljük benne az emberré lett Istent, aki úgy ragyog e
világ éjszakájának hidegségében és
számkivetett ridegségében, mint a
szeretet sugárzó napja. Hallgassuk
a testté lett örök Igét, aki most még
nem szavakkal, hanem tetteinek
csendjével tanít. Tanuljunk tőle bizalmat, ráhagyatkozást, hitet, reményt és szeretetet, amely elkísér
bennünket és növekszik bennünk
az egész 2020-as év során. „Mária
ámulva nézi, Színét változtatja minden: Istenben az ember sír fel, Emberben örül az Isten, Ami egynek s
másikának Oly szokatlan, ismeretlen.” (Keresztes Szent János)
Áldott szent karácsonyt és boldog új esztendőt kíván imával és
szeretettel a marosszentgyörgyi
kármelita nővérek közössége nevében
Katalin Ildikó nővér,
OCD perjelnő
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„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal!”
(János 1,14)
Keresztyén testvéreim!
Olyan korszakban élünk, amelyben gyermekeink digitális lábnyoma, internetes jelenléte már a
méhen belüli időszakban elkezdődik. Szülők sokasága úgy ad hírt
gyermeke születéséről, hogy feltölti
magzata ultrahangképét a közösségi
háló felületére. A digitális jelenlét
és eszközök használata elkísér bennünket a születéstől a koporsóig,
jelen van mindennapi életünkben,
és míg egyfelől segítőtárs, megkönnyíti, felgyorsítja dolgaink végzését, ismeretszerzésünket, addig
másfelől rabjává válunk, valóságos
függőkké. A vizuális kultúra korszakában pedig egyre inkább rádöbbenünk, hogy szavakkal, a
„csupasz” beszéddel egyre nehezebb eljutni az emberekhez. A hangok önmagukban erőtlenek, a
körülöttünk levő „képi zajban” elvesztődnek. Fiatal nemzedékünk
egyenesen digitális bennszülöttként
nő fel. Amíg az idősebb generáció
számára ijesztő a digitális élettér újdonsága, amíg a digitális műveltség
megszerzése verejtékes tanulás,

Karácsonyi pásztorlevél

addig a legfiatalabbak ebbe születnek bele, játszi könnyedséggel tanulják meg kezelni és otthonosan
használni az új eszközöket.
Van ennek az új világnak egy
kulcsszava, egy paradigmatikus terminus technicusa: a virtualitás. Ez
a kifejezés a latin virtus szóból származik, ami képességet jelent. Mai
új jelentéstartalma szerint az, ami
látszólagos, jelképesen létező, álvalóságot teremtő, képe a valóságnak.
Nagyon sok jelentésárnyalata van a
kifejezésnek, egy azonban közös a
rokon értelmek sokaságából, hogy
a virtuális nem valódi, inkább képe,
látszata a valóságnak. Ebbe a virtuális látszatvalóságba, valóságpótló
utánzásba van beleszédülve a világ.
A tényleges valóságot, a reálisan létező környezetet szinte észrevétlenül felválthatja, kiszoríthatja és
helyettesítheti a látszat.
Ebben az elmagányosodó, hagyományos közösségeit leépítő világban, melyben a környezeti
tényezők együttes hatása alakítja
valóságunkat, 2019 karácsonyán
ismét emlékeztet a Szentírás: „Az
Ige testté lett, közöttünk lakott, és
láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal!” (János
1,14)

Az Ige testté lett. Ez komoly, időszerű figyelmeztetés a ma emberének. Hajlamos a világ a hitet a
virtualitással, a karácsonyi születéstörténetet a tündérmesékkel összemosni. Kétezer év távlatából olyan
messzinek tűnik Jézus születése,
olyan megfoghatatlannak tűnik személye! Jézus Krisztust mint embert
és Istent egy személyben sehogyan
sem tudjuk értelmünk számára
megfoghatóvá tenni. Az Ő személye egy csoda, egy titok, és az emberi gondolkodás számára mindig
megfejthetetlen és megbotránkoztató marad, sőt annál is több, egyenesen bolondság (1Kor 1, 23-27).
Őbenne, aki több mint 2000 évvel
ezelőtt megszületett Betlehemben,
aki Názáretben nevelkedett, akit Jeruzsálemben keresztre feszítettek és
meghalt, benne az Ige testté lett. Az
Ő történeti személyében Isten belépett a mi emberi, történelmi valóságunkba. Betlehem sötét és hideg
éjjelében valóságosan megszületett,
fájdalom, verejték és vér árán. Sorsközösséget vállalt a hierarchikus
lépcső legalján levőkkel, védtelen
és kiszolgáltatott volt a hatalmasokkal, gúnyolódókkal szemben. Az
éhség, szomjúság, fáradtság, az
öröm és bánat az ő sorsa is lett egészen. Isten emberré válásában nin-

csen sem játék, sem kaland. Ez nem
látszat, nem illúzió, hanem valóság!
Éppen ezért mi nem csak elvontan
beszélünk Istenről, mint a filozófia
vagy a költészet, hanem arról tanúskodunk, amit személyesen és valóságosan megélünk Vele. Isten nem
virtuális látszatjelenléttel ajándékozott meg minket. Luther sem hiába
hangsúlyozta azt, hogy az úrvacsorában, a kenyérben és a borban felfoghatatlan módon, de valóságosan
jelen van a krisztusi megdicsőült
test. Krisztus megváltói műve, születése, halála és feltámadása, részesedése Isten dicsőségében nem egy
virtuális fantázia, nem allegória,
hanem valóságos, történelembe
ágyazott esemény. Pontosan ezt
üzeni a karácsony, a megtestesülés
csodája, ahogy a véges befogadja a
végtelent, az emberi az istenit:
Isten, a mi Istenünk valóságos, létező, megtapasztalható jelenlét. A
minket szerető Isten valóságosan
jelen van és jelen kíván lenni a mi
életünkben. Boldog az az ember,
aki Péter apostollal együtt 2019-ben
is el tudja mondani, hogy „Te vagy
a Krisztus, az élő Isten fia!” (Mt 16,
16b)
Joó Sándor gondolatai vezessenek a további elmélkedés útján, aki
így fogalmazott:
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„Éppen azáltal, hogy Jézus
Krisztus valóságos ember és valóságos Isten, pontosan ezen keresztül
viszi bele a mi bukott emberi létünkbe a megváltó isteni erőt és értelmet. Éppen azért, mert olyan
Istenben hihetünk, Aki Jézusban
emberré lett közöttünk, azért lehetséges az is, hogy mi, te meg én,
másképpen élhessünk. Keresztyénül, krisztusi módon, úgy, mint akik
naponként tapasztalják önmagukon, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Mivel az örök isteni Ige testté
lett Jézusban, azért lehetséges az is,
hogy Jézus mibennünk is testté és
vérré váljék, mibennünk is megtestesüljön, általunk is kiábrázolt és
megélt valósággá legyen. Ezért lehetséges az is, hogy Jézus most kijöjjön velünk és bennünk a
gyakorlati életbe (…) a családunk
körébe, a hétköznapokba, a gépek
és az íróasztalok mellé, az utcákra
és üzletekbe, mindenhová!” (1959.
november 1.)
Krisztus valóságos jelenléte
tegye áldottá életünket, családunkat, közösségeinket! Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiunknak áldott karácsonyi ünnepeket!
Adorjáni Dezső Zoltán,
a Romániai Evangélikuslutheránus Egyház püspöke

Gondolatok az Úr 2019. esztendejének karácsonyán

Alig térhettünk magunkhoz a
csendes novemberi megemlékezés
perceiből, és – mintegy vezényszóra
– már dübörögni is kezdett a nagy
ünnepi vásár. Bármerre tekintünk,
minden arról beszél, hogy így, az
esztendő vége felé közeledve egy
különleges időszakhoz érkezünk,
amikor ricsajtól lesznek hangosak a
napjaink, miközben azt mondjuk,
hogy karácsonyra, az év egyik legszentebb ünnepére készül a keresztény világ. Olvasom az újságban,
hallom a különféle beszámolókból,
hogy ország- és világszerte ilyenkor
milyen nagy erővel dolgoznak
sokan, hogy teljes és gazdag ünnepe
legyen az embernek, a családnak.
Városunkban minden pompában
áll. A kis üzletektől a nagy áruházak
kirakatáig minden csillog-villog.
Elvarázsol az utcák és terek esti ragyogása. Még az otthonok ablakaiból is látni lehet azokat a jelképeket,
amelyek karácsony közeledtére figyelmeztetnek: a villogó apró fényeket, mikulásokat, mézeskalács
figurákat, az állandóan harsogó karácsonyi dalokat és sok más mindent.
Az utóbbi években sokszor értetlenül álltam a jelenség előtt. Azon
gondolkodtam, vajon tényleg így
kell a karácsonyra készülni? Szinte
bohózatnak fogom fel: csendre vágyunk, de harsog a világ, együtt
akarunk lenni szeretteinkkel, de
mindenki valamerre tart, szalad.
Haza akarunk érkezni, de idegenbe
utazunk. Miközben belső világosságra és megtisztulásra vágyunk,
sziporkázó, mesterséges külső fényekben gyönyörködünk. Bámuljuk és keressük a csillagot a
magasságban, amikor az bennünk
kellene felragyogjon.
A karácsonyra készülés napjait

agyonzsúfoltuk, jelképes karácsonyfánkat teleaggattuk, de a lényeget szem elől tévesztettük.
Külsőségeket hajszolva önmagunkkal keltünk versenyre, a hangsúlyt
a vásárlásra, a csillogásra helyeztük. Mindenki kínál valamit, apróhirdetések, reklámok ajánlanak,
meg akarnak vetetni mindent, hogy
teljes legyen az ünnep, de közben
tapasztalhatjuk magunk is, hogy kiürült a lélek. Elveszítettük magunkban a Gyermeket! Nem tudunk
megfogalmazni egy jó szót, fáradtan érkezünk meg a karácsonyfa árnyékába. Már karácsonyi dalokat is
képtelenek vagyunk dúdolni, nem
tudunk mesét mondani szeretteinknek. Törődötten és fáradtan érkezünk meg az ünnephez, pedig nem
ezt akartuk! Nagyon elrontottuk a
szép ünnepre készítő adventi napokat. Nem így kell karácsonyra hangolni az életünket. Nem a
külvilághoz kellene igazítsuk magunkat. Nem külső parancsszónak
kellene engedelmeskedni.
Az evangéliumi üzenet pásztorokról és napkeleti bölcsekről szól.
Ők a külső világban keresgélnek: a
pásztorok bámulják az eget, a bölcsek földi hatalmasságtól érdeklődnek. Keresgélnek, választ várnak.
Kétezer év távlatából olvasva Jézus
születési történetét, nem tehetünk
úgy, mintha az Ő tanítását nem ismernénk. Ő arra oktatott, arra
akarta tanítványainak a szemét és
értelmét felnyitni, hogy a mélyre
evezzenek, hogy ne féljenek,
hanem keressék a belső szoba
csendjét, hogy figyeljenek egymásra, ne gyűjtsenek földi javakat,
ne aggodalmaskodjanak, hogy legyen egy mustármagnyi hitük, a lelket ne öljék meg, és sorolhatnám
tovább ezeket a mély, jézusi igazsá-

„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával…” (Mt 2,11)

gokat. Mi pedig pont az ellenkezőjét tesszük most is! A külsőségekre
helyezzük a hangsúlyt, varázslatot
várunk, pedig a megoldás bennünk
van. A „nagy varázsló”, a Gyermek
bennünk van!
Isten felé kell forduljunk, ne napkeleti bölcsekként várjuk a földi
Heródesektől a megoldást, kérdéseinkre a választ. De egyszerű pásztorok sem lehetünk, hiszen ebből az
állapotból kétezer év óta ki kellett
volna nőni már! Többek vagyunk:
Isten gyermekei, akiket az Ő lelke
vezérel. Karácsonyra csak így lehet
lélekben készülni és befogadni az
angyali üzenetet: „született néktek
Megtartó”.
Nagy költőnk, Dsida Jenő egyik
szép versét idézem:

„Goromba ágak az arcomba vernek,/ de én megyek tovább, egy kis
haranggal/ viszem a drága hírt az
embereknek:/ Bennem van, íme,
csengő és harangdal/ és bennem
van a legnagyobb, a Gyermek – a
fényes jászol s valamennyi angyal.”
(Dsida Jenő: A gyermek dicsérete,
részlet)
Karácsony ünnepét sok szép
külső díszítőelem teszi varázslatossá és vakítóvá. Ezek a külső ragyogások akadályoznak meg a
tisztán látásban. Ez év karácsonyán
a benned levő Gyermekre akarom
figyelmedet irányítani. Azt szeretném megtudni, hogy ebben a csillogásban, ragyogásban, melyet
mesterségesen magunk köré varázsoltunk, észre tudod-e venni a ben-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

ned levő Gyermeket? A napkeleti
bölcsek és a pásztorok is megtalálták őt, bementek a házba, leborultak, ajándékaikat átadták neki.
Karácsony ünnepén menj te is be a
„házba”, és ott, lelked csendjében
értelmed világosságával, hited erejével találd meg a benned élő Gyermeket, és akkor hiszem, hogy
boldog ünneped lesz. Tudsz majd
mesélni, énekelni, magadhoz ölelni
szeretteidet, és az angyalokkal
együtt zenged: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”
(Lk 2,14)
Istentől megáldott, boldog karácsonyt kívánok!
Bálint Benczédi Ferenc
püspök
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Karácsony böjtje Ádám és Éva
napja, a karácsonyi misztériumjáték
egyik forrása. Egyúttal a halott természet életre igézésére, az új esztendőre való előkészület, vigília.
A Biblia nem árulja el, hogy a jó
és rossz tudásának fája milyen gyümölcsöt termett. A köztudatban úgy
él, hogy annak a fának a gyümölcse
csakis alma lehetett. Hellenisztikus
hatás ez, az alma a Biblia földjén
nem őshonos növény. Id. Plinius, a
legnagyobb ókori természettudós a
birsalmát nevezi aranyalmának.
Nincsen földi édenkertünk, Éva
nem kiálthat: „élni, élni: mily édes,
mi szép!” – mert az élet kemény.
Úgy tetszik, túl vagyunk a falanszteren, s mintha csúsznánk a londoni
színbe vissza. Pedig most Madách
megíratlan jelene várakozik előttünk: nem a Földtől való felelőtlen
elszakadás meddő kalandja, s reméljük, nem a Naptól elhagyott embervilág bamba halála, hanem
valami más. Nem vissza a vásáros,
talmi, pusztán üzleti létbe, hanem
az út előbbre visz: előbbre kéne
hogy vigyen. Oda, ahová a sorsából
kiszakadni vágyó Ádám visszapottyan: az eszkimó rémlátomást
megelőző, tizenharmadik szín megíratlan végére. A szörnyű tanulságok utáni újrakezdés lehetőségéhez.
Ebben van a kor felelőssége: ez az
a fehér folt, amit még a madáchi
lángelme is üresen hagyott: mi legyen a csalódott, hitében mégis makacs Ádámmal és az ő téveteg
„Évájával”, mi legyen a nyugati közömbösségből és a keleti erőszakosságból
egyaránt
kiábrándult
emberiséggel?
Jókai Anna Madách szavával
üzen e megtébolyult világnak, ahol
ökológiai katasztrófát vizionál egy
iskolakerülő svéd tinilány. Akit
2019-ben Nobel-békedíjra jelöltek.
Aki arra buzdított minden iskolást,

A természet kalendáriuma (CCCXC.)

hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, amely a Skolstrejk för Klimatet
(Iskolai
sztrájk
az
éghajlatért) nevet kapta. A 16 éves,
Asperger-szindrómás lány klímavédelmi aktivistaként járta a világot.
Egyik rokona az a Svante Arrhenius, akit munkásságáért 1903-ban
kémiai Nobel-díjjal tüntettek ki. De
nem ám azért, mert az elsők között
vizsgálta a szén-dioxid légkörbeli
koncentrációjának hatását az éghajlatra, hanem mert kidolgozta az
elektrolitikus disszociáció elméletét. (Volt neki is melléfogása bőven.
Azt állította, hogy a világűrbe kikerülő spórák a fénynyomás miatt
nagy sebességgel utazhatnak, így az
élet elterjedhet az egész világegyetemben – ez az ő badar pánspermiaelmélete.) Hát Greta Thunberg
nem kapott Nobel-díjat. Sebaj, ha
nem a valódit, megkapta az alternatív Nobel-díjat…
Emlékezem egy éppen 30 évvel
ezelőtt kezdődött iskolai sztrájkra:
a Bolyai magyar diákjai minden
csütörtököt a város valamely templomában töltöttek... Annak a mozgalomnak volt értelme, s késő
gyümölcse is érőfélben van.
Hogyan csináljunk szükségszerű,
átgondolt földi programot – térek
vissza Jókai Anna soraihoz – e
sokat szenvedett országnak úgy,
hogy ez a program a szellem szférájában is igaz, érvényes legyen? Ez
a huszonegyedik század feladata: az
isteni lecke, amire Madáchnak sem
volt receptje.

Járod a világot magadban,
melegednél régi zugokban,
angyalokat várnál, karácsonyt,
karácsonyi Jézuska-jászolt (…)

Csorba Győző Csörög a fagyos
föld versével lépjünk vissza évszázadnyit az időben, ahogy azt Sütő
András idézi meg:

Karácsony szentestjén, boldog
játék és aggodalmas élet havas
színterein, csillagok alatt és kalácsillatú mezőségi otthonokban régesrégi
ünnepek
emlékei
is
megszólaltak. Apám, a vaskemence
mellett ülve, ősz fejét kissé előreejtve, jobbágykék szemével föl-fölnézve reánk szinte minden évben
elmondta, hogyan is volt az, mikor
1917 karácsonyán, valahol az orosz
fronton – Galíciában? – szentestét
ünnepeltek a lövészárkokban.
– Csend volt, hallgattak az
ágyúk, a puskák, a gépfegyverek.
Az oroszok is a dekungban kántálgattak, mi a magunkét fújtuk: csendes éj, szentséges éj, meg hogy
imittazüdvünkreszületett gyermek,
ó, jöjjetekimádjuk királyunkat!
Egyikünk kántált, másikunk sírt, a
harmadik csak jajgatott sebesülten,
a közeli oroszok miatt nem merték
hátravinni, hogy megorvosolják.
Hát egyszer úgy éjfél előtt mit hallok, hallunk, uramisten! Jönnek felénk az oroszok, de nem roham volt
az, nem lövöldöztek, hanem énekeltek, kántáltak, ők is hírelték a
maguk nyelvén, hogy megszületett
Jézus, jászolban fekszik, barmok
Csörög a fagyos föld, hideg van, közt nyugszik, és valamelyikük mahópihe fészkel a hajadban,
gyarul kiabálta: ne lőj, ne lőj, magyűlnek a varjak az egekben,
gyarok! Dekungból mászni ki,
gyűlnek a gondok a szívedben.
megszületett Jézus, hozni nektek
kalácsot, hozni nektek vodkát! TiHópihe fészkel a hajadban,
zennyolc éves voltam, hogyne hitjárod a világot magadban,
tem volna nekik, az öreg bakák
ó, mitől annyira remegtél,
némelyike pedig azt mondta: ünitt a csirátalan, örök tél.
nepi csalás, ámítás, le fognak gépfegyverezni
minket.
Mégis

Hargitai fenyőfácska áll a csillagok s önnön illatának áhítatában

kimásztunk néhányan a lövészárokból, aztán megbátorodtak még
sokan, és karácsony csodát mívelt
akkor: elvegyültünk egy darabig az
oroszokkal, rumot itattunk velük, ők
vodkával kínáltak, összeölelkeztünk, sírtunk, kántáltunk, mintha
béke lett volna. Soha nem felejtem
el azt a karácsonyt.
Én sem felejtem, aki annyiszor
hallottam ezt apámtól szentestén,
mikor mindenek nyugta mély. S valahányszor eszembe jut, elgondolom. Lövészárkokból jobbról is,
balról is magyarok futnak egymás
felé, kezükben kalács, szívükben a
betlehemi Gyermek szeretete: ne
lőj, magyar! Én is magyar, te is
magyar! Kifelé a dekungokból!
Megszületett Jézus! – fejezi be
1997-ben Szenteste a lövészárokban esszéjét a szerző.
Jézus születésének napjától
sorszámozzuk mi, keresztények
az éveket.
Paradicsom közepibe
aranyszőnyeg leterítve

Rengő bölcső reá téve,
benne fekszik az Úr Jézus.
Jobb kezében aranyalma,
bal kezében aranyvessző.

Fel-felhaltja, megzúdítja,
zúg az erdő, cseng a mező.

Boros Hajnal és Szabó Kata: Biodiverzitás-csökkenés

A fenyő viszont nem is olyan
régen adódott hozzá karácsonyfaként Jézus születésének profanizálódott ünnepéhez.
fiatalon karácsonyfásan
állt a csillagok s önnön
illatának áhítatában (…)

Kányádi Sándor Egy fenyőfára,
annak emléktestére rótta e sorokat
1991-ben.
Akiknek egykor hárman díszítették,
mi, gyermekek, díszítjük már a fát:
cukrot kötöz s dúdol anyánk,
miközben látogatják régi esték.

Mintha pengne, remeg a tüskeág,
mikor egy cukrot felakasztunk;
azt hiheti, hogy rá madárka szállt,
a macskánk, ki mind itt lebzsel
alattunk.
Aki vigyázta gyermekálmaid,
az okos angyalkát a csúcsra tedd.
Emlékszel, egy éjjel hogy nevetett,
s nyakad köré kulcsolta karjait (…)

A nagy üveggömböt illeszd középre,
ez volt mindig karácsonyfánk
szíve;
vörös-arany mélységibe nézz be:
tán gyermekkorod költözött ide.

S a többi cifraságot sorra mind,
a kéményseprőt s az aranydiókat,
Lajtha László zeneszerző, rakosgasd fel régi törvény szerint,
népzenekutató gyűjtötte volt melynek betűit a véredbe róttad
1941-ben dallamát is, szövegét (…)
is Szépkenyerűszentmártonban.
Jékely Zoltán Karácsonyfa-díA karácsony liturgiája (…)
szublimálja a téli napfordulat szítésével kívánva áldott karászakrális pogány hagyományait csonyt, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, karácsony böjtjéis – írja Bálint Sándor A karáben
csonyi ünnepkörről.
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Mint a csendben suhanó angyal

Nem a népszerűség kedvéért,
nem a hírnévért, s nem is
mások elismeréséért teszi a
jót Tulit János, a Máltai Szeretetszolgálat hűséges munkatársa,
hanem
olyan
indíttatásból, amit saját bevallása szerint a Szentlélektől
kap. Se szeri, se száma azoknak a jótéteményeknek, amelyek a „számlájára írhatók”,
de most, a karácsonyi hangulatban rá szegezzük a tekintetünk, még akkor is, ha tiltakozik, hiszen arra még jobban
oda kell figyelni, aki mindig
szép csendben, szinte észrevétlen áll a tettek mögött.

Mezey Sarolta

Kegytemplomból induló élet

Gyönyörű helyen, Csíksomlyón
született. Ott is a kegytemplommal
szembeni kórházban. Amikor édesanyját kiengedték a kórházból, a
kisfiút átvitte a kegytemplomba, és
felajánlotta a Szűzanyának. Ez
egész életére rányomta a bélyegét.
Nagyon vallásos családból származik, a felmenői is azok voltak mind
a két ágon, természetes, hogy őt is
vallásos szellemben nevelték. Édesapja vasutas volt, állomásfőnökként
dolgozott Madéfalván. A nagyszülei
is vasutasok voltak, Gyimesben pályaőrséggel foglalkoztak, elsőkként,
miután a vasút megépült.
– Csíksomlyón végeztem hat
osztályt, aztán édesapámat áthelyezték Marosvásárhelyre, a Maros
Autonóm Tartomány vasúti üzletvezetőségének volt a főnöke, így került ide az egész család. Itt
folytattam a tanulmányaimat a 4-es
iskolában, a Baross Gábor utcában.
Középiskolai tanulmányaimat a Bolyai Farkas Líceumban végeztem.
Innen érdekes fordulatot vett az
életem. Bukarestbe felvételiztem a
vasúti egyetemre. A vizsgán biztosították a tételek fordítását. Nem állítom,
hogy
a
magyarul
felvételizőkkel szemben rosszakarat
volt, de jóakarat sem. A fordító egy
félórával később jött be, miután a
többiek megkezdték a dolgozatot.
Valószínű, hogy a fordítással is baj
volt. Fogjam magamra, lehet, roszszul értelmeztem valamit? Pedig
ebben a tárgyban éreztem erősnek
magam. Nem sikerült a felvételi
vizsgám. Mit tehettem? Hazajövet
megálltam Brassóban, s hogy otthon a sikertelenség miatt ne kelljen
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szégyenkeznem, jelentkeztem a forgalmi iskolába. Felvettek, s amikor
hazajöttem, bejelentettem, hogy sikerült a vizsgám, de nem az egyetemre,
hanem
a
brassói
technikumba. Forgalmistaként dolgoztam Dédán és Nyárádtőn.
Aztán azzal jött édesapám, hogy
valaki megkereste, hogy a három
fia közül ki alkalmas katonaéletre.
Hát egyik sem! – gondolta édesanyám. Nem tudta elképzelni, hogy
valamelyik fiából tiszt legyen.
Mégis elmentem felvételizni. Ekkor
már két testvérem egyetemre járt,
nehéz lett volna a családnak engem
is a taníttatni. Így hát jelentkeztem,
és felvettek a szebeni négyéves katonai almérnöki főiskolába. Tetszett
nekem, mert főként elméleti oktatásban volt részünk, de nem hiányzott a tiszti kiképzés sem. A
technikai oktatás szempontjából nagyon profi intézmény volt, tisztként
megtanultunk mindent, ami a vasútépítéssel kapcsolatos, beleértve a
híd- és alagútépítést, még a távközlést is. Miután az almérnökit befejeztem, a Vaskapuhoz helyeztek,
egy év után már a bukaresti vasúti
építészmérnöki egyetemre kacsingattam. Ezt is elvégeztem, így vasúti építészmérnök lettem. Ezt
követően egy iskolát „adtak”
nekem, a nagyenyedi hidásziskolát
vezettem. Ezzel párhuzamosan főmérnökként irányítottam a vasútépítési munkálatokat, volt úgy,
hogy tizenhét építőtelepen dolgoztunk a hadsereggel. Valójában újjáépítették a vasutat. Kihívás volt
minden hídépítés. Ez azt jelentette,
hogy állandóan utaznom kellett
egyik városból a másikba, egyik
építőtelepről a másikra. Éjszakánként utaztam, nappal irányítottam
az építőtelepeket.
Évtizedek után elárulhatom,
hogy egész Romániában egyedi
volt a nagyenyedi vasúti katonai hidásziskola, ahol tiszteket képeztek
ki. Ma már nem kötelező a katonaság, és nincs vasútépítés sem.
– Soha nem jelentett akadályt,
hogy egy katolikus magyar ember
ilyen „fontos” intézményt vezessen?
– A szakmaiság volt a fontos. Viszont a nyolcvanas évek végén kezdődött a zaklatás amiatt, hogy a
gyermekeimnek magyar nevük van:
Csaba, Levente és Zsolt. Aztán
1989 nyarán, két szívinfarktust követően nyugdíjba vonultam. A katonaorvos azt ajánlotta, hogy
fordítsak több figyelmet az egészségemre. Ez azt jelentette, hogy fi-

em tudom, hányan voltak testvérek,
de az biztos, hogy mind közül ő volt
a legcsendesebb. Kilenc évvel ezelőtt, egy szeptemberi délutánon a Vár sétány fái alatt pihent a fehér szőrgombóc, mit
sem törődve a kutyakiállításokra jellemző
jövés-menéssel, a szépséges versenyzőkkel
és izgatott tulajdonosaikkal. Az ő gazdája –
egy tordai tenyésztő – nem büszkélkedni és
érmet, kupát szerezni jött a rendezvényre – a
pár hónapos uszkár még amúgy sem érte el
a benevezési alsó korhatárt –, hanem azért,
hogy pénzzé tegye őt fivéreivel együtt. Az
apróságnak szerencséje volt. Egy kétgyermekes édesanya talált rá, akivel az első pillanatban egymásra hangolódtak.
– A Lucky, azaz Szerencsés nevet a nagylányom választotta a kiskutyánknak – kezdte
történetét Zita. – A fiam akkor még óvodás
volt, de ő is nagyon örült az új játszótársnak,
babusgatta, gyámbászta is eleget. Lucky sok
mindent engedett, csak a lábát nem hagyta
húzogatni. Amúgy végig olyan nyugodt,
békés maradt, amilyennek az első találkozásunkkor mutatta magát. Kiskorában karácsonyra neki is hozott ajándékot az angyal,
főleg gumilabdákat, azoknak örült a legjobban. Az ünnepi vendégseregtől viszont kölyökként sem volt elragadtatva, olyankor
behúzódott a fenyőfa alá, vagy felkuporodott
a kanapéra, és várta, hogy véget érjen a fel-
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gyeljek arra, mikor és mennyit
eszem, mennyit pihenek. Ugyanis
ezekre a dolgokra addig nem fordítottam hangsúlyt. Voltak nehéz, felelősségteljes időszakok is, például
akkor, amikor Szatmárnémetiben
egy hidat tettünk egyik lábról a másikra. A lényeg az volt, hogy 250
tonnát fel kellett helyezzünk új lábakra. Ez volt életem legnehezebb
munkája. Senki nem végzett addig
ilyen jellegű munkát. Az ilyesmi
felemészti az embert.

„A feleségem mellett nem
lehetett tétlenül ülni”

– Hogyan kezdődött a máltai korszak?
– Negyvennyolc évesen nyugdíjaztak, Nagyenyeden laktunk.
Három hónapig a fotelben ültem,
nem tudtak onnan kimozdítani. Jött
a drága feleségem, s azt mondta,
fényképezd le azokat a hidakat, melyeket építettél, szeretném látni, milyen állapotban vannak. Nem értett
a hidakhoz, de kimozdultam. Utána
arra biztatott, hogy Papp László plébános úr kérésére hoznánk létre egy
céget. Megalapítottuk. A feleségem
vezetőhelyettes volt a máltaiaknál,
bekapcsolódtam a máltai ház építésébe. Miután ez elkészült, hazaköltöztünk Marosvásárhelyre. A
feleségemet egy évre rá, 2002-ben
megválasztották elnöknek. Itt is az
építésre gondoltunk, elkezdtük
gyűjteni a pénzt, hogy felújítsuk a
máltai házat. Tagságunk sem volt,
segítőket kellett beszervezni. 2016
tavaszán befejeztük az épületet.
– Közben folyton tevékenykedtek.
A munka soha sem szünetel a máltaiaknál, kezdve attól, hogy a hidegvölgyi gyermekeknek Mikuláscsomagot készítenek, a menhelylakóknak töltött káposztát készítenek
karácsonyra, kenyeret osztanak a
szegény családoknak, elkészítik az
óriási advent koszorút és így tovább. Mi motiválja?
– A feleségem annyira odaadóan végezte a munkáját, hogy
mellette nem lehetett tétlenül ülni,
éreztem, segíteni kell. Sajnos őt
elvesztettem. Minden évben ruhát
gyűjtünk és osztunk a rászorulóknak, idén három tonna ruhaneműt
sikerült eljuttatni nekik. Kinyitottuk a kapukat, s aki akart, válogathatott a kihelyezett ruhákból.
Minden évben tartós élelmiszert
gyűjtünk, ez olyan akció, amely
során az összes máltai szervezethez élelmet juttatunk. Idén tizenegy Petry üzletben folyt a gyűjtés,

Tulit János megajándékozottak körében Fotó: Facebook/Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat

amit csak úgy tudtunk megoldani,
hogy más helységekből is érkezett
segítség. Csíkszeredában, Kolozsváron is folyik a gyűjtés, ugyanis
a kolozsvári főtitkárság koordinálja ezt az akciót. Tavaly négy
tonna élelem gyűlt össze, de idén
meghaladjuk ezt a mennyiséget.
Nyilvántartásunk van, hová kell
kiszállítani a segélycsomagokat,
és folyamatosan ki is osztjuk. A
marosvásárhelyi Kovács pékség
minden évben hozzájárul a karácsonyi kenyér- és kalácsakcióhoz.
Ezt sohasem szeretik nagy dobra
verni, fénykép közlését is ellenzik, mert nem azért tesznek jót,
hogy ezt nyilvánosságra hozzuk.
Volt olyan, hogy karácsony estéjén este 7 órakor értesítettek, hogy
újabb kenyér- és kalácsmennyiséget tudnak adni. Több mint ezer
kenyérre kell gondolni, amit a
máltai házból karácsony estéjén
vagy karácsony első napján reggeliben ki is osztottunk.
– Ezek szerint karácsonykor
sincs megállás.
– Nincs. Karácsonykor töltött káposztát főzünk, elvisszük az éjjeli
menhelyre, a Szorgalom utcai 18-as

Lucky és az előre hozott ünnep

fordulás. A családi kirándulásokat azonban
meglepően jól bírta, falura rendszeresen magunkkal vittük, és egyszer egy tengerparti
nyaralásra is elkísért. A lányom már komoly
párkapcsolatban élt, és nem is lakott velünk,
amikor megvásárolta a saját kedvencét, egy
yorkshire terriert. Lucky az új családtagot is
azonnal elfogadta, mi több, a kicsi Zara bizonyos dolgokat tőle tanult meg. Bármilyen
nehézség, megpróbáltatás ért, bármekkora hullámok is csaptak néha
össze a fejem fölött,
amikor a kutyánk göndör buksiját az ölembe
tette, minden egyszerűbbnek, átvészelhetőnek tűnt. Így ment ez idén decemberig.
– Akkor mi történt?
– Egy esős, hideg estén Luckyval vásárolni mentünk szokott helyünkre, a Kövesdomb elején lévő üzletbe. Sosem maradt
szívesen otthon egyedül, ezért vittem magammal, és ahogy már annyiszor, akkor is
kikötöttem az üzlet elé. Pár percre hagytam
csak magára, de amikor kiléptem az üzletből, hűlt helyét találtam. Azonnal tudtam,
hogy valaki eloldozta a pórázt, és magával
vitte. Kétségbeesetten indultam a keresésére,

közben telefonon a család többi tagját is
mozgósítottam. A férjem akkor éppen nem
volt az országban, a lányom viszont a párjával szintén tűvé tette a környéket. Rossz idő
volt, alig jártak emberek az utcán, így az sem
volt, akitől érdeklődjünk. Többórás keresés
után hazamentem, és feltettem Lucky fotóját
a Facebookra. Több állatbarátoldalon is
közzétettem, hogy eltűnt, és megtalálója jutalomban
részesül.
Aznap sírva feküdtem
le, és másnap ugyanúgy ébredtem. A keresést persze nem adtuk fel, teljesen átfésültük
a lakótelepet és környékét, de nem jártunk
sikerrel. Csak abban reménykedtem, hogy
aki elvitte, jól bánik vele, és nem engedi szabadon, mert tudtam, hogy nem találna haza.
Advent második vasárnapján, az esti istentiszteleten csak annyit kértem a Jóistentől
karácsonyra, hogy hozza vissza a kutyánkat.
Persze nem csak a templomban imádkoztam
Luckyért. Egy hét múlva ismeretlen telefonszámról hívott valaki. Egy férfi szólt bele a
készülékbe. Azt mondta, a kollégája fia látott a környékükön egy ugyanolyan kutyát,
mint a miénk, és mivel nekik is van négylábú

Karácsonyi történet

és 20-as szociális tömbházak lakóinak, ugyanide édességcsomagokat,
kenyeret és kalácsot is juttatunk.
Tudom, hogy a hajléktalanok hol találhatók, őket is felkeresem, de nem
csak karácsony táján.
– Hogy lehetett átállni a katonás
fegyelemről a civil munkára?
– Nem volt egyszerű átállni a
hadseregből az önkéntesekből álló
szervezet szellemiségére, mert itt
nem lehet és nem is illik parancsokat osztogatni. Itt a Jóisten segítségében, a Szentlélek közbelépésében
bízom, hogy megadja a lehetőséget
a következő lépésekre. A máltai
munka révén saját magam erősítettem. Ha a fotelben ültem volna, már
rég eltemettek volna. Harminc éve
mindig új erőt ad a Jóisten. Azért
éltet, hogy jót tehessek! Sohasem
azért dolgoztam, hogy valamiféle
jutalmat, elismerést kapjak. Nem
gyűjtöttem piros pontokat, de minden jó cselekedet megerősített hitemben. A Máltai Szeretetszolgálat
nélkül nem tudok élni – mondta
Tulit János.
Majd vette a kalapját, s csendben
elsuhant, mint az angyal. A máltaiaknál vártak rá.

kedvencük, annak segítségével megpróbálják magukhoz csalogatni, hogy utána átadhassák nekem. A lakótelepi piacon
találkoztam az illetővel, két másik férfi társaságában várt rám, és velük volt a drága
kiskutyám. Lucky azonnal megismert. Kifizettem a megígért kétszáz lejt, aztán gyorsan
hazamentünk.
– Észleltél bármilyen változást Lucky viselkedésében?
– Amikor beléptünk a lakásba, és újra a
megszokott környezetében találta magát, vonítani kezdett. Valószínűleg így adta tudtára
a világnak, mennyire örül, hogy hazatért. Ezt
leszámítva ugyanolyan volt, mint korábban,
jól evett, nem rezzent össze a tömbházbeli
zajokra, nem húzódott el a simogatástól. Így
biztos lehettem benne, hogy aki elvitte, nem
bántotta. Viszont rengeteget aludt, mint aki
hosszú utazás fáradalmait piheni ki. Hálát
adtam a Jóistennek, hogy visszahozta, és
megfogadtam, hogy soha többet nem kötöm
ki Luckyt egyetlen üzlet elé sem.
– Egy hét sikertelen keresés után még bíztál benne, hogy megkerül?
– Tudtam, hogy az imának nagy ereje van.
Bár a mínusz fokok beálltakor mindegyre
össze is szorult a szívem, nem volt bennem
kételkedés. Számomra idén Lucky hazatérésével kezdődött az ünnep, így ez lesz a leghosszabb karácsonyom.
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Meseországi útlevél Makkai Kingától

Harminc év erdélyi gyermekirodalma

Miben különbözik az erdélyi és a magyar gyermekirodalom, milyen utat járt be Erdélyben az elmúlt
három évtizedben a fiatal korosztálynak szóló líra
és próza, hogyan nevelhető olvasóvá a 21. század
aprónépe? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre
születtek válaszok Makkai Kinga Útlevél Meseországba című könyvének bemutatóján.
A marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium konferenciatermében december 3-án
tartott rendezvényen a szerzővel és a tanulmánykötetet megjelentető Ábel Kiadó ügyvezető igazgatójával, Szikszai Ildikóval Szilveszter László Szilárd
magyar szakos tanár beszélgetett.

Nagy Székely Ildikó

Tabutémáktól óvakodva

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A gyermekirodalmi ,,bumm”

Az első rész három tanulmány egybeszerkesztése, mindhárom különböző irodalmi lapok szerkesztőinek felkérésére
született. Balázs Imre József Korunk-szerkesztő 2010-ben a
2000–2010 közötti gyermekirodalom összefoglalására kérte
fel Makkai Kingát, aki az ezután következő hét esztendőt Fekete Vince, a Székelyföld szerkesztője megbízásából fogta
át, tavaly pedig a debreceni Szép Literatúra szerkesztője,
Lapis-Lovas Anett kérésére a hiányzó időszakot, azaz az
1990–2010 közötti éveket is feltérképezte. A tanulmánykötetben a három periódus időrendi sorrendben körvonalazódik,
és kimondottan a gyermekirodalommal kapcsolatos kérdésekre összpontosít, a kiadásról, könyvillusztrációkról, a különböző fórumokról szóló részek kimaradtak.
– Lát-e különbséget a 2010-es és az azelőtti évek, illetve a
rendszerváltás utáni időszak gyermekirodalmi korszakai között? – kérdezte a szerzőtől Szilveszter László, aki szerint az
erdélyi kortárs líra sokszor igyekszik ,,jól fésültnek” tűnni,
és ez nem biztos, hogy előnyére válik.
– Az 1990-es évek az útkeresés idejének számítanak. A
költők az első és a második Forrás-nemzedék – Páskándi
Géza, Szilágyi Domokos – elveit, kritériumrendszerét viszik
tovább. A változást a 2008-as esztendő hozza, ekkor következik be a gyermekirodalmi ,,bumm”. Az Előretolt Helyőrség
köré csoportosuló fiatal alkotók újszerű verskötetekkel jelentkeznek, szövegeikben megjelennek a tabutémák, és elkezdődik a svéd típusú gyermekversek reneszánsza –
hallhattuk Makkai Kingától, aki ebből az időszakból Fekete
Vince Piros autó lábnyomai a hóban, László Noémi – gyermekekkel összekacsintó, a felnőttvilág visszásságait karikírozó – Feketeleves és Demény Péter Ágóbágó naplója című
kötetét emelte ki. A továbbiakban a szerző Markó Béla Balázs
kertje című, a hagyományos gyermeklírát új témákkal bővítő
kötetéről, valamint Kovács András Ferenc új műfajokat teremtő, a meglévőket – pl. mitológiai tartalmakkal feldúsítva
a verses mesét – megújító és a folklór műfajokat is felfrissítő
gyermekköltészetéről szólt.
Makkai Kinga azt is kiemelte, hogy az erdélyi gyermekirodalomnak a líra mindig is erőssége volt a prózához képest,
hiszen sokkal több alkotó írt verset, mint mesét, meseregényt.
A tehetséges költők felfedezésében, foglalkoztatásában, illetve a gyermekirodalom reneszánszában óriási szerep jutott
a Szivárvány és a Napsugár folyóiratnak.

A moderátor elsőként az erdélyi gyermekirodalom jellegzetességeire kérdezett rá. Makkai Kinga Balázs Imre József
tanulmányára hivatkozva leszögezte, hogy bár a gyermekeknek szóló irodalmunk szerves része a magyar irodalomnak,
megvannak a sajátos jegyei.
– A rendszerváltás utáni erdélyi gyermeklíra és -próza sokkal konzervatívabb. A magyarországi gyermekirodalomban
a 2000-es évek elején végbemegy egy változás, aminek újító
szele hozzánk 5–7 évvel később érkezik el. Ilyen újdonság
például a tabutémák – válás, szülők alkoholizmusa, testvérféltékenység, hiszti, szobatisztaság – megjelenése. Az erdélyi
gyermekirodalom nemcsak tematikailag, hanem tartalmi
szempontból is más, szövegei koncentráltabbak, szigorúbb
kritériumoknak felelnek meg, visszafogottabbak. A magyarországi gyermeklíra és -próza nyelvezete könnyedebb,
maibb, a populáris irodalom kifejezései is helyet kapnak
benne – fejtette ki Makkai Kinga, majd az elmondottakat a
határon túl 2000 után népszerűvé váló Pictures Book, azaz
Képeskönyv példájával támasztotta alá. Az egyetlen mesét
gazdag illusztrációval kínáló műfaj nálunk nem vált igazán
keresetté, az erdélyi szülők ugyanis szívesebben választanak
gyermeküknek olyan könyvet, amiben legalább 15 mese van.
Így a hazai kiadók számára is kifizetődőbb antológiákat, illetve mesegyűjteményeket megjelentetni.
Az Útlevél Meseországba című kötet szerkezetileg három
részből áll – először az erdélyi irodalom történetét térképezi fel a rendszerváltástól napjainkig, majd az olvasóvá
nevelés kérdéskörét tárgyalja, végül kortárs gyermek- Ha róla szól…
A tanulmánykötet második része – az olvasóvá nevelés –
könyveket hoz ,,testközelbe”. A továbbiakban a beszélgetés
kapcsán Szikszai Ildikó megjegyezte, hogy az értő olvasás
is ezt követte.

megtanítása napi szinten jelent kihívást a pedagógusok számára, ezért is fontos ehhez jól használható módszereket kínálni.
– A fiatal nemzedék a gyermekirodalmi szövegek által válhat olvasóvá, de ezt megelőzi a mesehallgatóvá való nevelés
– szögezte le Makkai Kinga, majd Szilveszter Lászlónak a
21. századi tanító feladatára vonatkozó kérdésére válaszolva
a kortárs szövegekben és gyönyörű illusztrációkban gazdag
skandináv tankönyveket hozta fel jó példaként.
– A gyermek akkor érzi magáénak a szövegeket, ha róla
szólnak. A mai gyermekek szeretik a mai nyelvezetben írt humoros és kalandos történeteket, a sorozatokat, a hosszú tájleírások helyett az köti le őket, ha pörögnek az események –
mondta a szerző, aki szerint igazán szerencsések vagyunk,
hiszen az erdélyi irodalom bővelkedik nagyszerű kortárs
gyermekkönyvekben, csak meg kell találni őket. Ehhez nyújt
segítséget a marosvásárhelyi nemzetközi könyvvásáron évről
évre megszervezett olvasóverseny, amely több száz gyermekkel szeretteti meg a mese- és ifjúsági regények világában való
barangolást. A minőségi gyermekkönyv kiválasztásában – ha
a szerző ismeretlen – a kiadó szolgálhat márkanévként, és az
illusztrátor személye is fogódzót nyújthat – tette hozzá Makkai Kinga.

A négyszögletű kerek erdő lakói

A szerző az Útlevél Meseországba című kötetet dedikálja

A kortárs irodalmi kínálatból kóstolót nyújtó harmadik kötetrész kapcsán Szilveszter László arról érdeklődött, volt-e
valamilyen koncepció az egyes költők, írók kiválasztásában.
Makkai Kinga elmesélte, hogy 10–12 évvel ezelőtt Könyvmutatványosok címmel alakult egy Facebook-csoport,
amelyben a világ sok tájáról származó irodalombarátok újonnan megjelenő gyermekirodalmi könyvekről írtak recenziót.
– Mi voltunk a négyszögletű kerek erdő lakói. Arra gondoltunk, mi lenne, ha felvennénk a kapcsolatot a kiadókkal,
és felajánlanánk, hogy egy példányért cserébe írunk a könyvükről. Úgy gondoltuk, hogy szükség van egy internetes magazinra, ahol a szülők a gyermekirodalmi újdonságokról olvashatnak. Arról, hogy ki melyik kötetről ír, nem volt semmi
előzetes megegyezés, rend. Kitettük a könyvet az internetre,
és valaki mindig elvállalta a bemutatását – tette hozzá a
szerző, aki a virtuális felületre számos erdélyi és határon túli
műről írt, ezekből került be szemrevaló válogatás a tanulmánykötetbe.
Az eszmecsere végén a beszélgetőtárs arra kérte a tanulmánykötet íróját, hogy nevezzen meg három kedvenc kortárs
erdélyi gyermekverskötetet és ugyanennyi prózai alkotást.
Makkai Kinga elsőként a Ragyog a mindenség című gyermekvers-antológiát, továbbá Kovács András Ferenc Hajnali
csillag peremén és Szabó T. Anna Tatoktatok című verskötetét
említette, ugyanakkor Fekete Vince gyermeklíráját is kiemelte. A prózai művek közül legelőbb Zágoni Balázs hiánypótló ifjúsági regénye, a Fekete fény sorozat második,
befejező kötete, az Odaát jutott eszébe, majd Szabó Róbert
Csaba Vajon Nagyiját és Demény Péter Hóbucka Hugó a mókusoknál című meseregényét is a kedvencek közé sorolta. A
gyermekirodalmi időutazás a könyv dedikálásával zárult.
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Édesburgonya-pürével, krumplipürével, párolt zöldséggel, párolt rizzsel, sült krumplival tálalhatjuk.
Édesburgonya-püré: két nagyobb édesburgonyát megtisztítok, kockára vágok, megfőzök,
majd leszűröm. Nyolc dkg vajjal, sóval, egy kis darab reszelt gyömbérrel, csipetnyi darált
Rózsa Enikő
kardamommal és 4 evőkanál tejszínnel pürévé töröm, kanállal jól kikeverem. Köretformába
helyezem. Van amikor fele-fele arányban tálalom, vagyis egyik felébe édesburgonya-pürét,
Levendulás vajas keksz
másik felébe sima krumplipürét teszek. Gyönyörű alakot kap. Az egészet vajon átforgatott
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 evőkanál darált mandula, 25 dkg jó minőségű vaj (82 angolzellerszárral spékelem meg, ami egyben különleges dekoráció is.
százalékos zsírtartalmú), 1 kisebb citrom héja lereszelve, 20 dkg cukor, 1 tojássárga, 2 púpozott evőkanál szárított vagy friss levendulavirág, fél tasak sütőpor. A hozzávalókat össze- Céklafasírt
gyúrjuk. Egyszerre szoktam mindent. Golyókat formázok a masszából. A kekszet
Két közepes nagyságú céklát meggofrisütőben sütöm meg. Mivel az én sütőm szívecske alakú, levendulás szívecskék készül- tisztítunk, nyersen lereszelünk a renek. A kekszet dobozokban tárolom, így sokáig eláll. Gyömbérteával, fahéjas-mézes tejjel szelő nagyobb lyukú felén. Nem
maga a kényeztetés!
csavarjuk ki a levétől, ez nagyon fontos. Sózzuk, borsozzuk, 4 cikk zúzott
fokhagymát, csipetnyi szerecsendiót,
1 kávéskanál darált diót, 3 tojást, 6
evőkanál krumplipelyhet adunk
hozzá. Összedolgozzuk. Ha a maszszánk nem formázható, azt jelenti,
hogy még egy evőkanál krumplipelyhet igényel. Kb. két percig állni
hagyjuk, majd formázzuk. Serpenyőben kevés olajon mindkét oldalát átsütjük. Jégsalátával és joghurtos
öntettel is fogyaszthatjuk, de pirított
kenyérrel, illetve bármilyen körettel
egészséges és laktató, finom étel.
Jégsaláta joghurtos öntettel: A salátát megmosom, kézzel összetördelem. Egy pohár joghurtot egy lime
levével, kevés zúzott fokhagymával,
egy mokkáskanál mustárral, 2 vagNarancsos, fűszeres ünnepi kacsasült
dalt mentalevéllel, pár szál vagdalt
A megtisztított kacsacombot sózom, borsozom, majd 1-2 órára a hűtőben pihentetem.
metélőhagymával, egy darabka vagA hús mindkét oldalát 1-2 perc alatt hirtelen átsütöm, majd visszahelyezem a zsiradékba. dalt chilivel, fél mokkáskanál majoránnával (szárított is lehet) jól kikavarok, belehelyezem
Három cikk fokhagymát (csak a külső héjától tisztítom meg, egészben hagyom), 3-4 szál a jégsalátát és átforgatom. Kevés extraszűz olívaolajat és balzsamecetet locsolok rá.
rozmaringot, egy kávéskanál aprított majoránnát, pár darab szemes borsot és egy narancsot
Lencsefőzelék füstölt kolbásszal (csülökkel-sonkával is készíthető)
kettőbe vágva a hús mellé helyezünk.
A húst egy kisebb narancs lereszelt héja és zúzott fokhagyma egyvelegével kézzel bekenjük. Ráöntünk 2,5 dl vörösbort (pl. pinot noir), annyi vizet, hogy ellepje, és puhára pároljuk,
időnként átfordítjuk. Amikor a hús puha, a fedőt levéve zsírjára sütjük. Amikor serceg, azt
jelenti, már nem tartalmaz vizet, és a kacsapecsenyénk elkészült. Legvégül kevés piros fűszerpaprikával szórom meg, és a pecsenyezsírral többször meglocsolom a húst. Krumplipürével, párolt vörös káposztával kínálom.
Vörös káposzta: a káposztát legyalulom, majd kevés olajon egy kisebb fej hagymát megpárolok. Hozzáadom a kis fej gyalult káposztát, 2 evőkanál mézet és kb. 5 percig átforgatom,
folytonosan kevergetve. Sózom, borsozom. Egy evőkanál köményt, egy evőkanál szárított
vörös áfonyát és egy ujjnyi őrölt fahéjat teszek hozzá. Puhára párolom, a legvégén egy evőkanál balzsamecetet adok hozzá.
A kacsát édesburgonyával is kínálhatjuk. A családom ezzel jobban kedveli.
Ehhez három édesburgonyát (batátát) megtisztítok a héjától, és vastagabb hasábokra
vágok. Fél vajat megolvasztok. Belehelyezem az édesburgonyát, sózom, borsozom. Fél dl
vizet töltök rá, majd lefedve pár perc alatt puhára párolom.
Vagdalt petrezselyemzölddel megszórva tálalom.

A száraz lencsét este beáztatjuk, akárcsak a száraz paszulyt. Egy nagyobb fej hagymát
egy kisebb összedarabolt murokkal kevés olajon puhára dinsztelünk. Hozzáadjuk a beáztatott
lencsét. 1-2 babérlevelet, szemes borsot, sót, egy leveskockát adunk hozzá, és feltöltjük vízzel. Puhára főzzük. Két púpozott evőkanál lisztet, egy kávéskanál pirospaprikát (kapható
füstölt pirospaprika-őrlemény is, én a lencsénél ezt használom) egy pohár vízzel simára dolgozunk, és a lencséhez adjuk. Legvégül jön hozzá 2-3 evőkanál paradicsompüré. Én, mivel
pikánsan szeretem, még fűszerezem, fokhagymával, chilikrémmel. A füstölt kolbászt külön
megsütöm, és a lencsefőzelékkel fogyasztjuk.

Áfonyás-mangós sajttorta

Spárgával, cheddarral, paprikával töltött pulykamelltekercs

Hozzávalók: a tortalaphoz: 200 g jó minőségű vaj, 220 g Oreo keksz összezúzva, 2 közepes nagyságú mangó; a krémhez: 600 g Philadelphia sajtkrém (natúr), 400 g mascarpone,
5 tojás, 20 dkg porcukor, 2 lime leve; a bevonásra: 250 g mascarpone, 2 evőkanál fekete
áfonya (ebben az időszakban fagyasztott).
Elkészítés: Egy kerek tortaformát (normál méret) vajjal kikenek. A vajat felolvasztom, és
az Oreo kekszőrleményt hozzákeverem. A formába öntöm, jól lenyomkodom. A mangókat
meghámozom, ízlésesen feldarabolom, és beborítom vele a kekszes masszát.

Hozzávalók: 1 kg csont nélküli pulykamell, 9 darab zöld spárga, egy piros kaliforniai paprika, 15 dkg cheddar kockára vágva (nem reszelem), só, bors, 5 tojás, liszt és prézli.
A pulykamelleket szeleteljük, kipotyoljuk, jó nagy szeleteket kapunk. Sózzuk, borsozzuk. Vékonyra felvágott kaliforniai paprikát, szeletenként 3 zöld spárgát ráhelyezek a hússzelet közepére. A spárga tetejére kockára vagdalt cheddart szórok. A húsokat kétfelől behajtom és felgöngyölöm. A húshengereket lisztbe, majd felvert tojásba,
legvégül prézlibe forgatjuk. Bő olajban, lassú tűzön aranysárgára sütjük. Ha látjuk,
hogy nem egyenletesen sül, átfordíthatjuk. Az elején kb. 7 percig lefedve sütöm. Hurkapálcikával ellenőrizzük, hogy jól átsült-e a húsrolád. A húsokat kiszedjük és pihentetjük.

A Philadelphia sajtkrémet, a mascarponét, a tojást, a cukrot, a lime levét kézi habverővel
finoman kikeverem. Nem krémesítem sokáig, mert süléskor emiatt megrepedhet. Ráöntöm
a mangóra és egy spatulával szépen elegyengetem. Előmelegített sütőben 8-10 percig 190
fokon, majd 160 fokon még 35-40 percig sütöm. Ekkor kikapcsolom a sütőt, de egy ideig
még nem veszem ki a tortát. Ha még remeg a közepe, semmi gond, ugyanis amikor kihűl,
megdermed. Egy egész éjszakán át hagyom hűlni.
Így is fogyasztható, például csoki-vanília fagylalttal, gyümölcsvelővel vagy aromás gyümölcsöntetekkel. De be is vonhatjuk. Ehhez a mascarponét cukor nélkül simára keverjük,
hozzáadjuk az áfonyát. Gyönyörű színű krémet kapunk, amivel bevonhatjuk a tortánkat. A
díszítés a fantázia dolga. Jómagam sosem tudok két tortát ugyanúgy díszíteni.
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Karácsony gyerekszemmel

Karácsony közeledtével mintha az emberek egy kicsit jobban odafigyelnének a mellettük élőkre, a
kevésbé szerencsésekre, ebben az időszakban egymást érik az adománygyűjtések, adakozások, megpróbálunk kissé jobbak lenni, valami jót cselekedni.
Szeretetcsomagokat állítunk össze, elmagyarázzuk
a gyerekünknek, hogy mennyire fog örülni a már
megunt játékainak, ruháinak, mesekönyveinek egy
szegény gyerek, aki talán nem is ír az angyalnak,
mert már megtapasztalta, hogy úgyis hiába. Illetve, ha eljuttatunk egy nehéz helyzetben élő családhoz némi élelmiszert, aminek a megvásárlása
számunkra nem jelent anyagi terhet, a család tagjai nem üres asztalt ülnek majd körbe a szentestén.
Vannak azonban körülöttünk olyan emberek, olyan
jótevők, akik nem csak a karácsony előtti időszakban, hanem az év 365 napján azon fáradoznak,
hogy könnyebbé tegyék azoknak a mindennapjait,
akikkel kevésbé volt kegyes a sors. Néhány ilyen
köztünk járó „angyalt” kértünk meg, hogy meséljenek gyermekkori karácsonyi emlékeikről.

Menyhárt Borbála

Mi ez, ha nem varázslat?

Csata Éva, a Hifa Románia Egyesület igazgatója
– Ez az időszak mindig is a családról szólt. Minekutána
édesanyám, illetve én magam is az Éva nevet viseljük, így
nem csak Jézus születését és a családi összetartozást ültünk
össze megünnepelni, hanem a névnapunkat is.
A karácsony azonban nem csak egy napot jelentett. Hanem
a készülődés teljes időszakát. Amikor édesanyám hazaérkezett a titkon vásárolt ajándékokkal, és elrejtette azokat. Amikor, három testvér, döntést hoztunk a szekrény előtt ülve,
hogy akkor most felkutatjuk-e az ajándékainkat, vagy izgatottan megvárjuk vele az angyaljárást – amiben utolsó percig
hittünk is meg nem is.
Földszinten laktunk. Az angyaljárást mindig hatalmas
misztérium övezte. Az angyallal nem mindenki találkozhatott. Egyedül a felnőtt férfiak. Ergo, édesapám. Aki bement a
nappaliba, és becsukta az ajtót maga mögött, mialatt a fát és
a díszeket behordta az erkélyen át. Mi csak annyit láttunk,
hogy apa bemegy üres kézzel, majd amikor kijön, és eljön az
angyalozás ideje – van fa, és ott vannak az ajándékok. Mi ez,
ha nem varázslat? – gondoltuk csillogó szemmel.
A családi összejövetel estére teljesedett ki. Eljöttek a nagynénik, nagybácsik, nagyszülők, és együtt vacsorázott a család. Az ünnepi hangulatot énekszóval repítették a magasba,
amit egy, a szomszédomban élő fiatal hegedűjátéka tett feledhetetlenné.
Anyáék gyakran elmesélik, hogy a toronyórának láncostul
soha nem örvendtem annyira, mint az egyik nagynénémtől
kapott olcsó, kis műanyag játékoknak. Ezen mindig sokat nevettek, ma is a családi legenda része. A későbbiekben, amikor
a családunk szétszakadt, akkor is igyekeztünk megőrizni az
ünnepet. Pótolni a pótolhatatlant kedves ajándékokkal, szeretettel, hagyományok őrzésével és az elmaradhatatlan templomi jelenléttel.
Egyik sem volt több vagy kevesebb, mint a másik. Más
volt. Mindre szeretettel emlékezem. És igyekszem gyermekeim életébe belopni belőle azt, ami kinyitja a szívüket arra
a páratlan és felfoghatatlan szeretetre, amit karácsonykor ünneplünk.
Hát mi ez, ha nem varázslat?

Karácsonykor mindig boldog vagyok

Bakó B. Pál ferences szerzetes (Pál atya)
Gyerekkoromat Marossárpatakon töltöttem. Ott születtem
1954. július 23-án. Nagyapám, édesapám asztalosmesterek
voltak. Hálával gondolok vissza gyermekéveimre, amit az
Alsó utcában megéltem. Mély nyomot hagytak ezek az időszakok, évek a lelkemben. Szeretettel, sőt meghatódva gondolok vissza például az ünnepekre. Annak ellenére, hogy a
’60-as évek elején volt a kollektivizálás a maga fájdalmaival,
keserveivel, mégis a karácsony keresztény jellege hatotta át
az egész falut, a családunkat. Édesapám, édesanyám sokat
adtak arra, hogy nekünk, gyerekeknek a karácsony a maga
tartalmával, külsőségeivel élményszerű legyen. Szentestén 7
órára elkészült a töltött káposzta füstölt csülökkel. A maga
jellegzetes illatával elvarázsolta a házat, még az udvart is.
Ehhez hozzájárult a kemencéből frissen kiszedett mákos kalács ünnepi hangulatot teremtő csodálatos párolgásának a beszippantása. Felejthetetlen volt. Karácsonykor ma is, 66.
évemben is ezt keresem, ezeket az ünnepkísérő kellékeket.
Ha nem is jön össze a körítés, ezekben a pillanatokban, akárcsak gyermekkoromban, ugyanúgy átérzem.
végére értem. Máig ismeretlen forróság öntött el, amikor kiállhattam kis közösségünk tagjai elé. Úgy éreztem, igencsak
csonka családom végtelenné tágul. Mintha már nem csupán
egy nagymamám lenne, hanem tucatnyi, és mintha édesapám
is büszkén hallgatna a sorok között…
Úgy alakult, hogy az igazi maturandusom is e falak között
zajlott. Épp szenteste második legizgalmasabb pontjához érkeztünk, az ünnepi istentisztelet végén a templom kapuja felé
indultunk, ahol néhány nagymama álruhába bújt angyalként
osztogatta a szeretetcsomagokat. Nagyon izgalmas volt a sorban állás, hiszen bőven volt alkalom bármit beleképzelni
azokba az angyali, szeretettel összeállított csomagokba. 13
éves lehettem, amikor a főbejáraton úgy mentem ki, hogy
senki sem nyomott a kezembe karácsonyi csomagot. Az angyalok rám se néztek, vagy még az is lehet, hogy átnéztek
rajtam… Azóta soha többé nem kaptam karácsonyi csomagot
a templomban.

Lesz idén is szaloncukor…

Aztán vártuk az angyalt. Szüleink igyekeztek minél előbb
ágyba küldeni minket. Végképp nem értettem, hogy miért
kell most ezt csinálják? Minden karácsonykor miért kell nekünk, gyerekeknek olyan korán ágyban lenni? De szüleink
nem voltak megalkuvók. Menni kellett. Aludni kellett. Sokat
bosszankodtam emiatt. Eközben családunkhoz csoportokban
érkeztek a kántálók. Édesanyám a bekérezkedés után egy
eléggé tágas szobában fogadta őket. Az asztalon kalács, pálinka, bor, gyakran sült kolbász is volt, mellette araszos, kemencében sütött házi kenyér, szépen felszeletelve. Amolyan
jó vastag szeletekben álltak, ahogyan falun szokás.
Éjféltájban a kis ezüstcsengő hangjára ébredtünk. Ilyenkor
jött az angyal. Sohasem láthattuk, mert amire felöltözködtünk
volna, ő már el is ment, de otthagyott egy gyönyörű fenyőt,
a hajópadlótól a gerendás plafonig, minden jóval, széppel
megrakva. Volt ott szaloncukor, még több piros alma, dió,
sárga sztaniolpapírral bevonva. Jobb időkben még aszalt füge
is, kendercérnával felkötve. Sok csillogó, ezüstösen fénylő
gömb himbálózott a karácsonyfán. Igen bizony, mozogtak ott
a díszek, hiszen az angyal abban a minutumban rakta le. Ezt
már csak el kellett hinni, hiszen igazolták a lengő, ingó tárgyak.
Csodálatos volt ezt látni, megtapasztalni. Felejthetetlen
boldogság volt. Azóta sem díszítek karácsonyfát. Azóta is
várom, hogy az angyal hozza, kapjam készen. Ha magától
nem jön össze, hogy feldíszítve lássam a fenyőt, hát akkor
megszervezem. Így is, úgy is, de nekem még ma is igényem
van, hogy jöjjön az angyal. Ettől is boldog tudok lenni minden karácsonykor.

Angyali felnőtté avatás

Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszolgálat vezetője
Kicsit mindig is féltem az ünnepektől. Ahhoz túlságosan
megóvott gyermek voltam, hogy aggodalmaskodó lettem
volna. Ahhoz viszont már eléggé érett gondolkodású, hogy
hozzáképzeljem azokat a fárasztóan szürke és eseménytelen
napokat, amelyek az ünnepek elteltével zuhantak rám. Ezektől a mai napig iszonyodom Az ünnepeket viszont mindig nagyon vártam, különösen a karácsonyt.
A fázás remegéséhez hasonló állapot lett úrrá rajtam, valahányszor szavalni (távol állt az a versmondástól…) készültem a karácsonyi műsor alkalmával a nagyváradi
csillagvárosi református egyházközségben. Lelkes nénik és
bácsik elismerő hangja csendült fel, amint az ünnepi strófák

Rózsa Enikő, a fületelki szegény gyerekek „őrangyala”
Rám nézett szomorú szemével, de láttam, nincs amitől
félnem, mivel biztatóan pislogott. – Lesz idén is szaloncukor! – suttogta édesanyám.
Gyermeki naivsággal hirtelen varázslónak véltem, hiszen
a kőkemény rendszer üres polcokat kínált az embereknek a
boltokban. Húgom, Lia Balázs, tésztanyújtóval szaladgált felalá, és ropogós nevetés közepette édesanyám kötényébe fúrta
édes pofiját.
De boldogok voltunk… összetartoztunk. A húgom cukorzáport szórt mindenkire: Szépek leszünk – ezt ismételte.
A szekrény tetején lapult a kincs, a minden évben gondosan kisimított színes sztaniol, amit féltve őriztünk évről évre.
Koncz nanyóm vacsorára hívott, de ezen az estén nem tudtam
enni egy falatot sem. Édesanyám varázsolt: színezte, kavarta
a cukrot, és én csak ámultam. Édesanyám egy tündér, szaloncukrot készít!

Volt málnás, csokis, narancsos.
Egy örökkévalóságnak tűnt, míg kihűlt és becsomagolhattuk a varázspapirosba.
Kint nagy pelyhekben hullt a hó, bent pedig csoda történt,
pompázott a fenyő.
A legfinomabb töltött káposzta rotyogott a fazékban, és nagyon meleg volt.
Édesanyám védelmező szeretete melegített minket és mindent. Nem volt műsor a tévében, sem internet, sem telefon…
csak dudorászás és nevetés. Húgom „énekesnő” volt, én „jégtáncos”, és nevettünk, úgy igazán, nem görcsösen, hanem ünnepiesen.
Béke volt a házban, az udvaron, a templomban, a faluban
és a szívekben.
Meghitt volt minden, igazi hittel áthatott karácsony!
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A karácsony a szeretet, a család ünnepe. Ilyenkor megrohanjuk az üzleteket, a
nagyáruházakat, hogy szeretteinknek valamilyen tárgyat,
használati eszközt vásároljunk, amivel meglepetést,
örömöt szerzünk a címzettnek. De vajon elég-e, ha csak
az év egy napján tüntetjük ki
egymást ilyen megkülönböztetett figyelemmel, a szeretet
tárgyi jelképeivel? Gondolunk-e azokra, akiknek a sors
kevesebbet adott?

Vajda György

Marcika óvodáskorú kissrác. Cipőjét elnyeli a lovarda homokkal
kevert, sáros, nedves talaja. Ügyet
sem vet rá. Oktatók kísérik egy falépcsőig, Gitta, egy tizenhét éves
kanca mellé. A ló türelmesen vár,
míg a kis lovas voltizshevederbe ül.
Aztán szárvezetéssel lassan elindul.
Lépeget, s ő is érzi, hogy részese
mindannak, ami a közvetlen környezetében történik. A cirkuszban
látott akrobatamutatványhoz hasonlóan Marcika hátradől, és úgy lépegetnek tovább. A ló közben mintha

szeme sarkából figyelné lovasát, aki
lassan – segítséggel – felül és előredől, hozzásimul a nyakához, átöleli. A ló lassan, óvatosan elindul.
Majd karikák kerülnek elő, és más
eszközök, amelyekkel különböző
gyakorlatokat végeznek lóháton,
járás közben. Miután befejezik a
műveleteket, a ló a lépcső elé lép.
Marcikát lesegítik, ő büszke lovasként megfogja a kantárt, és kivezeti
Gittát. A ló a fejét odatartja a gyerekéhez. Elbúcsúznak.
Marcika autista. Édesanyja
meséli, hogy akkor vették észre a
tüneteket, amikor nem játszott kellőképpen a játékaival, s bár elért
egy bizonyos a kort, nem szólalt
meg. Nem kommunikált a testvéreivel, nem reagált a külvilágra, csak
amire akart. Nyilvánvaló jelek voltak…
– Nem betegség, csupán egy állapot, amiben van, lehet fejlődni, de
kigyógyulni belőle nem. Tavaly az
óvodából értesültünk arról, hogy a
Közösségért Alapítvány és a Mol
Románia Gyermekgyógyító programja keretében különböző fogyatékkal élő gyerekek számára
élményterápiás pályázatot hirdetnek. És így értesültem arról, hogy a
lovasterápiás pályázat nyert. Márciusban kezdtük a lovaglást. A beszédkészségét szeretnénk fejleszteni. Már vannak eredmények. Egykét szavas mondatokban beszél.
Eleinte félt a lótól, nem akart felülni

Lélekangyalok lóháton

rá, nem engedte, hogy feltegyék rá
a sisakot, gerincvédőt. Most már elfogadta a lovat és a vele járó kellékeket. Megbarátkoztak egymással.
Marcika nyitottabb, nyugodtabb lett
– mondja az édesanya.
A Gecse Dániel Alapítvány 2-es
Számú Inkluzív Oktatási Központjának pedagógusai 2018-ban pályáztak a Közösségért Alapítványon
keresztül a Mol Romániához, amiben lovasterápiára kértek és kaptak
támogatást. A helyszínt a vajdaszentiványi Art Equest Egyesület
biztosította. A nyolc hónapos pályázati időszak alatt tizenhat halmozottan sérült gyerekkel foglalkoztak.
Miközben két lóval végezték a gyakorlatokat, tizennégy társuk zenei
foglalkozáson vett részt. A zeneterápiával Halmen Emese, a lovassal
Gál Kinga gyógypedagógus, Pokorny Emese logopédus és Molnár
Mária gyógypedagógus foglalkoztak. Szakirányú képzésen vettek
részt, ahol elsajátították azokat a
gyakorlatokat, amelyeket lóháton
lehet végezni. A lovakat is hozzá
kellett szoktatni a zajhoz, a kiszámíthatatlan reakcióhoz és ahhoz, a világban az apró lépéseknek is
hogy megfelelően reagáljanak a jel- örülni kell. Nekik is és nekünk is.
zésekre. A pályázat lejártával Jakab Másként nem lehet – mondja Pokorny Emese.
– Ha valami nyomaszt, idegesen
jövök a lovardába, azonnal megérzik a gyerekek és a lovak is. Volt,
amikor kifelé mosolyogtam, de közben szomorú voltam. Egy Downszindrómás gyerek átölelt, és azt
mondta, ne sírj… Nevetnem kellett,
pedig belül sírtam. Egy ilyen kapcsolat megerősít – teszi hozzá Gál
Kinga, majd Emese folytatja:
– A sérült gyerekek sokkal nyitottabbak, őszintébbek. Mi pedig
emiatt egy picit sebezhetőbbé válunk a „kinti” világban… De lehet,
hogy csak érzékenyebbek.
– Ez a munka kiváltság. Ha a terápiában részt vevő örvend, és szereti azt, amit csinál: felülni a lóra,
kapcsolatba kerülni az állatokkal,
akkor óriási kapu nyílik arra, hogy
elsajátítsa azokat a gyakorlatokat,
amelyekkel a különböző készségeit
fejleszthetjük. És nem csak egyéni
eredmények vannak. A gyerekek
jobban megismerik egymást. A projekt folyamán tapasztaltuk, hogy
egy adott pillanatban a gyerekek elRékával folytatták a tevékenységet, kezdtek egymásra figyelni, felegymást
finoman
a későbbiekben csatlakozott a prog- ügyelni,
ramhoz Pokorny Emese és több ön- fegyelmezték és gondoskodtak egymásról, egy közösség alakult ki a
kéntes is.
– A barátaim között vannak sé- foglalkozások előrehaladtával –
rültek. Együtt nőttünk fel. Kiváltsá- magyarázza Kinga.
A lovak a legjobb segítőtársak –
gosnak érzem magam, hogy
fogyatékosokat taníthatok. Az a mondják a terápiát vezetők. A tizencélom, hogy örömöt szerezzek hét éves Gitta és a tizennyolc éves
nekik és szüleiknek. Néha össze Gertrúd türelmesen „állják a sarat”.
kell szorítanod a fogad, de végig A készségfejlesztő gyakorlatok
kell csinálni a gyakorlatokat. Ebben mellett külön „feladat” megismer-
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Fotó: Nagy Tibor

kedni a lovakkal, a lóápolással.
Aztán meg kell tanulni kapcsolatot
teremteni a lóval, hiszen az állat
minden impulzusra reagál. Különböző jelzések vannak arra, hogy lépésben járjon, ügetésbe fogjon vagy
vágtázzon. Fontos a kölcsönös bizalom, a szeretet és a segítőkészség.
Volt olyan gyerek, aki a homoktól

– Azok a kollégák, akik halmozottan sérült gyerekekkel kezdenek
dolgozni, gyakran csalódnak. Először én is ezt éltem meg, majd egy
idő után átértékeltem a sikert. Mert
enélkül nem lehet dolgozni. Ha átértelmezed, hogy mit jelent számodra a siker, az önzetlen, az
őszinte odaadás, a szeretet, akkor

is félt. Nem mert belépni a lovardába, nem akart felülni a lóra, kapcsolatot kialakítani – de sikerült.
Az állatok nagyon megérzik, ha
nyitott szívvel, szeretettel közelítenek feléjük. Amikor a terápiában
részt vevő kisgyerekek simogatják
őket, gyakran lehunyják a szemüket, teljesen rájuk hangolódnak.
Soha nem volt olyan, hogy a lovak
megmakacsolták volna magukat,
vagy valamelyik gyerek felé rúgtak
volna, netán elszaladtak volna a
gyakorlat ideje alatt.
– Egyszer tolószékes gyerekeket
hoztunk ki, akik nem tudták elérni
a lovakat. Az egyik gyerek maga
felé rántotta a kötőféket. A ló beállt
kettőjük közé és lehajolt. Odatartotta a fejét, hogy simogassák. Egy
másik mozgássérült kisfiú, aki hallókészüléket is viselt, első alkalommal került lóközelbe. Egyszer csak
elkapta a kötőféket, és összevissza
húzogatta. Erre a nagyon szelíd
Gertrúd ráhajtotta a fejét a kisfiú fejére, és sokáig úgy álltak ott, mintha
beszélgettek volna. Filmbe illő,
megható jelenet volt… Ez volt az
igazi, feltétel nélküli szeretet jele –
mondja Kinga, majd Emese hozzáfűzi:

tudsz velük együtt nevetni. Mert az
is siker, ha több hétig tartó terápia
után a gyerek magától felül, figyel,
megsimogatja a lovat, ráfekszik a
nyakára, és a fáradságos gyakorlat
után büszkén vezeti segítőjével kötőféken a lovat az istállóba. Ez valósággal csoda. És ennek a kicsi,
mindennapi sikernek együtt örülünk: a terápiát végzők, a résztvevők és a szülők. Kell-e ennél
nagyobb ajándék?
Elhagyjuk a Luc-patak melletti
lovardát. Ahogy lassan beérünk
Sárpatakra, távolról csak a Zichykastély sziluettje és a dombon álló
református templom tornya látszik.
Ünnepre készül a falu, a város, az
ország, a világ. Jön a karácsony, a
szeretet ünnepe. Vajdaszentivány
azon helyek egyike, ahol vannak,
akik nem csak ünnepkor nyújtanak
többet másoknak, olyanoknak, akiknek kevesebb adatott meg testiekben. Számukra a szeretet, a törődés,
az odafigyelés nagy ajándék. És
mindaz, amit ők is adnak azoknak,
akiktől kapnak. Sokan vannak, sokfelé a nagyvilágban ebben a helyzetben. Értük is szóljon szentestén a
Csendes éj!
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SCHÜTZ…
(SZÍNÉSZNŐ)

Ð

uq

q

JApÁN
VÁROS
(ANGOLUL)

FOLYADÉKOT
TöLT

D

q

q

KAMIONJELZÉS

Ï

RóMAI 50

SÁTORBEJÁRAT!

q

…CERETELI
(GRÚZ KöLTŐ)

u

u

ISKOLAI
ÜLŐHELY

q

A KöLTŐ
NEVE u

… ROY
(w. SCOTT
REGÉNYE)

q

uq

u

uq

uq

TORINó
FOLYóJA

u

u

ITALT IVó

u

uq

MAGYAR
AUTóJEL

KÉZZEL
TARTó

q

TALÁN!

VAJDASÁGI
ÍRó (NÁNDOR)

A JóD
VEGYJELE

SZILÁRDULó
TöMÍTŐIDŐMÉRŐ
ANYAG

q

u

pARIpA

uq

q

q

AMERIKAI
ZENE

q

pÁGER…
(SZÍNÉSZ)
CINNEL
KEZEL

u

SZIBÉRIAI
FOLYAM

…CApONE
(GENGSZTER)

pOZITÍV
póLUS

JERUZSÁLEMI
DOMB

q

pÁROSAN
ELŐZ!

q

KICSINYÍTŐ
KÉpZŐ

u

q

BENEDEK…
(MESÉS)

NAGY KONSTANTIN SZÜLŐVÁROSA

uq

uq

uq

u

q

BASZK TERRORSZERV.

u

uq

NÉMA NŐK!

u

u

CIN

FÉRFI ÉNEKHANG

LATYAK

ELŐTAG:
NAGY

q

476-IG
TARTOTT

LAppFöLDI
FINN Tó

Ð

q

q

u

SZOLNOK
FOLYóJA

q

SEBESSÉGET
CSöKKENT

LITER
(RöV.)

q

u

u

NYÍL MUTATJA NÉHA

…DEREK
(SZÍNÉSZNŐ)

q

uq

AZ ARGON
VEGYJELE
VULKÁNI
KŐZET

Ő KöVETKEZIK

u

uq

NŐI NÉV
(SZEpT. 16.)

q

NŐI NÉV V.
AUTópÁLYA
VASARELY
MűVÉSZETE

RANGJELZŐ
ELŐTAG

A STRONCIUM
VEGYJELE

KöNNYEZÉS

u

KöLTŐ
(JÁNOS)

AZ ARZÉN
VEGYJELE

KIpUSZTÍTó

uq

q

JóTÉKONYKODIK

INDIAI KIRÁLY VOLT

EZEN!

RUHADARAB

u

KNOCK OUT
(RöV.)

q

NöVÉNYTELEN

TESTEDZÉS

u

u

uq

uq

q

q

q

u

u

…-MóG
(DOHOG)

q

VÍZKIEMELŐ
SZERKEZET

NEMESFÉM
NEVES
FOCISTA V.
(FERENC)

BORIVó

KIRÁLYI
SZÉK

q

u

q

JóZSEF
ATTILA
KöLTEMÉNYE

NÉpES
ÁLLAM

AZ óN VEGYJELE

SKÁLAHANG

q

q

CSODATEVŐ
KEHELY

…GROS
(NAGYBAN)

A VOLGÁBA
öMLIK

O

q

FIATBELSŐ!

u

uq

uq

uq

q

KARMESTER
(ALBERTO)

q

q

AZ IRTISBE
öMLIK

KIABÁL

SZÉp VITÉZ

BăRăGANI
Tó

Ï

ÉBRED

SZORÍTó

q

AZ EGYIK
TOLSZTOJ

u

q

u

u

TILTóSZó

EGYEDÜL
(ANGOL)

CSEH FESTŐ
(MIKOLÁS)

ORVOSI KÉS

q

u

q

Ð

uq

q

GÉpEMBER

HÍM MADÁR

u

A RUTÉNIUM
VEGYJELE

u

q

q

NÉVELŐ

q

KIpLING
ELEFÁNTJA

JOGVITÁT
FOLYTAT

TöMB

q

OLASZ
AUTóJEL

q

INDÍTÉK

A NOSZTY
FIÚ… (MIKSZÁTH)

SHAKESpEARE-KIRÁLY

uq

VÉRFAKTOR
óÍR ÍRÁSMóD

TEMESVÁRI
ÍRó (ÁDÁM)

q

AZ IpA
pÁRJA

u

uq

uq

uq

u

EGYEM!

…CApONE
(GENGSZTER)

u

DOKTOR
(RöV.)

ÁLLóVÍZ

ENS… (VALóSÁGOS
LÉTEZŐ)

BUDpESTI
EGYETEM

q

uq

q

E

HALLGAT A
SZAVÁRA

u

u

q

HUNYADI
LÁSZLó
NÁDORA

u

SZINTÉN
NE

OLASZ
SZERELEM

uq

q

q

…KEZEKKEL NÉMET ÉS
MAGYAR
(GLADSAUTóJEL
TONE)

ELÉG
(LATIN)

q

q

SZóBA HOZ
ANTONOV
REpÜLŐGÉpE (RöV.)

Ê

TAVI NöVÉNYZET

q

GYÍKFAJTA

póTMAMA

q

u

…pACINO
(SZÍNÉSZ)

q

u

u

óCEÁNJÁRó
HAJó

u

TÁMOGAT

Ê

ASSZONYNÉVKÉpZŐ

q

CSEH FESTŐ
(MIKOLÁS)

Ð

q

u

q

q

MIKSZÁTH
FELESÉGE

FÉRFINÉV
(ÁpR. 10.)

SZEGECS

pÁRT!

q

FÉLSZ!

…LÉC
(SZÁMOLóESZKöZ
VOLT)

q

FOLYADÉK

uq

TöRöK
VÁROS

BRAZIL ÍRó
(JORGE)

u

u

A SZÁVÁBA
öMLIK

uq

JUpITERHOLD

CSApAT
(ANGOL)

q

q

q

Ê

UDVARIAS
MEGSZóLÍTÁS

u

BALATONp.
HELYSÉG

MADONNA
FILMSZEREpE

uq

q

GYILKOL

MEGY,
MűKöDIK

SZÉp VITÉZ

NÉM. SZEM.
NÉVMÁS

FRANCIA RT.

SpIELBERG ÁBRAHÁM
űRMANóJA FELESÉGE

CSÚNYA,
ROSSZ

uq

…EKBERG
(SZÍNÉSZNŐ)
pÁRATLAN
DÁKó!

q

u

uq

q

E
Ê

q

ISZKOL

A rejtvény fősoraiban
egy órómai költő
(Quintus … Flaccus,
i. e. I. század) nevét
és egyik szentenciáját
idézzük.
2.

LONDONI
KÉpTÁR

HÍM
ÁLLAT

TESTRÉSZ
RÉSZE

q

SOKBA
KERÜL

Ê

u

TRópUSI KEMÉNY FA

q

ROMÁN
SZABVÁNY

u

q

SKÁLAHANG

TERMÉST
BETAKARÍT

ÁLOMBA
RINGATÁS

SóVÁROG

q

óRóMAI
HÁZI
ISTENEK

VEGYJELE

u

…AVIS (RITKA
MADÁR)

É

ARAB
ÁLLAM

TENISZKUpA

A NÁTRIUM u

IZLANDI…
(V. HUGO
REGÉNYE)

TETSZÉSNYILVÁNÍTÁS

Ê

1.

u
TE (NÉMET)
OLASZ
AUTóJEL

q

u

u
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A rejtvény fősoraiban
egy aktuális üzenetet küld
minden kedves olvasónak a
szerkesztőség.

2.
GöRöG
ISTEN
(ZEUSZ FIA,
LATINOSAN)

Ð
u

MAGYAR
MEGYE ÉS
FOLYó

u

A SZÁVA
MELLÉKFOLYóJA

u

ATMOSZFÉRA (RöV.)

u

ÉTLEN ÉGI!
KALIBER

G

JÁTSZMA

q

u

VAKFEGYELEM
(NÉMET)

u

ODA-VISSZA
FÉRFINÉV

u

L.N.j.

…MOORE
(SZÍNÉSZ)

AUTóVERSENYFÉLE

LóSZERSZÁM
RÉSZE
(NÉp.)

u

SZILÁGYSÁGI
VÁROS

u

…ÜGY
(MINISZTÉRIUM)

u

KöZÉpEN
DÚLó

S

JOULE
(RöV.)

q

u

AKKOR
(FRANCIA)

AZ EGYIK
TOLSZTOJ

CIpÉSZSZERSZÁM

u

AZ AARE FR.
NEVE
CSILLAG
(NÉMET)

u

LOLEK
TÁRSA

A VERS
ELSŐ KÉT
SORA

Ê

A

pÁRA!
KATALÁN
ÍRó

BÁNK BÁN
FIA

A TEMpLOM…
(SZEGÉNY)

u

ÁSOTT
GöDöR

u

q

u
KöZÉpEN
ÜGET!

LÁTTA AZ
ESETET

u

ÉNEKEL

q

EZ A 24 óRA
KRÍMI
VÁROS
LAKóJA

Ð

TOVA

q

q

q

pERZSIAI
NOMÁD NÉp

u

óMEGA ÉS
ALFA

u

MASSENET
OpERÁJA

u

u

BECSApHATó EMBER

q

uq

KERTI SZERSZÁM
A KÁLIUM
VEGYJELE

LENT (NÉp.)

u

SZERVES
GYöK

u

LÁM

A 4. SOR
VÉGE

EZER!

AZ UTCÁRA
NÉMET
FOLYó ÉS
VIDÉK

u

RITKA
(NÉMET)

pERUI
AUTóJEL

q

INDIÁN
TöRZS
VIZET AD

q

AUSZTRÁLIAI
MACKó
SpANYOL
AUTóJEL

q

KÁTÉ!

uq

u

BIKAVÉR
VÁROSA

q

EMELŐSZERKEZET
pANAMAI
AUTóJEL

LÁM

NÉp
(OROSZ)

Ð

OL. ÉNEKES
(BOBBY)

VILÁGOS
(NÉMET)

DÁTUMRAG
NÉVELŐ

q

q

u

SZÁNTóESZKöZ

HÉBER
ÜDVöZLÉS

u

pARTSZAKASZ!

u
KELETI
GABONA

KIRÁNDULÁS

SZIBÉRIAI
FOLYó

q

KÍNOS
KEZDET!

u

u

uq

u
TOJó, DE
NEM Jó!

RÉGI BÜNTETŐESZKöZ

u
KILO (RöV.)
SZERTARTÁSREND

u

q

GONDOL,
VÉL (RöV.)
INDÍTÉK

q

uq

u
AZON
A HELYEN

ASSOCIATED pRESS

q

RóMAI öT

q

KöVETKEZMÉNY

Ð

uq

u

pORCIó

BóBITÁS
pApAGÁJ

FELSŐ TÁRSADALMI
RÉTEG

q

SKÁLAKEZDET

D

q

u

HÍM ÁLLAT

q

EMBER
(ANGOL)

q

q

SZÁNDÉKOZó

Ï

…-AVIV
(IZRAELI
VÁROS)

OLASZ
AUTóJEL

uq

uq

u

u

EGYESÜLET
ABBA AZ
IRÁNYBA

uq

EURópAI
FOLYAM

q

CIN

KERESZTÜL

q

uq

q

ÁLLóVÍZ

uq

u

SEpT-…
(KANADAI
VÁROS)

TÁRSASÁGI u q

HERVAY
GIZELLA FIA

BANKBETÉT!
USA-SZABVÁNY

NOÉ KIKöTŐJE

u

q

u

AZONBAN

u

SpANYOL
AUTóJEL

u

q

JApÁN DRÁMAI MűFAJ

u

q

SZÉp TÁJ
JELZŐJE

u

MALÁJ FöLDSZOROS

…HAFUN (AFRIKAI FOK)

ISZTAMBULI
VÁROSRÉSZ

A LAKÁSÁN

GóT KIRÁLY

EGYMÁS
UTÁN

u

q

q

q

uq

u

pETŐFI
VERSE

uq

q

uq

u

VÍZLÁGYÍTó
SZER

SZÉKELY IS

HALOGÉN
ELEM

MűKöDÉS
ELLENŐRZÉSE

q

uq

LÉTEZIK

q

TALÁN!

OpERASZERZŐ (FERENC)
HÁROM
(FRANCIA)
VÁZUNK
RÉSZE

SOMOGY M.
HELYSÉG

ARRAFELE!

ALUL

A KRóM
VEGYJELE

u

SZELLEMES

u

KLUBEGYED

uq

u

q

BUDApEST
RÉSZE

u

uq

KÉT LAT!

u

u

FÉNYTELEN u q

KöLTŐ
(JÁNOS)

q

q

q

KIEL KöZpONTJA!

GLÉDA

DAL

q

q

q

q

u

TöLGY
(ANGOL)

u

MÉRTANI
ALAKZAT

q

u

uq

u
FRANCIA
ARANY

Ð

KöNYVET
MEGJELENTET

CUKROZ

BOGLYA

u

q

uq

q

KÉZI IDŐMÉRŐ

TÁNCOSNŐ
(JOSEpHINE)

q

VEGYILEG
SEMLEGES

CSEH
IGEN

KÁDÁRFA

CSERJE

…DEREK (SZÍNŐSZNŐ)

ZOKOG

LEKVÁR

u

FOLYóSZÁMLA (RÉG)

ÁZSIAI
ÁLLAM

Ð

q

uq

KöZÉpEN
LEÉR!

q

BETHLEN…
(ERDÉLYI FEJEDELEM)

SKÁLARÉSZLET!

q

q

u

q

BAROM

VÉRCSOpORT
AZ ARGON
VEGYJELE

HARAp

…DE L’ESTEN (ADI)

u

uq

uq

CIN

u

OLASZ SZERELEM

MÉZCSEppEK!

BALTI NÉp

q

ÁLOMBA
RINGAT

KILO (RöV.)

ÉVEINK
SZÁMA

q

MAGAD

q

OLASZ
AUTóJEL

q

FOSZTóKÉpZŐ

u

KICSINYÍTŐ
KÉpZŐ

u

ŐSI
SZAVUNK
(BIZONY)

S

q

q

AZ óN
VEGYJELE

ÉRCZÚZó
VÍZIMALOM

VÁLYÚ

u

Ï

KORSZAK

q

A TADZS MAHAL VÁROSA

DOKTOR
(RöV.)

q

u

q

uq

q

AKKÁD
EpOSZ
EGYSZERű,
DE ALApVETŐ

MóZES öT
KöNYVE

EGÉSZRÉSZE

uq

ZAJ

TESTÜNK
MOTORJA

KOSZTOLÁNYI
MÚZSÁJA

BANKBAN ŐRZöTT TÁRGY

uq

u

uq

LÁBUNK
RÉSZE

q

KESERű
ORVOSSÁG
(ORV.)

q

BEEMEL!

NÉVELŐ

ÉRME ELŐLApJA

q

Ð

HATVANpERCNYI

SKÁLAHANG

LE

uq

LEBLANC
HŐSE
(ARSèNE…)

KIpLING
KÍGYóJA

FÉLELEM!

q

NŐI NÉV
(MÁJ. 24.)

u

q

u

uq

uq

q

q

R

pÁL UTCAI
ÁRULó

SÉMI NÉp

q

Ê

u

q

…DELON
(FILMSZTÁR)

SZIBÉRIAI
FOLYAM

ÉGTÁJ
NŐ MOHAMED pARADICSOMÁBAN

q

SOKBA
KERÜL

q

ALSó
HELYEN

q

NYÚLFEJ!
A KÉN ÉS A
GRÚZ
OROSZ
VÁNDORLó
NITROGÉN
URALKODó VEGYJELE FÉRFINÉV
ÉLETű
SZEMÉLY

q

u

BÁNAT

BIRKA

u

L.N.j.

u

q

u

q

TILTóSZó

q

(NEM GOND,
NEM ÉRDEKES)

óGöRöG
pIACTÉR

NŐ A VÍZ
SZINTJE

AUTANT…
(FR. RENDEZŐ)

FRANCIA
ARANY

q

…BIKILA
(ATLÉTA)

q

Ð

uq

uq

q

…RUSZTASHAKESpE- VELI (GRÚZ
ARE LÉGI
KöLTŐ)
SZELLEME
LABDA (ANG.)

SÜTEMÉNYFÉLE

q

q

u

u

DÁNÉ…
(ERD. ÍRó)

NŐK LAKÁSA
(ISZLÁM)

FASOROS
SÉTÁNY

LÉTEZHETNE

SpANYOL
NŐI NÉV

uq

AZ ARGON
VEGYJELE

Ê

…!

u

KIS DOMB

Ê

TÉTOVÁN
MOTOZ

ARAD
FOLYóJA
A RÁDIUM
VEGYJELE

NAURU
FŐVÁROSA

q

SODRÁS
FRANCAI
FOCISTA
BARÁT
(RAYMOND) (SpANYOL)

HIRTELEN
MOZDÍTó

ERŐSEN
TApAD

VONALZóFÉLE

ÜRES TÁL!

u

q

KöZEL-KELETI ÁLLAM

SZINTÉN

NÉMA
VÁSÁR!

u

q

u

MOZGó
ELEKTROMOSSÁG

ZEUSZ
EGYIK
KEDVESE

uq

q

G

q

uq

q

Ê

Ð

FOSZTóKÉpZŐ

FINOM
TENGERI
HAL

NEHÉZFÉM

q

Ady Endre egyik
költeményének
első négy sorát idézzük
a rejtvény fősoraiban.

A 3. SOR
ÉS A 4.
ELEJE

DALMÁCIAI
VÁROS

Ð

q

u

q

NEMESGÁZ
ÉSZT
VÁROS

Tó A RADNAI-HAVASOKBAN

óMEGA ÉS
ALFA

q

ARRA A MÁSIK HELYRE

Ê

u

EGYKOR,
RÉG (LATIN)

Á

TÉLI CSApADÉK
MULATóHELYISÉG FR. FORRAD.
(GEORGES)

AJTóT
KITÁRó

u

BIZONYOS
IDEJE

SZÁJAT SZÉLESRE NYITó

Ê

1.

21

TöRöK
FŐÚRI CÍM

u

u
AMpER
(RöV.)

q
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Maros Megyei Múzeum

Maros Vízügyi Hatóság
Administraţia Bazinală de Apă Mureş

A karácsony alkalmából jó egészséget,

munkabírást és sok örömet

kívánunk szeretteik körében.
BÚÉK 2020!

2019. december 24., kedd _____________________________________________ HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ másfél szobás, jó állapotban levő
bútorozatlan
garzon
a
Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (4/5630)
ELADÓ Székelyudvarhelyen családi
ház a központban, megfelel bármilyen üzleti tevékenységre, irodáknak
is. Irányár: 125.000 euró. Tel. 0748391-100. (5607-I)
ELCSERÉLNÉM 1,6 l-es, 37.000
km-ben levő Dacia Logan autómat
Dacia Duster 4X4-re. A különbözetet
fizetem. A kocsi garázsolt, kitűnő állapotban van. Tel. 0740-180-058.
(v.-I)
MAGÁNSZEMÉLY vásárolna telket
vagy telket romos házzal Marosvásárhely területén. Tel. 0743-878-114.
(5842-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szüleink sírja egy szomorú
emlék,
ha
tehetnénk,
mindennap odamennénk.
Szívükben nem volt más, csak
jóság és szeretet, munka és
küzdelem.
Dolgos két kezüket a halál
legyőzte, így már csak
emlékük
maradt
meg
szívünkben.
Fájdalommal, szomorú szívvel
emlékezünk december 24-ére,
amikor tíz éve a kegyetlen
halál
elragadta
a
teremiújfalusi
id.
NAGY
JÓZSEFET. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (sz.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ
a 0265/224-300-as telefonszámon vagy
a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)
A Marosvásárhelyi Repülőtér január 7-én 12 órakor nyilvános
árverésen elad repülőtéri világítótesteket/jelzőberendezéseket.
Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro weboldalon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.
Fájó

szívvel

december

emlékezünk

24-én

BALÁZS-

Kegyelettel

és

fájdalomtól

megtört szívvel emlékezem

OLDAL RÓZÁRA halálának 20.

életem egyik legszomorúbb

szívünkben őrizzük. Szerettei.

FÜLÖP LAJOS főgyógysze-

évfordulóján.

Emlékét

(-I)

emlékezünk

édesapára,

nagytatára,

december 24-én a drága férjre,
SZABÓ ANDRÁSRA, aki egy

éve távozott szerettei köréből.
Emléke

nyugalma

legyen
fölött

áldott,

őrködjön

szeretetünk. Szerettei. (5763-I)

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel
VERES

emlékezünk

SÁNDORRA

ANNÁRA

a

és

földi

életből az örökkévalóságba
való távozásuk 11. és

13.

évfordulóján. Megőrizzük egy

életen át emléküket. Leányaik,
vejük, unokáik családjukkal, a

három dédunoka, anyatárs és
apatárs.

december

rész

27-ére,

halálának

21.

évfordulóján.

Kegyelettel

VERES

napjára,

békében! (5740)

Nyugodjanak

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált 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, 0745-379638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és
környéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és
környéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel. 0756128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.
0756-128-310. (64225-I)
A THEREZIA TEJGYÁR ÉLELMISZERIPARI MÉRNÖKÖT
alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro email-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon.
(64323-I)
AUTÓSZERELŐT és -FESTŐT alkalmazunk teljes munkaidővel. Javadalmazás a tapasztalat függvényében. Tel. 0722-567-401.
(-I)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667.
(21731-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, VILLANYSZERELŐT. Tel. 0734-123-877. (21799-I)
SZILVESZTEREZZEN a GEMINI VENDÉGLŐBEN Marosszentgyörgyön, a legjobban, kedvező áron! Érdeklődni a 0265/319306-os telefonszámon. (sz.-I)

Nyugodj

békében,

édesapám!

Áldott

mindörökké

drága

emléked

szívemben

őrzöm.

Vigasztalhatatlanul

Szomorú

szívvel

bánatos lányod, Évike. (5828)

fájdalommal

és

mély

emlékezünk

a

somosdi születésű HENTER

GYÖRGYRE halálának első
évfordulóján.
bánatos

Emlékét

felesége,

őrzi

három

gyermeke, azok családja és öt

unokája. Nyugodjál békében!
(5832-I)

Fájó szívvel emlékezünk a

torboszlói születésű NÉMA
ILONÁRA

halálának

első

évfordulóján.

Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerető lánya, veje, unokái és
dédunokái.
áldott,
(5837)

Emléke

nyugalma

Emlékeztetni

legyen

csendes!

szeretném

mindazokat, akik ismerték és
szerették

szeretett

unokanővéremet,

KLÁRÁT,

korában,

hogy

26-án,

KINDE

86

éves

karácsony

másodnapján egy éve vitte el
az angyal.

Unokahúga, Éva, kinek mindig
hiányozni fog. (5838)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, Isten akaratában

megnyugodva

tudatjuk,

hogy a szeretett feleség, édes-

anya, nagymama, anyós,
SZABÓ IBOLYA

életének 74. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2019.
december 24-én, kedden 13 órakor lesz a marosvásárhelyi refor-

mátus temetőben. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (5821-I)
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Soha el nem múló szeretettel és fájó
szívvel
emlékezünk
GAGYI
ROZÁLIÁRA, a szeretett feleségre,
anyára, nagymamára és dédire
halálának első évfordulóján.
Szívünkben örökké él.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (5827-I)

Kegyelettel emlékezünk

SÁNDOR LACIRA

halálának 2. évfordulóján.

Nyugodj békében, LACIKA!
Szerettei. (5733)

Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó
várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon
fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Szomorú
szívvel
emlékezünk
december 29-én ZUDOR JÁNOS
halálának 17. évfordulójára.
Szerettei. (5705)

Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Csendesen elment, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.

Szívünk kimondhatatlan fájdalmával emlékezünk a drága,
melegszívű férjre, önfeláldozó édesapára, szerető
nagyapára, apósra, jó testvérre, apatársra, a szászrégeni
születésű BARTHA ALBERT (Öcsi) tanító úrra, aki
december 26-án két éve, hogy átköltözött a mennyei
otthonba.
Drága emlékét, határtalan szeretetét, amíg élünk,
szívünkben őrizzük.
Bánatos felesége, Erzsike, két leánya, vejei és négy, őt
sohasem feledő unokája.
Adjon a Jóisten csendes nyugalmat testének, lelkének
pedig örök üdvösséget a mennyeknek országában!
„Mert én élek, és ti is élni fogtok.”
(János 14.19b) (5834-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós, valamint testvér,
BLOTAR ZSUZSANNA
elhunyt. Temetése december 24én, kedden 13 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben.
Emlékét őrzi lánya, Zsuzsa, veje,
Dan, és testvérei: Róza és Nella.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak: Boros Tety, Ilona,
Olimp és Maia, valamint Sebe
Judit (Budapest), a budais barátok és szomszédok.
Isten nyugtassa békében! (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, a székelyvajai születésű
PUSKÁS ERZSÉBET
hosszú betegség után életének
89. évében csendesen megpihent. Drága halottunk temetése
2019. december 26-án, csütörtökön 13 órakor lesz Székelyvajában,
református
szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5840-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér,
AMBRUS KATALIN ERZSÉBET
életének 69. évében elhunyt. Temetése december 27-én, pénteken 14 órakor lesz a katolikus
temetőben.
Emlékét őrzik lányai, unokái és a
gyászoló rokonság. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Vicha Ibolyának és családjának
ÉDESAPJA elhunyta alkalmából.
Isten
nyugtassa
békében! A Szencom munkaközössége. (5820-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Sfâreac Zsuzsanna munkatársnőnknek ÉDESANYJA elhunyta
alkalmából. Isten nyugtassa
békében! A III. Gyermekkardiológia
közössége.
5845-I)
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Áldott, békés
ünnepet kíván
a Kobak Könyvesbolt!

