
Ma este, azt hiszem, gyalog indul útnak. Szárnyai elnyűtt kabátujjak-
ként pihennek az égi előszobában, mozdulatlanul. Lassan, óvatosan
halad a keskenyedő úton, mint messziről jött vándor, aki nem tudhatja
előre, mi vár majd rá az idegen vidéken. Pedig tudja jól: néhol beton-
tömbökké sűrűsödött félelem, máshol a fájdalom szöges küszöbei. He-
lyenként a várakozó öröm. Mindenhol megáll, nem válogat. 2020 évvel
ezelőtt sem tette, amikor a Betlehem közeli mező fölött megjelent. 

Üzenete után talán évtizedek óta nem sóvárgott ennyire a békesség
pásztorsubáját régóta levetett, most pedig vacogva kereső világ. ,,Ne fél-
jetek, mert nagy örömet hirdetek néktek” – ígérte egykor, és ígérete máig
sem változott. Csak az égi szavak fogadtatása kérdéses. A járvány pusz-
tította otthonokban igazán ki kell tennie magáért, hogy a veszteségek
ködén át is látható, hallható legyen. Ezért gyalogol mérföldeket. Így, fá-
radtan, porosan talán észreveszik az álmok légi járatából jó ideje kiszállt,
földre szegzett tekintetek. Aki pedig észrevette, felismerte, bizonyára ott-
honába is hívja, kisgyermekként kapaszkodik bele, és elhalmozza titkai-
val, miközben arra kéri, töltse vele legalább ezt az egy éjszakát.

* 
Parányi kristálygömb az ünnep, lelkünk rejtett dobozában nincs nála

értékesebb. Színét váltó, törékeny kincs, ami időnként békés fehéren,
máskor boldog, vörös lángolásban vagy a remény zöldjében kerül elő.
Így vagy úgy, de az év legszentebb estéjén, a titokzatos elcsendesülésben
mindig előkerül. Még akkor is, amikor dobozotthona egészen fényét
veszti, és vak ujjak tapogatnak utána tehetetlenül. Olyankor is ott van,

ott lapul, sötéten, némán, de önmaga teljességében. Ha elég kitartó a
kereső, így is rátalál. Ha pedig nemcsak kitartó, de bátor is, képes lesz
rátekinteni, és meglátni benne a legszebb vigasztalást, a világ teremtése
óta meglévő, hegyeket mozgató erőt.

A szárnyak nélkül, emberi léptekkel érkező égi vándor és a színeit
időnként elrejtő, magába fojtó ünnep ugyanannak a csodának a hírnökei.
Ahogy mi magunk is azok vagyunk. Számomra tavaly még egy 64 éves,
fenyőfadíszítésben, ünnepi tálalásban lassan elfáradó angyal jelentette
a karácsony biztosítékát. Ahogy az azelőtti években, évtizedekben is min-
dig. Ő jelezte telefonon, hogy csoda szép kamasszá cseperedő kisfiammal
szenteste előtti csavargásunkból hazatérhetünk, mert készen áll a fa, az
ajándékok is mind a helyükön vannak, és a töltött káposzta alatt sem ég
már a tűz. Ő rázta meg ajtónyitásunkkor az apró csengőt, hogy a fe-
nyőillatú varázs tényleg igazi legyen. Idén én angyalkodom. Én kötök
madzagot a karácsonyfadíszekre és a szaloncukrokra – persze, koránt-
sem olyan találékonyan, mint édesanyám –, én lesem majd, hogy meg-
főttek-e a töltelékek, és a csengető is én leszek. Biztos, hogy sokszor
fogok hibázni, és az sem kizárt, hogy két baklövés között nevetni is
lesz erőm. Az angyalok úgyis gyakran kuncognak a teljes igazság is-
meretében, miért ne lenne hát ez nekem, korlátoltan látónak is meg-
engedett? Ezt a derűt kívánom erre a 2020. szentestére
mindannyiunknak. Azt hiszem, ha sikerül ezt megtalálnunk, átélnünk,
összhangba kerülnek, egymásba simulnak az egymástól olyan távoli-
nak tűnő síkok. Az ,,idelent” és az ,,odafent”. A veszteségek súlya alatt
időnként összeroppanni látszó földi világ és az égi jászol körül gyüle-
kező boldog, szabad csillagsereg.
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Kedves 
olvasóink! 

Következő lapszámunk 28-án,
hétfőn jelenik meg. 

Előfizetés: december 28-án 
és 29-én, a szerkesztőségben.

Népújság

Nagy Székely Ildikó 

Angyalváltás



79 új fertőzött 
December 23-ig Maros megyében 14.545 koronavírus-fer-
tőzöttet azonosítottak, az egy nappal korábbi adatokhoz
képest 79-cel nőtt a fertőzöttek száma. Az új esetek mellett
18 személynél a megismételt teszt lett pozitív. Szerdán 288
beteget kezeltek koronavírussal a megye kórházaiban. A
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai sze-
rint tegnapig 12.617 személy gyógyult meg, 1253 tünet-
mentes fertőzöttet 10 napon belül, 542 beteget kérésre
engedtek haza a kórházból. Koronavírus-fertőzés gyanú-
jával jelenleg 53-an vannak beutalva. Tegnapig 506-an
hunytak el koronavírus-fertőzében a megye kórházaiban. 

Megkezdődött a vakáció 
December 23-ától vakáción vannak az iskolások és az óvo-
dások. A téli szünidő janár 10-éig tart, ezt követően folyta-
tódik a 2020–2021-es tanév első szemesztere. Az első
félév január 29-én zárul, és egyhetes félévi vakáció követi.
A második félév február 8-án kezdődik. Mivel a katolikus
és az ortodox húsvét jövőben nagyobb távolságra esik egy-
mástól, a tavaszi szünidőt két részben: április 2–11. és áp-
rilis 30. – május 9. között kapják a gyermekek. A nyári
vakáció június 19-én kezdődik. A végzős évfolyamok ko-
rábban búcsúznak az iskolától: a tizenkettedikesek szá-
mára június 4-én, a nyolcadikosoknak június 11-én ér véget
a tanév. 

Az ünnepek alatt 
a piacok zárva lesznek 

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy a karácsonyi és új évi ünnepnapokon, decem-
ber 25-26-án, valamint január 1-jén és 2-án zárva lesznek
az ügykezelésükbe tartozó marosvásárhelyi piacok. 

Adakozni menő 
Ezzel a jelmondattal kezdeményezett jótékonysági gyűjtést
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem több diákja. A hi-
degvölgyi Szivárvány iskola gyermekeit és a családjukat
támogató akcióhoz magánszemélyek és alapítványok is
csatlakoztak. A járványra való tekintettel csak pénzt fogad-
nak el, amelyet Tálas Ferenc oktatóhoz juttatnak el, hogy
az iskola nagyon változatos korosztályú és különböző
anyagi körülmények között élő diákjainak különböző esz-
közöket vásároljon. Az adományokat a következő bank-
számlára lehet átutalni: Hu: Kovács Kata Milla, OTP Bank,
11773133-00693398, Ro: Fodor Előd, BT IBAN,
RO26BTRLRONCRT0057406602, REVOLUT:
+40743429061/IBAN, RO14 BREL 0005 5048 4772. 

Állattenyésztési tanfolyam 
Az RMGE Maros szervezet állattenyésztési tanfolyamot
indít. A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befeje-
zése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a
munkaügyi és az oktatási minisztérium által elismert okle-
velet kapnak, amelyet egyebek mellett pályázatoknál vagy
cégalapításnál használhatnak fel. Jelentkezni Kiss Miklós
falugazdásznál a 0787-828-403-as telefonszámon vagy
személyesen hétköznap 9 és 15 óra között a szervezet La-
posnya utca 23. szám alatti székhelyén lehet. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ÁDÁM és ÉVA, 
holnap EUGÉNIA napja. 
EUGÉNIA: a latin Eugenius
férfinév női alakja, jelentése:
előkelő nemzetségből való. 

24., csütörtök
A Nap kel 

8 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 40 perckor. 
Az év 359. napja, 
hátravan 7 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. december 23.

1 EUR 4,8705
1 USD 3,9971

100 HUF 1,3451
1 g ARANY 239,8500

IDŐJÁRÁS
Eső, havas eső lehetséges
Hőmérséklet:

max. 9 0C
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Megyei hírek

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ___________________________________ 2020. december 24., csütörtök

Csíkfalván újjáépítik a tetőzetet, Búzaházán ennél is előbbre vannak Fotó: Gligor Róbert László

Három iskolaépület felújítása, bővítése folyik
Csíkfalva községben, valamint egy új építése is
elkezdődött. Remélik, hogy legalább az épületek
egy része a következő tanév kezdetéig megújul,
közben pedig új iskolai bútorzatot szeretnének
beszerezni.

Novemberben elkezdődött a csíkfalvi általános iskola fel-
újítása. Megtisztították a padlásteret, lebontották a mennye-
zetet, az emelet termeiben eltávolították a régi
csempekányhákat és a padlózatot. Jelenleg a tetőzetet építik
újra, egy részt elbontottak, és az újrafedésen dolgoznak a
munkások, többnyire hétvégén is. A szomszédos Búzahá-
zán is jól haladnak, ott már a belső munkálatokat végzik,
vizet vezettek, ami igencsak fontos, hiszen az itteni és va-
dadi tanintézményben nem volt folyó víz és belső mosdó.
Reménykednek abban, hogy a következő tanév kezdetéig
egy-két épületben befejezik a munkát – értesültük Balogh
Tünde igazgatónőtől. Csíkfalván az iskola látszólag nem
volt rossz állapotban, hiszen belül gyakran meszeltek, tíz
évvel ezelőtt egy bővítés révén belső mosdókat is kialakí-
tottak. Annál rosszabb állapotban van a tetőzet, az egyik

emeleti termet évekkel ezelőtt le kellett zárni, mivel veszé-
lyessé vált, mennyezete beomlással fenyegetett, de a többi
tanterem esetében sem volt sokkal jobb a helyzet, a geren-
dázat  elkorhadt. Elavult a villanyhálózat, ebben a tanévben
szinte ki is gyulladt, ezért kicserélik, ahogy a padlózatot,
nyílászárókat is.

A beruházásokat az országos vidékfejlesztési program
(PNDL) révén támogatja a kormány, és bár már három
éve elnyerték rá a támogatást, a munka nagyon későn
kezdődhetett el, mert többször is meg kellett hirdetni a
közbeszerzést, ugyanis nem jelentkeztek rá az építő-
cégek.

Az iskolában való oktatás szünetelése most előny a
munkálatok végzése tekintetében. Arra is volt elképzelés,
hogy az osztályokat, gyerekcsoportokat hol helyezik el, ha
az építkezés tanév közben zajlana, de a járvány miatt ez a
terv használhatatlan, mivel nem tudják a meglévő termek-
ben az előírt távolságot biztosítani a diákok számára. Ha
ebben a tanévben a gyerekeknek vissza kell térniük az is-
kolába, a vezetőtanáccsal és a tanfelügyelőséggel döntenek
a folytatás mikéntjéről, ugyanis az alsó szint termei még
alkalmatlanok az oktatásra – részletezte az intézmény ve-
zetője.

Bútor- és eszközellátás szempontjá-
ból nem áll rosszul az iskola, de fénye-
sen sem: a tíz éve külföldi
adományokból és a tanfelügyelőség
révén az államtól kapott székeket és pa-
dokat használják a termekben, szeretné-
nek pénzt előteremteni új bútorzatra.

A tavaly befejezett és átadott napkö-
ziépület bútorzata új, erre a magyar kor-
mány nyújtott támogatást a Bethlen
Gábor Alap révén, két pályázattal két-
millió forintot hívtak le. Az iskola egy
fénymásolóra és nyomtatóra is kapott
ugyaninnen 300 ezer forintot, míg idén
600 ezer forintot, ebből nemrég egy új
szekrénysort vásároltak a tanári szo-
bába, ahol tizenhat pedagógus veszi
hasznát.

Felújítják a csíkfalvi iskolát

Hirdetési irodánk ünnepi nyitvatartása:
– 24-én, 25-én, 26-án, 27-én:  zárva
– december 28-án, hétfőn 9–15 óra között:  nyitva 

Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon.

Gligor Róbert László



Vérbeli arisztokrata ismerőseim, akik ma-
gasra nőtt, mély gyökerű családfát tudnak
felmutatni, valóságos történelmi dokumen-
tumokra alapozva – vannak ilyenek széle-
sebb és közelebbi ismeretségi körömben –,
ha visszaigényeltek és vissza is kaptak a vál-
tozott előjelű jóságos állami rablásból kas-
télyt, udvarházat és birtokot, akkor
elsősorban a sikeres visszaigénylést köve-
tően a kastélyfenntartás gondjaival szembe-
sültek. Hiszen ebben az átmeneti korban
nincsenek meg az adott feltételek és a kapott
erkölcsi támogatás, elfogadottság, a tulaj-
donszerzésbe való közbelenyugvás. Úgy
értem, az, hogy egyeseknek sikerül, mások
elbuknak, soha nem szerzik meg első kasté-
lyukat, latifundiumukat, de még a tömbházi
kétszobáshoz is kínos-keserves bankkölcsön
útján jutnak el, aztán a bedőlt hitelekről ne
is beszéljünk.

Azok, aki mégis merészelték visszasze-
rezni volt/egykori ősi (nagyon régi vagy ke-
vésbé középkori) lakhelyüket (udvarház,
kastély, kúria, erőd, vár, bérház), azok első-
sorban a bedőlt falakkal, beszakadt padló-
zattal, földre rogyott mennyezettel,
átrendezett, lenullázott belvilággal, tönkre-
nyúzott, elhanyagolt parkkal kell szembenéz-
zenek, ezekbe kell befektetniük, hogy
valamelyest eltüntessék 45 évnyi nép- és
népnyúzó dilettánsok uralmának nyomait.

Legtöbben eladásra gondoltak. Mások
még megpróbálják belakni, újra lakályossá
tenni, funkcionálissá varázsolni. Sikerülhet,
miként néhány elvétve hírbe hozott esetben
hallani erről. Mások közösségi intézménnyé
teszik. Otthont adnak, tetőt, fedelet, lehető-
séget nagy(obb)szabású rendezvényeknek –
irodalom, művészet, alapítványi összesereg-
lések, vetélkedők, népmulatságok, színházi
előadások, hangverse-
nyek, kórushetvenke-
dők, cserkésztalálkozók,
esküvők, szervezeti
kongresszusok, tévéstúdiók stb. számára. Jó
dolog, hisz mindig kiderül, kevés az alkal-
mas terem, a méltó helyszín egy-egy kisebb-
ségi-közösségi megmozdulás számára.

Mondom, vannak, akik eladják. Pl. egy
pezsgőgyárnak vagy vállalkozónak, aki kas-
télyszállót, éttermet rendez be, wellnessfür-
dőt is összeüt mellékletként az ősi falakhoz,
ott, ahol korábban csak kezdetleges fürdő-
szobák voltak, hiszen a kastély építtetőinek
szeme előtt nem a tisztálkodási célok mara-
déktalan kielégítése lebegett. Inkább a pi-
hentető kényelem. Szőnyegek, bőrök,
fekhelyek, csillárok, bőséges kamara válo-
gatott étekkel, borok a pincében, könyvtár,
képek, ősök galériája, olykor még a jus pri-
mae noctis sem volt utolsó szempont. 

És persze mindig akadnak, akiknek máris

30 évvel a rendszerváltást követően, egy
nemzedéknyi idő alatt elegendő pénz állott
rendelkezésükre, hogy megvegyenek egy me-
zőgazdasági gépésziskolának leszázalékolt
kastélyt, egy kollektív gazdasági, téeszirodá-
nak szétbarmolt udvarházat, egy romladékot
(az omladék és rom összevonásából alkotott
műszó), amelyről újdonsült bugris birtokosa
állítja, hogy „Lackfi nádor hadával” való
rokonsága, leszármazása okán vásárolta
vissza és alakítja át „röneszánsz” várpalo-
tává Mátyás király stílusában. 

Ebben a konstelláci-
óban tulajdonképpen
megtörtént három évti-
zed alatt az eredeti 
tőkefelhalmozás (aho-

gyan Károly bácsi állította vaskosan fokos,
senki által alaposan végig nem olvasott mű-
vében, a Das Kapitál-ban). Midőn az 1989
előtt ismeretlen kis aprozáros (zöldségüzlet-
vezető/kifutófiú), arc nélküli könyvelő kopot-
tas ügyvédi diplomával, beszerző az állami
sertéstelepen, vagy a pártalji összeesküvések
hallgatag tudója volt stb., a forrongás után
eréllyel és fortéllyal megragadta a kínálkozó
szerencsét, infót, megsúgott, elejtett, megvá-
sárolt, kizsarolt, gazdátlanul heverő va-
gyont, amit senki sem nézett értéknek, kivéve
őt, s lassú építkezéssel, gürccel, éjszakákig
tartó számolgatással, kölcsönökkel, kis fél-
resiklásokkal, járt és járatlan utakon, törvé-
nyes és törvény alji, kerülő ösvényeken
megszerzett, összerakott, felépítgetett. Köz-

ben háromszor nősült, mert az újabb státus-
hoz újabb, illendőbb asszony kell, és nemzett
számos gyermeket – ami önmagában és de-
mográfiailag dicséretes tény –, ma tehát ott
áll a kastély kapujában a barokk ajtókeretet
támasztva, amit Hanspeter Christian See-
bald Elzászból szalajtott mester faragott
unalmában 1788-ban (mondjuk), feje felett
a frissen alkotott címerrel, és azt várja, hogy
megálljon egy kirándulóbusz tele nyálcsor-
gató, irigy turistákkal és szájtáti amerikai-
akkal, hogy elmondhassa, már az
öregapjának az öregapja is ebben a kis 
vityillóban lakott. Orbán Balázs is megírta.
Orbán Lajos is irigyelte.

A kastélyhoz lassan intéző is fog tartozni,
majd belső inas(ok), szobalányok, szakácsné
pecsétes ajánlólevéllel, majorosgazda, is-
tálló lovászmesterrel, birtokocska, birtok,
jobbágyok (akarom mondani, mezőgazda-
sági szerződött munkások, béresek, zsellérek,
agromókus), öregecske vénkiasasszonyok,
ki-tudja-kinek-rokonok. Siserahad.

Közben pedig nőnek, nődögélnek a három
feleséggel nemzett utódok (ami önmagában
nem bűn), a nemzet jövendő IT-támaszai,
akik között a felhalmozó atya vagyona osz-
lani fog annak megboldogulása után. Az igé-
nyek nagyok és vérmesek, az egyetemek jogi
karán már azok töltik meg a padokat, akiket
az örökösödési perek el fognak tartani késő
öregségükig. (Ahogyan azt vagy 140 évvel
ezelőtt a nagykönyvben megírták. Vö. Mik-
száth Kálmán műveivel.)

5459 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 5459 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak 25.840 teszt eredményé-
nek feldolgozása nyomán – közölte szerdán a stra-
tégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel
604.251-re nőtt az eddig megfertőződöttek száma.
516.423 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Ez
idáig 4.656.714 koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel, ezek közül 25.840-et az elmúlt 24 órában
végeztek el, 17.825-öt az esetmeghatározás és az
orvosi protokoll alapján, 8015-öt pedig kérésre. A
külföldön élő román állampolgárok körében össze-
sen 7043 koronavírussal diagnosztizált személyt tar-
tanak nyilván; az elhunytak száma 128 maradt –
tájékoztatott a GCS. A koronavírus-járvány kitörése
óta 128 igazoltan fertőzött román állampolgár halt
meg külföldön: 43 az Egyesült Királyságban, 33
Olaszországban, 19 Franciaországban, 14 Német-
országban, 11 Spanyolországban, kettő Belgium-
ban, egy-egy Svédországban, Svájcban, az
Amerikai Egyesült Államokban, Brazíliában, a Kon-
gói Köztársaságban és Görögországban. (Agerpres)

Jövő héten lesz 
az első kormányülés

Várhatóan jövő héten kerül sor a Cîţu-kormány első
hivatalos ülésére. A kijelölt miniszterelnök, Florin Cîţu
úgy nyilatkozott szerda hajnalban, miután a Nemzeti
Liberális Párt jóváhagyta miniszterjelöltjeinek listáját,
hogy a koronavírus elleni oltáskampány sikeres le-
bonyolítását tartja prioritásnak. Ez december 27-én
kezdődik a tervek szerint. Cîţu azt is közölte, hogy
december 31-éig egy sor kormányrendeletet szán-
dékoznak elfogadni, amelyek a költségvetést és a kö-
vetkező időszakot készítik elő. (Agerpres) 

Januárra várható 
a költségvetés-tervezet

A kormány a legnagyobb valószínűség szerint janu-
árban készül el a 2021-es állami költségvetés terve-
zetével, és akkor küldi el azt a parlamentnek –
jelentette ki szerdán Ludovic Orban, a képviselőház
elnöke. A büdzsé és a társadalombiztosítási törvény
elfogadása előtt azonban szükség van egy másik –
a gazdasági és pénzügyi mutatók felső határát meg-
szabó – jogszabályra, amely a költségvetési törvény
alapjául kell hogy szolgáljon – hangsúlyozta Orban.
Florin Cîţu kijelölt kormányfő előkészítette nagyvo-
nalakban a 2021-es költségvetés tervezetét, figye-
lembe véve azonban, hogy az új kormányt több
alakulatból álló koalíció alkotja, a kabinet beiktatását
követően a tervezetet a partnereknek is jóvá kell
hagyniuk. (Agerpres)

Ország – világ
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Klaus Iohannis államfő megbízta kedden Florin Cîţu
ügyvivő pénzügyminisztert, a december 6-i parla-
menti választás nyomán alakult koalíció jelöltjét az
új kormány megalakításával.

Az elnök az erről szóló rendelet aláírása előtt újabb kor-
mányalakítási egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat. A pár-
tok parlamenti súlyának sorrendjében meghirdetett mostani
konzultációra a legnagyobb frakcióval rendelkező, de koalí-
ciós partnerek híján kormánytöbbséget alakítani képtelen Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) el sem ment, mondván, hogy az
elnök már a választási kampányban részrehajló volt, előre el-
döntötte, milyen kormányt akar, ezért a PSD nem akar részt
venni ebben az „olcsó bohózatban”.

A koalíciós pártok – Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Ment-
sétek Meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság, Egy-
ség és Szolidaritás Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS,
illetve a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) –
elnökei és Florin Cîţu együtt érkeztek a keddi konzultációra,
ahol átadták Iohannisnak a 2020-2024 közötti közös kormány-
zásról hétfőn megkötött koalíciós megállapodást.

Iohannis szerint a koalíció már a parlament alakuló ülése
alkalmával is bebizonyította, hogy többséggel rendelkezik a
parlamentben, következésképpen elfogadta közös ajánlatukat,
és aláírta Cîţu miniszterelnök-jelölti kinevezését.

Iohannis bejelentését követően az elnöki hivatalban jelen
lévő Cîţu megköszönte az államfő és a koalíció bizalmát, meg-
ígérte, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy megőrizze a
koalíciós kormány stabilitását, és az ország mielőbb kilábaljon
az egészségügyi és gazdasági válságból. A kormányfőjelölt
szerint a tárcavezetők jó szakemberek lesznek, konkrét fel-
adatokkal, amelyek teljesítéséről háromhavonta számot kell
adniuk.

Cîţu az elnöknek is tisztességes és kiszámítható partnersé-
get ígért kormánya nevében az ország fejlesztését célzó közös
célkitűzés elérésében.

A miniszterelnök-jelöltnek elvileg tíz napja van, hogy a kor-
mány névsora és programja számára bizalmat kérjen a parla-
menttől, de a koalíciós pártok azt tervezik, hogy még
karácsony előtt beiktatják az új kormányt. (MTI)

Az államfő Florin Cîţut bízta meg kormányalakítással

A nemzeti kisebbségek jogállását szabályozó tör-
vény elfogadása és az idegengyűlölet hatékony
büntetése is szerepel a beiktatásra váró, Florin Cîţu
vezette kormány programjában, amelyet szerdán
tettek közzé a parlament honlapján.

Az RMDSZ részvételével alakuló koalíciós kabinet négy
évre szóló, 270 oldalas programja kétoldalas külön fejezetet
szentel a kisebbségek védelmével kapcsolatos törvényalkotási
és kormányzati intézkedéseknek, de a közigazgatási anya-
nyelvhasználatra és anyanyelvű oktatásra vonatkozó célkitű-
zések átszövik a dokumentum egészét, és számos más ágazati
politikánál is megjelennek.

Egyebek mellett a telefonos ügyfélszolgálatok, formanyom-
tatványok, űrlapok, szakmai továbbképzések esetében tervezi
a kormány az anyanyelvhasználat bővítését, de a program azt
is előírja, hogy az egészségügyi szolgáltatások szintjén érvé-
nyesíteni kell az – egyébként Románia által is ratifikált – eu-
rópai nyelvi charta előírásait. Az identitásmegőrzés
intézményes garanciáit egységes keretbe foglaló kisebbségi

törvénnyel kapcsolatban a kormányprogram megemlíti, hogy
a jogszabály megalkotását az alkotmány is előrevetítette, és a
sarkalatos, minősített többséget igénylő jogszabályok kategó-
riájába sorolta. Az RMDSZ által kidolgozott kisebbségi tör-
vény tervezetét még a Tăriceanu-kormány terjesztette
2005-ben a parlament elé, de annak szenátusi elutasítását kö-
vetően azóta sem került napirendre a jogszabály véglegesíté-
sében illetékes képviselőházban.

A kisebbségek kölcsönös védelmére a külpolitikai fejezet-
nek a román–magyar kétoldalú kapcsolatokra vonatkozó sza-
kasza is kitér. Románia az 1996-ban aláírt alapszerződés és a
2002-ben kötött stratégiai partnerség jegyében, „az európai
értékek szellemében és a jövő felé fordulva” szándékszik jó-
szomszédi kapcsolatait fejleszteni Magyarországgal, és a ki-
sebbségi vegyes bizottság tevékenységének újraindítását
sürgeti. A külpolitikai fejezetben a gyakorlatias együttműkö-
dést, a két ország polgárainak jólétét szolgáló, kölcsönösen
előnyös projektek előtérbe helyezését, újabb magyar–román
közös kormányülések szervezését szorgalmazzák. (MTI)

A kisebbségi kerettörvény elfogadása is szerepel 
a kormány programjában

Továbbra is évente nőni fog az inflációs rátával és az orszá-
gos bruttó átlagbér-növekedés legalább 58,5%-ával a nyug-
díjpont értéke – áll a Florin Cîţu kijelölt miniszterelnök által
szerdán benyújtott kormányprogramban. A dokumentum a
speciális jogszabályok által létrehozott privilégiumok eltörlé-

sét tűzi ki célul, és a hozzájárulás elvét tekinti minden nyugdíj
kiszámítási alapjának. A kormányprogram egy olyan mecha-
nizmus kidolgozását is előirányozza, amely lehetővé teszi a
nyugdíjpont éves növekedésének kiszámíthatóságát. 
(Agerpres)

Évente nőni fog a nyugdíjpont értéke

Milyen lábon forog a kastély?



Fellobbant az utolsó gyertyaláng is
az adventi koszorúkon, beteljese-
dett a várakozás ideje és üzenete.
Közben sok helyen felkapcsolták a
díszvilágítást, a legtöbb községben
karácsonyfa került a közterületre.

A Gondviselő mindenkit vár, ezért vi-
gyázzunk arra, hogy tisztáknak és feddhe-
tetleneknek találtassunk. Mindannyian
lelket kaptunk, amelyben hordozhatjuk az
adventi várakozás fényét és a betlehemi
csillag ragyogását – hangzottak Sándor
Szilárd unitárius lelkész szavai vasárnap
délután Nyárádszereda főterén az adventi
koszorúnál. Két bolygó találkozása miatt
az idei betlehemi csillag az eddigieknél fé-
nyesebb lesz – állítják a csillagászok. Ha
két égitest találkozhat, akkor hogyne ta-
lálkozhatnánk mi egymással, hogyne
várna minket Isten, aki megvizsgálja a szí-
vünket, hogy tudunk-e őszintén szeretni,
hinni, bízni, hogy eléggé feddhetetlenek
vagyunk-e, tudunk-e úgy szeretni, hogy
önmagunk szeretete mellé beférjen mások
szeretete is? A gyertyafényre, a szeretetre

nemcsak karácsonykor, hanem egész
évben szükség van, ahogyan a család is
nemcsak karácsonykor, hanem az év min-
den napján család. Ebben a várakozásban
vigyázzunk a szeretetre, mert minket is
vár a Gondviselő – intette a koszorú körül
összegyűlt embereket a lelkipásztor.

Advent minden vasárnapján a backa-
madarasi református templom előtti ko-
szorúnál is áhítatokra került sor
Nagy-Vajda Levente lelkész vezetésével,
Nyárádmagyarós központjában vasárna-
ponként Lázár Balázs református lelkész
fordult az érdeklődőkhöz, míg Nyárádse-
lyében Nagy Béla református és Lukács
János katolikus pap szólt a hívekhez az el-
múlt vasárnap.

A záruló év furcsaságaira és megpró-
báltatásaira világított rá évzáró gondola-
taiban Fülöp László Zsolt szovátai
polgármester, aki azt kéri a helyiektől a
nehézségek ellenére, hogy mindenki vé-
gezze a feladatát, hogy összekovácsolt kö-
zösség legyen a város, ahol érdemes élni,
tevékenykedni. Az adventi gyertya fénye,
melegsége, szeretete járja át az otthono-
kat, a szíveket, mutasson utat, hogy tudjuk

egymást szeretni, és ha
kell, segíteni is – mondta
a városvezető a rendha-
gyó módon online meg-
tartott szokásos advent
negyedik vasárnapi beszé-
dében.

Díszesebbek a közterek 
Erdőszentgyörgyön

már az első advent vasár-
napra felállították a betle-
hemest és az adventi
koszorút, azonban idén
rendhagyó módon nem
élő karácsonyfát állítot-
tak, hanem fenyőfára em-
lékeztető, díszesen
kivilágított gúlát.

Nyárádszeredában tíz
napja áll a városháza előtt
a karácsonyfa, akkor kap-
csolták fel a főtéri díszvi-
lágítást is, az utolsó
adventi hétvégére pedig
betlehemes került a kará-
csonyfa mellé. Kará-
csonyfát állítottak az
önkormányzatok Székely-
berében, Nyárádmagyarós
község mindhárom tele-
pülésén, míg Backamada-
rason a park kapott

díszvilágítást, karácsonyfát csak a szom-
szédos Szentgericén állítottak. Székelyho-
doson a közbirtokosság állított
karácsonyfát a parkban, és egy-egy fenyőt
adományozott mind a négy település
templomának. Gernyeszegen a község-
háza előtt áll karácsonyfa, díszvilágítás itt
és Körtvélyfáján van, Gyulakután a park-
ban van karácsonyfa, de díszvilágítás a
többi településen is. Szovátán adventi ko-
szorú és betlehemes áll a placcon, míg a
fürdőtelepi Petőfi parkban egy feldíszített
fenyő is az ünnepre emlékeztet.

Koronkában és Székelybósban is állí-
tott karácsonyfát az önkormányzat, míg
Mezőcsávás községben csak Szabéd köz-
pontjában díszítenek fenyőfát, Csíkfalván
és Makfalván az önkormányzatok előtti
fenyők kaptak díszvilágítást.

Nyárádkarácson önkormányzata is ka-
rácsonyfákat állított az idén. Karácson-
falván régebb már volt rá példa, de
kimaradt, idén a polgármester kezdemé-
nyezte a felállítását a községháza előtt és
Somosdon, a templom előtt. Mindkét he-
lyen a fákra feltettek egy-egy ajándék-
dobozt is a község településeinek
nevével. Bodó Károly polgármester la-
punknak kifejtette: nagy hangsúlyt sze-
retne fektetni a község falvainak
összefogására, ezek a karácsonyfák is
ezt kívánják hangsúlyozni. Ugyanakkor
a községi ifjúsági szervezet kezdemé-
nyezésére és segítségével minden tele-
pülésen felállítanak egy-egy kisebb
karácsonyfát is.
Ajándék kicsiknek, időseknek

Az önkormányzatok jóvoltából idén is
jut helyenként  ajándékcsomag ünnep
előtt a gyerekeknek, időseknek, rászoru-
lóknak. Székelyhodos község iskolásai
mellett 220 idős is részesül belőle, az ön-
kományzat 6 ezer lejt fordított erre, míg
Karácsonfalván ennél több is jutott az is-
kolásoknak szánt csomagokra, 20 ezer
lej. Nyárádgálfalva vezetői 10 ezer lejt
(ebből háromezer a Şurtec áruház felaján-
lásából) szántak 240 gyerek és 75 idős
megajándékozására, ugyanennyit fordít
Backamadaras 197 gyerek ajándékára,
míg Nyárádszeredában ezúttal az idősott-
hon lakóinak kedveskednek. Székelybere
175 gyereknek és 75 idősnek juttat
egyenként 15 lejes ajándékcsomagot, míg
Csíkfalva 94 idős, illetve fogyatékkal élő
személynek ad át 20 lejes élelmiszercso-
magot. Koronka községben 350 gyerek
vehet át ajándékot a napokban, Gyulakuta
községben mintegy 550 diákot és 280
időst ajándékoznak meg. Nyárádmagya-
rós 8 ezer lejt fordított 200 gyerek és 150
idős megajándékozására, Makfalva köz-
ségben pedig 425 gyerek jutott ajándék-
hoz.

Karácsony táján, amikor már túl
sok a külső csillogás, az ünnep fe-
kete-fehér pillanatképeinek különös
erejük van. Harminc-negyven évvel
ezelőtti és még régebbi fotókon vá-
rakoznak ilyenkor a derűs és meg-
ható szentesti történetek, és
egyetlen érintésre megelevenednek,
önmagukat mesélik el.

Barátnőm, Mária egy ilyen varázs-
erejű fényképpel ajándékozott meg
a minap. Szép arcú, boldog kamasz-
lány nézett rám a fotóról, karjában
kíváncsi tekintetű kismacska, a hát-
térben egy gyéren díszített, vihar-
vert karácsonyfa. Ez utóbbi részlet
sehogy sem illett a békés csendé-
letbe, első pillantásra talán ezért is
siklott át rajta a tekintetem. Pedig –
amint az nemsokára kiderült –
Mária egyik legemlékezetesebb ti-
nédzserkori ünnepének kulcsszerep-
lője volt a jobb sorsra érdemes
fenyő. 

– Mici cica hétéves koromban
családi örökségként került hozzám.
Egy nagynéném macskájának ki-
lenc kölyke született, és ő volt az
egyetlen, amelynek nem találtak
gazdát. Azt mondták, nincs mit
tenni, végeznek vele. Addig könyö-

rögtem a szüleimnek, amíg bele
nem egyeztek, hogy Micit befogad-
juk – körvonalazta barátnőm az
előzményeket. – Hihetetlenül szoros
barátság, mondhatni szövetség ala-
kult ki a cica és köztem. Mici a leg-
hűségesebb kutyát is ,,lekörözte” a
ragaszkodásával. Amikor délben
hazajöttem az iskolából, az ajtóban
várt, a lakásban mindenhova köve-
tett, leste a mozdulataimat, a han-
gulataimat. Ha bánatom volt, neki
suttogtam el, és az örömömet is el-
sőként vele osztottam meg. Sok ün-
nepet töltöttünk együtt békésen,
boldogan. Tizenhárom év körüli le-
hettem azon a december 25-i dél-
utánon, amikor megtörtént a baj. A
szenteste a megszokott vidám forga-
tókönyv szerint zajlott, drága édes-
anyámék ugyanis mindent
megtettek, hogy a nehezebb években
is gazdag angyaljárásunk legyen.
Akkoriban még igazi fehér karácso-
nyok váltották egymást, ropogós
hóval, recsegő hideggel. Az ünnep
első napján szánkózni mentünk a
környékbeli gyermekekkel. Mivel
Mici egyfolytában a sarkamban
volt, mindig óvatosan léptem ki a
tömbházajtón, hogy nehogy észre-
vétlenül kislisszoljon. Amikor kipi-
rosodva, fáradtan hazajöttem, nem

várt a küszöbön. Szólongattam, de
nem kaptam választ. Az volt az első
gondolatom, hogy a szánkós mó-
kára gondolva talán mégsem vol-
tam elég figyelmes, és így sikerült
kisurrannia a lépcsőházba. Volt egy
mogorva szomszédunk, aki sem a
gyermekeket, sem az állatokat nem
bírta elviselni. Tudtam, hogy ha a
lépcsőházban rátalál Micire, gon-
dolkozás nélkül kipenderíti az ajtón.
Ahogy telt az idő, egyre valósze-
rűbbnek tűnt ez a jelenet. Órákon át
sírtam, aztán végső kétségbeesé-
semben letérdeltem a gyönyörű ka-
rácsonyfánk elé, és fohászkodni
kezdtem. ,,Kedves angyal, vegyél
vissza minden ajándékot, semmi
nem kell, csak Micikét hozd visz-
sza!” – suttogtam a néma ágak
közé. A következő pillanatban aztán
megzörrent az egyik ág, és a plafo-
nig érő fa teljes méltóságában elin-
dult felém. Akkor már a riadt
nyivákolást is meghallottam vala-
honnan a magasból, pár másodperc
múlva pedig mindhárman – Mici,
én és a fenyő – ott hevertünk a föl-
dön, romjainkban, de boldogan.
Legkevésbé talán szegény fa örült,
a legtöbb dísze ugyanis összetört, az
ágai megrongálódtak, és az angyal-
haját is félig-meddig elvesztette. A
sérült gömbök, persze, rajtam is
hagytak jó pár nyomot, de ki törő-
dött holmi vágással, horzsolással a

Micivel való találkozás mámorá-
ban! Édesanyáméktól szidás helyett
becéző szavakat és sok ölelést kap-
tam, aztán apukám hozta a régi
orosz fényképezőgépet, hogy gyer-
mekkorom legviharosabb karácso-
nyát örök életűvé tegye.

Percekig kuncogtunk még a tör-
téneten, aztán egy másik került elő,
aminek természetesen szintén volt
némi köze a mászóbajnok kismacs-
kához. 

– Édesanyámék mindig igyekez-
tek valami egészen különleges aján-
dékkal meglepni szentestén –
repített újra vissza az időben Mária
simogatóan mesélő hangja. – Fiús
gyerek lévén, egyik évben az an-
gyalkának írt levélben a könyvek és
édességek mellé egy kocsit kértem.
Édesapám természetesen ,,munka-
kapcsolatban” állt az angyallal, így
nála kötött ki a kívánság. Komoly
anyagi erőfeszítések árán sikerült
beszereznie egy olasz gyártású ba-
bakocsit, olyat, amilyen csak a na-
gyon szerencsés kislányoknak jutott.
Édesanyámmal alig várták, hogy a
villogó karácsonyfa alatt felfedez-
zem a drága ajándékot, és sehogy
sem értették, hogy egy illedelmes
,,köszönöm” után miért kutatok to-
vább a becsomagolt dobozok között.
Amikor már mindent kibontottam,
és az óhajtott kiskocsi továbbra sem
került elő, minden előzetes figyel-
meztetés nélkül zokogni kezdtem. A

szüleim kővé dermedve követték a
jelenetet, csak akkor mosolyodtak
el, amikor tisztázódott a félreértés.
Másnap reggelre aztán legnagyobb
örömömre ott várakozott a kicsi,
olcsó műanyag autó a fenyőfa alatt.
,,Látta az angyalka a bánatod” –
adott magyarázatot a megkésett
ajándékra édesanyám. Az olasz ba-
bakocsiról többet senki nem beszélt.
Egyedül Mici cica látta hasznát,
amikor mindegyre ,,bérbe vette”
egy-egy jóízű szunyókálásra.

Mesedélutánunk végén azt is
megtudtam, hogy a csalafinta ked-
venc nemcsak barátnőm gyermek-
és tinédzserkorát dorombolta végig,
hanem felnőtté válása első éveiben
is szerepet játszott.

– Tizenhét évet élt, így a fiammal
is alkalma volt megismerkedni –
mosolyodott el újra Mária. – Négy-
lábú szövetségesem az első perctől
megérezte, mennyire fontos nekem
az újdonsült jövevény, és ugyanaz-
zal az elkötelezett hűséggel őrizte,
ahogy sok évvel korábban engem.
Azt hiszem, ezzel egy kicsit ő is hoz-
zájárult ahhoz, hogy az életem leg-
nagyobb kincsének tekintett
újszülöttből évtizedek múlva meleg-
szívű, kiegyensúlyozott ember vál-
jon. Sok egyéb mellett ezért is hálás
vagyok Micinek. A törött díszeket
pedig a mai napig őrzöm, mint a
meghallgatott ima legszebb bizonyí-
tékait.

Ünneplőbe öltöznek
az Erdély TV műsorai

A hagyományhoz híven, idén is különkiadású
műsorokkal készül a karácsonyra az Erdélyi
Magyar Televízió. Összefoglaltuk a fontosab-
bakat.

Az Erdélyi Magyar Televízió 2020-ban is ünnepi
műsorokkal örvendezteti meg nézőit. December 24-
én déli 12 órától a Kolozsvári Református Kollégium
karácsonyi koncertje, majd délután 4 órától a Maros
Művészegyüttes Mezőség mosolya című előadása
lesz követhető a képernyőn. A fiatalok számára a
Mercy street című rajzfilmmel kedveskednek. A Mo-
zaikban Szilágyi Szilamér, Nyárádszentlászló és
Nyomát unitárius lelkipásztora lesz a vendég, akivel
a közösség ünnepéről beszélget Ambrus Laura mű-
sorvezető. Karácsony előestéjén 21 órától egy vado-
natúj portréműsor premierjét tekinthetik meg a nézők,
a Címzetesek elnevezésű műsor első részének fősze-
replője Visky András drámaíró. 

Karácsony első napján, december 25-én 13 órától
az Üzenet szeretettel karácsonyi különkiadásában
amellett, hogy közvetítik az ünnepi jókívánságokat,
Mártha Orsolya urológus főorvos, egyetemi tanár és
Berekméri Katalin színművész lesznek a vendégek,
akikkel az idei év kihívásait, nehézségeit veszik gór-
cső alá, de természetesen meglepetésekkel is készül-
nek a szerkesztők mind a nézők, mind a meghívottak
számára. Délután 4 órától Kurta Kinga Nőszemközt
című műsorának karácsonyi különkiadásában a nők
családösszetartó szerepéről lesz szó, majd a megszo-
kott időben, 18:15-től a Mozaik vendége, Berke Sán-
dor séf csodálatos ünnepi vacsorát készít. Este 7
órától egy újabb műsor debütál az Erdély TV képer-
nyőjén, a Bárka nevet viselő műsorban a történelmi
egyházak vezetőit helyezik fókuszba Sajó Norbert
műsorvezető irányításával. 

Az Erdélyi Magyar Televízió különleges, karácso-
nyi meglepetését este 8 órától sugározzák. A Dalba
csomagolva című produkció az Erdély TV műsorve-
zetőinek zenés, dalos ajándéka, melyet Ambrus
Laura, Koszorus Krisztina és Kurta Kinga adnak elő. 

December 26-án, karácsony másodnapján reggel
8 órától Az ifjú Jézus nyomában című Hitélet-műsor
ünnepi kiadását sugározza a csatorna. 14:45-től a fi-
atal filmes Szigeti Szenner Szilárd Madarak, angya-
lok, sziklák című dokumentumfilmje lesz látható.
Este 8 órától a Kolozsvári Magyar Napokon rögzített
operagála emeli az ünnep hangulatát, majd a Jó
napot, megjöttem című műsor legújabb részében este
10 órától Vizi Imre zeneszerzőt látogatja meg Badics
Petra, 22:30-tól Koszorus Krisztina-Koszika és ze-
nésztársai Ünnepi reflexiók produkciójával lesz iga-
zán meghitt a karácsonyi élmény. 

Az ünnepet otthona biztonságában töltheti, az Er-
délyi Magyar Televízió közvetíti a karácsony varázs-
latos hangulatát. 

Díszvilágítás, ajándék és isteni üzenet
Ünnepvárás a lehetőségek szerint
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Mici öröksége
Nagy Székely Ildikó

Gligor Róbert László

Karácsonyfa és betlehemes a városháza előtt Nyárádszeredában 
Fotó: Gligor Róbert László     



A mindig megújuló karácsonyi történetnek
ma az az első üzenete, hogy vannak angya-
lok. A pásztorok ott Betlehem mezején lehet,
hogy nem gondoltak erre. Ott a réteken vagy
az erdőszéleken a pásztorok azt tudták egé-
szen biztosan, hogy ott van egy nyáj, az ő
nyájuk, amit védeni, őrizni kell, ami mellett
ott kell állni nehéz éjszakákon. És tudták,
hogy a pusztaságban és a rengetegben vadál-
latok vannak, melyek széttéphetik a nyájat.
És tudták, hogy vannak tolvajok, akik ellop-
hatják a nyájat. És tudták, hogy vannak erő-
szakos pásztorhordák, akik elrabolhatják a
nyájat. De nem tudták olyan bizonyosan,
hogy vannak angyalok. 

Az első karácsony éjszakáján először erről
győződtek meg: vannak angyalok is. Amikor
lehajolt a menny és hallatszott az angyalének:
dicsőség a magasságos mennyekben az Isten-
nek és a földön békesség és az emberekhez
jóakarat – akkor az járhatta át a szívüket,
hogy Istenem, lám, nem csak nyáj van, amit
mi tartunk tíz körömmel, hogy el ne vesszen,
nem csak a mi erőnk őrzi. Lám, nem csak
vadállatok vannak, és nem csak tolvajok van-
nak, és nem csak félelmek és ellenséges hor-
dák vannak. Angyalok is vannak. 

Ez a karácsony első üzenete a mi szá-
munkra is, akik őrizzük a magunk kicsi nyá-
ját: a családunkat, szeretteinket, a mieinket,
mert sokszor ott vannak körülöttünk a vadál-
latok, sokszor ordít a gyűlölet, sokszor ordít
a fájdalom, a félelem, a bűn, a züllés, a lelki-
ismeretlenség, a szeretetlenség. Sokszor jön
a sátán, a nagy ellenség, és elrabol egy-egy
lelket. Úgy megszoktuk már, hogy ezek mind
vannak. El is feledkezünk arról, hogy angya-
lok is vannak. Nemcsak bűn van, nemcsak
gyűlölet van, hanem van bocsánat és van sze-
retet is. Nemcsak rabló rosszindulat van,
hanem van visszaadó jóindulat is. Nemcsak
nagy fájdalmak vannak, de van vigasztalás is.
Nemcsak erőszak van, de van szeretet is.
Nemcsak egymást megsebző bántás van,
hanem van gyógyító, bekötöző szeretet is.
Angyalok is vannak! 

Ezen a karácsonyon ezt köszönjük most
meg Istennek. Először ezt köszönjük meg,
hogy angyalok is vannak. Találkoztunk mi
már velük, ha nem is éppen olyanokkal, mint
a pásztorok. Lehet, hogy az egyik közülük
hajlott hátú és reszkető kezű volt már. Úgy
mondtad neki, hogy édesanyám. De lehet,
hogy az angyali szeretetet éppen az unokád-
ban kaptad meg. Lehet, hogy egyszer itt a
templomban állt melléd, amikor elöntötte szí-
vedet az Isten iránti bizalom. Lehet, hogy úr-
vacsorát vettél, amikor megérintette az
életedet, de úgy, hogy egy egész éven át,
egyik karácsonytól a másikig, még ha el is fe-
ledkeztünk róla, mégiscsak mellettünk voltak
az angyalok. És volt szeretet, és volt békesség
is, bocsánat, jóság is, legfeljebb nem vettük
észre, legfeljebb csak a sötét életerdőt figyel-
tük, és tele voltunk aggodalommal meg féle-
lemmel, de nem vettük észre, hogy angyalok
is vannak. 

Isten azért hozza el a karácsonyt, hogy
Jézus Krisztus születése napján megérintse
szívünket az a vigasztaló nagy tapasztalás,
hogy értünk jövő angyalok is vannak, hogy
értünk jövő szeretet is van. 

Persze az angyal nem ment el mindenkihez
azon az estén, csak a pásztorokhoz. Mert kü-
lönbség van nyájőrzők és nyájőrzők között.
Úgy mondja az Úr Jézus a János evangéliu-
mában, hogy a béres, amikor látja jönni a far-
kast, elszalad, és otthagyja a juhokat, mert ő
csak béres, és a juhok nem az övéi. De a pász-
tor ott marad, és életét adja a juhokért. Hát
aki csak béres a családjában, aki csak béres
az egyházában, aki csak béres a hitében, aki
csak béres a világban, aki lelkiismeret nélkül
csak a haszonért, csak az érdekért és csak
addig fáradozik, amíg megfizetik, csak addig
szeret és csak addig áll meg a helyén, amíg
jól megy a dolga – az nem találkozik az an-
gyalokkal. A béresekhez nem jönnek el az an-
gyalok. Az angyalok azokhoz a pásztorokhoz
jönnek, akik életüket adják a juhokért, a tár-
sért, a gyermekekért, akiknek a szívében ott
él és ég az evangélium, az igaz emberség,
akiknek szíve ott dobog önzetlenül a Krisztus
nyájáért, akik úgy és ott állnak a világban,
amiként és ahová Isten állította őket, akiket a
belülről és a felülről jövő hang és nem az
érdek és nem a haszon irányít. A pásztorok-
hoz jönnek az angyalok! 

Tudják ezt a pásztorok! Találkoztak vele
sokszor betegágyak mellett, gondok mélysé-
ges éjszakájában, amíg őrizték a nyájat, amíg
félelmek szorították össze a torkukat. Talál-

koztak az angyalokkal! Angyali üzenetek
hulltak a szívükre. Valami felülről jövő, le-
hajló erő segítette őket, hogy igazi pásztorok
tudjanak lenni. 

Az angyalok a pásztorokhoz jönnek. Néha
kívülről jövő segítséggel, néha az Ige szár-
nyán, néha az imádság perceiben, néha éle-
tünk fordulataiban. Néha az angyalok
odajönnek hozzánk, a kezünk bőre alá búj-
nak, és adakozó kezünkben élnek. Á p r i l y
Lajosnak van egy szép karácsonyi verse. Egy
szegény karácsonyán írta. Lehet, éppen a há-
ború alatt, amikor nem volt mit adjon az övé-
inek. De akkor állt mellé legközelebb az
angyal. Így írt róla: „Angyal zenéje, gyertya-
fény – / kincses kezem, hogy lesz szegény?//
Nem adhattam ma semmi mást,/ csak jó,
meleg simogatást.// Mi győzött érdessége-
men?/ Mitől csókolhat úgy kezem?// Simoga-
tást mitől tanult?/ Erembe Krisztus vére
hullt?// Szemembe Krisztus-könny szökött? –
/ kinyúló kézzel kérdezem.// Áldott vagy a
kezek között,/ Karácsonyi koldus-kezem.” 

Sokszor, amikor a legszegényebbek va-
gyunk, odaáll mellénk az angyal, és a pász-
toroknak egy meleg simogatásában benne
van a mennyei angyalok minden üzenete. 

A mi életünknek is ezek a gyermekkorunk-
ból, messze évekből lelkünkön is megmaradó
meleg simogatások a legnagyobb kincsei. Az
Istentől jöttek ezek. És az Isten bízta ránk,
hogy továbbadjuk, hogy mások is megtapasz-
talják, hogy angyalok is vannak. 

Majd azt is megtapasztalták a pásztorok,
hogy az angyalok nem onnan jöttek, ahonnan
gondolták. Az angyalok egészen más irány-
ból jöttek. A pásztorok nézték a nyájat, és
nézték az erdőt. Azt hitték, hogy mindent lát-
nak. És egyszer csak felülről, egy másik
irányból jöttek közéjük az angyalok. 

Karácsonynak az a boldog üzenete, hogy
lehet felfelé is nézni, hogy van egy másik
irány is. Nem csak az, amit megszoktunk.
Nem csak a gondok iránya, az emberi re-
ménységek, erők és számítások iránya. Nem
csak az emberi nappalok és az emberi éjsza-
kák iránya. Van egy másik irány: az Isten irá-
nya. Azért szép a karácsony, mert ekkor abba
az irányba nézünk, ahonnan jött Jézus, ahová
visszament Jézus, és ahonnan újra eljön majd.
Karácsonykor érezzük szívünkben ennek az
új iránynak minden dimenzióját. Valami ösz-
szeköt azokkal, akik odafent vannak, és
azzal, aki odafent trónol. Ez a karácsony har-
madik nagy ajándéka. Az első az, hogy van-
nak angyalok, a második az, hogy a
pásztorokhoz eljönnek az angyalok. A harma-
dik az, hogy a pásztorok megtanulnak felfelé

nézni, aztán maguk köré gyűjtik a kicsi pász-
torokat, a botra támaszkodó öreg pásztorokat,
a könnyeseket, a boldogokat, és fölfelé mu-
tatnak, és azt mondják: most együtt tanuljunk
meg fölfelé nézni. Mert van „fölfelé” is. 

A megfélemlett pásztoroknak azt mondják
az angyalok: „Ne féljetek, mert hirdetek nék-
tek nagy örömet, mely az egész népnek
öröme lészen.” Nagy öröm! A pásztorok min-
den félelmét ez a nagy öröm borította be. Sok
okuk volt a félelemre. Félhettek azelőtt a tá-
madásoktól, a saját bűneiktől, mert megérez-
ték, hogy ők bűnösök, és közel van hozzuk
Isten. De aztán beborította őket a nagy öröm,
az a nagy öröm, hogy született nékik ma a
Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városá-
ban. Ez volt számukra a nagy öröm! Lehet,
hogy sok nagy öröm volt abban az évben,
1994 évvel ezelőtt a Római Birodalomban.
Lehet, hogy lélekszakadva vitték a hírt a kül-
döncök, a katonák, hogy győztek a csatában,
hogy a birodalom új tartománnyal gazdago-
dott. Lehet, hogy nagy felvonulásokat ren-
deztek Róma piacán. Mennyi öröm volt! De
hol vannak ma már azok az örömök? Hol van
Augustus császár? Mit számít ma már az,
hogy nagyobb lett akkor a Római Birodalom?
Nem is tudunk azoknak az öröméről, akik fel-
vonultak Róma piacán! De nem csak az ak-
kori örömök, mert hol van a tavalyi öröm, hol
van a tegnapi öröm? Ha csak emberi örömöd
van, ki tudja, holnap hol lesz már a mai örö-
möd?! Mert nekünk, embereknek, még az
Augustusoknak is, az örömeink csak egyik
naptól a másikig tartanak. Elpárolognak, mint
a pára, elolvadnak, mint a hó, eltűnnek, mint
az álom. Beborítja őket a bánat, miként a köd
a réteket. 

De ezt a nagy örömöt, hogy született né-
künk ma Megtartó, ki az Úr Jézus Krisztus,
ezt a nagy örömöt semmiféle bánat eltüntetni,
beborítani nem tudta. Ebből az örömből él az
egyház. Fiatalok, öregek, bánatosak, boldo-
gok. Ezzel a nagy örömmel állnak a síroknál,
ezzel a nagy örömmel gyúlnak meg a kará-
csonyfa gyertyái. Kétezer év nem tudta elho-
mályosítani, eltüntetni azt a nagy örömet,
hogy született nékünk ma a Megtartó. 

Milyen igazuk volt az angyaloknak. A
pásztorok ezt biztos nem érezték át. A pász-
torok azt hihették, hogy ez nekik öröm, hogy
ez az egész Izráelnek öröm, hogy az egész vi-
lágnak öröm. De mit tudtak ők arról, hogy
kétezer év múlva itt és ma nekünk is öröm
lesz? Míg a világ világ lesz, mindig öröm
lesz. Ez a nagy öröm: született nekünk ma
Megtartó! – elfogyhatatlan. Hogy szeretnénk
megtartani egymást, hogy fogjuk a gyerme-
keink kezét, az egymás kezét. Az erős kezek
gyengévé válnak, lehullnak, elengednek, és
elengedjük őket. Tartjuk a gyermekeinket, az-
után tartanak bennünket a gyermekeink,

aztán ők is el kell hogy engedjenek. Csak egy
kéz van, csak egy örökkévaló, megtartó kéz
e világon. Annak a Megtartónak a keze, aki
„az Úr Krisztus a Dávid városában”. 

Ez az öröm, akárhová kerülsz, mindig
megmarad. Ez a kéz mindig lenyúl érted.
Mindenki elhagyhat, becsaphat, kijátszhat,
megtagadhat, elfelejthet, de ez a kéz mindig
lenyúl érted. Megtagadhatod, elfelejtheted,
de mégis visszavár. Amikor hozzá térsz, az ő
kezét mindig megtalálod. Mert mi hitetlen-
kedhetünk, de ő hű marad, ő magát meg nem
tagadhatja. És szállhatnak az évek, karácso-
nyok, nagypéntekek, örömök és nehéz bána-
tok, sem élet, sem halál, sem jelenlevők, sem
elkövetkezendők, semmi minket nem tud el-
szakítani az ő szeretetétől, amellyel hozzánk
jött, hogy minket megtaláljon és megváltson. 

Jele is van ennek: Az lesz örökös jele
ennek – mondták az angyalok –, hogy „találtok
egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászol-
ban”. A pásztorok megtalálták Jézust. Vajon te
megtalálod-é? Először úgy, ahogy az előbb
énekeltük. Vagy itt az Úr asztalánál, annak ke-
nyerében és borában. De meg kell találni ott is,
itt is, és akkor tiéd lesz a nagy öröm, a kará-
csony döntő és legnagyobb ajándéka, hogy sze-
ret téged a te megtartó Krisztusod. Ámen. 

(Csiha Kálmán: Kelj fel és járj. Prédiká-
ciók. Szemle füzetek, Kolozsvár, 1995) 
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Viggo Johansen: Csendes éj –1891

Csiha Kálmán

Karácsony 
Alapige: Lukács 2,8–12 

Juhász Gyula

Karácsonyi óda
Csöndes az éj és csöndes a világ is,
Caesar Augustus aranyos mosollyal
Zárta be Janust, Mars fegyvere rozsdás:
Béke a földön.

Hallgat a germán és hallgat a pártus,
Néma az indus és néma a hellén,
Herkules távol oszlopa se rendül,
Thule se mozdul.

Már az aranykor új eljövetének
Hírnökeit, a szomorú szibillát
S a szűzi Virgilt födi földi sír és
Hír koszorúja.

S messzi mezőkön nyájaikat őrző
Pásztori népek nézik a derengő
Új csillagot, mely aranyát elönti
Jászoli almon,

Hol mosolyogva és fázva az éjben,
Szőkehajú és szelíd anya keblén,
Most mutatod meg magad a világnak,
Isteni gyermek!



Olyanok ilyenkor a csillagok,
mint az álmos gyerek szeme. Kicsit
hunyorognak. És még nem tudják:
sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e,
avagy aludjanak tovább. Hát csak
pislognak. Enyhe az idő, a szél
csak a kerítések mellett lézeng,
ámbár elég hűvösen. Az ablakok
néhol nézik már a hajnalt, néhol
nem, és a csizmák nem kopognak

a gyalogjárón, inkább csak cup-
pognak.

Néhol egy halk szó, néhol az se.
Néhol csak árnyak járnak. Néhol
kis lámpások imbolyognak és mu-
tatják, hova kell lépni. Ámbár hi-
szen sár van mindenütt. Az ég még
sötét. A tegnap gondja mintha még
aludna, a mai még nem ébredt fel.
S a falu csak tiszta önmagát viszi a

hajnali misére. Ajtó nem csattanik,
kiáltás nincs.

A külső mozgás bekúszik a temp-
lomba s megnyugszik. Suttog egy
kicsit, vár, s amikor már a gyertyák
lángja is meggyúlik a várakozástól,
felkiált az időtlen vágy: „Harma-
tozzatok égi Magasok!”

Mise végére egészen bemelege-
dett a templom, szinte otthonos lett.
Legalábbis így érezte ezt Baka
Máté az alszegből, de így érezte ezt
Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár,
ha tudták volna, hogy most egy vé-

leményen vannak, aligha érezték
volna, nagy harag volt ugyanis a két
öreg között. Kitartó, régi harag.
Formája sem volt már, nem is em-
lékeztek, ló volt-e az oka vagy asz-
szony, mindenesetre ragaszkodtak
hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy
kiürüljön a templom. Az ajtóban
még mozgás, hát csak ülnek to-
vább, sőt Illés a lábát is kinyújtja,
mert úgy kényelmesebb. Illés nem
szereti a tolongást. De egyébként
is ráér. Félszemmel odapislant Má-
téra, hogy alszik-e már, mozdul-e
már, de Máté nem mozdul. Ami-
lyen kutya, konok ember volt vi-
lágéletében, azt várja – gondolja
Illés –, hogy én menjek előbb. De
abból nem eszel! Pedig már a gyer-
tyát is eloltotta a dékán. Azaz a ha-
rangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.

Illés gondol erre, gondol arra,
állát behúzza a meleg nyakrava-
lóba, és a szeme szép lassan lecsu-
kódik.

Nem! – ijed meg. Ezt igazán nem
szabad – s Mátéra néz, aki úgy lát-
szik, elaludt.

Hö-hö-hö. Ez hát a híres? – mo-
solyodik el magában. Pedig három
évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az
igaz, de mégiscsak fiatalabb. Aztán
meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár
a halotté.

Uram Isten! Csak nem lett vele
valami?  

Harag ide, harag oda – a rot-
hadt szilva is lepottyanik egyszer a
fáról –, csendben odamegy Máté-
hoz, és kicsit borzongva megérinti
a vállát.

– Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
– Hö?! Mi? – és néz Illésre, mint

a csodára.
– Te vagy az, Illés?
– Én hát. Hát mondok megnéz-

lek, mert olyanformán ültél, hogy…
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kő-
szentek elmosolyodnak.

– Kicsit megszédültem – hazudja
Máté. De áhítattal. Mert tele van a
szíve. Szereti most Illést így közel
látni. Már elmúlott.

– Há no! Hál Istennek, akko
menjünk.

És egymás mellett kicsoszognak
a templomból.

– Mi volt ez, Szentatyám? – néz
fel egy pufók kis angyal Szent Pé-
terre, ahogy az ajtó becsukódott. –

Olyan meleg lett a szívem egy-
szerre.

– Két ember kibékült – mondja a
főszent. És melegen sóhajt.

– Hjaj! Csoda! – suttogja a kis
angyal.

– Hát bizony. A mai világban…
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg közben Illés háza elé

ér. Az utca üres, a kémények lágy
selymet füstölnek a reggelnek, s a
kertekben puhán békét álmodnak a
fák.

– Gyere be, Máté, rég voltál ná-
lunk – mondja Illés. – Lángost sü-
tött a lányom…

A kis angyal kérdőn néz a fő-
szentre:

– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az

óra. S e földi hangtól megmereved-
tek újra a szobrok, de a mosolygás
mintha ott maradt volna az arcukon. 

(1949)

Tűz Tamás

Késő karácsonyok
Kezdetben voltak már a végső dolgok,

alfa és ómega már összeért,

Jézuska lába szalmaszálba bomlott,

gyermekszeme meglátta már a vért,

amely Heródes késeiről csorgott.

Az első karácsonyon is csikasz

farkasok bújták már az erdőt-bokrot

s az elveszettnek nem termett vigasz.

De volt Messiás, betlehemi csillag,

várták a szabadító hírnököt,

volt báránybégetés és szénaillat,

Mária szeme fényben tündökölt.

Így van ma is késő karácsonyunkon:

lobogó gyertyák és kemény padok,

ha zúg a szél is kint s akármi súly nyom,

én akkor is aranykort álmodok.
Rippl Rónai József, 1910

Boruth Andor: Jézus születése –1905
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Fekete István

Roráte
Juhász Gyula

Rorate
A kéklő félhomályban

Az örökmécs ragyog,

Mosolygón álmodoznak

A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,

A minisztráns gyerek,

Mint bárány a mezőben

Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák

Térdelnek. Ifju pap

Magasba fölmutatja

Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját

Könnyezve keresem.

Ó gyönyörű gyerekség,

Ó boldog Betlehem!



Nagykarácsony éjszakáján,
Jézus születése napján,
ma örvendjünk, ma vigadjunk,
ma született kis Jézusunk.

Imígyen szól az 1941-ben Csíkszentdomo-
koson gyűjtött ének. Gyűjtője Mathia
Károly Tivadar alezredes, zeneszerző,
népzenekutató, a budapesti Érseki Katolikus
Gimnázium, a kőszegi Hunyadi Mátyás hon-
véd reáliskola s a Ludovika tanára.

Jézus ágyán nincsen paplan,
megfázik a kis ártatlan.
A szemei könnyedeznek,
a könnyei esedeznek.

Feljött már a hajnalcsillag,
keljenek fel, kik alusznak!
Vidám szellők lengedeznek,
az angyalok énekelnek.

Már a téli napforduló után vagyunk, növe-
kednek a nappalok, de még alig vevődik
észre. A téli nagyidők még csak ezután ko-
pogtatnak.

Mily csodálatos az isteni gondviselés, ame-
lyik napon a Nap született, jött a világra
Krisztus is! – kiáltott föl Szent Ciprián,
Karthágó III. századi püspöke, utalva az év
leghosszabb éjszakájára s az onnantól nö-
vekvő nappalok hosszára. I. (Szent) Gyula
pápa csak 350-ben nyilvánította december
25-ét a Megváltó születésnapjává. Addig az
időpontig az évnek szinte valamennyi napját
számba vették a teológusok Jézus Krisztus
születésnapjaként. A születés lehetséges tör-
ténelmi időpontja ma sem tisztázott, de az ör-
mény egyház kivételével, mely január 6-án
ünnepli az eseményt, a többi egyház elfo-
gadta Gyula pápa döntését.

Isten nem belépett a világba, hanem bele-
született, semmivel se másképp és különbül,
mint ahogy a földbe rejtett és hó alatti mag
megmozdul, kikel és szárat hajt tavaszkor. 
(…) Amikor Szent Pál azt írta, hogy az egész
mindenség áhítozik a megváltás után, mély-
ségesen többet tudott a mindenség természe-
téről, mint azok a „naiv” tudósok, kik gőgjük
és depressziójuk csúcsán úgy vélték, hogy a
mindenség egy nagy üresjáratú mechanikus
szerkezet, afféle kozmikus vekker, aminek
anyagában véletlenül és főként szervetlenül
teng-leng a parányi emberiség… – írta Pilin-
szky János a Sarokkőben. –

(…) Jézus születésének és fogantatásának
csodája nemcsak önmagában szívmelengető
titka létünknek – de egyúttal arra is ösztökéli

az embert, hogy igyekezzen minél mélyebben,
minél szervesebben és minél organikusabban
érteni és szeretni az univerzumot, a teremtés
egészét. (…) a görög templom, a román temp-
lom vagy a gótikus katedrális lényegében
egy-egy világmodell, (…) mi is egy élő sejt,
mi is egy élő és megmozduló csecsemő? Hogy
a látszatra élettelen, de királyian létező kövek
és csillagok között ugyan mi is az az össze-
kötő vonal? (…) Hogy miért is képesek egyes
korok valódi világmodelleket emelni, míg más
korok nem? Hogy a nagy csoda valójában
egy „közönséges” csecsemő megszületése.
(…) az, hogy Isten megszületett Betlehemben,
igazán nem titka, rejtélye a teremtésnek,
hanem ennyi titok, születés, rejtély után
egyetlen világos szava, sarokköve, magyará-
zata.

Karácsony ma a Föld egész kerekén csil-
logó díszű, kivilágított fenyőfával köszön be.
Régebben nyalánkságokkal, almával, naranccsal,
aranyozott dióval, tarka papírdíszekkel 
és -láncokkal ékítették, tetején csillagba fog-
lalt angyallal vagy kis Jézust tartó Mária-kép-
pel koronázták. Gyertyáit először december
24-én este gyújtották meg, utoljára rendsze-
rint vízkeresztkor. Mifelénk Brunswick
Teréz grófnő állíttatott először karácsonyfát,
1825-ben. A szokás Németországból indult.
A róla szóló első írásos beszámoló 1605-ből,
egy strassburgi polgár tollából ered, de ábrá-
zolását már a XVI. századból ismerjük. Egy
legenda Luther Mártonnak tulajdonítja a ka-
rácsonyfa föltalálását. Annyi mindenesetre
igaz, hogy elterjesztése a lutheránusok ér-
deme, akik – a katolikus rítusokkal való
szembefordulásuk sodorvizén – adtak így új,
keresztény értelmet a fenyővel kapcsolatos,
néphagyományban tovább élő régi pogány
hiedelmeknek. Sokáig nem terjedt el, néhol
ma is más örökzölddel (magyallal, fagyöng-
gyel, borostyánnal) díszítik az otthonokat, de
az a szokás, hogy a téli napfordulót és az újé-
vet zölddel köszöntsék, egykor Európa-szerte
általános volt – írja Jankovics Marcell Jel-
kép-kalendáriumában.

Karácsony a niceai zsinat határozata értel-
mében Jézus Krisztus földi születésének em-
léknapja: az öröm és békesség, a család és
gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.

Ezüst esőbe száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

– írta volt Kosztolányi Dezső Kará-
csonyában. Az idén? Bizony azzal is számot
kell vessünk, hogy észszerűbb, ha szűkebb
családi körben ünnepelve várjuk a
megszületést.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von.

És zsong az ének áhítatba zöngve...
Csak a havas pusztán, a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

A karácsonyi ünneplés december 24-én,
bővedeste, lámpagyújtás után kezdődött, hisz
a természeti népeknél, így hajdan a magyar-
ságnál is a nap napnyugtával kezd és végez
– olvasom Bogdán István Régi magyar mu-
latságok-jában A karácsonyolásról. – A ka-
rácsonyi vacsora részint az ókori
görög-római hagyományoknak, részint a ger-
mán, szláv napforduló ünnepi, a jövő termést
biztosító nagy lakomájának kereszténnyé sze-
lídült mása, de még századunkban is sokat
megőrzött mágikus jellegéből. Ételsora ha-
gyományos, katolikus helyeken böjtös. Jelleg-
zetes étele a hüvelyes, főleg bab, lencse, aztán
a főtt vagy öntött tészta, végül a gyümölcs, leg-
inkább alma, dió. Mindegyikükhöz hiedelem
is fűződik. A bab, lencse pénzt hoz. A tészta,
főleg a mákos, szerelmi jósláshoz szolgál: az
eladó leány a család egyik férfitagja evőesz-
közéről elkapja az első falatot, az utcára siet
vele, ott eszi meg, és ahogyan hívják az első
férfit, akit megpillant, az lesz az ura neve is.
Az alma szintén jósolhat ilyen módon, de a
héja is kirajzolhatja a jövendőbeli nevét, sőt,
az állatok fejlődését is segíti, ha vizet tölt rá
a gazda, és arról itat. A férges dió betegséget,
halált jósol. Mint ahogyan az asztalra tett só
is, ha olvad. A fokhagyma viszont betegség-
hárító, a vöröshagyma pedig időjárásjósló. A
jövőbeli bőség biztosítása érdekében helyez-
tek az asztalra vagy alája szalmát, szénát, ga-

bonát, terménymagvakat, gazdasági eszközö-
ket meg a Luca-napkor elültetett, de kará-
csonyra kihajtott búzát. A vacsora morzsáját,
hulladékát pedig eltették gyógyszernek, főleg
a füstje segít. (…) Vacsora alatt a gazdasz-
szony nem kelt fel – így biztosította, hogy a
kotlósai majd jól üljenek –, csak az éjféli mise
előtt, ahova katolikus helyeken a ház egész
népe elment.

A víz színén óriási vízipók,
száguld a szálkás-lábú fagy;
itt van a tél, a fehér Behemót,
elnyel mezőket, falukat.

Bozót, fa elhullatta rég a sátrát,
messze tekint ágak közén a szem – 
köröskörül gyanús mértani ábrák,
dermedten, csontváz-szerűen.

Szívemet szúrja a Karácsony
gyantás, deres tüskéivel;
emlék-sereg pusztít, harácsol,
s üres hajlékomból kiver.

Könnyeimet senki se lássa!
Szégyenletes beismerés:
ilyen magányos bujdosásra
lelkierőm vajmi kevés.

Leginkább őket keresném fel
a visegrádi domb alatt – 
sírjukról dermedt-ujjú kézzel
lesepregetni a havat.

Furán szomorú ez a vers, a Jékely
Zoltáné. A Tövises karácsonyt 1967-ben,
édesapja, Áprily Lajos halálának évében írta
volt.

Magunk pedig igyekezzünk e pandémiás
időben arra, hogy ne ilyen tövises legyen
majd év múlva a mi karácsonyunk.

Áldott karácsonyt kívánva, maradok ki-
váló tisztelettel.

Kelt 2020-ban, karácsonykor
Fenyőszagú a lég, december dunnájából hó pilinkál

Ezüst dérrel száll le a Karácsony, fölsír az égbe egy kósza mozdony
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Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDXLII.)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 7-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük
kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény
szerepelhet.) 

A DECEMBERI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

Nagy Judit, 
Marosvásárhely, Predeál u.

Ozsváth Éva, 
Marosvásárhely, Predeál u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
MERCADANTE; JEDLIK; TESSEDIK; THÖKÖLY; 

SZENTESSY; LOUYS
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a december 18-i számból:

Ikrek:
Angyalvár

Skandi:
Jules Verne. Francia író. 
Nantes. Amiens. Hódító Ro-
bur; Tudományos-fantasztikus
műfaj. Utazás a Holdba.

Ki lát-
ható a
képen? 
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Egyik fő meg-
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Szerkeszti: Kiss Éva 927.

A

É

E VÍZSZINTES: 1. A mondás első része. 9. Ugandai politikus (Apollo Milton). 10.
Orosz rendező (Alekszandr). 11. Mellébeszélés. 16. Zodiákus csillagkép. 18. A szobába.
19. Verona folyója. 20. Tengeri rabló. 21. Szélhárfa. 22. Zola regénye. 23. Falusi apó. 24.
Az ezüst vegyjele. 25. A távolba. 26. Angol együttes (röv.). 27. Bosszús indulat. 29. Attila
névváltozata. 31. Mézcseppek! 32. Tehénhang. 33. Francia arany. 34. Analizál. 35. Rend-
szerbe illesztő. 38. Csatorna (német). 40. Belgiumi és spanyol gépkocsijel. 41. Szeretet-
lakoma. 43. Deli…, Zrínyi Miklós hőse. 44. Térmetszet. 45. Abba az irányba. 47. Heves
megyei helység. 49. Vidám, könnyű műsor. 51. Hivatalos mértékminta.

FÜGGŐLEGES: 1. Gyenge minőségű szőlőfajta. 2. Kutya. 3. Telepes növény. 4.
Tokaji boroshordó. 5. Alácsüng. 6. Tölgyfa (angol). 7. A tallium vegyjele. 8. Amerikai
csavargó. 11. A mondás befejező része. 12. Kiegészítő adat vagy anyag. 13. … Buzzati,
olasz író. 14.  Az oxigén és a gallium vegyjele. 15. Rag, a -va párja. 17. Határozott névelő.
20. Kártyaszín. 21. Kis árramforrás. 23. A bárium vegyjele. 25. Történelmi köznév. 27.
Kisebb kohó, olvasztókemence. 28. Angyalrang. 29. Árut értékesítésre küld. 30. Birkózás-
ban legyőző. 32. Én. 34. Becézett Enikő. 36. Kézzel fog. 37. Nyílt, nyitott (angol). 39.
Savmaradék! 42. Város Budapest mellett. 44. Só (latin). 46. A rádium vegyjele. 48. Kiütés
a ringben (angol rövidítés). 50. Arab!

L.N.J.
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– Melyik az egyetlen állati termék, ami nem 
hizlal?

VÍZSZINTES:
1. A poén. 6. Íme. 7. Na, mi lesz? 8. Portugál

szigetcsoport. 11. … anguis in herba (kígyó lapul
a fűben). 13. … Capone (gengszter). 15.
Díszelőadás. 16. Ifjúsági írónk (Ferenc). 18.
Olasz névelő. 19. Portugál város Lisszabon
közelében.

FÜGGŐLEGES:
1. USA-tagállam. 1. Magas testhőmérséklet. 3.

Szétesik. 4. L’ …, olasz lap. 5. Keleti táblás játék.
9. Erősen tapad. 10. Békés … (színésznő). 12.
Tévesen jegyez. 14. Kacat. 17. Heyerdahl pa-
piruszhajója.

1 2 3 4 5 �

6 7

8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18

19
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– Hogy hívják az enyhén lökött indiánt?

VÍZSZINTES: 
1. A poén. 6. Egy (angol). 7. Folyó (spanyol).

8. Balti főváros. 10. Holland gépkocsijel. 11. Van
rá vevő. 13. Pszichés. 16. Üres ler! 17. A katód
párja. 19. Szándékra vonatkozó.

FÜGGŐLEGES: 
1. Emberszabású majom.  2. … baba (Sindo

Kaneto filmje). 3. Táplálkozik a csorda. 4. Fran-
cia arany. 5. Nélkül (latin). 9. Az egyik végtagunk
része. 12. Népes ország. 14. Heves megyei
helység. 15. Médi és Hédi testvére. 18. Oda-
vissza férfinév.

L.N.J.

1 2 3 4 5 �
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* Angol Premier Liga, 13. forduló: Arsenal
– Southampton 1-1, Aston Villa – Burnley 0-0,
Fulham – Brighton & Hove Albion 0-0, Leeds
United – Newcastle United 5-2, Leicester –
Everton 0-2, Sheffield United – Manchester
United 2-3, West Ham United – Crystal Palace
1-1, Wolverhampton – Chelsea 2-1, Liverpool
– Tottenham 2-1, Manchester City – West
Bromwich 1-1; 14. forduló: Brighton & Hove
Albion – Sheffield United 1-1, Burnley – Wol-
verhampton 2-1, Chelsea – West Ham United 
3-0, Crystal Palace – Liverpool 0-7, Everton – Ar-
senal 2-1, Manchester United – Leeds United 6-
2, Newcastle United – Fulham 1-1, Southampton
– Manchester City 0-1, Tottenham – Leicester 0-
2, West Bromwich – Aston Villa 0-3. Az élcsoport:
1. Liverpool 31 pont/14 mérkőzés, 2. Leicester
27/14, 3. Manchester United 26/13.

* Spanyol La Liga, 14. forduló: Athletic Bil-
bao – Huesca 2-0, Atlético Madrid – Elche 3-1,
FC Barcelona – Valencia 2-2, Celta Vigo – Ala-
vés 2-0, Eibar – Real Madrid 1-3, Cádiz – Ge-
tafe 0-2, Granada – Betis 2-0, Levante – Real
Sociedad 2-1, Osasuna – Villarreal 1-3, Sevilla
– Valladolid 1-1; 15. forduló: Huesca – Levante
1-1, Real Sociedad – Atlético Madrid 0-2, Va-
lencia – Sevilla 0-1, Valladolid – FC Barcelona
0-3, Villarreal – Athletic Bilbao 1-1, Elche –
Osasuna 2-2. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid
32 pont/13 mérkőzés, 2. Real Madrid 29/14, 3.
Real Sociedad 26/16.

* Olasz Serie A, 12. forduló: Benevento –
Lazio 1-1, Fiorentina – Sassuolo 1-1, Genoa –
AC Milan 2-2, Inter – Napoli 1-0, Juventus 
– Atalanta 1-1, Parma – Cagliari 0-0, AS Roma
– Torino 3-1, Spezia – Bologna 2-2, Udinese –
Crotone 0-0, Hellas Verona – Sampdoria 1-2;
13. forduló: Atalanta – AS Roma 4-1, Bene-
vento – Genoa 2-0, Cagliari – Udinese 1-1, Fi-
orentina – Hellas Verona 1-1, Inter – Spezia 2-1,
Lazio – Napoli 2-0, Parma – Juventus 0-4,
Sampdoria – Crotone 3-1, Sassuolo – AC Milan
1-2, Torino – Bologna 1-1; 14. forduló: Crotone
– Parma 2-1, Juventus – Fiorentina 0-3. Az él-
csoport: 1. AC Milan 31 pont/13 mérkőzés, 2.
Inter 30/13, 3. Juventus 27/14.

* Német Bundesliga, 12. forduló: Bayern
München – Wolfsburg 2-1, Hoffenheim – Lip-
csei RB 0-1, Eintracht Frankfurt – Mönchen-
gladbach 3-3, Hertha BSC – Mainz 0-0,
Schalke 04 – Freiburg 0-2, 1. FC Köln – Bayer
Leverkusen 0-4, Brémai Werder – Borussia
Dortmund 1-2, Arminia Bielefeld – Augsburg
0-1, VfB Stuttgart – Union Berlin 2-2; 13. for-
duló: Lipcsei RB – 1. FC Köln 0-0, Möncheng-
ladbach – Hoffenheim 1-2, Bayer Leverkusen
– Bayern München 1-2, Wolfsburg – VfB Stutt-
gart 1-0, Freiburg – Hertha BSC 4-1, Union
Berlin – Borussia Dortmund 2-1, Schalke 04 –
Arminia Bielefeld 0-1, Mainz – Brémai Werder
0-1, Augsburg – Eintracht Frankfurt 0-2. Az él-
csoport: 1. Bayern München 30 pont, 2. Bayer
Leverkusen 28 (28-12), 3. Lipcsei RB 28 
(24-9).

* Francia Ligue 1, 15. forduló: Angers –
Strasbourg 0-2, Bordeaux – St. Etienne 1-2,
Dijon – Lille 0-2, Lyon – Brest 2-2, AS Monaco
– Lens 0-3, Montpellier HSC – Metz 0-2,
Nimes – Nice 0-2, Paris St. Germain – Lorient
2-0, Reims – Nantes 3-2, Stade Rennes – Olym-
pique Marseille 2-1; 16. forduló: Brest – Mont-
pellier HSC 2-2, Dijon – AS Monaco 0-1, Lille
– Paris St. Germain 0-0, Lorient – Stade Rennes
0-3, Olympique Marseille – Reims 1-1, Metz –
Lens 2-0, Nantes – Angers 1-1, Nice – Lyon 1-
4, St. Etienne – Nimes 2-2, Strasbourg – Bor-
deaux 0-2. Az élcsoport: 1. Lille 33 pont
(28-10), 2. Lyon 33 (31-14), 3. Paris St. Ger-
main 32.

Európai focikörkép
Az országos

ranglista élén fe-
jezi be az eszten-
dőt az Elektro-
maros Romgaz
női tekecsapata a
felnőtt és az ifjú-
sági korosztály-
ban is, az egyéni
Románia-kupa
idei utolsó fordu-
lója után.

Ploiești-en, il-
letve Marosvá-
sárhelyen tar-
tották a sorozat
évzáró verse-
nyét. A felnőttek
mezőnyében egyé-
niben Ciobanu Maria a harmadik legjobb
eredményt érte el 1102 fával, míg páros-
ban Seres Bernadettel a 2. helyen végzett
2163 fával. Az ifjúságiaknál Seres Berna-
dett egyéniben a 2. helyet foglalta el 1593
fával, Szabó Júlia Emesével párosban első
lett 3160 fával, a második helyen pedig
ugyancsak marosvásárhelyi kettős végzett:
a Fekete Réka és Ciobanu Maria alkotta
duó 3144 fát döntött.

A felnőttek csapatversenyében az
Elektromaros Romgaz 6428 fával áll az
élen a 6017 fás Bukaresti Rapid előtt, az
ifjúságiak pontvadászatában pedig 8950
fánál járnak a marosvásárhelyi fiatalok,
derül ki a lapunkhoz eljuttatott közle-
ményből.

Azt is írták: zavaros évet zárnak, amely-
ben volt felfüggesztett bajnokság, törölt
verseny (világbajnokság, világkupák), to-
vábbá elhalasztották a Bajnokok Ligája
négyesdöntőjét (2021. május 22-23.),
amelyre egyébként sikerült kvalifikálniuk
magukat. Más sikereket is jegyeztek: már-

ciusban megnyerték a Románia-kupát, az
egyéni versenyeken pedig hét érmet sze-
reztek, ebből három arany, három ezüst és
egy bronz.

Hozzátették: sportolóik az ünnepek
ideje alatt is folytatják edzéseket abban a
reményben, hogy a következő hónapokra
tervezett versenyprogramot betartják. Ja-
nuárban mindkét korosztályban megkez-
dődne a csapatbajnokság, és a
Románia-kupa utolsó szakaszai is napi-
rendre kerülnének. Az ifjúsági bajnoki
döntők februárban esedékesek Kolozsvá-
ron, illetve Jászvásáron.

A női csapat összetétele: Duka Tilda,
Sáfrány Anita, Dan Monica, Ciobanu
Maria, Fekete Réka, Seres Bernadett,
Szabó Júlia Emese, Budai Noémi, Vita
Anita, Bató Judit Katalin, Bordianu Ro-
xana Andreea, Jánosi Halmágyi Kriszta,
Stana Diana-Maria, Molnár Izabella, Nagy
Alexandra. Az edzők: Orosz István és
Seres József.

Érmekben gazdag évet zár 
a marosvásárhelyi tekesport

Fotó: Elektromaros Romgaz

Diego Simeone a 300. győztes mérkőzését aratta az Atlético
Madrid vezetőedzőjeként kedd este, amikor csapata spanyol
bajnoki találkozón 2-0-ra verte a Real Sociedad együttesét.
Az argentin szakember a jeles határ elérésekor 499. alkalom-
mal ült a matracosok kispadján. Háromszáz sikerével az 50
éves Siemone a dél-amerikai edzők legeredményesebbike a
La Liga történetében. Fotó: Getty



ADÁSVÉTEL
ELADÓ 52 fokos házi vegyes pálinka:
cseresznye, meggy, körte, alma és szilva
gyümölcsökből. Ára: 30 lej. Nagyobb
tételben ára alkudható. Tel. 0751-272-
456. (10080)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútorokat
stb. Tel. 0731-309-733. (9187-I)

AJÁNDÉKOZOK két kiscicát. Tel. 0770-
546-075. (10135)

ELADÓK: üvegkorsók, Dacia-gumi,
vízmelegítőgájzer-alkatrészek, PVC-
hordók. Tel. 0365/448-371. (10119)

ELADÓ lucerna Ákosfalván. Tel. 0743-
761-147. (10149)

MINDENFÉLE

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása. Tel.
0771-383-725. (9788)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk NÉMA
SÁNDORNÉRA szül. KILYÉN 
KATALIN halálának első évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. (10134)

Múlnak az évek, ti nem vagytok
velünk, de tovább éltek szívünk-
ben, soha el nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 25-én VERES ANNÁRA halá-
lának 14. és 23-án VERES
SÁNDORRA halálának 12. évfor-
dulóján. Akik ismerték és szeret-
ték, gondoljanak rájuk kegyelettel.
Emlékük legyen áldott, nyugal-
muk csendes! Szeretteik. (10061)

Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, decem-
ber 24-ére, CSERGEZÁN ANNA
halálának 20. évfordulóján. Drága
emlékét szívünkben őrizzük.
Lánya, fia és három unokája.
(10071-I)

Kegyelettel emlékezünk decem-
ber 24-én a drága férjre, édes-
apára, nagytatára, SZABÓ
ANDRÁSRA, aki két éve távozott
szerettei köréből. Emléke legyen
áldott, nyugalma fölött őrködjön
szeretetünk. Szerettei. (10136-I)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezem szeretett unokanővé-
remre, KINDE KLÁRÁRA, aki
december 26-án két éve távozott
közülünk. Nyugodj békében!
Unokahúga. (10138)

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 25-én a drága jó feleségre,
édesanyára, nagymamára, a 
nyárádszentbenedeki TRIFF 
EMMÁRA halálának 14. évfordu-
lóján. Emlékét örökre szívükbe
zárták szerettei: férje, két fia csa-
ládjukkal együtt. (10163-I)

Kegyelettel és fájdalomtól meg-

tört szívvel emlékezem életem két

legszomorúbb napjára, decem-

ber 27-ére, FÜLÖP LAJOS fő-

gyógyszerész 22. és január

12-ére, FÜLÖP MAGDOLNA szü-

letett Konnáth gyógyszerésznő

halálának 8. évfordulóján. Nyu-

godjatok békében, drága szü-

leim!

Vigasztalhatatlanul bánatos lá-

nyotok, Évike. (10168)

„Van egy út, melynek kapuját őrzi

a bánat.

Könnyű ide bejutni, de nincs kijárat.

Csak a szél hangja töri meg a te-

mető csendjét,

Fejünkbe bekúszik egy borús

emlék.

Te voltál az életünk, az álmunk,

Te voltál minden boldogságunk.

Amíg élünk, örökké szeretünk,

Hiányzol nagyon, soha nem fele-

dünk!”

Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 25-én a drága édesanyára,

BALOGH MÁRIÁRA halálának 25.

évfordulóján. Nyugodjon béké-

ben! Szerettei: lánya, Mónika, fia,

Lehel, valamint családjuk.

(10166)

Szomorúan, fájó szívvel emléke-

zünk drága édesanyánkra, 

UDVARHELYI JÓZSEFNÉRE szül.

MÁTHÉ MÁRIA, aki 2012. decem-

ber 30-án itthagyott minket, és

édesapánkra, UDVARHELYI 

JÓZSEFRE, aki 1978. december

26-án halt meg. Kegyelettel emlé-

keznek rájuk lányaik: Marika és

Ágnes családjukkal, valamint a

rokonok, barátok és szomszé-

dok. (10170)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel értesítjük a rokono-
kat, barátokat és ismerősöket,
hogy

COSMEANU IOAN (NELU)
életének 85. évében december
22-én elhunyt.
Temetése december 24-én, csü-
törtökön 11 órakor lesz a nagy
klinika mögötti marosvásárhelyi
temetőben.
Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.

A gyászoló család. (sz.-I)

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen és szerényen, drága lel-
ked, fáradt tested nyugodjon
békében!
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, déd-
mama, testvér, sógornő, anyós,
anyatárs, rokon és szomszéd,

SZLOVACSEK MAGDOLNA
életének 78. évében 2020. de-
cember 22-én türelmesen viselt
betegség után csendesen megpi-
hent.
Drága halottunkat 2020. decem-
ber 27-én, vasárnap 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
Nyár utcai temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik a gyászoló
család. (sz.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa,
rokon, szomszéd, 

COZMA FERENC 
életének 80. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2020.
december 25-én, pénteken 14
órakor lesz a marosszentgyörgyi
katolikus temetőben, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
élettársamtól, 

COZMA FERENCTŐL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Barabas Valer. (sz.-I)
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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 Nyugdíjasok 
Önsegélyző Egyesülete

– Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám –
értesíti ügyfeleit, hogy a pénztár az ünnepek alatt a következő

program szerint tart nyitva: december 24-én és
25-én zárva; december 28-án, 29-én, 30-án 8–
13 óra között; 31-én, illetve január 1-jén zárva. 

Karácsony van, ilyenkor feledjük a gondo-
kat, bocsássunk meg, legyünk jobbak, szeres-
sünk, és reménykedjünk, hogy hittel,
bizalommal megvalósításokban gazdag új
évünk lehet! 

Áldott ünnepet! Boldog új évet! 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 TONNÁIG. Tel: 0748-580-
389. (p.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A tavaszi jégolvadás után kezdődhet
a Szent Anna-tóban elszaporodott, és
a tó ökológiai egyensúlyát felborító
ezüstkárász-állomány lehalászása –
nyilatkozta Dósa Elek Levente, a Pro
Szent Anna Egyesület elnöke a tó
helyzetéről szerdán szervezett online
konferencia után.

A konferencia keretében mutatták be
azokat a szaktanulmányokat, amelyek a tó
állapotáról, az eredeti ökológiai egyensúly
visszaállításának a lehetőségeiről készül-
tek.

Máthé István biológus, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem (EMTE) docense
elmondta: a tó vize 2017-től kezdett a korábbi
kékesszürkés színről zöldre váltani. A jelen-
ség hátterében az algák elszaporodása és a
Cosmocladium nevű zöld alga egyeduralko-
dóvá válása áll. Míg 2012 tavaszán a fene-
kéig átlátható volt a tó hat méter mély vize,

idén tavasszal két méter alá süllyedt a víz át-
láthatósága. A változásokat egyfelől a tóban
fürdőző turisták idézték elő, de ennél is erő-
teljesebb volt a hatása annak, hogy 2010 tájt
a tóban megjelent, és azóta elszaporodott az
ezüstkárász nevű invazív halfaj, melynek táp-
lálékát azok a zooplanktonok (kis rákok) ké-
pezik, amelyek viszont az algákkal
táplálkoznak. Máthé István elmondta: a víz
minőségét a halak számának a drasztikus
csökkentésével lehetne javítani.

Imecs István halbiológus elmondta: az
ezüstkárász horgászati szempontból „szemét-
halnak” tekinthető, amelyik rendkívül agresz-
szíven terjeszkedik, és kiszorítja az
értékesebb halfajokat. Hozzátette: a Szent
Anna-tóban kizárólag ez a halfaj található
meg.

A biológus szerint a beavatkozás elején és
végén is radaros felmérést kell végezni a hal-
állományról, de kerítőhálós módszerrel is kell

kivonni halakat, hogy az egyedek pikkelyé-
nek vizsgálatával meg tudják állapítani: hány
korosztály él a tóban.

Imecs István a lehalászás több módszerét
is ismertette. Megjegyezte: ezek közül azt
kell használni, amelyik a legeredményesebb.
Hozzátette azonban, hogy az ezüstkárászt tel-
jesen nem lehet kiirtani a tóból, a legeredmé-
nyesebb módszert ezután örökre fenn kell
tartani.

Az MTI kérdésére Imecs István elmondta:
annak a lehetőségét is megvitatták, hogy ra-
gadozó halak betelepítésével szabályozzák a
kárászpopulációt, de egyelőre elvetették az
ötletet. „Sem a csuka, sem a harcsa nem jobb
megoldás, mint a lehalászás. Ha bevinnénk
ezeket a ragadozó halakat, ezek populációját
is kellene ellenőrizni” – fogalmazott.

Máthé István biológus hozzátette: évekre
lesz szükség az algaevő kis rákok újbóli el-
szaporodásához, a vízminőség javulásához.

Úgy vélte, öt-tíz év is eltelhet, míg ismét kék
lesz a Szent Anna-tó vize.

„Ki kell kopjon a köztudatból az, hogy a
Szent Anna-tó a székely tengerpart. Ennek a
levét isszuk ugyanis most” – jelentette ki
Dósa Elek Levente. Szerinte a tavat körül-
vevő erdőkben is be kell avatkozniuk, hogy
minél kevesebb hordalékot mosson be az eső-
víz a tóba.

Dósa Elek Levente elmondta: már megvá-
sárolták azokat a halcsapdákat (varsákat) és
egy villanymotoros csónakot, amelyekkel el-
kezdhetik a lehalászást. A művelethez azon-
ban a környezetvédelmi szakhatóság
jóváhagyását is meg kell szerezniük.

A Szent Anna-tó egy vulkán kráterében
alakult ki. A tó tulajdonképpen a vulkánkrá-
terbe lehulló esővizet tárolja, sem forrása,
sem lefolyása nincsen, ezért vize csekély
mértékben képes az öntisztulásra. A tóban
2018 tavaszán tiltották be a fürdőzést. (MTI)

Jégolvadás után lehalásszák 
a Szent Anna-tóban elszaporodott ezüstkárász-állományt
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