
Hagyomány, Hangulat, dísz és ajándék

A mézeskalácsot csak szeretni lehet
Van, aki készen vásárolja, más saját örömére, kisgyermekes ház ban közös programként vagy ép pen 

ajándékba süti barátai, ismerősei számára – néha már-már művészi szintre fejlesztve 
a technikáját. A mézeskalács jellegzetes íze és illata egybefonódik a karácsonnyal. > 3. oldal

Mézeskalácsból készült betlehemi jászol. A szeretteinkkel közösen töltött idő lehet az egyik legszebb karácsonyi ajándék

jótékony város

Ha az ünnep
egy meleg ebéd

Ünnepi ebéd és családias 
hangulat várja karácsony

kor és szilveszter napján a csík
szeredai szociális konyhán ét
kezőket és a hajléktalanszálló 
lakóit. E mellett idén több 
helyi vállalkozó és ifjúsági 
szervezet vállalta magára a 
nehéz helyzetben élők megaján
dékozását. 

Értelmi sérültek 
és szüleik karácsonya 422Lidl: újabb áruházzal 

bővül Csíkszereda
Autóbusz-baleset  
Csibában
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Sürgősségi
dialízisközpont

Székelyudvarhelyen évekkel ez
előtt csak a Tábor negyedi műve

seközpont állt a vesebetegek szolgá
latában, jelenleg pedig már a 
kórházban nefrológiarészleg 
is van, illetve nemrég akut 
be tegek sürgősségi ellátására dialízis
központot is kialakítottak.

Szeretetre szorulók
A szeretetről nem írni, nem 

beszélni kell. Sőt, ki sem kell mu-
tatni. A szeretet meleg, mint a 
kályha. Egy ember körül, aki 
szeret, más a légkör. Va-
lósággal meleg van, s ez a 
melegség mosolyt csal az 
arcokra, felvidítja a gondterhelten 
igyekvőt. 
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      jakab árpád
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Következő lapszámunk 
december 27-én,

kedden jelenik meg.
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Jótékony város

Ha az ünnep
egy meleg ebéd

árokba csúszott a városi autóbusz

Baleset Csibában

Lidl: újabb áruházzal bővül a város

Ünnepi ebéd és családias han-
gulat várja karácsonykor és 
szilveszter napján a csíkszere-
dai szociális konyhán étkezőket 
és a hajléktalanszálló lakóit. E 
mellett idén több helyi vállalko-
zó és ifjúsági szervezet vállal-
ta magára a nehéz helyzetben 
élők megajándékozását. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Külföldi, magyarországi váro
sokban már jól működik, 
hogy karácsony tájékán a 

helyi cégek vezetői vállalják ma
gukra, hogy egy tál meleg étellel 
vendégelik meg a rászorulókat. 
Arról viszont nem tudok, hogy 
eddig Csíkszeredában valaki kez
deményezett volna ilyen akciót. 
Mi Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalánk támogatását élvezve 
úgy gondoltuk, segítünk azoknak, 
akik anyagi helyzetük miatt nél
külözni kényszerülnek a szeretet 
ünnepén, és ingyenebéddel várjuk 
őket a Majláth Gusztáv Károly 
téren – mondta el lapunknak a 
Hippolyt Events Kft. vezetője. 

A csíkszeredai cég két üstben 
pityókás egytálételt készít, ame

lyet pénteken délben oszt szét a 
rászorulók között.

A csíkszeredai polgármesteri 
hivatal szociális konyháján is meleg 
ebéddel és ajándék élelmiszercso
maggal fogadják a rászorulókat az 
ünnepek alatt. Kövér Katalin osz
tályvezető szerint 304 személy kap 
ebédet és egyenként 70 lej értékű 
szeretetcsomagot, ezenkívül a haj
léktalanszállón menedéket kérő sze
mélyeknek is meleg ételt osztanak. 
A karácsonyi és szilveszteri menü 
elkészítését a konyha alkalmazottjai 
vállalták magukra, rendhagyó mó
don töltelékes káposztával kedves
kednek. 

Az ünnepi ételosztás mellett 
ruházati cikkeket tartalmazó aján
dékok is várják a hajléktalanszálló 
lakóit a Csíki Diáktanácsok Egye
sületének jóvoltából. 

– A pénteki nap folyamán 18 
órától 19 óráig várjuk az emberek 
adományait a Majláth Gusztáv Ká
roly téren, főként ruhát szeretnénk 
gyűjteni a szegényebbek számára – 
tájékoztatott a diáktanácsszövetség 
részéről KovácsSzécsi Attila. Az itt 
összerakott csomagokat egy rövid 
zenés összeállítás, forró tea és mé
zeskalács kíséretében osztják szét.

Tegnap délben egy órakor 
közlekedési baleset tör
tént a 13A jelzésű ország

út Csíkszereda–Székelyudvarhely 
közötti szakaszán, a csibai részen: 
a városi közszállítási cég egyik 
autóbusza ütközött egy személy
gépkocsival. Mindkét jármű 
Székelyudvarhely irányába köz
lekedett – a személygépkocsit 
vezető 71 éves P. L. vissza akart 
fordulni, ám amint lassított, 
autójába beleszaladt a mögöt
te haladó busz. Az ütközés kö
vetkeztében a személygépkocsi 

megpördült a tengelye körül, de 
az úttesten maradt, az autóbusz 
viszont az út bal oldalán levő, 
mélyebb árokba csúszott. A bal
esetben úgy tűnt, senki sem sé
rült meg, az autóbusz utasainak 
mindegyike – nagyrészt erdőalji 
lakosok – saját lábán távozott 
a helyszínről. Később azonban 
egy apuka otthonról értesítette 
a mentőket, hogy a buszon tar
tózkodó mindkét gyermeke erős 
fejfájásra és hányingerre panasz
kodik. A 12 éves A. M.t és a 14 
éves A. H.t beszállították a sür

gősségi osztályra – közölte Péter 
Szilárd, a megyei mentőszolgálat 
igazgatója. Az őket vizsgáló or
vosok az egyik gyermek testén 
csupán pár véraláfutást találtak, 
a másik kisebb koponyasérülést, 
enyhe agyrázkódást szenvedett 
– tájékoztatta a Hargita Népét 
dr. De  meter Ferenc, a megyei kór
ház igazgatója. Jelezte: mindkét 
gyermek állapota stabil.

Az említett szakaszon a forga
lom a helyszínelés idején csak az 
egyik közlekedési sávon, akadoz
va haladt.

Gőzerővel zajlanak a csíkszeredai 
nagyrét utcában a Lidl nagyáru-
ház építkezési munkálatai. a né-
met kereskedelmi lánc negyedik 
Hargita megyei üzletét várhatóan 
a tavasz folyamán nyitják meg a 
vásárlóközönség előtt.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2009–2010es időszakot 
jel lemző megtorpanás után 
idén újabb lendületet vett 

a nagyáruházak terjeszkedési hul
láma. Noha első látásra ellentmon
dásosnak tűnhet az, hogy a vásár
lóerő csökkenése ellenére a nagy 
nemzetközi üzletláncok ország
szerte új nagyáruházakat építenek, 
a fellendülésben jelentősen közre
játszanak az olcsóbb földterületek, 
a kisebb ingatlanárak, illetve a sza
badon levő kivitelezői kapacitás. 

Ebbe a keretbe helyezhető 
az idén átadott több mint 20 új 
nagyáruház révén a Lidl Románia 
– az ország valamennyi megyéjét 
lefedő – látványos terjeszkedése 
is. Legutóbb Iaşiban adtak át új 
áruházat, Csíkszeredában pedig – 
öt másik helyszínnel együtt – im
már gőzerővel zajlanak az építke
zési munkálatok. A megyeszékhe
lyünkön épülő – Hargita megye 
szintjén egyébként immár negye
dik – Lidl áruház avatójára a jövő 
év májusában kerülhet sor. Bár 
– mint lapunk megtudta – a ki

terjedt parkolóval ellátott áruház 
befejezését az időjárás is nagyban 
befolyásolja majd, a csíkszeredai 
épület hasznos felületét tekintve a 
25 ezer négyzetméteres kategóri
ába fog tartozni.

Erőteljes terjeszkedés
A LidlSchwartz csoport tu

lajdonában levő Lidl áruházlánc 

egyébként a romániai piacra az 
ugyancsak német Plus üzletlánc 
107 hazai boltjának felvásár
lásával az elmúlt esztendőben 
tört be. A romániaival párhu
zamosan vásárolta meg Plus 
bulgáriai érdekeltségeit is. Az 
áruházak hivatalos névcseréjére 
ugyanakkor csak az idén került 
sor, így kerültek a Plus koráb

ban nyitott székelykeresztúri, 
székelyudvarhelyi és maroshévízi 
üzleteire is Lidltáblák és felirat
ok. A német cég ugyanakkor már 
a piacra lépés első pillanatától 
nagyszabású beruházási progra
mot indított el, így az új üzlet
nyitásokkal együtt a Lidl 129 te
lepülésen jelen levő romániai há
lózata az idei év végére az ország 

legnagyobbja lett. A második 
legkiterjedtebb boltrendszerrel 
rendelkező Penny Marketnek vi
szonyításul 122 áruháza van. A cég 
üzleti forgalma 2010ben 1,45 mil
liárd lej volt, az idei évi számadatok 
viszont egyelőre nem ismertek.

saját márkákra alapoznak
A Lidl ugyanakkor nemcsak 

az üzletek számát illetően került e 
hónapban az első helyre, hanem a 
saját márkanevű termékek részará
nyának tekintetében is: az áruház
lánc által értékesített termékek 80 
százaléka saját márkás. A nemzet
közi üzletláncok egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a saját márkás 
termékek forgalmazására, mely ter
mék részaránya az adott cég üzleti 
forgalmában is tovább gyarapszik. 
Romániában a becslések szerint a 
nemzetközi üzletláncok áruforgal
mának 2030 százalékát ilyen ter
mékek teszik ki. 

A tejtermékeket Piros már
kanéven forgalmazzák, a száraz
tésztaféleségeket Combino, a 
húskészítményeket Baconi, míg a 
testápolószereket Cien név alatt. 
A becslések szerint az elmúlt esz
tendőben a szóban forgó márka
neveken forgalmazott áruféleségek 
értéke több mint 345 millió euróra 
rúgott, ami az évi egymilliárd eu
rós forgalommal rendelkező ro
mániai saját márkás piac közel 35 
százalékát jelenti.

Árokba fordult a városi autóbusz. A baleset következtében két gyermeknek kórházi ápolásra volt szüksége, de állapotuk nem súlyos

Tereprendezési fázisban tart a csíkszeredai áruházépítés. A Lidl negyedik Hargita megyei üzletét májusban adjhatják át  fotó: csíki zsolt



Van, aki készen vásárolja, más 
saját örömére, kisgyermekes 
ház ban közös programként vagy 
ép pen ajándékba süti barátai, is-
merősei számára – néha már-már 
művészi szintre fejlesztve a tech-
nikáját. A mézeskalács jellegze-
tes íze és illata egybefonódik a 
karácsonnyal.

Hogy a méz olyan élelmiszer, 
amely nem romlik, már a 
honfoglaló őseink is tud-

ták – mézzel édesített lepényeket sü-
töttek, mert azok jól elálltak. A mé-
zes sütemények népszerűsége azóta 
is gyakorlatilag töretlen. Vásárok el-
maradhatatlan kellékei a különböző 
formájú, színű és mintájú, faragott 
mézeskalácsok, de a karácsonyok 
illatához is hozzátartoznak a jelleg-
zetes fűszerekkel ízesített-illatosított 
édességek. 

A közös készülés öröme
Gyermekkoromban nem sü-

töttük, ismerősi körünkben sem 
láttam soha senki karácsonyfáján 
mézeskalácsot, ám úgy jó tíz éve 
egyre gyakrabban találkoztam az 
édes-mézes csemegével karácsony 
táján. Kézműves-foglalkozásokon 
bukkant fel, a népi kultúrát kedvelő 
és ápoló családok karácsonyfájának 
vált díszévé, lassan pedig a fiatal, 
kisgyermekes családok karácsonyá-
ba is belopta magát az ínycsiklandó 
finomság, amelynek elkészítése, 
díszítése igazi örömteljes, közös 
ünnepi készülődésre ad lehetőséget 
a családnak. Bár ebben az esetben 
igazán mellékes, hogy az elkészült 
mézeskalácsok díszítése mennyire 
mondható remekműnek, vannak, 
akik már-már művészi szintre fej-
lesztették azt. Közöttük van Cseh 
Enikő csíkszeredai tanítónő is, aki 
immár 15 éve süti minden évben a 
mesés karácsonyi mézeskalácsait.

A díszítésnek csak a fantázia
szabhat határt
– Sándor Mária óvónőtől tanul-

tam a mézeskalácssütést, díszítést, 
azóta pedig minden évben készítem 
itthon is, és az osztályban, a gyerme-
kekkel is – mondja Cseh Enikő. Az ő 
mézeskalácsai gyakran magyar népi 
motívumokkal díszítettek, némelyik 
inkább hasonlít egy csodaszép csip-
kére, mint süteményre – de a haj-
szálvékony vonalakból kirajzolódhat 
tulajdonképpen bármilyen figura, 
minta, amit az adott kalács formája 
megkíván. Fantázia kérdése. 

És hogy mitől lesz jó a mézeska-
lács? A világhálón rengeteg recep-
tet találni, Cseh Enikő viszont azt 
mondja, ő nem kísérletezik új recep-
tekkel, a régi, jól beváltat alkalmazza, 
amely szerint legalább egy éjszakát 
hűtőben pihennie kell a mézes tész-
tának, mielőtt kinyújtja és formákat 
vág belőle. A mézeskalács ízesítése 
pedig sajátos: elmaradhatatlan fűsze-
re a fahéj, a szegfűszeg, a csillagánizs, 
a gyömbér vagy éppen a szerecsen-
dió, ezek illata keveredik egybe a 
mézével és a sülő tésztáéval. 

Ha a mézeskalács a sütés nyo-
mán megkeményedik, nem kell 
megijedni, teljesen természetes, az 
ugyanis később, a levegőből elszívott 
pára hatására puhul meg. Aki tehát 
karácsonyfadísznek használná, jobb, 
ha zárt dobozban tárolja, mert a túl-
ságosan megpuhult süteményeket a 
cérna könnyen elvágja, és lepotyog-
nak a fáról.

Szavak nélküli szeretet
Cseh Enikőtől megtudtuk, a dí-

szítésnek is van titka: a jól megdarált, 
átszitált, finom porcukor. Ezzel kell 
kemény habbá verni a tojásfehér-
jét, és kilyukasztott zacskó sarkán 
kinyomva a habot, határozott kéz-
mozdulatokkal rajzolhatók a szebb-
nél szebb minták a mézeskalácsokra. 

Ezek formája pedig, akárcsak a díszí-
tés, a készítő fantáziájára van bízva. 
A kereskedelemben is kaphatók kész 
mézeskalácsformák, de akár saját ke-
zűleg is készíthetők a szív, kör, fenyő, 
csengő, szán, csillag, vagy a már mo-
dernebb formának mondható Mi-
kulás, mackó, pillangó alakzatok. 

Egy biztos: a karácsonyi mé-
zeskalácssütés hagyományának él-

tetése igazi örömforrást jelenthet 
mindenkinek, aki belevág. Akár 
ajándékba adja a süteményeket 
hozzá érkező kántálóknak, bará-
toknak, akár a családi karácsony-
fa díszei lesznek az édességek, 
illatuk, látványuk és ízük mind a 
karácsonyi hangulat részévé válik. 
Minden bizonnyal ez a hangu-
lat ihlette meg Hegedüs Ágnest, 

Cseh Enikő kislányát, mikor a 
következő sorokat vetette papír-
ra: „Mélyen beszívtam az illatot. 
A meleg illatát. Boldogság töltött 
el. Aranybarna formák az életet 
jelenítik meg. A szavak nélküli 
szeretetet. A mézeskalácsot csak 
szeretni lehet. És magukat az al-
kotójukat is.”

Forró-Erős Gyöngyi
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Körkép

A nő szürke sálját szorosan nyaka köré tekerve, műprém sap-
káját szemébe húzva óvatosan csoszogott a jeges járdán az átjáró 
felé. Gondterheltnek tűnt, s amennyire az útviszonyok engedték, 
sietett. Akárcsak több ezer társa a hangyabolyhoz hasonlító, ka-
rácsonyi bevásárlás előtti nyüzsgéstől megpezsdülő kisvárosban: 
ki gyalogosan, csizmába, sosonba bújtatott lábbal, ki autóval 
igyekezett célja felé. Az átjárónál hosszasan várt, s csak akkor 
emelte fel tekintetét, amikor egy terepjáró tetőtől talpig lespric-
celte az időközben kibukkanó nap melegétől meglatyakosodott 
hókásával. A piros autó lassan, óvatosan közeledett a zebrához. 
Vezetője, látván az út szélén ácsorgó nőt, fokozatosan lassított, 
majd megállt, a volán mögül őszes halántékú férfi széles kéz-
mozdulattal, mosolyogva intett: csak ön után, hölgyem! A nő 
egy pillanatra megdöbbent a kisvárosban ritkán tapasztalható 
előzékenységtől, majd elmosolyodott és lelépett a járdáról. Fél-
úton még egyszer felnézett, s a szintén mosolygó autóvezetőt 
látva tétován, halkan rebegte: Boldog karácsonyt…

Kevés diós, mákos bejgli, maréknyi szaloncukor, aprócska 
karácsonyfa még csak-csak kerül ezekben az ínséges időkben is 
Szentestére. Egyvalami hiányzik: az egymásra figyelés.

A szeretet.
A szeretet, amelyben Gandhi szerint a legkeményebb vas is 

megolvad. Pénzzel, felesleges ajándékokkal igyekszünk kimu-
tatni szeretetünket rokonainknak, családtagjainknak. Pedig a 
szeretet az egyetlen, amire szüksége lenne a legtöbb embernek. 
A szeretetről viszont nem írni, nem beszélni kell. Sőt, ki sem kell 
mutatni. A szeretet meleg, mint a kályha. Egy ember körül, aki 
szeret, más a légkör. Valósággal meleg van, s ez a melegség mo-
solyt csal az arcokra, felvidítja az úton ázó-fázó, gondterhelten 
igyekvőt is. Ezt a meleget kellene éreznünk egész évben magunk 
körül. Akkor is, ha a gondok néha átharapják a torkunkat. 
Mert gondból, bajból sajnos jócskán kijut mindannyiunknak. 
Legtöbbször viszont éppen saját magunkat okolhatjuk, amiért 
el-elsodor a problémák áradata. Egészségünket, baráti, rokoni 
kapcsolatainkat áldozzuk a pénzhajhászásra, aztán a megszer-
zett pénzen próbálunk kicsi egészséget vásárolni, csakhogy sok-

szor már túl késő… Ilyenkor fordulunk orvoshoz. Istenhez. Uzs-
gyi!, futás gyónni, az első padban imádkozni. Csak azt felejtjük 
el, Isten a szívünket nézi, nem a szövegeinket.

A gondok sokaságától magunk alá roskadva se feledjük 
Tompa Mihály sorait: „Búbaj közt is szép az élet! / Virágot, tüs-
két tűrd el: / Vedd, mint sorsod közli véled / Az édest a keserűvel. 
/ Borong az ég, majd megkékül, / Mosolygás a könny testvére: / 
Ne várj élvet árnyék nélkül, / Ne is búsulj nem remélve.”

Szenteste üljön össze a család, énekeljen közösen a kará-
csonyfa mellett. Gondoljunk a betegekre, az elesettekre, az 
éhezőkre. S az olyan rászorulókra, amilyenek mi vagyunk. 
Szeretetre szorulókra. Nem dől össze a világ, ha nem jut a 
legújabb típusú mobiltelefonra, arany árában mért játékokra. 
Örüljünk egymásnak, örüljünk, hogy együtt a család, hogy 
egészségesek vagyunk. Örüljünk az ünnepnek, örüljünk a hét-
köznapoknak. Mert hiába a fekete felhők a fejünk felett, kide-
rül az ég, ha van bennünk szeretet. Ahhoz, hogy meglássuk a 
szivárványt, el kell viselnünk az esőt. S ezt sokkal könnyebb 
szeretetben, melegségben elviselni.

Kívánom, hogy ne csak Szenteste, hanem egész évben 
érezzék ezt a melegséget maguk körül.

Boldog karácsonyt!

Szeretetre szorulók
       NézőpoNt n Jakab Árpád

hirdetés

Mézeskalács-figurák. Alkotói fantázia 
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HAgyomÁny, HAngulAt, díSz éS AJÁndék

„A mézeskalácsot 
csak szeretni lehet”
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Külföldi tanulmányúton ve-
hetnek részt jövőben azok a 
csomafalvi diákok, akik a leg-
jobban teljesítenek a most in-
duló vetélkedőn, hasznos kézi-
könyvet forgathatnak a felnőt-
tek, illetve sor kerül egy kon-
ferenciára is – mindez az Unió 
környezettudatosságra nevelő 
és erdőgazdálkodási projektje 
révén valósul meg.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Hargita megye is tagja 
annak az európai uniós, 
régiók közötti prog

ramnak, melynek neve Interreg 
IV C „Robinwood PLUS”, célja 
pedig a készségek fejlesztése és 
tapasztalatcsere az erdőgazdálko
dás témaköré ben. A Robinwood 
Sharewood nevet viselő alprojekt
jében a csomafalviak kértek helyet 
maguknak – ennek célja, hogy 
egy egységes koncepciót dolgoz
zon ki a környezettudatosság, az 
erdők felelős gazdálkodása és az 
erdei erőforrások javára.

Csomafalva 59 400 eurót 
nyert sikeres pályázata révén, 
elképzelésük szerint a jobb er
dőgazdálkodás érdekében, a 
környezettudatos életmód ki
fejlesztésében leginkább a fia
talok, iskolás korúak bevonásá
ra van szükség – tudtuk meg a 

csomafalvi Robinwood csapat 
tegnapi sajtótájékoztatóján. 

Tegnap indult az a környezet
nevelési verseny, melyre helybéli, 
négyfős, V–VIII. osztályos csa
patok jelentkezését várják január 
13ig, akik a csomafalvi erdők 
felhasználásáról írnak dolgoza
tot, tanösvényeket építenek ki 
a Borvízfürdőnél, az Alsó Csa
ták útján, a Kilátótól Jézus lába 
nyomáig, Sajgókert–Székhajó–
Laposkő útvonalon, valamint 
KicsiSomolyómezején, illetve 
elméleti és gyakorlati foglalkozá
son vesznek részt. Júliusban össze
sítik az eredményeket, ekkor de
rül ki, melyik három csapat indul 
külföldi tanulmányi kirándulásra.

E program keretében kerül 
sor egy kézikönyv kiadására is er
dőtulajdonosok számára. Tartal
mát az igények határozzák meg, 
melyekre kérdőívezés során derí
tenek fényt, ám biztos, hogy szó 
lesz benne az aktuális erdészeti 
törvényekről, a csemeteültetésről, 
az erdei vízlelőhelyekről, és akár a 
kokojzalekvárfőzésről is.

Az áprilisi könyvbemutatót 
nemzetközi konferencia kereté
ben tartják; ekkor elismert szak
emberek a Föld Napján az erdő 
jövőjéről értekeznek, francia és 
olasz partnerekkel közösen pe
dig csemeteültetést szerveznek 
– tudtuk meg. 

Sharewood-program a cSomafalviaK javára

Tanösvény 
és kézikönyv születik

> Karácsonyi koncert – kettőt ter-
veztek, egy lesz. A hagyomány jegyében 
a gyergyószentmiklósiak két jótékonysá
gi koncertet terveztek karácsonyra, ezek 
egyike nem valósul most meg. Lelkes ze
nészek, énekesek az Esély Alapítványnak 
kívántak pénzt gyűjteni, hogy az újon
nan kapott ingatlan lakhatóvá váljon, a 
fogyatékos gyermekek életkörülményeit  
kicsit jobbá tegyék. A jótékonysági kon
cert elmaradásával kapcsolatos eltérő 
híreszteléseket Pupák Zsuzsa alapítvá
nyi elnök kívánta tisztázni. Kijelentette: 
a művelődési ház színpadbérlése nem 
került volna pénzbe, csupán az elmúlt 

zsúfolt időszakra hivatkozva jelezte az 
igazgató, ünnep másnapján nem hívja be 
dolgozni az alkalmazottakat, mert rájuk 
fér a pihenés. Két másik időpontot aján
lott a szervezetnek, így ha a zenészeknek 
is megfelel valamelyik dátum, januárban 
megtartják a karitatív koncertet. Tet
szőleges pénzadománnyal lehet segíteni 
a gyergyószentmiklósi Szeretetkonyha 
fenntartását viszont a kórusok és művé
szeti osztályosok Karácsonyi Koncertje 
alkalmával. A művészeti osztályok di
ákjai és a három gyergyószentmiklósi 
kórus fellépésével december 26án, 
hétfőn 16 órától a Szent Miklós temp

lomban tartják a hagyományos hang
versenyt. A program szerint elsőként 
a Domokos Pál Péter Dalkör – Női 
kórus lép fel Páll Ibolya vezényletével, 
majd a Vaskertes Általános Iskola mű
vészeti osztályainak gyermekkórusát és 
a Szent Miklós Kamarakórust vezényli 
Kolcsár Árpád, az Ipartestület Férfika
rának karnagya pedig Molnár Katalin. 
Az összesített kórusok előadásában, 
melyet Kolcsár Árpád vezényel, zongo
rán Benedek Tibor Magor kíséri, olyan 
dalok is felcsendülnek, melyek zenéjét 
a ditrói Petres Csaba, szövegét Bajna 
György írta.hí
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A Batthyány Ignác Műszaki 
Kollégium diákjai az előző évek 
hagyományához igazodva idén 
is ünnepi műsorral keresték fel 
a Szent Erzsébet Öregotthon 
lakóit. Műsorukat adomány-
gyűjtés céljából a Szent István-
templomban is bemutatták.

J. A.

Idősek és diákok énekelték 
együtt a karácsonyi dalokat a 
Szent Erzsébet Öregotthon

ban szervezett ünnepségen. A 
Nagy Katalin magyar, Lokodi Éva 
vallás és Szabó Zsolt angol szakos 
tanár, énekkarvezető által betaní
tott hatvanegy diák szavalatokkal 
és énekekkel készült a találkozás
ra. Az idősek könnyekig hatódtak 
az előadástól, több közismert ka
rácsonyi dalt pedig együtt énekel
tek végig a diákokkal. 

– Ha csak annyit nyerünk 
belőle, hogy ezek a gyermekek 
nagyszüleikre másképp néznek, 

mint eddig, akkor már megérte, 
hogy itt most énekelnek, verseket 
mondanak – magyarázta látoga
tásuk célját Nagy Katalin tanár
nő. A diákok egyébként nemcsak 
ünnepi műsorral kedveskedtek az 
öregotthon lakóinak, hanem gyü
mölcsöt is vittek ajándékba. Ver
seszenés összeállításukat a Szent 
Istvántemplomban is bemutat
ták, ez alkalommal adományokat 
gyűjtöttek rászoruló iskolatársaik 
meleg ebédjére.

Szüleikkel és nevelőikkel együtt 
ünnepeltek a Napsugár az eső-
ben Egyesület foglalkoztató nap-
közijébe járó értelmi sérültek. Az 
intézmény fenntartási gondokkal 
küszködik, jövőtől növekszik a fej-
kvóta, amit az önkormányzatok-
nak kell befizetniük.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Példaértékű az a feltétel nél
küli szeretet, amit az értelmi 
sérültek képesek kifejezni az 

év minden napján, nem csak kará
csonykor – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Csata Kinga, a Nap
sugár az esőben Egyesület elnöke, 
igazolva azt is, hogy a napközibe járó 
44 értelmi sérült gyerek és felnőtt 
mindig nagy izgalommal készül az 
ünnepre. Ez alkalommal saját készí
tésű képeslapokkal lepték meg szü
leiket, nagyszüleiket, illetve Elekes 
Borbála és Szakács Edit tanítónők 
felkészítésével betlehemes játékot 
adtak elő. Az előadás magával ragad
ta a nézőket is, több szülő, nagyszülő 
bekapcsolódott az éneklésbe, és a ka
rácsonyfa alá mindenkinek hozott 
az angyal ajándékot is. 

Csata Kinga beszédében azon
ban arra is kitért, hogy az intézmény 

fenntartási gondokkal küszködik, és 
a továbbélés érdekében nagy szükség 
van arra, hogy a foglalkoztatottak 
szülei aktívan bekapcsolódjanak az 
intézmény életébe, hozzáállásukkal, 
kitartásukkal és biztatásukkal tá
mogassák a munkaközösséget. Az 
intézményvezető kifejtette, újévtől 
növekedni fog a fejkvóta – előzetes 
számítások szerint több mint 350 
lejre emelkedik –, amit az önkor
mányzatok fizetnek be a foglalkozta
tottak után az egyesületnek. Ennek 
oka, hogy szeptembertől hét értelmi 

sérült fiatallal kevesebb jár a napkö
zibe, ugyanis a remeteieknek saját 
községükben megoldották a foglal
koztatást. 

– Kétlem, hogy egy személy 
meg tudná oldani hét értelmi sérült 
fejlesztését, foglalkoztatását, ezért 
is sajnálom, hogy ezek a fiatalok 
többé nem járnak hozzánk – ma
gyarázta Csata Kinga. Közölte, a 
gyergyószentmiklósi intézményben 
minőségi fejlesztés zajlik, sokszínű 
és sokféle terápiára van lehetőség a 
szakképzett munkatársak által. 

Közös ünnepen. A nehézségek ellenére mindenkinek jutott ajándék fotó: jánossy alíz

Tájékoztatott a Robinwood csapata. Csomafalván fiatalok kezében az erdő jövője

A BAtthyáNy IgNác MűSzAKI KollégIuM dIáKjAI IdőSEKNEK éS ráSzoruló 
tárSAIKért éNEKEltEK

Az ünnep varázsa ajándékba 

ÜNNEpSég A NApSugár Az ESőBEN EgyESÜlEtNél

Értelmi sérültek 
és szüleik karácsonya



Székelyudvarhelyen évekkel ez
előtt csak a Tábor negyedi műve
seközpont állt a vesebetegek 
szolgálatában, jelenleg pedig már 
a kórházban nefrológiarészleg is 
van, illetve nemrég az intenzív 
osztályon akut betegek sürgős
ségi ellátására dialízisközpontot 
is kialakítottak.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A krónikus betegekkel egy, az 
egészségbiztosító pénztár-
ral szerződéses viszonyban 

álló magáncég foglalkozik – utóbbi 
végzi el a műveseközpont feladatait. 
Dr. Lőrinczi Csaba, a városi kórház 
orvosigazgatója tegnap ezen immá-
ron nyolc éve működő, ám időköz-
ben kiszélesített szolgáltatásrend-
szert ismertette. Mint elmondta, a 
magánvállalkozás az évek óta vese-
elégtelenségben szenvedők vérének 

rendszeres szűrését végzi, vizsgálati-
kezelési célból pedig szükség volt a 
kórházban a nefrológia (a vese bel-
gyógyászatának tudományága) rész-
legre, illetve a betegségek szövődmé-
nyeként, műtétek után és egyéb okok 
miatt újonnan kialakuló veseprob-
lémák rendezésére üzembe helyez-
ték sürgősségi részlegüket. Ez nem 
véletlenül kapott helyet az intenzív 
osztályon, ugyanis megtörténhet, 
hogy a kezelt beteget további szakel-
látásban kell részesíteni. Nefrológus 
főorvosunk is van, dr. Bodurian 
Enikő munkáját Beke András mér-
nök segíti, a dializálógépek keze-
lése ugyanis nagy körültekintést 
igényel. A sürgősségi részlegen két 
dializálógép működik. A doktor-
nő közölte, Székelyudvarhelyen 
jelenleg 48 dialízisre szoruló beteg 
van, rendelőjében pedig évente át-
lagosan 400 vizsgálatot tart, illetve 
legrégebbi betegük tizenhat éve 

jár kezelésre. Egy átlagos vesepót-
ló kezelés időtartama 4 és fél óra, 
a beteg állapotától függően pedig 
akár napi rendszerességgel is el kell 

végezni. Dr. Bodurian Enikő ki-
emelte, hogy hét, veseátültetésen 
átesett személy utógondozását is 
helyben meg tudják oldani.

udvarhely

Körkép
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> Ünnepre, szórakozásra készen. Betle-
hemes kompozíció fokozza a karácsonyi han-
gulatot Korondon, a község új kultúrháza 
előtt. A kezdeményezés a fazakasfalu önkor-
mányzatának ötletéből fakad. – Négy évvel 
ezelőtt, amikor Magyarországon, a Somogy 
megyei Öreglakon jártam, láttam egy ilyen 
kompozíciót, nagyon megtetszett, azóta sze-
rettem volna egy ilyet Korondon is megvaló-
sítani. Hát mostanra sikerült – árulta el Ka-
tona Mihály korondi polgármester. A betle-
hemes bábokat az idén alakult Korondért 
Ifjúsági Egyesület tagjai készítették el, amiért 
a településvezető külön köszönetét fejezte ki, 
hozzátéve, hogy továbbra is számít az ifjúsági 

szervezet segítségére a község vonzóbbá téte-
lének érdekében. A kompozíciót várhatóan 
az Open Stage tagjai is megcsodálják, Kovács 
György kultúrigazgatótól megtudtuk, hogy 
a humortársulat karácsony másodnapján, 
december 25-én, vasárnap este 8 órai kez-
dettel vendégszerepel a kultúrházban, az ese-
ményre szeretettel várnak minden szórakoz-
ni vágyót. Megtudtuk még, hogy a község 
önkormányzata a hagyományokhoz híven 
idén is megszervezi a szilveszteri tűzijátékot, 
melyen szívesen látnak minden korondit. 
A zenei aláfestést a tűzijátékot megelőző, 
illetve követő fél órában a Kovács–Pál Duó 
biztosítja, a jó zenéhez fánkot, pezsgőt és for-

ralt bort a szponzorok támogatásával pedig a 
polgármesteri hivatal adja.

> Karácsonyi bál Sári Bíróval. A Há-
rom Hegy Ifjúsági Egyesület karácsonyi bált 
szervez Székelydobóban december 25-én, 
vasárnap. Este nyolctól bemutatják Móricz 
Zsigmond Sári Bíró című darabját. Decem-
ber 27-én 18 órától Bétában, 29-én 18 órától 
pedig Vágásban játsszák a színdarabot.

> Ajándékozott a hivatal. Székelyud var-
hely Polgármesteri Hivatala a város kisnyug-
díjasai számára karácsonyi ajándékcsomagot 
nyújtott. A csomagokat – melyek többek kö-

zött cukrot, kávét, lisztet, rizset, olajat, gyü-
mölcsöt, mosószert tartalmaztak – a Caritas 
munkatársai és önkénteseivel együttműköd-
ve juttatták el a nyugdíjasokhoz, összesen 
700 darab 45 lej értékű ajándékcsomagot 
vittek  házhoz. 

> Tűzifa-támogatás. Székelyud var hely 
Polgármesteri Hivatala felhívja mindazon 
személyek figyelmét, akik leadták igénylé-
süket tűzifa-támogatásra, hogy ma 10–13 
óra között a hivatal 5-ös számú irodájából 
(személyesen, a személyazonossági iga-
zolvány felmutatásával) felvehetik a tá-
mogatást. hí
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AjándékozáS

Terepjárón érkezett az angyal
Idén is autóba pattantak, és 
megajándékozták az ünnepek 
előtt a szórványtelepüléseken 
élő hátrányos helyzetű embe
reket a Siculus Off-Road Klub 
csapatának tagjai. A több száz 
ajándékcsomaggal eljuttatták a 
törődés üzenetét a nehéz körül
mények között élőknek.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Karácsony közeledtével Ud-
var hely széken is számos 
szervezet rendez adomány-

gyűjtést a rászorulók megsegítésére: 
idén sem maradhatott ki a sorból a 
terepjárós angyalokként elhíresült 
off- roadosok akciója. A Siculus Off-
road Klub 2008 óta immár negyedik 
alkalommal ajándékozta meg azokat 
a rászoruló időseket, betegeket és 
sokgyermekes családokat, akik a vi-
dék elszigeteltebb településein élik 
mindennapjaikat. 

– Ezek a települések, mint 
Üknyéd, Pálpataka, Fenyőkút, Var-

ság, Sikaszó és Ivó már nem ismeret-
lenek számunkra, ugyanis itt szoktuk 
megszervezni nyaranként off-road 
versenyünket – fogalmazott Vári 
Ferenc, az Off-road Klub alelnö-
ke. – Amikor bemegyünk ezekhez 
a családokhoz, akkor fogalmazódik 
meg mindig bennünk, hogy ide 
vissza kell térni, mert itt helye van a 
csomagoknak.

A negyven terepjárós szerdán 
reggel gyülekezett, ahol a több száz 
csomag szétosztása után négy csa-
patra oszolva indultak el a közeli fal-
vakba. Mindenki örömmel fogadta 
a terepjárósok ajándékait, mégis 
akadt olyan, aki először nem akarta 
elfogadni a csomagot. 

– Az emberek errefelé hozzá van-
nak szokva, hogy valamit valamiért, 

alig hitték el, hogy ilyen is történik, 
amikor csak úgy ajándékot kapnak – 
mondta Vári.

Bár felhívást intéztek a környék 
vállalkozóihoz, hogy lehetőségeik-
hez mérten adományaikkal segítsék 
az akciót, sajnos nem érkezett egyet-
len felajánlás sem. Így a több mint 
150, alapélelmiszereket tartalmazó 
csomag elkészítését teljes egészében 
a társaság tagjai finanszírozták. Üdí-
tő ellenpéldaként fel kell hoznunk, 
hogy a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány 200 csomaggal támogatta a 
terepjárósok jótékonysági akcióját 
– közölte Vári.

Az alelnök meglepődött, hogy 
interneten névtelen kommentelők 
csupán nagystílű szórakozásnak mi-
nősítették akciójukat. 

– Akkor lenne nagystílű szóra-
kozás, ha szerdán is inkább az erdő 
között kocsikáztunk volna. Sajnos 
nem lehet úgy csinálni a dolgokat, 
hogy mindenkinek elnyerje tetszé-
sét – foglalta össze Vári Ferenc, az 
Off-road Klub alelnöke.

Műveseközpont áll az udvarhelyszéki betegek rendelkezésére fotó: máthé lászló ferenc

Ajándékot hozó terepjárósok  fotó: berkeczi zsolt

VáROSI KóRház

Sürgősségi dialízisközpontot létesítettek
Ne íRjuK le Az IdõSeKeT!

Korfüggetlen 
számítástechnika
Nagy érdeklõdésnek örvendett a 
székelyudvarhelyi egy Mosoly Az 
Életért egyesület által középkorú 
és idõsebb személyek számára 
szervezett ingyenes Idõsbarát 
számítógépes és internet-kezelési 
tanfolyam.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Lőrincz Edit informatikus több 
mint tíz éve foglalkozik fel-
nőttképzéssel, látta, tapasztal-

ta, hogy az idősebbek hiába motivál-
tak és próbálják tartani a lépést a kor-
ral, annak új vívmányaival, erre egy-
szerűen nincs anyagi lehetőségük. A 
számítógépes ismeretek hiányában 
nehezen tartják meg munkahelyü-
ket, ennek elvesztése esetén szinte 
lehetetlen számukra újat találni.  

– Nem szabad őket még aka-
ratuk ellenére nyugdíjba kergetni, 
ilyen tanfolyamok elvégzésével akár 
tíz évig is megtarthatják munkahe-
lyüket – mondja a tanfolyam vezető-
je, Lőrincz Edit. Elmondása szerint 
sokan félve érkeztek a tanfolyamra, 
kissé idegenkedtek is a gépektől, de 
készen álltak az új befogadására. 

Lőrincz Edit másfél éve tart 
ilyen tanfolyamokat, tankönyvet 
is készített, mert megtapasztalta, 
hogy az időseket másképp kell taní-
tani. Megfelelő módszerrel oktatva 
azonban látványos eredményeket 
ért el, ez bátorította fel, hogy to-
vább próbálkozzon. Az Egy Mo-
soly Az Életért Egyesülettel szoci-
ális pályázatot nyert, így lehetőség 
nyílt, hogy idén ősszel ingyenesen 
indítsa a tanfolyamot. Az érdeklő-
dés minden várakozást felülmúlt. 
Azóta két, egyenként 12 fős cso-
portot „vitt át”, a legfiatalabb diákja 
55, a legidősebb 74 évet töltött. Új 
világ nyílt meg számukra, ugyanis 
a legtöbben úgy érkeztek, hogy be 
sem tudták kapcsolni a számítógé-
pet, a tanfolyam végén pedig fény-
képes csatolmányokkal küldik szét 
leveleiket.

Volt, aki azért végezte el a kurzust, 
mert rájött, mennyivel egyszerűbb 
így tartani a kapcsolatot külföldön 
tanuló vagy dolgozó családtagjaival.

– Az idősek figyelmét hívnám 
fel, hogy nem kell félni, bebizonyo-
sodott, hogy ha akarsz és még nem 
írtad le magad, akkor a siker sem ma-
rad el – vélekedik Lőrincz Edit.
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Az oklándi forrAdAlmi zászló AlAtt gyülekeznek

Homoródmenti Huszárezred alakul

Neve és zászlaja is van a leendő 
huszáregyesületnek, amelynek 
alapító ülését január 4-re terve-
zik. Az egyesület első lépéseit 
más huszáregyletek is támogat-
ják, többek között a szentegyhá-
ziak, akik régi csákóikat ajándé-
kozzák nekik.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Megszületett a belépé-
si nyilatkozat azon a 
nemrég tartott gyű-

lésen, amelyet a homoródmenti 
leendő huszáregylet ötletgazdái 
hívtak össze.

– Bár úgy volt, hogy ez lesz az 
alapító ülés, mégsem így lett, mivel 
az egy időben tartott közbirtokos-
sági gyűlés miatt többen nem tud-
tak eljönni – számolt be lapunknak 
Kelemen Levente oklándi lelkész. 
Mint mondta, nem véglegesítet-
tek mindent, azonban sikerült 
megegyezni az egyesület nevében: 
Homoródmenti Huszárezred.

– Úgy véljük, hogy ez a legta-
lálóbb név, még ha kezdetben nem 
is leszünk sokan az ezredben – je-
gyezte meg a lelkész, aki szerint „az 
elején, amíg el nem készülnek a hu-
száregyenruhák, székely ruha lesz a 
viseletünk. Kaptunk is már segítséget, 

ugyanis a Szentegyházi Hagyomány-
őrző Huszáregyesület tagjai felaján-
lották a régi csákóikat, amelyeket ők 
is még a kezdetekkor hordtak, szintén 
székely ruhával. Még nem sikerült 
megegyeznünk a viseletet illetően, 
ugyanis el kell még döntenünk, hogy 
melyik huszáregyenruha áll hozzánk 
közelebb. Két választásunk van: a 
Mátyás-huszárezred szürke-piros 
hímzéses egyenruhája, amilyen pél-
dául a kápolnásfalusiaknak is van, 
vagy pedig a Háromszéki Huszárez-
red kék alapon sárga sujtásos dolmá-
nya és harisnyája, amilyen a szentegy-
háziaknak és a csíkiaknak is van. A 
következő ülésen, január 4-én, amely 
reményeink szerint az alapítóülés lesz, 
már erről is döntünk”.

A lelkész közölte azt is, hogy 
az oklándi templomban őrzött 
forradalmi lobogó lesz az egyesü-
let zászlaja. A kardokat is készítik, 
ezek egy része már megérkezett 
Homoródszentmártonra.

– Házi feladatot is adtunk a 
leendő tagoknak: mindenkit meg-
kértünk, hogy gyűjtsenek huszárda-
lokat, -indulókat, amiket majd beta-
nulunk. Fontos, hogy haladjunk az 
előkészületekkel, mert a március 15-i 
és más nagy ünnepek alkalmával már 
huszárokként szeretnénk ünnepelni, 
szervezetként felvonulni.

Kelemen Levente oklándi lelkész. A huszárezred viseletéről hamarosan döntenek 

müller lászlóra, az 1989-es forradalom áldozatára emlékeztek 
csütörtökön délelőtt Csíkszeredában, a Szentlélek utcai temetőben. 
Tiszteletüket rótták le és a kegyelet virágait helyezték el a 18 évesen, 
1989. december 23-áról 24-re virradóan Brassóban elhunyt katona 
végső nyughelyénél megjelentek. A Pénzes József esperes által celebrált 
megemlékezésen jelen voltak a hozzátartozók, Csíkszereda önkormány-
zatának elöljárói, valamint a katonai zenekar, akik katonai tiszteletadás-
sal hajtottak fejet a forradalom áldozatának sírjánál. szöveg és fotó: tamás attila
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[ Zsindelyes intermezzo – 8. oldal] n [ Karácsony – 8. oldal] 

a műhely oldalakat 
támogatja:

– Melyik volt élete legemlékezetesebb ka-
rácsonya? 

– Mindenki számára, gondolom, a 
legemlékezetesebbek a gyermekkori kará-
csonyok. Vallásos környezetben nőttem 
fel, amelyben az angyalvárásnak megvolt a 
maga varázsa. Valószínű, ez az élmény ki-
maradt annak, aki felnőtt korban vált ke-
reszténnyé, s akkor tapasztalta meg. Tudott 
dolog, hogy a hajdani Monarchia területén 
adventben szokás hajnali misére, rorátéra 
járni. Ez nálunk is szokás volt, s gyermek-
koromban is jártam hajnali misékre, így 
vártuk a karácsonyt. Egy gyermek számára 
az angyal eljövetele mindig különleges él-
ményt nyújt.

– Később, felnőttként hogyan élte meg az 
advent és a karácsony időszakát?

– Felnőttként – s lehet ez kegyelem dolga 
– azok közé tartoztam, s tartozom, akiknek 
hitbeli gondjai nem voltak soha. A gyerekkor-
ban kapott, velem született vagy belém nevelt 
hitet én tovább tudtam vinni, nem volt olyan 
ideológiai vagy világnézeti törés, ami alapján 
elmentem volna más eszme irányába, s onnan 
kellett volna visszatérnem, az én életemben 
folyamatos volt a hit. Így adventben felnőtt-
ként is a karácsonyra való készülést a hajnali 
misék jelentették.

– Teológiai, majd művészeti tanulmá-
nyai során hogyan csapódott le a karácsony 
élménye?

– Művészeti tanulmányaim, de álta-
lában művészi pályám során a karácsony 
vizuális élménye tükröződött, tükröződik. 
Korábban kisgrafikákon, később nagyobb 
munkákon is megjelenik ez az élmény. Pár 
évvel ezelőtt a szatmárnémeti Szent Család-
templomba készítettem egy huszonnégy 
négyzetméteres, hatosztatú oltárképet, 
amelyen a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó 
témát dolgoztam fel.

– Milyen az advent hangulata Rómában?

– Erdélyi emberként kissé furcsa volt. 
Csíkban a havas táj, a hajnali misék külö-
nös hangulatot adtak ennek az időszak-
nak, jobban fel lehetett készülni a kará-
csonyra. Gyermekkoromban nem is volt 
ilyen nagy mozgás, nyüzsgés a városban. 
Rómában viszont, ahol több millió em-
ber él és rengeteg turista megfordul, más a 
hangulat. Nem éreztem azt a fajta ráhan-
golódást az ünnepre, mint amit nálunk ta-
pasztalni. Ott főként betlehemet láttam, 
nincs karácsonyfa, kizárólag a Szent Pé-
ter-bazilika előtt állítanak minden évben 
hatalmas karácsonyfát a Szentszék által 
ajándékba kapott fenyőből, amit évente 

más-más ország katolikus közössége ajánl 
fel. A karácsony estéket mindig itthon töl-
töttem, így csak római barátaim elmesélé-
séből tudom, hogy ott a karácsony estéjét 
másként ünneplik. Mi többnyire a szűk 
családban, vagy nagyobb családban – de 
mindenképpen családban – ünnepelünk, 
ott kint vannak az utcán, járkálnak, ven-
déglőbe járnak. Számomra az előkészüle-
tekből és az ünnepből is a bensőséges han-
gulat hiányzott. 

– Régen a művészetek szorosan kötődtek 
az egyházhoz, később elváltak útjaik. Ön 
művészként visszatért az egyházhoz...

– A vallásos beállítottság mindig része 
volt az én művészi tevékenységemnek, noha 
nem kizárólag egyházi témákat dolgozok 
fel. De ezek akarva-akaratlanul megjelen-
tek pályám elején kisgrafikáimon, később a 
festményeimen is. Köztudott, hogy a kép-
zőművészek közel kétezer éve kapcsolód-
nak munkáikban a kereszténységhez, és két 
nagy ünnepkört dolgoztak fel túlnyomó-
részt: Jézus születését és kereszthalálát.

– Nyilván a két ünnep jelentősége szabta 
meg ezt a nagyfokú érdeklődést...

– Természetesen. A kereszténység meg-
jelenése utáni első századokban nem ün-
nepelték Jézus születését, inkább a húsvéti 
misztériumra voltak ráhangolódva, a ne-
gyedik századtól kezdett megjelenni a ke-
resztény kultúrában, s ezáltal a keresztény 
művészetben is.

– A művészeteket a mecénatúra tartotta 
és tartja fenn. Régen uralkodók, arisztokra-
ták, egyházi személyiségek pártfogoltak mű-
vészeket, megélhetést, megrendeléseket bizto-
sítva számukra. Később meg jelent az állami 
mecénatúra. Ma kik a mecénások?

– Az egyház még mindig betölti azt a 
szerepet, hogy a képzőművészeknek  fel-
adatot ad a liturgikus tér kiképzésében. Ol-
tárképet, keresztút-sorozatot készíttet.

– Tegyük hozzá, hogy az elmúlt 20-22 esz-
tendőben, ötvenéves tiltás után ismét beindul-
tak az egyházi építkezések, számos templomot 
emeltek az erdélyi püspökségek területén.

– Míg Nyugat-Európában azt látjuk, 
hogy egyre kevesebb templomot építenek, 
a hívek egy része lemorzsolódott, addig 
nálunk, szerencsére az emberek nem váltak 
közömbössé az egyházzal szemben, szép 
számban szoros kapcsolatot tartanak fenn 
az egyházzal és az említett fél évszázados til-
tás után behozták a lemaradást, az új telepü-
lésrészek új templomot kaptak sok helyen.

– Így karácsony táján min dolgozik?

– Panaszra nincs okom, munkám 
van, hála Istennek. Nemrég fejeztem be 
egy Szent Erzsébetet ábrázoló oltárképet 
Borbély Gábor volt felcsíki főesperes szü-
lőfaluja, Nagygalambfalva katolikus ká-
polnája számára, előtte egy Szent Mihály-
szobrot készítettem Tankó Szilveszter, 
csíkszentmihályi plébános felkérésére.

Xantus Géza képzőművész életében, munkásságában 
meghatározó szerepe van a hitnek. Római művészeti tanul-
mányai előtt teológiai tanulmányokat végzett Budapesten, 

a kettő szervesen kiegészíti egymást, tükröződik munkáiban. 
A művésszel csíkszeredai műtermében Sarány István beszélgetett.

„Az én életemben 
folyamatos volt a hit”

Ferencz Imre

Jézuskiáltó
Karácsonytól húsvétig
megtörténik minden:
születés, kánai menyegző,
virágvasárnap, utolsó vacsora,
kereszthalál és
feltámadás.
Karácsonytól húsvétig
betölti a harminchármat,
mert karácsonytól húsvétig
három nap egy esztendő,
mint a mesékben...

Most született.
Még el sem mentek mellőle
a háromkirályok.
Heródes hóhérai
még keresik őt.
Egy új szövetség kezdetén
íme kezdetét vette
a sorsa...

Karácsonytól húsvétig
megtörténik minden,
csak a megváltás marad el.
Ha talán megéri a negyvenhármat,
vagy az ötvenhármat,
talán tényleg megváltja
a világot...

Húsvéttól karácsonyig
immár hatvanharmadikszor
kiáltom:
Jöjj el, Jézus, Isten fia, Krisztus,
ítélni eleveneket és holtakat –

húsvét és karácsony
között –

2011. december

Jövendő
Mikor a földet lelakták,
elköltöznek más bolygóra.
Noé jegyeket osztogat
a fapados űrhajóra.

A többség persze itt marad,
visszaszámol és énekel,
amikor a fapadossal
a válogatott útra kel.

A többség nyilván itt marad:
bálna, elefánt és gepárd,
s emberből is marad még itt
legalább kilenc milliárd.

Mikor a Földet lelakták,
elköltöznek más bolygóra.
S mi, akiket itt hagytak ők, –
hát várunk a Megváltóra...

A többség, akik maradunk!
És Isten, aki mindent lát!
Azt mondja: most már elég volt!
S elküldi egyetlen fiát...

2011. december
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z egyik meghatározó kapcsolat a közösség-
gel a ház szempontjából a homlokzat. A 
kéreg, a csomagolás. A legeslegelső, amit 
megvásároltam a házunkhoz, a zsindely 

volt. Eredetileg a nálunk szárhegyinek hívott baconi cse-
répre gondoltam. Szeretem, amint a kézművességéből 
adódó tökéletlensége vibrál a tetőn... Hagyományosan a 
zsindellyel fedés annak jele, hogy nem telik cserépre... De 
egy tavaszi nap repülőre várva visszamentem bukaresti 
kedvenc sétáim helyére, a falumúzeumba. Ott a méteres 
dránicák között felelevenedtek falukép-bejárási élménye-
im, az öreg fatextúrák rajzos grafikája. Álltam az egyik 
múzeumi ház előtt – egykor többször is lerajzoltam, ben-
nem volt a formája, a tetején a dránicával –, és ott jött elő 
bennem a felismerés: hogy ajánljam másnak, hogy fából 
csináljon, amit lehet, ha én másként teszem? Azt, hogy 
a régi zsindely, dránica mennyit tartott, azt tudom. Van 
ma olyan minőségű? Annyit fog tartani? Erre csak akkor 
tudom a választ, ha kipróbálom... Innen kezdve a zsindely 
egy vállalás. Azonnal felhívtam a feleségem, mit szólna, 
ha a házunkat dránicával födnénk? Meggyőző derűvel 
mondta, hogy jó.

Szüleim jellemző rugalmasságukkal fogadták a dön-
tésünket, mint annyiszor az évek folyamán. A közösség-
gel nem volt ilyen egyszerű a helyzet: mivel nem tudták 
az érveket, amiért zsindellyel födtem a házat, tanácsülé-
sen az volt az egyik interpelláció, hogy a csudába lehet 
Csomafalván az Úr 2010. esztendejében zsindellyel födni 
egy házat?

Köllő Miklós

A nős és a házasember között – bár 
elvileg ugyanazt jelentik – különbséget 
érzek. Régóta nős vagyok, de csak fél 
éve házas. A tömbházlakás berende-
zése korántsem jelent olyan összetett 

erőpróbát, mint egy meglévő falusi ház 
hasznosítása. A blokkban fel sem merül 
a terek szabad alakítása, a közösséggel 
való építészeti párbeszéd, de az sem, 
hogy magam szabok határt szabadon 
formált tereimnek. Az, hogy a teljesen 

szabadon álmodás helyett egy meglévő 
ház és szomszédság kötöttségeit kell 

továbbalakítanom, nagy kihívást jelent. 
Erről egy kis intermezzo.

Zsindelyes
intermezzo

A

ézus születésének keresztény/keresztyén 
ünnepét a szeretet ünnepének is szoktuk 
nevezni. Amikor házastársak, családtagok, 
rokonok, felebarátok egymás iránti ragasz-

kodásukat ajándékok átadásával, jókívánságaik elmon-
dásával vagy leírásával is kinyilvánítják. Sokan sok min-
dent tudnak a szeretet és karácsony szóról, azonban a 
szakembereken kívül kevesen tudják például azt, hogy a 
szeret, szeretet, szerelem származásbeli kapcsolatban van 
a többjelentésű ősi szer szóval (ószer, szertartás, Puszta-
szer, szép szerével stb.). Pais Dezső néhai jeles nyelvtör-
ténészünk Szer című tudományos dolgozatában olvas-
ható: …az idézett példában azt láthatjuk, hogy bennük 
az Istennel összefüggésben jelentkezik a ’valamivel ellát’ 
értelműnek felfogható szeret. Ennek magyarázatára a 
Jordánszky-kódexből vizsgálja a következő mondatot 
(mai helyesírással írva): És ott egyetek, igyatok, és vigad-
jatok, ti uratok Istennek színe előtt minden jóban, kik-
kel úr Isten szeret tégedet…(in quibus benedixerit vobis 
Dominus).

Ebből az derül ki – írja Pais Dezső –, hogy a sze-
ret a latin benedico megfelelője, vagyis az áld, meg-
áld rokonértelműjeként jutott szerephez az illető he-
lyen. A szeretet és szerelem szavak talán legteljesebb 
gyűjteményének a Budapesten kiadott Szeretők és 
házastársak című levélgyűjtemény tekinthető (Mag-
vető Könyvkiadó), amelyben a magyar történelem 
és irodalom jeles személyiségei (például Ady Endre, 
Apor Péter, Arany János, Bethlen Miklós, Kossuth 
Lajos, Mikes Kelemen, Zrínyi Kata…) vallanak ér-
zelmeikről.

A közel ezeréves karácsony szavunkról egynyel-
vű szótáraink közül legtöbbet az Erdélyi Magyar 

Szótörténeti Tár közöl. A becses munkában talál-
kozhatunk személynevekkel (Karátson Julianna, 
Karachion János, Karaczyon Imre stb.), helyne-
vekkel (Karácsonyfalva, Nyárádkarácsonyfalva, 
Homoródkarácsonyfalva; létezik a levéltári anyag 
szerint Karátson Horgossa Magyarlapádon, Karátson 
Kuttya Pusztakamaráson), szókapcsolatokkal (kará-
csony böjtje, karácsony zabja, -tyúkmonya/tojása, 
-fája, -csirkéje stb.), szólásokkal (szekeres karácsonyt 
szánas húsvét szokta követni; karácsony tájban min-
den jó végzések visszafordíttatnak). A Karácsony 
vagy Karácsonyi vezetéknév középkori eredetű. 
Azok kapták ezt a nevet, akik a neves ünnepen szü-
lettek. A karácsony szót tartalmazó földrajzi nevek 
is összefüggésben vannak az ünneppel. Ilyen példá-
ul a Karácsond (Heves megye), Karácsony-sziget (a 
Csendes-óceánban), Homoródkarácsonyfalva (Har-
gita megye), Karácsonyszállás (Fejér megye).

Rovatunk minden olvasójának áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket kívánunk!

Karácsony
J                     helyesen n Komoróczy György



Keresztény hitünk alapvető 
foglalata az apostoli hitvallás, a 
„rövid” Hiszekegy. Ha még rövi-
debbre akarjuk fogni a tizenkét 
ágazatot, akkor az Egyházak Vi-
lágtanácsának döntése alapján két 
hittétel elfogadása szükséges ah-
hoz, hogy valakit kereszténynek 
tekinthessünk: a Szentháromság 
titka és a Megtestesülés. A kará-
csony, Megváltónk születésének 
főünnepe ezt a fő titkot idézi fel. 

A második Isteni Személy, a 
Fiú térben és időben érettünk 
emberré lett. Hitvallásunk sze-
rint „igaz Isten és igaz Ember”. A 
hittudomány nyelvén az isteni és 
emberi természet „személyes egy-
ségéről” (unio hypostatica) beszé-
lünk: Jézus Krisztus egy személy, 
de két természete van. Ezért igaz 
Isten és igaz Ember. 

A Karácsony titkának hatása 
világformáló. Amióta a második 
Isteni Személy érettünk emberré 
lett, nem kerülhetjük meg em-
bertársainkat. Nem mondhatjuk, 
hogy elintézem lelkem ügyeit 
négyszemközt a jó Istennel, nincs 
szükségem Egyházra, papokra, 
embertársakra. Az Úr Jézus azo-
nosította önmagát – elsősorban 
szenvedő – embertársainkkal. 
„Bizony mondom nektek, amit e 
legkisebb testvéreim közül eggyel is 
tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). 
Szent János apostol írta le a legcso-
dálatosabb mondatot: „Az Isten 
szeretet” (1Jn 4,16). Ott ült az 
utolsó vacsorán az Úr Jézus balján, 
hallgathatta Szentséges Szíve do-
bogását, szűz volt, akire az Úr Jé-
zus haldokolva a kereszten legdrá-
gább kincsét, Szűz Anyját bízta, 
személyében pedig – az Egyházra! 

Ezért lett Szent János a szeretet 
„szakértője”. Első levélében még 
fejtegeti is: „Mert aki nem szereti 
testvérét, akit lát, nem szeretheti az 
Istent sem, akit nem lát”(1Jn 4,20). 
Az Ószövetség 613 parancsolatot 
számolt össze Mózes öt könyvé-
ben. Vitatták, melyik a legna-
gyobb, a legfontosabb... Amikor 
az Úr Jézushoz fordultak, ő így vá-
laszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és tel-
jes elmédből.” Ez a legnagyobb, az 
első parancs. A második hasonló 
hozzá: „Szeresd felebarátodat, mint 
saját magadat”(Mt 22,38-40). Mi-
vel személyében egyesült az isteni 
és emberi természet, egyesíthette 
a két parancsot, és megtehette fő-
parancsnak. Nem két parancs, csak 
egy, amint az éremnek két oldala 
van, de mégis egy érem.

Az utolsó vacsorán a szeretet pa-
rancsát új parancsnak nevezte (Jn 
13,34). Milyen címen, hiszen a 613 
ószövetségi parancsból ragadta ki? 
Két szempontból is új ez a parancs: 
1.) Egyenrangúnak nevezi az Isten- 
és a felebaráti szeretetet. Isten iránti 
szeretetünket csak úgy fejezhetjük 
ki, ha Istent felebarátainkban sze-
retjük. 2.) Új mértéket adott az új 
parancsnak. „Szeresd embertársadat 
úgy, mint magadat” (Lev 19,18) 
volt a régi mérce. Most pedig: „Új 
parancsot adok nektek: Szeressétek 
egymást! Amint én szerettelek ben-
neteket, úgy szeressétek ti is egymást” 
(Jn 13,34). „Senki sem szeret jobban, 
mint az, aki életét adja barátaiért” 
(Jn 15,13).

Ez a szeretet a misszió alapja. 
Főegyházmegyénk Pasztorális 
Ter ve alapján advent I. vasárnap-
jától ebben a liturgikus évben a 

„misszió” évét tartjuk. (Misszió: 
latin eredetű szó, küldetést jelent.) 
Minden keresztény a keresztség 
által küldetést kap, hogy meg-
vigye az örömhírt másoknak is. 
Egyszerű hasonlat: – Ha felfede-
zem a hegycsúcsra vezető legjobb, 
legrövidebb és legkönnyebb utat, 
akkor szeretetből ismertetem ezt 
másokkal! Így vagyunk keresz-
tény hitünkkel is. Ha keresztény 
hitemben és annak gyakorlásában 
rátaláltam életem céljára, értelmé-
re, a földön lehetséges boldogságra 
– amely elővételezi az örök meny-
nyeit –, akkor szeretetből mások-
kal is megosztom felfedezésem. 
Ez a misszió. Mennybemenetelkor 
adta meg az Úr Jézus apostolainak 
a missziós küldetést: „Menjetek te-
hát, tegyetek tanítványommá min-
den népet!” (Mt 28,19a). És ez a fő-
egyházmegyei missziós évünknek 
a jelmondata is. 

A misszió a példaadó ke-
resztény élettel kezdődik. Első 

a tett, utána kell szóban is kife-
jezni tetteink alapját. „Legyetek 
mindig készen rá, hogy minden-
kinek meg feleljetek, aki csak kér-
dezi, mi az alapja reményetek-
nek” (1Pét 3,15). 

A misszió a családban kez-
dődik. Szentatyánk gyakran is-
métli: „Csak ott marad együtt a 
család, ahol együtt imádkoznak.” 
Éljük meg hitünket, a szeretet 
nagy parancsát elsősorban a 
családban, és akkor családi tűz-
helyünk kisugározza melegét a 
rokonságra, szomszédokra, sőt a 
társadalomra is.

De ne maradjunk meg csalá-
dunk szűk keretében. Vegyünk 
részt egyházközségünk életében. 
Mindenki a maga adottsága sze-
rint része az egyházközségnek. 
Egyháztanács, plébániai Caritas, 
lelkiségi csoportok felnőttek és 
fiatalok részére, különböző plé-
bániai kezdeményezések, stb. A 
missziót itt is folytatni kell. Mun-

kahelyünkön a keresztény maga-
tartás, a szociális érzék és min-
denekelőtt a keresztény szeretet 
tanúságtétel Krisztus mellett, aki 
maga a Szeretet. Fiatalok ugyan-
ezt kell tegyék az iskolákban. 
„Ti vagytok a világ világossága. A 
hegyen épült várost nem lehet el-
rejteni. S ha világot gyújtanának, 
nem rejtik a véka alá, hanem a 
tartóra teszik, hogy mindenkinek 
világítson a házban. Ugyanígy a 
ti világosságotok is világítson az 
embereknek, hogy jótetteiteket lát-
va dicsőítsék mennyei Atyátokat!” 
(Mt 5,16).

Akinek a jó Isten közéleti szere-
pet ad, az maradjon hű keresztény 
elkötelezettségéhez. A községi és 
a városi tanácsban, különböző vi-
lági szervezetekben – mindenütt 
– meg kell vallani hitünket. Dön-
téseinket, szavazatainkat hassa át 
keresztény meggyőződésünk. 

Mindenki nemzeti színezetben 
éli meg katolikus, „mindenkinek 
való” keresztény hitét. Ezért hi-
tünk megvallása együtt jár nemze-
tünk megvallásával, hitünk ápolása 
nemzeti jelleggel erősíti keresztény 
és népi öntudatunkat. 

A régi latin szentmise így feje-
ződött be: Ite, missa est! Menje-
tek, elbocsátás van! De a missa szó 
a misszió családjából van. Ezért ma 
így is értelmezik, és ezzel elköszö-
nök: Menjetek, küldetésetek van! 

Ezekkel a gondolatokkal kí-
vánok kegyelemteljes karácsonyi 
ünnepeket és áldott, boldog új 
esztendőt Tisztelendő Testvéreim-
nek, kedves híveimnek és minden 
jóakaratú embernek!

Urunk születése főünnepén
† György s. k. érsek

Karácsony hargitanépe2011. december 23., Péntek  | 9. oldal 

Jakubinyi GyörGy római katolikus érsek karácsonyi körlevele

„Menjetek, küldetésetek van!”

az erdélyi református eGyházkerület püspökének pásztorlevele

Fogantatott Szentlélektől
„…A Szentlélek száll reád, és a 

Magasságos ereje árnyékoz be té-
ged…” (Lk 1,35)

Hitvallásunk a karácsony tör-
ténetét röviden így foglalja össze: 
„Fogantatott Szentlélektől, szüle-
tett szűz Máriától.” Meg kell valla-
nunk, hogy a Jézus fogantatásáról 
szóló hitvallási tétel kapcsán sok 
kérdés fogalmazódik meg ben-
nünk. Fogantatásról és születésről 
ugyanis vannak ismereteink, de 
ez a bibliai bemutatás nehezen 
illeszthető bele a hagyományos 
gondolkodási sémáinkba. 

A megfogalmazás a Lk 1,35-ből 
származik, ahol a váratlanul megjele-
nő angyal hozza tudomására Máriá-
nak, aki József jegyese és szűz, hogy: 
„Ímé, fogansz méhedben és fiút 
szülsz”. Mária azonnal érzékeli, hogy 
ez a fogantatás nem a sorra kerülő 
házasságkötésének lesz a gyümölcse. 
Rögtön kérdezi is: „Hogyan lehetsé-
ges ez, mikor én férfit nem ismerek?” 
És éppen ez a mi kérdésünk is: ho-
gyan lehetséges ez? A Szentlélektől 
való fogantatás tényét sokan, sok-
féleképpen próbálják érthetővé és 

emberi elménk számára elfogadha-
tóvá tenni. Vannak, akik mitológiai 
elemről beszélnek, amit nem szabad 
szó szerint érteni, inkább szimbó-
lumnak kell tekinteni. Mások termé-
szettudományos példákkal próbál-
ják a tantételt igazolni. Véleményem 
szerint inkább Gábriel szavaira, az 
igére kellene figyelni, mert abból lesz 
érthető Jézus fogantatásának titka. 

Gábriel magyarázatában ezt 
olvassuk: „A Szentlélek száll reád, 
és a Magasságos ereje árnyékoz be 
téged.” Mit akar ez a sejtelmes meg-
fogalmazás a tudomásunkra hoz-
ni? Azt, hogy ez a fogantatás nem 
a megszokott módon történik. A 
fogantatás biológiájáról vannak 
ismereteink, de ezektől most meg 
kell szabadulnunk, mert maga Is-

ten lépi át az általa teremtett földi 
rend hagyományos kereteit. Senkit 
sem szeretnék arra buzdítani, hogy 
kapcsolja ki az értelmét és fogad-
ja el, hogy Jézusnak nem József a 
biológiai apja, arra aztán végképp 
nem, hogy tekintsünk úgy erre a 
fogantatásra, mint ami Mária és 
a Szentlélek frigyének a gyümöl-
cse. Azt kell megértenünk, hogy 
a Szentlélek nem úgy cselekszik, 
mint férfi, hanem úgy, mint Terem-
tő. A Szentlélek nem Máriával, ha-
nem Máriából teremti Jézust, úgy, 
ahogyan Isten Ádámból teremtette 
Évát. A Gábriel által használt „beár-
nyékol” kifejezés éppen a Szentlélek 
teremtő erejére utal. A mindenha-
tó Isten, aki teremtette az eget és a 
földet, most az anyai méhben végzi 
teremtő munkáját. A teremtéstör-
ténetben azt olvassuk, hogy Isten 
Lelke „lebegett” a vizek felett, ami 
azt a képet eleveníti meg előttünk, 
amikor az anyamadár kotol a to-
jás felett, hogy a káoszból rend, a 
nemlétből élet legyen. Ugyanígy a 
Szentlélek beárnyékolja Mária mé-
hét, hogy a semmiből megteremtse 

Jézus testét, hogy létrehozza azt a 
földi sátorházat, amelyen keresztül 
Jézus beléphet a földi létbe, ami ál-
tal „az Ige testté lett, és közöttünk 
sátorozott” (Jn 1,14). 

Hogyan történt ez a foganta-
tás? Isten igéjével megszólította 
Máriát, majd Szentlelke által beár-
nyékolta őt. Ebből is nyilvánvaló, 
hogy Isten ebben a világban két 
eszközén keresztül munkálkodik: 
Igéje és Szentlelke által. De biztosan 
tudhatjuk, hogy amint Máriában 
munkálkodott a célja megvalósulá-
sa érdekében, ugyanúgy munkálko-
dik bennünk is: veti az ige magját, 
hogy a szívünkben megfoganjon, 
és adja Szentlelkét, hogy a magok 
szárba szökkenve, a hit gyümölcsét 
teremjék. A fogantatás csodája is-
métlődő folyamat, hogy felettünk 
is beteljesedjen az ige szava, s Pállal 
együtt mondhassuk: „Élek pedig 
többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus” (Gal 2,20). 

A szívünkben megfoganó Ige 
csodájában részesítő, áldott kará-
csonyt kívánok!

Pap Géza



„Miután elmentek tőlük az 
angyalok a mennybe, a pásztorok 
így szóltak egymáshoz: »Men-
jünk el egészen Betlehemig, és 
nézzük meg: hogyan is történt 
mindaz, amiről üzent nekünk az 
Úr.«”(Lk 2,15)

Adventi időben egyre feszül-
tebben ébred fel lelkünkben a 
vágy, hogy elinduljunk Betlehem 
felé. A gyermekkor csodálatos 
emlékei megelevenednek, és arra 
kényszerítenek ebben a forgásban, 
pörgésben, hogy egy rövid időre 
elcsendesedj. Meg kell állanod 
és meg kell hallanod az angyalok 
üzenetét. A betlehemi jászolböl-
cső felé intő csillag fényét pedig 
meg kell látnod.

Az induláshoz, az úthoz fel kell 
készülni. Elszántságra, elhatározás-
ra és erőre van szükséged. Nem elég 
a vágy, hanem útra is kell kelned. 
Azonban ez az utazás nem térben 
és nem időben történik. Ez az uta-
zás benned, lelked bensőjében kell 
megtörténjen. Ehhez csendre, el-
mélyülésre van szükséged. A külvi-
lág zaját ki kell zárnod, a gondokat 

egyelőre félre kell tenned. Meg kell 
találni magadban a tiszta, őszin-
te szeretetre váró gyermeket. Fel 
kell ébreszd a sokszor elnémított 
és mellőzött gyermeket. Sikerül-
nie kell, mert másképp nem tudsz 
megérkezni. 

A felnőtt ember okoskodá-
sai gyorsan eltéríthetnek nemes 
szándékodtól. A külső világra való 

figyelés is akadályt gördíthet eléd. 
Csak a benned levő gyermekre fi-
gyelj, aki voltál, és aki most is vagy. 
Az nem lehet, hogy mindent a 
felnőtt ember nagyot akarásával 
szeretnél megoldani. Felelősséggel 
tartozol családodnak, barátaidnak 
azért is, hogy mennyire tudod ma-
gadban megőrizni a tiszta gyerme-
ket. Nem történhet meg, hogy az 

évek hosszú sora, a mindennapok 
vergődései, kínjai és szenvedései 
mindent elpusztítsanak lelkedből. 
Ahhoz, hogy karácsonyod legyen, 
hogy örvendeni tudj a betlehemi 
jászolban fekvő Názáreti Jézusnak, 
gyermeknek kell lenned. Az élet 
nagy tanítómestere is erre taní-
tott: „Aki nem úgy fogadja az Is-
ten országát, mint egy kisgyermek, 
semmiképpen sem megy be abba.” 
(Mk 10,14)

Mert mit ünnepelünk kará-
csonykor: Jézus születését. Lehet, 
hogy megkérded: ki volt Ő? Mire 
tanított, miért olyan fontos még 
ma is az Ő tanítása? Miért be-
szélnek még ma is olyan sokan és 
olyan sokféleképpen Róla?

Kedves testvérem, ezekre a kérdé-
sekre neked kell megadnod a választ. 
Erre csak úgy leszel képes, ha a szíved 
és elméd megnyitod, ha félreteszed 
beidegződött szokásaidat, előítéle-
teidet, és nem mások válaszát lesed, 
hanem te, saját magaddal szembe-
nézve válaszolsz, mint a valamikori 
ifjú gyermek, aki szomjazik a tudás-
ra, arra, hogy mindent megértsen és 

biztonságban érezze magát. A felele-
tet neked kell megtalálnod, és életvi-
teled kell igazolja, hogy a karácsonyi 
gyermek benned van. Segítségedre 
lesz a jézusi evangélium, a tanítás, a 
példázatok. Ezekben van elrejtve, 
hogyan tudod magadban megőrizni 
a gyermeki tisztaságot, a becsületet, 
a szeretetet, a benned levő Isten or-
szágát. És akkor lesz karácsonyod. 
Tudsz örvendeni családod minden 
tagjával, barátaiddal szeretetteljes 
légkört tudsz kialakítani és azt táp-
lálni. 

Ez a lélek világában tett belső 
utazás segít, hogy megmaradjon 
benned a pásztorok kíváncsisága, 
elindulhass Betlehem felé megta-
pasztalni az Úr üzenetének igazát, 
és karácsonykor telítődhess azzal 
az erővel és fényességgel, amely-
re egy újabb esztendő napjaihoz 
szükséged lesz.

Isten áldása tegye gazdaggá 
karácsony ünnepét ebben az év-
ben, és vezessen tovább egy bol-
dogabb új év felé!

Főpásztori szeretettel, 
Bálint Benczédi Ferenc püspök  

Karácsony
Az Erdélyi UnitáriUs Egyház püspökénEk üzEnEtE

Főpásztori üdvözlet

…kezdenék rá az énekre, de 
megbicsaklik a szándék: eltöp-
rengek rajta, ezen a karácsonyon 
megérdemeltük-e mi, hogy együtt 
daloljunk az ókori pusztai néppel, 
amelynek térdei háromszor kop-
pantak a decemberi, fagyos rögre. 
Először, amikor angyalt láttak a 
mezőn, másodszor ősi tiszteletadás 
jele képpen a kisded köszöntése-
kor, harmadszor, amikor vissza-
tértek a nyájhoz, és elibük tárult a 
misztikus éj csodája, a szent, sose 
remélt idill: a szendergő bárányok 
körében, busa fejét az egyik mellet-
te fekvő gyapjára hajtva ott aludt a 
dúvad, az örök ellenség, a farkas, 
aki ezen az éjszakán ráemlékezett 
a Paradicsomkertre, ahol élőlény 
élőlénynek még nem volt táplálé-
ka. Blake, a nagy angol költő erről 
a pillanatról írt versében oroszlánt 
szerepeltetett, s a bűntudatot is ér-
zékeltette, a vad, elkövetett hajda-
ni bűnei miatt, elsírta magát, arany 
könnyeket hullatott… Hol a mi 
bűnbánatunk? Ki süti le a szemét 
saját tettei következményei miatt? 
Mi csak vádolni tudunk, panasz-
kodni, elvetni a nem mimagunktól 
származó javaslatot, a ránk szakadt 
financiális lehetetlenülés keserves 
időszakában dehogy kapunk a pa-
radicsombeli emlékfoszlány után: 
testvérek voltunk valaha valameny-
nyien, hogyan lehetnénk egymás 
ellenségei? (Szabó Magda: Merszi, 
möszjő)

Hol a mi bűnbánatunk? – 
kérdezi Szabó Magda idézett 
írásában, és 2011 karácsonyára 
várva kérdezem én is magamtól, 
testvéreimtől, hol a mi bűnbá-
natunk? Jászolbölcső elé járulni 
indulunk mindannyian, angyal-

énekbe kap csolódni, a gyönyörű-
séges Glóriába, mely évezredek 
óta hirdeti: Dicsőség a magassá-
gos mennyekben az Istennek, és 
e földön békesség, és az emberek-
hez jóakarat. Találkozni indulunk 
a Messiással mi is, de ott van-e 
bennünk a pásztorok hite, mely 
beragyogta a mezőt és boldogan 
énekelte az örök béke himnuszát? 
Koppan-e térdünk életünk fagyos 
rögén, háromszor is, ha kell, a ke-
gyelem hírét hallva, a testté vált 
Ige csodáját látva és megváltásra 
szorultságunkat megtapasztalva? 
A legendabeli farkas bárányhoz 
bújva alszik, az oroszlán arany-
könnyeket hullatott, te, aki meg-
érkezel a jászolbölcső kisdedéhez, 
térdre tudsz-e borulni a bűnbánó 
könnyeidet is arannyá változtató 
betlehemi gyermek előtt? A kop-
panáson múlik minden, no meg a 
könnyeken. 

Megváltónk születésének nap-
ján harangjaink választ zengenek 
az angyali kórusra, arra a gyönyö-
rűséges énekre, amelynek mind-
egyik szavát megcsúfoltuk vala-
miképpen. 

Mert a bibliai kufárok csak 
minőségükben változtak, hero-
innal várják gyermekeinket az 
iskolakapuban, nem tevék viszik 
a fegyverszállítmányokat, hanem 
különleges repülőgépek, nem 
próféták a jövendő jelzői, de kár-
tyavetők és horoszkópkészítők. 
Szekták bolyonganak saját gu-
bancaikba akadva, és mit tettünk 
az éggel, amely fellegei mögött a 
keresztény világ teremtőjét hiszi, 
a fény, amely ránk zúdul fentről, 
már nem becéz, de ölhet, meg-
raboltuk az anyaföldet is, amely 

megint csak vértől iszamlós, ame-
lyen tűnnek el a vizek és haldo-
kolnak az erdők. Hol a felebaráti 
szeretet a jóakarattal, hol a bé-
kesség? A konferenciaasztaloknál 
kulturált politikusok kulturált 
vagy kevésbé kulturált módon 
eszmét cserélnek, megkezdenek, 
többnyire nem fejeznek be sem-
mit, marad a pium desiderium, 
a jámbor szándék, hogy minden 
jóra alakuljon, aztán valahogy so-
sem alakul. 

És folytatni lehetne Szabó 
Magda évtizedes szavait fájó ak-
tualitással. Mert nem hiába szü-
letett meg az aggódás szívünkben 
„megszorított” 2011-es évünk 
végére, nem hiába fárad bele a 
kis ember az egzisztenciáját féltő 
álmatlan éjszakáiba, nem hiába 
félti a nyugdíjas élete folyamán 
összekuporgatott, bankba betett 
kis pénzét. Nem hiába tétová-
zik a fiatal gyermeket nemzeni 
a saját kezünktől szenvedésre és 

pusztulásra kárhoztatott világ-
ra. Hol vannak a farkasok és az 
oroszlánok könnyei, hogy mer-
jünk a szent jászol elé térdelni, 
mikor az illetékeseknek nem jut 
eszükbe, ami a legenda farka-
sának, megkövetni bennünket, 
mert van miért.

Jöjjenek bár korok egymás 
után, a világtörténelemben élő 
ember újból és újból megismétli 
önmagát. Mindig van, akit meg-
követni, mindig lesz, akit bántani, 
mindig lesz miért bocsánatot kér-
ni. Rémképpé válhat a világ min-
den ember számára, rémképpé, 
bármilyen korban éljen is. Voltak 
könnyebb és nehezebb tegnapok, 
és lesznek ínséges, de dicső hol-
napok is. Ami nem változik, az a 
sziklaszilárd bizonyosság, hogy 
Isten kezében vagyunk, és ott 
vagyunk a legjobb helyen. Ne 
vádaskodjunk, testvéreim, ne pa-
naszkodjunk, ha fáj, ne engedjük 
eluralkodni az aggódó félelmeket, 

mert elindulni lehet így is a bölcső 
felé, megérkezni azonban nem. 

Az angyalok mennyei karába 
igazán és őszintén bekapcsolódni 
nem lehet a rettegéstől és kiégéstől 
vérszegény énekléssel, rideg áhí-
tattal, oda koppanás kell, térdünk 
és lelkünk koppanása. Az a térdre 
kényszerítő katartikus felismerés, 
hogy e Kisded a fogódzó és az 
egyedüli remény életed minden-
nap megnyíló szakadéka szélén. És 
a koppanáshoz alázatos szív kell, 
mely beismeri: én Uram és én Iste-
nem, csak téged vár lelkem! 

Dicsőség, békesség és jóakarat! 
– zengi a mennyei kar az örök di-
cséretet, s zengi szíve hangos éne-
kével e három elvont főnevet a ka-
rácsony igaz lényegét értő, térdet 
hajtott ember. Az az ember, akit 
a mennyei dicsőség fénye és mele-
ge igazgat a békesség útjára. Mert 
csak a földön megjelent mennyei 
dicsőség adhat békességet a jó-
akaratú embereknek. Békességet, 
mely csak ott van, ahol az embe-
rek jót gondolnak egymásról, ahol 
nincs önző érdekcselekvés, csak 
„paradicsomi állapot”, testvéri kö-
zösség és arannyá változó könnyek. 
Békesség egyedül abban a szívben 
van, mely bölcsője a megjelent és 
megszületett Istennek. 

A pásztorok hitével, jóakaratú 
emberként induljunk 2011 jászol-
bölcsője felé, hogy legyen megér-
kezésünk. Isten áldása mellett azt 
kívánom, kedves testvérem, hogy 
a Gyermekkel találkozva, legyen 
adventednek karácsonya. Ne fe-
ledd, a koppanáson múlik min-
den, meg a könnyeken.

Testvéri szeretettel, 
Adorjáni Dezső Zoltán püspök

Az EvAngélikUs-lUthEránUs Egyház püspökénEk üzEnEtE

Krisztus Urunknak áldott születésén
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Nem okozott gondot a 
HSC Csíkszeredának a 
Galaci Dunărea legyő-

zése a jégkorong Románia-kupa 
kisdöntőjében. A Duna-parti 
városban rendezett meccs első 
harmadában négy, a másodikban 
kilenc, a harmadikban hét gól 
született, a találkozón három játé-
kos triplázott.

A szerdán este elvesztett elő-
döntőt követően tegnap Hruby 
sérülés miatt nem lépett jégre, a 
meccs első felében Fülöp, a má-
sodikban Ruczuj védte a HSC 
kapuját. A kisdöntőn összesen 
húsz gól született, de a legfonto-
sabb, a címvédés elmaradt a csík-
szeredai csapat számára, mely a 
2011-es évben csupán a bronz-
éremmel vigasztalódhat a Romá-
nia-kupában. A galaciak hazai 
jégen a negyedik helyen zártak a 
sorozatban.

A második elődöntőt szerdán 
késő este a Steaua 10–4-re nyer-
te a Dunărea ellen (Georgescu 
3, Butocsnov, Timaru, Krug, 

Piszarenko, Poznik, Persson, 
Mărcuş, illetve Zemko, Ruzicka 
L., Elekes, Gavac), a galaciak csak 
a második szünetig tudták tartani 
a fővárosiak által diktált iramot. 
A tegnap esti Steaua – Brassói 
Corona Fenestela 68 Románia-
kupa-döntő lapzártánk után ért 
véget.

A kisdöntő eredménye: HSC 
Csíkszereda – Galaci Dunărea 
15–5 (4–0, 7–2, 4–3) /Podstavek 
(1., 27.), Kósa (12.), Hurtaj (12., 
19., 25., 36.), Szőcs (26., 57.), 
Novak (31., 59.), Moldován (36., 
40., 59.), Bíró T. (57.), illetve 
Gavac (26., 50., 53.), Geru (30.), 
Tankó (60.)/.

Sport

Eddig jól állja a sarat az ISK-SZKC ifjúsági I-es csapata Fotó: szkc.ro

A Székelyudvarhelyi SZKC ve-
zetősége és játékosai ezúton kí-
vánnak kellemes karácsonyi ün-
nepeket és Boldog új esztendőt.
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> Premier League. Hétközi fordulót 
rendeztek az angol labdarúgó-bajnokság-
ban. A 17. forduló eredményei: Wolves – 
Norwich 2–2, Blackburn – Bolton 1–2, 
Manchester City – Stoke 3–0, Newcastle 
– WBA 2–3, QPR – Sunderland 2–3, 
Wigan – Liverpool 0–0, Everton – Swansea 
1–0, Fulham – Manchester United 0–5, 
Aston Villa – Arsenal 1–2. A Tottenham 
– Chelsea találkozó lapzárta után ért véget. 
Az élmezőny: 1. Man. City 44 pont, 2. Man. 
Utd. 42, 3. Tottenham 34.

> Il Calcio. Hétközi fordulót rendeztek 
az olasz labdarúgó-bajnokságban. Az elma-

radt 1. forduló mérkőzéseit pótolták: Siena – 
Fiorentina 0–0, Cagliari – AC Milan 0–2, 
Udinese – Juventus 0–0, Napoli – Genoa 
6–1, Atalanta – Cesena 4–1, Bologna 
– Róma 0–2, Inter – Lecce 4–1, Lazio – 
Chievo 0–0, Novara – Palermo 2–2, Parma 
– Catania 3–3. Az élmezőny: 1. Milan 34 
pont, 2. Juventus 34, 3. Udinese 32.

> Ligue 1. A francia labdarúgó-bajnok-
ság 19., hétközi fordulójának eredményei: 
Nancy – Marseille 1–3, Lille – Nice 4–4, 
Auxerre – Dijon 2–2, Évian – Montpellier 
4–2, Lorient – Caen 0–0, Rennes – Bor-
deaux 1–0, St. Étienne – PSG 0–1, Sochaux 

– Ajaccio 0–2, Toulouse – Brest 0–0, 
Valenciennes – Lyon 1–0. Az élmezőny: 1. 
PSG 40 pont, 2. Montpellier 37, 3. Lille 36.

> Labdarúgás. A nyolcaddöntő mérkő-
zéseit rendezik a Holland Kupában, már leg-
alábbis ahol lehet: az Ajax AZ elleni találko-
zója ugyanis a 37. percben egygólos hazai ve-
zetésnél félbeszakadt. Egy elvetemült és igen 
részeg Ajax-fan ekkor rohant be a pályára és 
egy karaterúgással szerette volna földre vinni 
a vendégek kapusát, Esteban Alvaradót – aki 
azonban nem hagyta magát és önvédelmileg 
megrúgta támadóját, kétszer is. A mérkőzés 
játékvezetője, Bas Nijhuis erre felmutatott 

egy piros lapot a kapusnak, mire az AZ edző-
je, Gertjan Verbeek leparancsolta legénységét 
a pályáról. Az Ajax vezetői és a játékvezető 
az öltözőben próbálta meggyőzni a vendé-
geket, hogy folytassák a találkozót, de végül 
az AZ-sek nem jöttek ki a pályára, mond-
ván, nem érzik magukat biztonságban. Az 
AZ nagyon kemény büntetésre számíthat. 
Persze az Ajaxot is megbüntetik, szigorúan. 
A történet nem egyedi, hiszen az román lab-
darúgó-bajnokság őszi idényében is történt 
hasonló eset a Petrolul–Steaua-mérkőzésen. 
Akkor viszont a találkozót végigjátszották, 
a szurkolót bántalmazó Steaua-játékosokat 
pedig végül felmentették.hí
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Egy doboz bor a harmadik helyért Fotó: portik FErEncz – tibor

Kiütéses győzelem a bronzmeccsen

A Székelyudvarhelyi ISK-KC ifjú-
sági 1-es korosztályos együttese 
harmadik helyen telelhet ki cso-
portjában. A gárda célkitűzése az 
idény elején az volt, hogy tovább-
jusson csoportjából. Ezt jelenleg 
tartja is a csapat.

A Sipos Loránd által irányí-
tott együttes hat győzelem-
mel és két vereséggel áll a 

tabella élén, csupán két ponttal van 

több pontjuk az élen állóknak, de a 
harmadik hely is továbbjutást jelent 
a csoportból. A korábbi évektől 
eltérőn ezúttal nem kellett keret-
problémával küszködjön az edző. A 
kapusposzton gyengébbek, mint a 
mezőny, de ezt kompenzálja a me-
zőnyjáték. Az ifik fejlődését illetően 
nagy lépést jelent, hogy mind játsza-
nak – s nagyrészt ők is lépnek pályára 
– a Székelyudvarhelyi KC fiókcsapa-
tában. A keret legjobb játékosa a be-

álló Szász András, akit folyamatosan 
behívnak az ifi-válogatottba. Játékán 
látszik a fejlődés, az, hogy ebben az 
évben rengeteg mérkőzésen pályára 
lépett. Ami a többi játékosokat illeti, 
az együttes húzóemberei még Ká-
roly Levente és Kopacz Csongor.

Amennyiben folytatják az őszi 
idény eredményeit, akkor az együt-
tes továbbjut, ott lesz az országos 
elődöntőben.

Az ISK-SZKC eddigi ered-
ményei: 1. forduló: Fogarasi ISK 
– ISK-SZKC 50–35; 2. forduló: 
ISK-SZKC – Gyulafehérvári LPS 
38–34; 3. forduló: Szászsebesi LPS 
– ISK-SZKC 25–43; 4. forduló: 
ISK-SZKC – Segesvári ISK 42–33; 
5. forduló: Brassói Dinamo ISK 
– ISK-SZKC 35–31; 6. forduló: 
Brassói LPS – ISK-SZKC 34–48; 
7. forduló: ISK-SZKC – Segesvári 
CNE 41–31; 8. forduló: ISK-SZKC 
– Fogarasi ISK 42–41.

Képben van a csoportból való továbbjutás

Változott a menetrend

Elkészítette a Román Jég-
korong-szövetség (RJSZ) 
a hazai bajnokság további 

menetrendjét, amely a Kisinyovi 
Platina kizárását követően kissé 
megváltozott. Az alapszakaszt öt 
csapat játszotta végig, a soroza-
tot nyerő ISK–HSC Csíkszereda 
Farm és a 4. helyen végzett Steaua 
Rangers 2 nem juthatott be a kva-
lifikációs körbe, a két csapat a to-
vábbiakban az ifjúsági bajnokság-
ban lesz érdekelt.

A kvalifikációs kört tehát az alap-
szakaszban második Galaci Dunărea, 
a harmadik Gyergyószentmiklósi 
Progym és az ötödik Sportul 
Studenţesc játssza 2012. január 7. 
és 22. között. A csapatok négy-négy 
mérkőzést játszanak, a Duna-partiak 
a Sportult és a Progymot fogadják 
két-két alkalommal, a gyergyóiak 
pedig a fővárosiakat egy dupla fordu-
lóban. A tervezett műsor: Dunărea – 
Sportul Studenţesc (január 7. és 8.), 
Dunărea – Progym (január 14. és 
15.), Progym – Sportul (január 21. 
és 22.).

A kvalifikációs körből az első 
két csapat jut a selejtező körbe, 

hozzájuk csatlakozik a MOL Liga 
2. és 3. legjobb romániai csapata. A 
sorozat 2012. január 24. és február 
26. között zajlik, a csapatok három 
teljes kört játszanak. A körből az 
első három jut az elődöntőbe, ahol 
csatlakozik a MOL Liga legjobb 
romániai csapata. Ez utóbbi a selej-
tező kört a harmadik helyen záró 
gárdával játszik az egyik döntős 
helyért, a másik elődöntőt a selej-
tező 1. és 2. helyezettje vívja majd.

Az elődöntőkben egyik fél 
harmadik sikeréig zajlanak a pár-
harcok, az elődöntők vesztesei a 
harmadik helyért játszanak szin-
tén egyik fél harmadik sikeréig, 
míg az elődöntők győztesei a 
döntőben egyik fél ötödik győ-
zelméig harcolnak. Az elődön-
tőket 2012. március 6. és 16., a 
kisdöntőt március 20. és 30., a 
döntőt március 20. és április 3. 
között rendezik.

A MOL Liga programja a romá-
niai csapatok javaslatára az év elején 
elfogadotthoz képest változik a rá-
játszásban. Eszerint az elődöntőket 
2-2-1, a döntőt pedig 2-2-2-1 rend-
szerben játsszák majd le.

MTV-n a Forma–1

Nem pályázott a Forma–1-es 
futamok közvetítési jogaira 
az RTL Klub, így 2012-től 

négy évre a Magyar Televízión men-
nek majd a versenyek. Az m1 mellett 
a Kossuth Rádió is élőben adja majd a 
nagydíjakat. Az már korábban eldőlt, 
hogy a Forma–1-es futamokat idáig 
közvetítő RTL Klub nem pályázik az 
év végén lejáró szerződése meghosz-
szabbítására, de most bejelentették, 
amit már régóta sejteni lehetett, hogy 
az MTV kapta meg a sugárzási jogo-
kat a 2012 és 2016 közötti időszakra. 
Arról még nem lehet tudni, kik fog-
ják közvetíteni a futamokat, de azt 
már bejelentették, hogy 2012-től a 
verseny közvetítése a Kossuth Rádión 
is hallható lesz egyenes adásban. A 
magyar közmédia a jövőben tovább 
bővíti a sportközvetítéseit: a nagy 
világversenyek, a labdarúgó-Eb és a 
nyári olimpiai játékok mellé csatlako-
zik most a F1-sorozat. Az RTL Klub 
2002-ben szerezte meg a jogokat, 
addig – 1975-től – az MTV adta a 
Forma–1-et. A Romániára érvényes 
a Forma–1-es tévéközvetítési jogokat 
a Digi Sport birtokolja.

Megerősített szabályok
Új Delhiben tartotta ülését a 

Nemzetközi Automobil Szövetség 
(FIA) Motorsport Világtanácsa 
(WMSC), ahol számos dologról 
született döntés. Jövőben szigorúan 
szabályozzák a kipufogórendszerek 
használatát annak érdekében, hogy a 
kipufogógázok által keltett aerodina-
mikai hatást minimálisra szorítsák. 
A szövetség négy órában határozta 
meg a futamok maximum hosszát. 
A biztonsági autóra vonatkozó sza-
bályok is megváltoznak, a lekörözött 
versenyautók a Safety Car pályára 
hajtásának idején visszavehetik kö-
reiket – még mielőtt a felvezető autó 
visszatér a bokszutcába. Azok az au-
tók, melyek épp a bokszban tartóz-
kodtak egy verseny megszakításakor, 
büntetés nélkül visszafoglalhatják 
azt a pozíciót a rajtrácson, melyet a 
piros zászlók meglengetésekor birto-
koltak. Az FIA megpróbálja vissza-
szorítani a cikázások lehetőségét, így 
szabályba foglalta, hogy a verseny-
zők nem térhetnek vissza az ideális 
ívre pozíciójuk megvédése érdeké-
ben, miután már elhagyták azt.



jókívánság

Dr. VARGA ANNÁNAK és 
családjának kellemes karácsonyt 
és boldog új évet kívánok! Tisz
telettel: Tamás Edit. (21038)

A műveseközpont minden 
egyes dolgozójának kellemes 
ünnepeket és további jó munkát 
kívánok! Tisztelettel: Tamás Edit. 
(21038)

Kellemes karácsonyi ünne
peket és boldog új évet kíván a 
csíkmadarasi gumiszerviz!

lakás

KIADÓ vendégház Homoród
szent pálon szilveszterre is. Érdek
lődni a 0753–878707-es telefon
számon lehet.

ELADÓ a Mihail Sadoveanu u. 
33/C/3. szám alatt 2 szobás, föld
szinti tömbházlakás. Ár: megegye
zés szerint. Telefon: 0741–157197. 
(21013)

KIADÓ szilveszterre hétvégi ház 
Csibában kb. 12 személynek. Ár: 
2500 lej. Telefon: 0744–306850.

KIADÓ 2 szobás, bútorozatlan 
tömbházlakás, valamint bútorozat
lan garzonlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0723–313485. (21048)

ELADÓ déli fekvésű kertes csa
ládi ház Csicsóban. Telefon: 0743–
856146. (20929)

ELADÓ manzárdos hétvégi 
ház téliesítve, 100 m2 lakófelület
tel, 1200 m2 rendezett területtel 
Szelterszen. Telefon: 0744–537628.

telek
ELADÓ 25 ár építkezésre alkal

mas beltelek Csíkszentmárton köz
pontjában. Víz, gáz a közelben. Ár: 
megegyezés alapján. Telefon: 0740–
234339. (21004)

jármű

ELADÓ 2007-es évjáratú, fehér 
Ford Tranzit 180 000 kmben, meg
kímélt állapotban. Ára: 6700 euró. 
Telefon: 0744–638237.

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.3 CDTi, 4+1 ajtós, frissen 
behozva, extrákkal (elektromos 
ablak, ABS, központi zár, légzsák, 
szervo, multivolán, rádió, CD-leját
szó). Irányár: 3650 euró. Telefon: 
0748–812028. (21033)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Corsa 1.2i, 4+1  ajtós, frissen be
hozva, extrákkal (ABS, riasztó, lég
zsák, rádió, CDlejátszó stb.) jó álla
potban. Irányár: 2550 euró + 170 
euró illeték. Telefon: 0744–681756. 
(21033)

ELADÓ 2009-es évjáratú Da
cia Sandero 1.4i + gáz, kék színű, 
Euro 4-es, extrkkal: ABS, elektro
mos ablak, légzsák, központi zár) 
frissen behozva, 10 000 km-ben. 
Ára: 3950 euró + 450 euró illeték. 
Telefon: 0740–216680. (21033)

ELADÓ 2000-es évjáratú Opel 
Astra 1.4-es motorral, egy éve 
beíratva, minden illeték kifizetve, 
nagyon jó állapotban, sok extrá
val, metálzöld színű. Irányár: 3500 
euró, beszámítok olcsóbb autót is. 
Telefon: 0733–840369. (21033)

ELADÓ: háromhengeres traktor 
homlokrakodóval, fülkével kitűnő 
állapotban; hathengeres, 4 x 4-es 
Belarus traktor; Volkswagen Golf, 
háromajtós, kétéves műszakival, 
új téli gumikkal. Ára: 1350 euró. 
Telefon: 0722–342429.

ELADÓ 1998-as évjáratú Opel 
Vectra B, kombi, 1.8-as, 16V, 115 
LEs motorral, egy éve beírva, ren
dezett iratokkal, kitűnő állapotban, 
új téli gumikkal, fullextrás. Ára: 
2150 euró, CSERE is érdekel. Tele
fon: 0755–889507, 0730–206538, 
0266–334188, Tusnádfalu. (21024)

ELADÓ 1994-es évjáratú Volks
wagen Golf, háromajtós, forgalom
ba beírt – ára: 1350 euró; homlok
rakodós, háromhengeres traktor 
kiváló állapotban; 2002-es évjára
tú Iseki Land Hope traktor. Telefon: 
0758–898989. (21018)

ELADÓ Dacia 1310-es kitűnő 
állapotban, kétéves műszakival, 
valamint dízel Aroalkatrészek: 
reduktorváltóval együtt, motor, 
differenciál, hátsó híd, kormány
szerkezetek, első agyak, pumpa, 
önindító. Telefon: 0742–404912. 
(20998)

ELADÓK 2003-as évjáratú Opel 
Agila 1.2, újszerű állapotban, vala
mint VW Caddy és Seat Inka. Tele
fon: 0758–800880.

ELADÓ 2003as évjáratú, dí
zel, 5 személy + teher Dacia és 
egy 1994-es évjáratú Volkswagen 
Vento, mindkettő forgalomban. Te
lefon: 0742–117158. (21025)

ELADÓ: 2001-es évjáratú Opel 
Astra 1.7, dízel, frissen behozva, 
kombi, full extrás, 2013-ig érvé
nyes műszakival, minden illeték 
kifizetve. Ára: 3900 euró, beszá
mítok olcsóbb autót is; 1997-es 
évjáratú Daewoo Espero (GPL), 
minden illeték kifizetve, 2013-ig 
érvényes műszakival. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ 2003-as évjáratú Opel 
Zafira, frissen behozva, kevés ille
tékkel (GPL), fullextrás. Ára: 3650 
euró, beszámítok olcsóbb autót 
is. Telefon: 0724–175640, 0729–
257421.

vegyes

ELADÓK kuvasz kutyakölykök. 
Telefon: 0742–709607.

ELADÓ 40 juh és egy vízme
legítő, 800 literes bojler központi 
fűtéshez. Telefon: 0742–117158. 
(21025)

A CSÍKSZENTTAMÁSI ÁLLAT
TARTÓ EGYESÜLET köszönetét 
fejezi ki Hargita Megye Tanácsá
nak, a Hargita Megye Tanácsá
nak Vidékfejlesztési Egyesülete 
által kiírt pályázatának elnyerésé
ért, amelybe belefoglaltatik egy 
nagy kapacitású áramfejlesztő. 
(21051)

ELADÓ vécépapírgyártó gép
sor, teljes körű információval a 
gyártással és az eladással kap
csolatban. Ár: 2200 euró. Telefon: 
0723–536777.

ELADÓK két hónapos, törzs
könyvezett amerikai staffordshire 
terrier kutyakölykök. Telefon: 0728–
188014.

ELADÓ jó minőségű kukorica, 
zab – 0,90 lej/kg. Érdeklődni Ma
daras 234/A szám alatt vagy a 
0755–252228, 0758–052192-es 
telefonszámon lehet. (21027)

ELADÓ Ford traktor, valamint 
vegyszermentes sár ga répa na
gyobb mennyiségben Csík szent si
mon ban. Telefon: 0727–874009, 
0266–346834. (20948)

elveszett

ELVESZTEK Borbély Péter név
re szóló munkakönyv és munka
régiségi igazolások a csíkszeredai 
Kaufland parkolójában. Becsületes 
megtalálója hívja a 0749–246850-
es telefonszámot. (21032)

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul 
január folyamán Csíkszeredában 
az alapoktól a mérlegig a Kreativ 
Kontir Kft. szervezésében. Telefon: 
0721–605266.

állás

Csíkszeredai vegyesüzletbe 
sürgősen alkalmazunk ELÁRU
SÍTÓLÁNYOKAT (előnyben 2011-
ben érettségizettek). Telefon: 
0371–097324. (–)

ALKALMAZUNK B + C autó
vezetői engedéllyel, tapasztalat
tal rendelkező sofőrt nemzetközi 
szállításra Olaszországba. Lak
hely: Csíkszereda vagy környé
ke. Érdeklődni a 0745–331410-
es telefonszámon.

részvétnyilvánítás

Szomorúan értesültünk 
Zsoltika bátyja,

SORBÁN ÁDÁM-HUNOR

haláláról. Őszinte részvétünket 
fejezzük ki a gyászoló családnak. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! A csíkszentmártoni fú
vószenekar.

köszönetnyilvánítás
 

Hálás szívvel mondunk kö
szönetet mindazoknak, akik drá
ga halottunk,

OLTI LÁSZLÓ

temetésén részt vettek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek és a 
nehéz órákban mellettünk álltak. 
A gyászoló család. (21049)

Hálás szívvel mondunk kö
szönetet mindazoknak, akik drá
ga halottunk,

PÁL JÓZSEF

temetésén részt vettek, utolsó 
útjára elkísérték és a nehéz órák
ban mellettünk álltak. A gyászoló 
család. (21047)

Köszönetet mondunk mind
azoknak, akik 

özv. PETRES LÁSZLÓNÉ
szül. Nagy Matild 

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyezetek és 
fájdalmunkban osztoztak. A gyá
szoló család.

megemlékezés

Az idő nem hoz gyógyulást,
Marad az emlék 
és a néma gyász.

Fájó szívvel, emlékét örökre 
megőrizve emlékezünk 2007. de
cember 23ra,

FIRTELMEISTER JÓZSEF

halálának 4. évfordulóján. Csen
des álma fölött őrködjön az örök 
szeretet és az emlékezés. Szeret
tei. (21035)

elhalálozás


„Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De egy könnycsepp 
a szívünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon 
Érted ég.
S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
Amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, 
s nem feledünk Téged!”

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, testvér, rokon, kolléga 
és jó szomszéd,

FERENCZ GYÖRGY
postás

életének 59., házasságának 28. 
évében, 2011. december 21-én 
rövid betegség után hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2011. december 
24-én de. 10 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Nyugalmad legyen 
csendes, emléked áldott! A 
gyászoló család.

Hirdetések

Sírodnál csak a mosolygó orcád 
válaszol a fájó könnyeinkre.

Mérhetetlen fáj
dalommal emléke
zünk 1993. december 
23ra, drága kislá
nyunk,

LACZKÓ EMESE

halálának 18. évfordulóján. Szí
vünkben mindig élni fogsz. Az 
engesztelő szentmise 2011. de
cember 23-án 17.30 órakor lesz 
a Szent Ágoston-templomban. 
Áldott emléked fölött őrködjön 
az Úr! Szeretteid. (21023)
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A TRANS-GUARD SECURITY Kft.
tanfolyamot szervez a következő szakmákban:
 biztonsági ügynök;
 sportrendezvény-biztosító ügynök;
 diszpécser (az őrző-védő cégek távközlési központjaikban – 
a román rendőrség által kiadott engedéllyel).
További információval a 0751–177385-ös telefonszámon 

szolgálunk hétfőtől péntekig 9–15 óra között.

Felszámolócég
TITKÁRNŐT KERES.

Feladatok, elvárások: 
n kapcsolattartás a cég ügyfeleivel;
n kapcsolódó határidős feladatok koordinálása;
n különböző engedélyeztetési eljárások lebonyolítása;
n egyéb jogi feladatok ellátása;
n precíz munkavégzés, megbízható személyiség, jó kommunikációs
 készség, problémamegoldó képesség, rugalmasság, 
 önálló munkavégzésre való hajlam;
n román, magyar nyelvtudás;
n számítógépes felhasználói ismeretek – MS Office alkalmazások.
Előny: n jogi végzettség n hajtási jogosítvány n hasonló munka-

körben szerzett tapasztalat n angol nyelvtudás.
Jelentkezési határidő: 2011. december 31.  

Fényképes szakmai önéletrajzát rövid motivációs levelét a következő e-mail 
címre várjuk: diz_hr@yahoo.ro. Fax: 0366–814648.

Karácsonyi akció a REVIS – NIPPO üzletekben!
Még mindig tart a 30–50%-os árkedvezmény 

a szőnyegekre és más termékekre.

December 12–31. között minden kedves vásárlónk 
 ajándékterméket kap;
 a 100 lej feletti értékben vásárlók pedig 
      5–10%-os árkedvezményben részesülnek.

Szeretettel várjuk üzleteinkben:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A sz.
Telefon: 0266–336226
E-mail:revis@clicknet.ro

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751
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Napról napra
szabadidő
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ma

Péntek
Az év 357. napja, a hátralévő napok 

száma 8. Napnyugta ma 16.35-kor, nap-
kelte holnap 7.59-kor. 

Isten éltesse 
ma Viktória, holnap Ádám és Éva, va-

sárnap Eugénia, hétfőn pedig István nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, akik eze-
ken a napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Viktória jelentése: győ-

zelem. A sumér–héber eredetű Ádám jelen-
tése: atyám; a héber eredetű Éva jelentése: 
élet, életet adó; a görög–latin–német eredetű 
Eugénia jelentése: előkelő, jeles nemzetségből 
való, míg a görög–német–magyar eredetű 
István jelentése: virágkoszorú.

December 23-án történt 
1954. Az amerikai Bostonban végre-

hajtották a világ első veseátültetését. 

December 23-án született 
1790. Jean-François Champollion fran-

cia egyiptológus, a hieroglif írás megfejtője 
1873. Kernstok Károly festő 

December 23-án halt meg 
1834. Thomas Malthus angol közgaz-

dász, demográfus 
1939. Anthony Fokker holland repü-

lőgép-tervező, gyáros 

fogorvosi ügyelet

Holnap Csíkszeredában 9–12 óra között 
dr. Galaczi Attila tart fogorvosi sürgőssé-
gi ügyeletet a Kőrösi Csoma Sándor utca 7. 
szám alatti rendelőjében, vasárnap és hétfőn 
dr. Héjja Adél a Nagyrét utca 12/A/4. szám 
alatt fogadja a betegeket. Szé kelyudvarhelyen a 
hétvégén dr. Szabó János a Cekend sétány 2/1. 
szám alatt, naponta 9–13 óra között látja el a 
betegeket.

ünnepi program 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács de-
mokrácia-központjainak munkatársai fel-
hívják minden kedves érdeklődő ügyfelük 
figyelmét, hogy december 23.–január 2. kö-
zött a hivatalos ünnepnapokon kívül a meg-
szokott program szerint történik az ügyfélfo-
gadás a következő Hargita megyei városok-
ban: Gyergyószentmiklós, Székelykeresztúr, 
Székelyudvarhely. Csíkszeredában az iroda 
nyitva lesz december 27–30. között, azonban 
csak délelőtt 9–13 óra között lehet érdeklődni 
a honosítási eljárás iránt. A telefonos tudakozó 
december 27–30. között működik, ahol a köz-
pont munkatársai 17 óráig a 0264–308208-as 
számon várják a hívásokat.

*
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezúton 

is tájékoztatja a lakosságot, hogy december 
26-a, karácsony másodnapja hivatalos munka-
szüneti nap, ezért szünetel az ügyfélszolgálat.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Főmunkatársak: Hecser Zoltán, Sarány István Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas Attila, Darvas Beáta, Domján 
Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: Balázs Katalin, 
Jakab Árpád, Jánossy Alíz, Máthé László Ferenc Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bajkó Zsuzsa, Bálint Anna, Kopacz Katalin 
Korrektor: Gergely Erika Reklám: Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Terjesztési menedzser: Sarkadi Alex 0726–366453 Szerkesztőség 
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve  
a fordítást is, kizárólag a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztőségben, lapki-
hordóinknál, e-mailen az elofizetes@hargitanepe.ro 
címen, a postásoknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO14TREZ3515028XXX002552, 
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Főszerkesztő-helyettes:
Burus János Botond
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programajánló

Édes-mézes karácsony!
A Csíki Diáktanácsok Egyesülete ma 18 

és 19 óra között karácsonyi gyűjtést szervez 
a csíkszeredai Majláth Gusztáv Károly téren. 
A gyűjtés célja, hogy szebbé tegyük a csík-
szeredai hajléktalanszálló lakóinak karácso-
nyát. Ha a karácsonyi nagytakarítás során 
előkerültek olyan ruhák, amit már nem 
használ, csomagolja össze és hozza be a fent 
említett időpontban a Tulipán Áruház előtt 
felállított karácsonyfához. Az összegyűlt 
adományokat eljuttatják a hajléktalanszál-
ló lakóinak, hogy az ő fájuk alá is kerüljön 
ajándék. A Csíki Diáktanácsok Egyesülete 
eközben teával és az általuk készített mé-
zeskaláccsal kínálja meg az arra járókat. A 
gyűjtés befejeztével a Diáktanács tagjai az 
összegyűjtött adományokat átviszik és átad-
ják a hajléktalanszálló lakóinak. 

Leánnézőbe 
A Csíkszentgyörgyi Székely Góbék (Vitos 

Imre és Fehér Zoltán) Leánnézőbe című előadá-
sával egybekötött DVD-bemutatójára látogat-
hatnak el az érdeklődők a Székelyudvarhelyi 
Művelődési Házba december 27-én, kedden 
19 órától. A belépőjegy ára: 15 lej. Helyfogla-
lás a 0266–218147-es és a 0742–483056-os 
telefonszámokon. Jegyek már vásárolhatók a 
Művelődési Ház jegypénztáránál munkanapo-
kon 11–14, illetve 15–17 óra között.

Jótékonysági hangverseny 
Gyergyószentmiklóson, a Szent István 

római katolikus templomban jótékonysági 
hangversenyt szerveznek a Bel Canto Ka-
marakórus közreműködésével december 28-
án, szerdán 18 órától. Meghívott művészek: 
György Levente, a Hildesheimi Operaház 
énekese (Németország) és György Róbert 
énekes. A szervezők minden érdeklődőt sze-
retettel várnak.

Nyakig pácban
Nyakig pácban című zenés szilveszteri 

kabaréműsorával lép színpadra a marosvá-
sárhelyi Hahota Színtársulat Korondon, a 
Művelődési Házban január 17-én 19 órától, 
Székelyudvarhelyen a Művelődési Házban 
január 19-én 19 órától, 20-án 17 órától, 
illetve 20 órától, Csíkszeredában pedig a 
Csíki Játékszín nagytermében láthatjuk 
előadásukat január 21-én és 22-én 17 és 20 
órától. Gyergyószentmiklóson a Figura Stú-
dió Színház nagyszínpadán január 30-án és 
31-én 19 órától kísérhetik figyelemmel ka-
baréműsorukat. 

Korcsolyázás
A karcfalvi jégpálya, a megszokott prog-

ramtól eltérően, ünnepi programmal várja a 
korcsolyázni vágyókat. Holnap angyalvárás 
előtt, délelőtt 11 és 13 óra között családokat 
várnak korcsolyázásra, délután 15 és 17, illet-
ve 17 és 19 óra között pedig nyitott mindenki 
számára a korcsolyapálya. Vasárnap 15 órától 
ismét a családokat várják, 17 és 19 órától pedig 
ismét nyitott mindenki számára a pálya, ahogy 
karácsony másodnapján, hétfőn 11–13 óra 
között szintén a családosok korcsolyázhatnak, 
19 órától pedig nyitott a korcsolyapálya min-
denki számára.

 www.parapista.com

– És mi lesz a karácsonyfa alatt, apa?
– Parketta, gyerekek, parketta...

Gazdag szegények

A Gazdag szegények 
című zenés vígszín-
művel búcsúztatja az 

óévet a Csíki Játékszín. A dara-
bot december 30-án 19 órától 
bérletszünetes ünnepi előadás 
keretében mutatja be Csíksze-
redában a társulat.

A Gazdag szegények a „cif-
ra nyomorúság” helyzetének 
komikus, olykor tragikomikus 
pillanatait eleveníti fel. Ka-
por Ádám vasúti váltóőr a nyugdíjkorhatár 
elérésével elveszíti munkahelyét, élettársa 
Kömény Zsuzsa mosónő egyedül nem tud-
ja eltartani kettőjüket, ezért úgy döntenek: 
beköltöznek a szegényházba. Igen ám, de 
az sem olyan egyszerű! A csóróságot is iga-
zolni kell, és ebből olykor nagyon komikus 

helyzetek adódnak. Az ember 
nincstelen, semmije nincs a 
ruhán kívül, ami rajta van, a 
havi lakbért is csak foggal-kö-
römmel kapargatja össze, de ha 
ünnepel, valahogy mégiscsak 
jut ez is, az is. Sonka is, bor is. 
Persze ezt holmi ellenőr meg 
nem értheti. Vagy mégis?

Jókai műve alapján a szö-
vegkönyvet Bognár Róbert és 
Schlanger András írta, Dar-

vas Ferenc pedig Várady Szabolcs verseihez 
komponált zenét. 

A Gazdag szegények eredeti vígszínmű 
a fővárosi népéletből sok élőzenével. Ezzel 
az előadással búcsúztatja az óévet és kíván 
boldog új esztendőt nézőinek a csíkszeredai 
Csíki Játékszín társulata!

K edves Olvasóink! Lapunk játékára a három hét alatt közel háromszáz megfej-
tés érkezett. Köszönjük minden kedves olvasónknak-játékosunknak az aktív 
részvételt. A két, egyenként 50 lejes könyvutalvány mellett ismét egy értékes 

könyvet is kisorsoltunk. A nyeremények átvehetők a szerkesztőségben, munkanapo-
kon 9–15 óra között. Nyerteseinknek gratulálunk!

Nyerteseink:
• 50 lejes könyvutalvány: Enyed Szabolcs (Gyergyószentmiklós) 
• 50 lejes könyvutalvány: László Kinga (Maroshévíz)
• ajándékkönyv: Halász Gyöngyi (Csíkszereda)
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a javasolt kép
alá írást a benedek.eniko@har  gitanepe.ro 
e-mail cím re vagy szer kesz tőségünk postai cí -
mére (530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. 
szám) várjuk.
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Ingyen CD-s lemezbemutató 
koncert

Megjelent a székelyudvarhelyi Monyo 
Project zenekar kilencedik stúdió-
albuma Sex & Drugs & Cold Rock 

címmel, amelynek bemutató koncertjét ma 
tartják a Siculus Ifjúsági Ház nagytermében. 
A koncert érdekessége, hogy minden befizető 
vendég egy ajándék CD-ben részesül. 

Az est meghívott vendégeiként színpad-
ra lép még a szintén helyi Teargaz, valamint a 
Face Today. 

16 angol dalt tartalmaz az album, közü-
lük kettő instrumentális – ismertette teg-
nap Monyo, a zenekar gitáros-dalszerzője. 
Elmondása szerint sokkal elektronikusabb, 
kommerszebb, rádiósabb dalok kerültek a 
CD-re, amelyet 5000 példányban dobott 
piacra a magyarországi Dextra Media. „A 
bemutató koncert egyik felén természete-
sen az új dalok csendülnek fel, java részüket 
már korábban is hallhatta a közönség. Egy 

új taggal bővültünk ismét: Butu Arnold, 
a Face Today gitárosa is velünk játszik né-
hány dalt” – vetítette előre Monyo. A há-
rom zenekaros Cold Rock karácsony 21 
órakor kezdődik. 

Ezüstfenyő  xantUs jÁnos FelVétele (csÍkszentkirÁlY)

fotóalbum

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2011. december 23.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. január 4-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Ma keleten sok lesz a felhő, nyugaton szá-
míthatunk néhány órás napsütésre. Éjszaka fel-
szakadozik a felhőzet, majd többfelé zúzmarás 
köd képződik. A magasban melegedés zajlik, 
ezért enyhe fejfájás, szédülés kialakulhat. A hi-
deg időben öltözzünk rétegesen.
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Készülünk az ünnepre, ami legtöb-
bünknél főként a hisztériáig fokozott vá-
sárlási lázban mutatkozik meg. Az aján-
dékboltokban nyüzsög a tömeg, a piacra 
pedig beköltözött az erdő. A fenyőfaárusok 
fokozódó aggodalommal várják a vásárló-
kat, reménykednek, hogy az utolsó szál kis 
fácska is megtalálja gazdáját, nem felesle-
gesen vetett véget életének a balta, hanem 
azért, hogy szépen feldíszítve valahol, 
valaki(k) karácsonyának fényét emelhes-
se. Az ünnepre készülés persze fárasztó, 
esetenként bosszantó. Az eladók idegrend-
szere is véges, így nem mindig türelmesek 
a vásárlókhoz. Egy nyugdíjas hölgy, aki 
egész évben arra kuporgatott, hogy egy 
új kuktafazekat hozzon neki az angyal, 
lehangoltan mesélte, szerette volna meg-
nézni a szépen bedobozolt terméket, ám 
a nem túl kedves pénztáros ráförmedt: 

Ne főzzek-e magának benne valamit? 
Másvalaki arra panaszkodott, hogy egész 
nap ügyeletet tartott a konyhaablaknál, 
mikor válik szabaddá a szőnyegporoló, 
de a szomszéd nemcsak kiporolta, ha-
nem fél napig szellőztette a nagyperzsát. 
Túl a karácsonyvárás szaladós napjain, 
a bevásárlási körúton, a nagytakarítá-
son, a lázas sütés-főzésen, végre eljött az 
ideje, hogy belső önmagunkat is ünnepi 
díszbe öltöztessük. Átlényegülés nélkül 
egyik ünnep sem ünnep, noha a legszen-
tebbnek, a szeretet ünnepének nevezik a 
karácsonyt, feltehetően nem lesz teljes, ha 
mindössze a vásárlásról, nagytakarítás-
ról, terülj-terülj asztalkáról szól. A béke, 
a szeretet, a megbocsátás és az öröm tölt-
se be a szíveket. Nem azért, mert került 
ez-az a fa alá, hanem mert megszületett 
a Megváltó… 

Ünnepre készülve
  villanás n Hompoth Loránd

skandi  készÍtette: benedek enikő
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„Cinke szeméről
foszlik az álom;

...” 
(Sarkady Sándor)

(A vers befejező része 
a rejtvényben.)


