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Mikor és hol kezdõdik a Karácsony?
G Keressük elõ belsõ értékeinket legfényesebb ünnepünk elõtt az ajándékhegy túloldalán

22 oldal
Y Székelyhídi, csokalyi, érköbölkúti, érolaszi, hegyközszentmiklósi

és nagykágyai egyházvezetõk ünnepi gondolatai
44 oldal

Y Fehér karácsony a hegyközszentmiklósi
Tankó tanyán

88

Ünnepi köszöntõ
Y Ismét itt az év vége, az ember
akarva akaratlanul megáll, visz-
szapillant az idõben és elgondol-
kozik, hogy az idei évre kitûzött
célokból mit tudott megvalósítani.
Az ember mindig próbál hinni a
jövõben, azt gondolja, hogy egyre
csak jobb lesz, még akkor is, ha az
ország olyan mélyen van, hogy
ennél már lennebb nem lehet a
gazdasági mutatója. Az egyszer
biztos, hogy nehéz éven vagyunk
túl, de így, a Karácsonyhoz köze-
ledve álljunk meg egy pillanatra,
és próbáljunk inkább a belsõ dol-
gokkal foglalkozni. A család, a ro-
konok, a barátok, a jó szomszédok
jelenléte még bensõségesebbé te-
szi az ünnepeket. Kellemes ünne-
peket kívánok Székelyhíd és kör-
nyéke minden lakójának!
C Béres Csaba polgármester

Vajon a Karácsony a bevásárló ko-
sárban testesül meg, amikor szent-
este elõtt egy nappal még ajándék-
tárgyak után rohangálunk? Vagy ne-
tán a saját kezeink között, amikkel
elkészítettünk és átadtunk valami
kedves „semmiséget”? Beszéljük
most át az ünnepi mókuskereket.

Y Minden kétség nélkül kijelenthet-
jük, hogy nem tudjuk, hol tartunk,
sem a gyártók, de az ügyes fogyasz-
tók sem. Minden évben novembertõl
kezdve ömlenek a nyakunkba a
jobbnál jobb ajánlatok a rádió- és te-
levízió-csatornákon, plakátokon, ki-
vetítõkön és mindenen keresztül,
egyik nagyvállalat nem gyõzi le-
nyomni a másik árengedményeit. A
reklámot lassan már vénába kapjuk.
De van-e a reklámáradaton és a vá-
sárlási hajszán túl valami, ami még
emlékeztet bennünket a Karácsony
közeledtére?

Be kellene húzni a kéziféket. MOST.
Ne hangoztassuk, hogy az igazi aján-
dékokat nem a bevásárlóközpontok-
ban kell keresnünk, amíg évrõl évre
ugyanazzal a lendülettel vetjük bele
magunkat a plázák tömegébe. Egy
újabb elektronikai eszköz a szekrény
sarkába, még egy sál, amit sosem
hord a címzett vagy valami aktuális
slágerajándék, és már az sem késztet
megtorpanásra, ha kölcsön kell kér-
nünk vagy hitelt veszünk fel. A nyu-
gati társadalmak vásárlási õrülete

teljesen áthelyezte az év legszentebb
családi ünnepének lényegét. Gya-
korlatilag egy nagyszerû gazdasági
fogás lett minden, aminek a Kará-
csonyhoz kicsit is köze van, a fenyõ-
fától kezdõdõen az ünnepi asztalon
át a csomagolópapírig. Mindjárt ha-
vat is csak rendelésre...

A tudatos vásárló
Pedig csak egy kicsit erõfeszítésbe
kerülne, hogy ha már vásárolunk,
akkor azt ne olyan vadul és meggon-
dolatlanul tegyük, mint ahogyan ma-
napság szokás, és fõleg ne legyünk
átverve lépten-nyomon. Ezt hívjuk
tudatos vásárlásnak. A fogalom,
hogy picit tudományosak is legyünk,
elõször 1992-ben került lejegyzésre
egy brazíliai környezetvédelmi kon-
ferencián. Késõbb, 1994-ben, Svéd-
országban egy hasonló eseményen
adták ki hivatalosan a „fenntartható
fogyasztás” kifejezés formájában.
Mit is jelent ez? Idézem: „Az alapvetõ
szükségletek kielégítésére és az élet-
minõség javítására irányuló szolgál-
tatások és termékek használata, mi-
közben a természeti erõforrások és
mérgezõ anyagok használata, ezzel
együtt a hulladék és mérgezõ anyag
kibocsátása minimálisra csökken az-
zal a céllal, hogy a jövõ generációi-
nak szükségleteit ne veszélyeztesse.”
Szóval vásároljunk annyit, amennyi
szükséges úgy, hogy minél keveseb-

bet pocsékolunk és szemetelünk.
Mindemellett nem csak környezet-,
de öntudatosnak is kell lennünk.
Amikor vásárolunk, vegyük figye-
lembe vásárlói jogainkat (garancia-
igény, rossz termék cseréje), és nem
a reklámok hatására, hanem saját is-
meretek alapján kiválasztani a szük-
séges terméket. Mindezt részletesen
kifejti és összefoglalja a Tudatos Vá-

sárlók Egyesülete nonprofit szerve-
zet saját honlapján (lásd vonatkozó
írásunkat).

A fekete péntek
Visszatérve a nyugati õrületekhez,
mindannyian hallottunk már a feke-
te péntekrõl (angolul Black Friday),
ami a hatalmas árengedmények nap-

ja. Maga a kifejezés 1966-ban jelent
meg, az Amerikai Egyesült Államok-
ban kitalált megmozdulás pár évvel
ezelõtt vált világszintûvé. Idejét te-
kintve az úgynevezett hálaadás
(Thanksgiving, november negyedik
csütörtökje) utáni elsõ pénteki na-
pot jelenti, ami egyben az elsõ nyit-
vatartási nap is az ünnep után.

C Folytatás az 5. oldalon

Éjszakai ünnepi díszkivilágítás Székelyhíd központjában

CC Kustán László

CC Hirsh Mónika

II. Karácsonyi
Vásár Székelyhídon

Minden korosztály számára tartoga-
tott csalogató látnivalókat vagy pro-
gramot a Székelyhíd központjában

december 17–23. között meg-
szervezett II. Karácsonyi Vásár.

Képünkön a városi múzeumban
tolonganak a krepp-papír angyalokat

készítõ gyerekek.
C Írásunk az 5. oldalon
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Y Remekül teljesítettek Székelyhíd
táncosai az idei, VII. Ki mit tud? tehet-
ségkutató vetélkedõ megyei dön-
tõjében. A Tini Dance Center és a
B612 gyõztesként, a Free Steps má-
sodik helyezéssel, a Cuc Silvia–Pop
Dávid páros pedig különdíjjal távo-
zott a november utolsó napján a Nagy-
váradi Állami Színház épületében
megtartott versenyrõl. 

A döntõ gála kezdetén a gyönyörûen
felújított és ünneplõbe öltöztetett
színpadon Biró Rozália, a rendezvény
fõvédnöke elmondta, hogy mennyire
fontos a fiatal, lelkes tehetségek felfe-
dezése, felkarolása, az összefogás,
amelyet a  Ki mit tud?-rendezvény
jelent a Bihar megyei magyarság
körében. „E közösségi mozgalommá
terebélyesedhetett rendezvény egy

nagy családdá kovácsol gyereket, szü-
lõt, pedagógust, mûvészeti vezetõt és
szervezõket is” – hangoztatta a fõvéd-
nök asszony.

Székelyhidat a döntõben elsõként a
gyermek korosztály, modern tánc ka-
tegóriájában a Mészáros Ildikó által
alapított és koreografált Free Steps
képviselte. Ez a csapat igazi szülinapi
ajándékként fogadta a gálán való
részvételt, hiszen a tagok épp a tánc-
csoport alakulásának negyedik évfor-
dulóját ünnepelték. A felnõtt produk-
ciók egyéb nemzetiségek, klasszikus
tánc versenyszámában Cuc Silvia és
Pop Dávid lépett a világot jelentõ
deszkákra. Õk jelenleg a nagyváradi
Francisc Hubic Mûvészeti Iskola mo-
dern tánc szakán tanulnak, ahol a mo-
dern balett alapjait sajátítják el

Gavriº Ramona tánctanárnõ segítsé-
gével. A székelyhídi versenyzõk közül
utoljára az Oláh Katalin Melinda által
alapított és koreografált Tini Dance
Center és a B612 lépett színpadra.
Elõadásukkal méltóképpen zárták a
rangos rendezvényt, bebizonyítva,
hogy harmadik éve töretlenül méltó-
ak a Ki mit tud? képzeletbeli dobogó-
jának legfelsõ fokára.

Minden résztvevõ táncosunknak és
koreográfusnak gratulálunk és kö-
szönjük, hogy ismét büszkék lehet-
tünk rájuk, hogy ismét öregbítették
városunk hírnevét. 

A Ki mit tud?-döntõ megszervezését
a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a
Bihar Megyei Hagyományõrzõ és Nép-
szerûsítõ Központ támogatta.

C Fekete Katalin

„Van csillag, mely fennen azért ragyog,
hogy csillogtassa az alázatot.
És van csillag, amely a Messze Úr
nevét azzal ünnepli, hogy lehull.”

(Horváth Imre: Csillagok)

Gazdag életpálya 
Y 2003-ig a Székelyhídi Petõfi Sándor Elméle-
ti Líceum diákja, majd ezután a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem hallgatója volt
református didaktikai teológia-szociális mun-
kás szakon. Az egyetemi évek során 2006-ban
a Debreceni Református Hittudományi Egye-
tem ösztöndíjas hallgatója. Tanulmányai vé-
geztével, 2007-tõl életét, tudását és minden
szeretetét a gyerekeknek szenteli. Ebben az év-
ben Hegyközszentmiklós és Érköbölkút falvak-
ban református vallástanári állást vállal. Diák-
jaival minden egyházi és nemzeti ünnepre mû-
sort készít. 2010-ben református diakónus
lesz. Az Érmelléki Egyházmegyében 156 csalá-
dot látogat (fogyatékosok, betegek, nagycsa-
ládok). Kenyeret, ruhát visz, karácsonyra élel-
miszercsomagokat készít, a betegeket több
száz kilométeres távokra kíséri orvosi vizs-
gálatokra, mûtétekre. 2011-ben Palczert
Judittal baba-mama kört alapít Székelyhídon.
Ebben az évben a megszervezi a nagycsalá-
dosok és fogyatékosok találkozóját is.

Emléke a barátok lelkében 
Rövid életút, hatalmas életpálya. Balogh Anikó
sokunk számára példaképpé vált azzal a hatal-
mas szeretettel, életigenléssel, segítõkészséggel,
mellyel mindenki felé fordulni tudott. Beteg-
sége, a kereszt, melyet az Úr rászabott, nem tör-
te meg, hanem lélekben megerõsítette. Sokak-
nak segített és reményt adott egy reményvesz-
tett világban. Mécsesként világított Isten útjain.
Kollégája, Isten másik úttörõje, Árus László
Csongor hegyközszentmiklósi református lelki-
pásztor így emlékszik rá: „Lassan tolulnak fel az
emlékek a mosolygós, mégis sokszor oly ko-
moly lányról, akit még 2004-ben ismertem
meg az Arany János Kollégium bentlakója-
ként. Talán nem volt kurzus, amire ne ment
volna el, nem volt bibliaóra, amire ne jött
volna el. Ha ünnepséget szerveztünk, lehetett
rá számítani, szép szavalatával mindig emelte
az ünnep fényét. Azután közelebb megismer-
tem. Kicsit különváltak útjaink, majd 2008
õszén újra találkoztunk. Örömmel nyugtáz-
tam, hogy õ lett új szolgálati helyemen, Hegy-
közszentmiklóson a helyettes vallástanár, a
nõvére meg zene szakos tanárként dolgozott
ugyanitt. Csodás munkatársra leltem benne. A

gyermekek az iskolában csak úgy itták a sza-
vait, rajongásig szerették, ha ünnepséget szer-
vezett, sosem kellett vadássza az elõadókat, az
õ betlehemesére, anyák-napi ünnepélyére, re-
formációi megemlékezésére mindig volt ön-
kéntes bõven (...), mert nem béresként foglal-
kozott a gyermekekkel, hanem szívvel-lélekkel
tanította õket imádkozni, énekelni és szavalni.
2010-ben új küldetést kapott, õ lett az Érmellé-
ki Református Diakóniai Alapítvány diakónu-
sa, mindenese. Pályázatot írt, jótékonysági es-
teket szervezett, adományokat gyûjtött, hogy a
nála is elesettebbeket, a szegényeket, az idõse-
ket és sokgyermekes családokat segítse. (...) Pe-
dig a még diákkorában diagnosztizált halálos
kór ekkor már javában dolgozott a szervezeté-
ben. (...) Néha úgy tûnt, hogy siker koronázza
orvosai erõfeszítéseit. Aztán újra és újra erõt
vett rajta a szörnyû kór. Õ pedig újra és újra
felvette a harcot. Nem adta fel. Vigyázott és
imádkozott, ahogy a Mesterétõl tanulta, s a lé-
lek ugyan kész volt, de a test erõtelen. (...) Mi-
közben ezeket a sorokat írom, a harang újra
érte szól. Az igaz barátért, a bölcs tanárért, a
jóságos szeretetmunkásért, hitünk hõséért, a
családtagért. Egy közös barátunk így írt ma ne-
kem róla: »Anikóval egy kicsi szentet vesztet-
tünk el, életével példát mutatott számunkra.
Hiányozni fog nekünk.« Valóban példa volt:
hitben, kitartásban és bátorságban. Szobája
falán még most is ott a felirat: »Mikor félnem
kellene is, én bízom Tebenned.« Rövid ittléte
nem marad nyomtalanul, az életünket jó
irányba befolyásolta, mert a Bibliát nemcsak
ismerte, hanem kereste és cselekedte is a
Mennyei Atya akaratát. Egy évfolyamtársa ezt
írta az üzenõfalára: »Boldogok, akiknek
szívük tiszta: mert õk az Istent meglátják...« Õ
már látja.”

Halála mindenkit megrendített úgy szûkebb,
mint tágabb környezetében. Mégis, a megem-
lékezéseket olvasva mosolyt csal az arcunkra az
a lelki tisztaság, mellyel rendelkezett. Mindenki
a közös boldog pillanatokra, nevetésekre  em-
lékszik, s valóban szinte nincs is olyan fénykép
róla, melyen ne egy hatalmas mosolyt küldene a
világnak. Az élete ezer mosoly története, úgy az
õ, mint mások arcán. Halála nagy veszteség, s
mégis milyen jó inkább arra gondolnunk, hogy
mekkora nyereség az, hogy köztünk lehetett és
munkálkodhatott. 

Barátnõje, Mészáros Ildikó, akinek lelkében
sokakhoz hasonlóan mély nyomot rótt Anikó
ittléte, így ír róla: „Kolléga, barát és ami a leg-
fontosabb, lelki társ volt. Körülbelül 14 éve an-
nak, hogy megismertem Ancsát abban a kö-
zösségben, melynek évekig mindketten oszlo-
pos tagjai voltunk, a székelyhídi Ifjúsági Ke-
resztyén Egyesületben (IKE). Ez volt az a hely,
mely meghatározta rövid földi életét és szelíd-
lelkûsége, kedvessége, alázatos magatartása
már akkor megmutatkozott. Megnyerve a kö-
zösség bizalmát, éveken keresztül az IKE elnö-
keként tevékenykedett. Az itt elvetett mag gyü-
mölcsözõvé vált egész életében, Istentõl kapott
talentumaival bölcsen sáfárkodott Isten dicsõ-
ségére. Egész személyiségével, lényével betöl-
tötte a krisztusi küldetést: fény volt és világí-
tott, só volt és megízesítette barátai, ismerõsei,
egész környezete életét. Hálás vagyok Isten-
nek, hogy megajándékozott azzal a csodála-
tos kegyelemmel, hogy a barátja lehettem eny-
nyi éven keresztül, és hálás vagyok a sok törõ-
désért, amit barátként nyújtott. Sok barátja
nevében elmondhatom, hogy betegsége által is
bennünket épített, sokunk szemében példa-
képpé vált az õ hite, ereje, kitartása, türelme.
Még betegségében is õ volt a lelki gondozó, Is-
ten csodálatos eszközként használta: »Minden
idõben szeret, aki igaz barát, és testvérül szü-
letik a nyomorúság idejére« (Példabeszédek
17,17). Ancsa ilyen igaz barát volt, egy csodá-
latos ember, akire mindig felnéztem, aki pél-
dakép lett a számomra, hitharcos, aki végig-
járta hittel és bátran a számára rendelt meg-
próbáltatásokat, és gyõztesen tért meg élete
Urához. Távozásával mély nyomot hagyott
maga után, de emléke örökké élni fog.”

Lelke tovább él
a baba-mama körben 
Úttörõ volt. A 2011-ben alapított baba-mama
körrel új színt vitt a székelyhídi mindennapok
szürkeségébe, örömöt és új lehetõségeket sok

kisgyerekes család életébe. Bár neki sajnos
nem adatott meg a gyerekáldás öröme, mégis
úgy szeretett minden gyereket, mintha a saját-
jai volnának.  Lelke a gyereki szeretetben és
tiszta örömben él tovább.

A baba-mama kör társalapítója, Palczert Judit
így emlékezik reá: „Ha Anikóra gondolok, két-
féle érzés váltogatja egymást a lelkemben:
vagy az üresség és a fájdalom vagy egy érzé-
keny, mély, iránta érzett szeretet. Haj, nagyon
hiányzik! Nemcsak nekem, a lányoknak is.
Nehéz visszazökkeni a régi hangulatba. Azt hi-
szem, hogy soha nem is lesz ugyanolyan a ba-
ba-mama kör, mint amilyen vele volt. A derû-
je, a nyugalma, a türelme, a szeretete, a hatá-
rozottsága, a magabiztossága, az erõs akarata
és szilárd hite ott volt velünk. Egy gyertyaláng-
ban még most is ott van... Talán a hiánya köt
össze minket, és persze az is, hogy egymást is
szeretjük, tiszteljük, egymásban megbízunk.
Egy közösségi hálózatépítõ programban is-
mertük meg egymást közelebbrõl. Én egy deb-
receni gyermekvédelmi alapítványt képvisel-
tem, õ pedig az Érmelléki Református Diakó-
niai Alapítványt. Mindenféle együttmûködési
lehetõség felmerült köztünk, többek között egy
baba-mama csoport gondolata is, ahol az
anyukák egymást gyermekruhák csere-
beréjével segítik és beszélgetnek. Amikor gye-
sen voltam, már tervezgettem ilyet. Egy õszi
vasárnapon a templomból kifelé jövet megkér-
dezte tõlem Anikó, hogy volna-e kedvem egy
baba-mama kört beindítani vele. Arra készül-
tünk, hogy meg kell gyõznünk az anyukákat a
csoportosulás hasznosságáról, de tévedtünk. A
kismamáknak, anyukáknak ezer kérdésük és
igényük volt, amit csak rendszerezni kellett, és
programba kellett szervezni. 

2011. október 28-án találkozott elõször a
csapat. 2012 októberének végén az elsõ szü-
letésnapunkat készültünk megünnepelni, de
nem tartottuk meg, mert meg akartuk várni,
míg Anikó is velünk lehet. 30-án hazaenged-
ték õt. Meglepetéspartit készült szervezni ne-
künk 3-ára, szombatra. Ajándékcsészéket
akart csináltatni a baba-mama csoportnak,
mert nem voltak csészéink, amibõl teázhat-
tunk volna régi szokásunk szerint, de rosz-
szabbul lett, és vissza kellett mennie a kór-
házba. November 1-jén, csütörtökön végleg
elment. A múlt héten Mikulásünnepséget ren-
deztünk. Egyszer csak megjelent az Anikó
anyukája egy nagy dobozzal a kezében, és
elhozta nekünk a csészéket. Anikó képe van
rajta. Közöttünk van...”

C Összeállította: Ványa Blanka

Ezerszer ezer mosoly története
G Balogh Anikó (1985–2012) református diakónus, közösségszervezõ emlékére

Jól szerepeltek Székelyhíd táncosai a Ki mit tud? vetélkedõ döntõjében

A Free Steps tánccsoport a nagyváradi színpadon
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Vége
Y A 2012-es év nem volt egyszerû szá-
munkra: tele volt tervezéssel, munkával –
közösségünk építése, családunk fenntar-
tása, kapcsolataink ápolása érdekében –,
illetve... választásokkal. Mert ma alapoz-
zuk a jövõnket, és senki sem szereti magát
hibáztatni a múltbeli rossz döntések
miatt. 

Igen, nem egyszerû döntés miatt, hiszen
nem is olyan régen, hajszál híján az érmel-
léki magyarság jelentõs része parlamenti
képviselõ nélkül maradt. Annak köszön-
hetõen, hogy egy magyar párt végigha-
zudta a választásokat, becsapva azokat a
jóhiszemû embereket, akik kiábrándultak
az RMDSZ-bõl vagy hallgattak a hazug szó-
ra. Rengeteg kampányfogással találkoz-
tunk az elmúlt idõszakban minden párt ré-
szérõl, de ha õszinte akarok lenni, talán a
legtöbb kárt az érmelléki magyarságra
nézve az EMNP okozta. Olyan sok kósza
gondolat forog a fejemben, mit is írjak, hi-
szen fáj a lelkemnek magyarokról rosszat
írni, ugyanakkor pedig azt erkölcsi rom-
bolást, amit végeztek, nem tudom szó
nélkül hagyni.

Kezdem az elején: amikor megalakult a
Magyar Polgári Párt (MPP), sokan meg-
ijedtünk és azt gondoltuk magunkban,
hogy nem jó egy kisebbségben élõ nemze-
tiségnek osztódni, hiszen a megosztottság
nem vezethet jóra. Az akkori MPP vezetõ-
sége többségében kiábrándult vagy vala-
milyen okból az RMDSZ-bõl kivált embe-
rekbõl állt, akik elindították a romániai
magyarság körén belül a hatalomért folyó
harcot. Nem akarok neveket írni, hiszen
nem az a célom, hogy személyeket sértsek
meg, hanem az, hogy az olvasó számára
egy vélhetõen objektív képet tudjak felvá-
zolni. A romániai magyar és román sajtó
folyamatosan beszámolt a fejlemények-
rõl, hol az RMDSZ-t, hol az MPP-t okolva
különbözõ témákat érintve, különbözõ
kérdéseket hagyva az egyszerû emberek-
ben. Az RMDSZ-nek nem tetszett az, miket
mond az MPP, az MPP-nek nem tetszett,
mit hazudik az RMDSZ. Egy adott pillanat-
ban mindenki azt gondolta, hogy a két bá-
ba között elvész a gyermek, senki nem

foglalkozik az emberekkel, csak hangza-
tos sajtótájékoztatókon vagy különbözõ
politikai nyilatkozatokon keresztül.

Azután pedig, személyes sértõdésbõl fa-
kadóan megteremtõdik a harmadik ma-
gyar párt is, amelynek csúcsvezetõsége
néhány évvel ezelõtt még az RMDSZ
kongresszusán Markó Béla elnök úr be-
szédében megfogalmazott üzeneteket
tapsolta meg, de még mielõtt újabb pártot
alapított volna, természetesen az MPP-
ben különbözõ funkciókat töltöttek be.
Na ez már aztán kiverte minden jóakara-
tú emberben a biztosítékot. Minek ide
még egy harmadik magyar párt? Hogy
úgy járjunk, mint a szerbiai magyarok
vagy mint a szlovákiaiak, aki addig osz-
tották magukat, amíg nem rendelkeznek
tiszta magyar képviselettel az illetõ or-
szág parlamentjében? Igen, azért. Sajnos
igaz a jó öreg szólás, miszerint „dögöljön
meg a szomszéd tehene is”. Ha én vagy az
embereim nem jutunk be, akkor inkább
ne legyen az erdélyi magyarságnak képvi-
selete Bukarestben. Nem meredek ez egy
kicsit? Mert szerintem az, és ha megnéz-
zük az eredményeket, akkor el hisszük,
hiszen alig 0,13%-kal lépte át a küszöböt
az RMDSZ, és több százezer ember aggó-
dott a bejutásért.

És akkor hol van a sokat emlegetett 6-
3? Sehol. Az ENMP-re leadott szavazatok
mind a választási „kukába” kerültek,
hiszen azokat egy statisztikai adatbázi-
son kívül  nem használhatjuk semmire.
Nem tudnak a szavazatokból képviselõi
vagy szenátori mandátumot kreálni, vi-
szont elmondhatjuk, hogy családok vesz-
tek össze, baráti szálak szakadtak meg,
mert mindenki a maga számára szimpati-
kus pártot támogatta. Jó ez nekünk így?
Nem, nem jó. Szabó Ödönnek éppen 28
szavazatra lett volna szüksége, hogy az
elsõ körben megszerezze a leadott szava-
zatok többségét, és nem volt meg. Az
eredményeket hallva, nem hittünk a fü-
lünknek, elindultak a körtelefonok, az
emberek sajnálkoztak, néhányan maguk-
ban keresték a hibát, mások másban, de
mindenkiben felsajgott a fájdalom: 22 év
után elõször nem lesz parlamenti ma-
gyar képviselete az Érmellék ezen

részének. Bekapcsoljuk a tévét, olvassuk
az újságot, a fájdalomtól azt sem tudjuk,
hogy mit tegyünk, érdeklõdünk az 5%-os
küszöbrõl, a visszaosztásról, keressük
a lehetõségeket, hátha valami történik,
hátha rosszul számolták, hátha valamit
kihagytak, kapaszkodunk a megfogha-
tatlanba.

Végre megjön a várva várt hír: megvan
az 5%, két nap múlva a töredékszavazatok
visszaosztásából Szabó Ödön megkapja a
szükséges 28 szavazatot, képviselheti kö-
zösségünket. Az RMDSZ-nek 18 képviselõ-
je és 9 szenátora van, 4 képviselõvel ke-
vesebb, mint négy évvel ezelõtt

A felelõs magyar emberben megfogal-
mazódik egy mérhetetlen keserûség, na
ezt értük el, mi, magyarok, magunknak.
Ha egyszer ezt a népet valaki meg akarja
semmisíteni, akkor csak bízza ránk, mert
már sokszor bebizonyosodott, hogy a ma-
gyarnak a legnagyobb ellensége önmaga.
Történelmi értékû az a gesztus is, hogy a
román államfõ kiáll a sajtó nyilvánossága
elé, és felszólítja a magyarokat, hogy men-
jenek el szavazni. Ezt nem vártuk tõle, de
bizonyára megvolt az oka annak, hogy
megtette.

Az elmúlt 22 év alatt az RMDSZ bebizo-
nyította, hogy komoly szakemberek dol-
goznak benne. Külföldi politikai elemzõk
is stabilitási tényezõként tekintenek e szö-
vetségre, amelybõl még képviselõ, vagy
szenátor soha nem távozott mandátuma
alatt. Én biztos vagyok benne, hogy az
RMDSZ a legjobb választás a romániai ma-
gyarság számára. Abban is biztos vagyok,
hogy vannak olyan emberek a szerve-
zetben, akik elfelejtették, honnan indul-
tak és hogy milyen érdekeket kell képvi-
seljenek. De ez még nem azt jelenti, hogy
létre kell hozni egy újabb magyar pártot,
hogy jó magyarok legyünk. Az RMDSZ-en
belül is megvannak a lehetõségek, ame-
lyek által az inkompetens személyektõl
meg lehet szabadulni, és ezáltal lehetõsé-
get adni új, a közösség érdekében tevé-
kenykedni akaró személyeknek, fiatalok-
nak, idõsebbeknek egyaránt. Éljünk ezek-
kel a lehetõségekkel, hozzunk felelõs dön-
téseket – közös jövõnk érdekében.

C Béres Csaba

Y A kétezredik ügyfél érkezett december
12-én a székelyhídi RMDSZ-hez a magyar ál-
lampolgárság megszerzésének szándéká-
val. A székelyhídi Beke család (János, Anna,
Boglárka Erzsébet, Attila és László) kérel-
mével feliratkozott azon személyek hosszú
sorába, akiknek az érdekvédelmi szövetség
segített az egyszerûsített honosítási eljárás
ügyintézésében az elmúlt két évben.

Mint ismeretes, a magyar Országgyûlés
2010-ben fogadta el azt a jogszabályt,
amely lehetõvé tette, hogy a határokon túl
élõ, egykori magyar állampolgárok vagy le-
származottaik kedvezményesen folyamod-
hassanak újra- vagy visszahonosításhoz. A
Bihar megyei RMDSZ kezdeményezésével a
székelyhídi körzeti szervezet 2011 január-
jában kezdte el munkáját az egyszerûsített
honosítási eljárással megszerezhetõ kettõs
állampolgárság ügyében. Ekkor Béres Csa-
ba, Székelyhíd polgármestere felvette a
kapcsolatot a városunkhoz tartozó falvak
egyházi vezetõivel, akik heti egy alkalom-
mal helyet biztosítottak a honosítási iroda

mûködéséhez, hogy a falvak lakosai is
könnyebben intézhessék magyar állampol-
gárságuk ügyét. Három hónap eltelte után a
falvakon csökkent az érdeklõdés, ezért Szé-
kelyhíd (és a hozzá tartozó falvak) lakosait
naponta 8 és 16.30 óra között, pénteken
8–14 óra között  várja a honosítási iroda
ügyintézõje.

Az eltelt két év alatt közel 4500 iratot sike-
rült lefordítani, elkészítettek több mint
2200 igazolványképet, s ugyanennyi sze-
mélynek nyújtottak segítséget az ûrlapok
kitöltésében is. Az ügyfelek között a szé-
kelyhídiak mellett Bihar megye szinte min-
den településérõl, de Szilágy, illetve Szat-
már megyébõl is érkeztek igénylõk. Számos
olyan személynek is segítettek a magyar
állampolgárság megszerzésében, akik kül-
földön keresik boldogulásukat.

Az ügyintézõk ez úton is köszönik mind-
azoknak, akik bizalommal fordultak hozzá-
juk, illetve a jövõben is segítõkészen várják
a visszahonosításért folyamodókat.

C Fekete Katalin

Y Az érmelléki választópol-
gároknak a 2012. december 9-
én lezajlott parlamenti válasz-
tásokon leadott szavazatai nyo-
mán Biró Rozália a Szenátus-
ban, Szabó Ödön pedig Képvi-
selõházban tevékenykedik a
következõ négy évben az
RMDSZ-frakció tagjaként.

A Székelyhidat és környékét
is magába foglaló, magyar
többségû Bihar megyei 1. szá-
mú szenátusi és 2. számú képvi-
selõi választókerületben az or-
szágos átlagnál valamivel ala-
csonyabb volt a részvételi
arány, a szavazók kb. 38–39%-
a élt a voksolás jogával. A sza-
vazatszámlálás nyomán hamar
eldõlt, hogy Biró Rozália szená-
torjelölt a törvényhozás felsõ-
házának tagja lesz (21 554 sza-
vazatot kapott a 43 055 érvé-
nyes szavazat közül). A képvise-
lõházi választáson viszont
egyetlen jelölt se szerezte meg
az érvényes 20 700 voks szava-
zattöbbségét. Így a 10 323 vok-
sot begyûjtõ Szabó Ödön, akit
mindössze 28 szavazat válasz-
tott el a többségtõl, csak a man-
dátumok megyei, illetve az or-
szágos szintû visszaosztását kö-
vetõen lett képviselõ. (Mint is-
meretes, az érvényben levõ sa-
játos választási törvény szerint

elsõ körben azok a jelöltek sze-
reznek mandátumot, akik meg-
kapják a választókerület szava-
zói többségének bizalmát. A
többi jelölt egy meglehetõsen
bonyolult rendszer szerint tör-
ténõ visszaosztási eljárás sze-
rint juthat be a bukaresti tör-
vényhozásba.)

Bihar megyében a magyar je-
löltek közül a képviselõházba
került Cseke Attila egykori
egészségügyi miniszter is, szin-
tén az RMDSZ jelöltjeként.

Megyei szinten különben a le-
adott szavazatok valamivel
több mint felét kapta meg a
parlamenti választás országos
gyõztese, a Szociálliberális
Unió (USL), amely így 3 szená-
tori és 7 képviselõi helyhez ju-
tott. Az RMDSZ a voksok kb.
19%-ával a második lett (1 sze-
nátor, 2 képviselõ), az Igaz Ro-
mániáért Szövetség (ARD) a
harmadik (1 szenátor, 1 képvi-
selõ), a Dan Diaconescu Nép
Pártja (PPDD) pedig a negyedik
(1 képviselõ). A Biharban kb.
3%-ot elérõ Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) nem jutott
mandátumhoz.

Lapunk frissen megválasztott
törvényhozóink munkáját fi-
gyelemmel fogja kíséri.

C Ér hangja

Izgalmas parlamenti voksolás
G Az érmellékiek Biró Rozália szenátort és Szabó Ödön képviselõt választották a törvényhozásba

Sikeres ügyintézés: a kétezredik visszahonosított Székelyhídon

Nemsokára a Beke család tagjai is leteszik az állampolgársági esküt
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Y A Karácsony lényege, hogy az em-
ber találkozzon Jézussal. Mivel mosta-
nában mindenki rohan, bevásárol, fát
vesz, év végi hajrában van, átrohan az
ünnepen is és elfelejti az ünnep
lényegét. Ünneplõbe öltöztetjük a kör-
nyezetünket, hódolunk a külsõségek-
nek, miközben a Világ Világosságáról
elfeledkezünk. Ehhez volt hasonló az
a kor is, amelyben Jézus született, hi-
szen népszámlálás volt, mindenki
igyekezett odaérni a születése helyé-
re, de a sietségben észre sem vették a
Messiás születését. Csak a csendben fi-
gyelõk, az éberen õrködõk vették ész-
re, mert csak õk tudtak figyelni a jelre,
a csendre, magukba szállva. 

Vegyünk példát a napkeleti bölcsek-
rõl, a pásztorokról, szálljunk magunk-
ba, figyeljünk oda a jelre, lassítsunk ki-
csit, hogy észrevehessük és megélhes-
sük az ünnep lényegét, és a csendben,
a sziporkázó fényekben, a szoba mele-
gében és a lélek csendjében fogadjuk
magunkhoz Jézust, a Megváltót.

C Forró Csaba
csokalyi református lelkész

Y A Karácsony igazi mondanivalója,
hogy az Isten leereszkedése folytán,
az ember rátaláljon az Istenre és Ön-
magára. Hogy ez mit is jelent, idézzük
magát az Úr Jézust: „Azért jöttem...
hogy megkeressem és megmentsem
ami elveszett... hogy beteljesítsem a
törvényt... hogy hívjam a bûnösöket...
hogy szembeállítsam az embert a háza
népével... hogy hirdessem az igét...
hogy tüzet bocsássak a földre... hogy
ítélkezzek... hogy szolgáljak... hogy
életük legyen...”

Íme egy pár tény, amibõl látszik a
Karácsony roppant kihívása. A Isten
fia munkálkodni jött és együttmûkö-
désre hív bennünket saját magával,
hogy a halálból, a gazemberségbõl, a
kétszínûségbõl átvezessen az igazi éle-
tre és hogy az együttmunkálkodás
által, természetünket, mely romlott,
fokozatosan megújítsa, kegyelembõl
kegyelemre. Így jutunk el a békére.

Persze a mai ember az Úr megje-
lenése és a béke közötti kínlódásos
részt figyelmen kívül hagyja, nem éli
meg. Ezért, mivel hamis az út, hamis a
béke is, amire eljutott. De bátorítson
minket az Úr Jézus szava: „Közöttetek
ne úgy legyen!”

C Erdõdi Endre csokalyi
görög katolikus plébános

„Eljött, hogy a bûnösöket megtartsa”
(1 Tim 1,15/b)

Y Testvéreim! „Krisztus eljött, hogy a
bûnösöket megtartsa.” Itt van a lehe-
tõség, hogy mindenkinek igazi kará-
csonya lehet, mint Pálnak lett. És még-
is nagy emberi akadálya van annak,
hogy mindenkinek karácsonya lehes-
sen. Az akadály az, hogy az ember
nem érzi magát bûnösnek. Krisztus
pedig a bûnösöket jött megtartani.
Melléd szegül, megnézi, hogy te mi-
lyennek tartod magadat. Vár, hogy bû-
nösnek mondd magad. Aztán kényte-
len mindig tovább várni, mert sok
mindennek mondod magad, csak bû-
nösnek nem. Nem mondod magad tes-
ti-lelki betegnek, szegénynek, csaló-
dottnak. Akarna és tudna is segíteni
Krisztus. De elõbb azt várja, hogy bû-
nösnek mondd magadat, akkor tudna
megtartani, megsegíteni, önmagával
megajándékozni. Pálnak azért lehe-
tett karácsonya, mert õ nemcsak azt
mondja magáról, hogy bûnös, hanem
azt is, hogy „a bûnösök között az elsõ”.
Pál magát a legbûnösebbnek tartja.
Azt ne gondold, hogy Pál valami cégé-
res bûnös volt. Tisztességesebb volt,
mint közülünk bárki. De nem ismerte
Krisztust. Nem is akarta ismerni. Nem
érezte, hogy szüksége van Rá. Azt gon-
dolta, hogy õ maga ki tudja engesztel-
ni Istent. Bízott az önigazságában.
Elégségesnek tartotta a maga jócsele-
kedeteit. Nem akart tudni a keresztrõl.
Nem kellett neki a megtört karácsony.
Újat várt. De egyszer hatalmába vette
Krisztus, és akkor megérezte Pál, hogy
csak Krisztusban van az életének értel-
me. Minden kár és szemét, amit addig

értéknek tartott. És nem is akart más
lenni mint kegyelmet nyert, megtar-
tott, bûnös megváltott ember. Tele
volt a szíve annak a dicsõségével, Aki
eljött õt is megtartani és Akiben van
minden bûnösnek a bocsánata, a meg-
tartása, az igazi karácsony. Testvére-
im! Amikor megismertük Pál kará-
csonyát, akkor ragyogott fel elõttünk
Krisztus, Pál karácsonyának szerzõje
és minden karácsony ajándékozója.
Itt van Krisztus közöttünk. Rajtunk
akar könyörülni. Tedd le minden ön-
igazságodat. Ne mondd tovább az ön-
védelmedet, hanem mondd ki a legne-
hezebb vallomást: „bûnös vagyok”. És
akkor a megtartó kegyelmébe vesz:
önmagát adja, a szívedbe szállítja a
mennyet, a legboldogabb karácsonyt.
Ámen!

C Czondi István
érköbölkúti református lelkész

„Mindenre van erõm a
Krisztusban, aki megerõsít engem”

Y Karácsony a szeretet ünnepe.
Talán így gondoljuk, de mit rejt ez a
szó: ajándék, terített asztal, tiszta ház.
Ez nem adatik meg mindenkinek,
mind másként várjuk az ünnepeket,
mert más-más terhet viselünk, az
emberi sorsok különbözõek, de Isten
mindenkit egyformán a tenyerén hor-
doz. Karácsony áldott ünnepén azt
kívánom mindenkinek, hogy „érez-
ze”, Isten a tenyerén hordozza õt.

C Futó Ferencz
érolaszi református lelkész

Y Ilyenkor decemberben, amikor a
közelgõ ünnepek egyre több feszültsé-
get gerjesztenek mind a felnõttekben,
mind pedig a gyermekekben, számot
vetünk egy eltelt esztendõvel és só-
hajtva gondolunk a közelgõ kiadások-
ra, szervezkedésekre, takarításokra,
sütés-fõzésekre. Minden úgy megy,
mintha forgatókönyvet követnénk,
pedig ha jól belegondolunk, Megvál-
tónk sehol nem beszélt arról, hogy ér-
kezését, születésnapját bevásárlási

õrülettel ünnepeljük. Ez a sürgés-for-
gás a legtöbb embernél már szinte ösz-
tönös, mások tudják, ismerik azt, ami
köré épül ez az egész, azaz, hogy Krisz-
tusunk testet öltése adja meg az ün-
nep apropóját. Ez az ünnep oly elbû-
völõ és fényes a többihez képest, hogy
még a más vallásúak és a hitetlenek is
elragadtatják magukat, és igyekeznek
a külsõségeknek megfelelni. Gondol-
juk csak el, hogy Betlehem titka hány
költõt, festõt, írót, zeneszerzõt ihletett
meg, s hányan csak ilyenkor, egy év-
ben egyszer hajlandók kinyitni a
templom ajtaját, egy istentisztelet ere-
jéig. A jászolbölcsõben fekvõ kisded
csodákra képes. Kibírta azt a sok tá-
madást, amit az évszázadok alatt elle-
ne indítottak, amikor nem volt szabad
Karácsonyt ünnepelni, csak a Télapót,
a Télifát, vagy esetleg a Mikulást és a
Fenyõ ünnepét. Kibírja a mostani sok
liberális és áltoleranciába öltöztetett
mocskot, amikor bizonyos helyeken
nem szabad karácsonyfát állítani és
Karácsonyt ünnepelni és köszönteni,
nehogy megsértsenek ezzel bizonyos
ártatlan, másként gondolkodó és vi-
selkedõ más vallásúakat és istentele-
neket. Karácsony kibírta és kibírja az
ellene elkövetett merényleteket és
pótcselekvéseket (lakomák, dorbézo-
lások, ajándékhegyek, szemben az
éhezõ és kisemmizett, eladósodottak
nyomorúságával), mert Karácsonyt
nem az emberek találták ki, és nem is
õk valósították meg. Karácsony va-
rázslatos, elbûvölõ jellege és csodála-
tos mondanivalója éppen abban rej-
lik, hogy az több, mint emberi és tény-
leg, valóságosan isteni. Jó lenne, ha a
karácsonyi érzéseink, nem csupán
két-három napig vagy egy hétig tarta-
nának, hanem a jó szándék, a szeretet
és a békesség testet öltene bennünk is. 

Karácsonyi gondolataimat Wass Al-
bert soraival zárom: „Nyissátok meg
szíveteknek minden ablakát és eresz-
szétek be oda a napfényt, hadd pusz-
títson ki belõletek minden sötétséget
ezen a karácsonyon. A civódás, pártos-

kodás nemzetébõl változzatok át a
szeretet nemzetévé, s lássátok meg: at-
tól a pillanattól fogva veletek lesz az
Isten. Megmaradásunknak, megmara-
dásotoknak, a magyar sors jobbra for-
dulásának ez az egyetlen lehetõsége.
Adjon az Úristen boldog, áldott kará-
csonyt, és szeretetben gazdag új esz-
tendõt mindnyájatoknak.”
C Árus László Csongor hegyköz-
szentmiklósi református lelkész

„Dicsõség a magasságos mennyek-
ben az Istennek, és a földön békes-

ség, és az emberekhez jó akarat”
(Luk 2,14)

Y Az angyalok dicsõítõ éneke hang-
zott egykor a pásztorok fele, igazolva
és megerõsítve azt az evangéliumot,
miszerint megszületett a Megtartó, aki
az egész népnek, emberiségnek örö-
me lesz. Isten szeretete nyilvánul meg
ebben az üzenetben és csodában, ami
valóban nagy örömöt jelentett akkor
annak a néhány pásztorembernek, az
elsõ szemtanúknak. Okoz-e nekünk
mai embereknek ilyen örömet ez az
evangélium? Megmozdít-e bennünket
a hallott üzenet, és elindít-e a jászol-
bölcsõ fele? Az evangélium szerint az õ
örömük akkor teljesedett be, amikor a
hallott üzenet után átélhették a Krisz-
tussal való találkozás csodáját. Dicsõít-
ve és magasztalva Istent tértek vissza
szolgálati helyeikre. Jó lenne, ha ezen
a karácsonyon megmozdulnánk mi,
emberek, és követnénk a pásztorok hi-
tét, akik komolyan veszik az isteni
üzenetet, nem legyintenek, és nem üt-
köznek meg rajta, hanem mennek, lát-
nak és hírvivõkké válnak. Rajtuk ke-
resztül is terjed el az Isten dicsõsége,
békessége és jóakarata minden ember
irányába. Megtesszük-e mi ezt ezen az
ünnepen? Ez csak rajtunk múlik.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a
magam és családom nevében békes-
ségben és örömökben gazdag kará-
csonyt és boldog új évet mindenkinek.

C Bara László
nagykágyai református lelkész

Ünnepi  gondolatok, üzenetek
Y A karácsonyra általában minden ember láza-
san készül. Nagy kérdés az, hogy mit vegyünk
szeretteinknek, mivel ajándékozzuk meg a hoz-
zánk közel állókat. A gazdag családban az a
gond, hogy már minden megvan, a szegények-
nél pedig az anyagi korlát okoz problémát. Mind-
annyian ismerjük ezt a gyötrõdést, hogy „Jaj, mit
vegyek vagy adjak neki, aminek õszintén örül?”

Karácsonykor törekedjünk arra, hogy a legna-
gyobb és legszükségesebb ajándékot adjuk má-
soknak, mely nem más, mint az õszinte, igaz SZE-
RETET! Erre az ajándékra mindenkinek szüksé-
ge van, gazdagnak, szegénynek, fiatalnak, idõs-
nek, egészségesnek, betegnek, örömben vagy
gyászban élõnek egyaránt. Legyünk a szeretet
ajándékozói és fogadói minden nap! „... mert a
SZERETET Istentõl van...” (1 János 4,7). 

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánok
mindenkinek, igaz szeretettel,

C Rákosi Jenõ
székelyhídi református lelkész-esperes

„A szeretet fény, egymás megvakítása nélkül,
A szeretet közelség, egymás birtoklása nélkül,
A szeretet melegség,egymás megfojtása nélkül,
A szeretet tûz, egymás megégetése nélkül.”

Phil Bosmans: Szeretlek téged, ember

Y Mi, lelkipásztorok, kivétel nélkül, bármilyen
felekezethez tartozzunk, Krisztust hirdetjük min-
denkinek, hogy társadalmunk hívõ és nem hívõ
tagjainak figyelmét a jó Isten megismerésére és

az egyház tevékenységére irányítsa. Örök külde-
tésünk a megváltás és az üdvösség örömhírét to-
vábbadni minden embernek. kinek-kinek saját
élethivatása lehetõségei, tehetsége szerint kell
részt vállalnia az Ige hirdetésében.

Egyetlen elvárás van: legyen hûséges Jézus
Krisztushoz és az egyházhoz.

Egy papnak a következõ kérdést tették fel: mit
jelent számára Krisztust hirdetni? Ezt válaszolta:
„Krisztust hirdetni számomra azt jelenti: arra tö-
rekedni, hogy minden ember megismerje a
Mennyei Atyát a Názáreti Jézus személyében”. Ez
egy magasztos feladat, amely méltó arra, hogy az
ember ennek szentelje egész életét. Mindent,
amivel csak rendelkezik, sõt egész életét.

Karácsony gazdag üzenete többek közt arra
irányítja figyelmünket, hogy az ember nem ma-
gára hagyott lény, hanem aki Isten érdeklõdésé-
nek és szeretetének középpontjában áll.

A megtestesülés magában hordja a titkot és a
kézzelfoghatóságot. „Betlehembe a titok titokba
szól” (Hernáth Károly).

Karácsony emlékeztet arra, hogy reális életet
kell élnünk. Ezért a karácsony ünnepe a szeretet
ünnepe. Ez belefoglalja a családunk tagjait, egy-
házközségünk, felekezetünk és városunk min-
den tagját, sõt minden jóindulatú embert, aki vá-
gyik az Isten szeretetére és békéjére. Senkit sem
próbál kizárni az életünkbõl. Mert Isten sem zár-
ja ki életébõl az embert, inkább még szorosab-
ban öleli magához. Az életben szükségünk van a
másikra mert sokat tudunk tenni érte.

Ha idei ünneplésünk képessé tesz bennünket
arra, hogy a menny részecskéjének hordozói le-
gyünk, akkor a Karácsony tovább él bennünk.
Magunkban hordozzuk a mennyet és a földet, az
emberit és az istenit.

Karácsony legyen egy fénysugár a lelkednek!
Meg kell nyitnod szívedet a jó hírnek, és

engedned kell, hogy a közénk jött Isten Ige
alakítson, formáljon, tisztítson, mígnem egészen
az övé nem leszel, aki azért lett ember fia, hogy
te Isten gyermeke légy.

C Duma Ferenc
székelyhídi római katolikus plébános

Y Isten közénk küldte Fiát. A keresztyén hit
egyik alappillére, az Isten Fiának földre jötte.
Nem volt még olyan esemény, aminek a valóság-
tartalmát annyit támadták volna, mint a Jézus
születését és feltámadását. Az egyik véglet képvi-
selõje Luigi Cascioli olasz ateista agronómus.
Szerinte, Jézus soha nem létezett és civil perbe
fogta szülõvárosának papját, Enrico Righit, aki,
megtörtént igazságként prédikálta a Jézussal
kapcsolatos eseményeket. A másik oldal mar-
káns képviselõje, James Cameron a Titanic címû
film rendezõje. Õ szenzációként jelentette be
New Yorkban, hogy a Discovery Channel be fog
mutatni egy dokumentumfilmet, miszerint régé-
szek feltárták azt a sírt, amelyben Jézus és a hoz-
zá közelállók csontjai találhatók. Nagyon hamar
kiderült, hogy mindez kacsa. Kritikusok szerint
Cameron vonzódik a „süllyedõ” dolgokhoz.

Következtessünk logikusan! Folyó év júliusi
adatok alapján ismerjük, hogy a Föld lakosságá-
nak kb. 7%-a buddhista. Azért lett világvallás a
buddhizmus, mert Sziddhártha Gautáma, azaz
Buddha valóságos személy volt, akinek voltak
tanítványai, cselekedetei és tanai. A mohamedá-
nok azért képezik a világ lakosságának majd-
nem egynegyedét, mert Mohamed valóságos
személy volt, akinek voltak tanítványai, csele-
kedetei és tanai. Ugyanígy, a Föld lakosainak
szinte egyharmada azért keresztyén, mert a ná-
záreti Jézus valóságos személy volt, akinek vol-
tak és vannak tanítványai, cselekedetei és tanai.

A napkeleti bölcsek elindultak Betlehem felé. A
pásztorok is elindultak Betlehem felé. Vajon te
indultál volna akkor, egy csillag fénye miatt,
vagy angyali biztatásra? Mindenfélével felszerelt
világunkban, semmivel sem könnyebb vagy
nehezebb hinni, mint kétezer éve volt. A bölcsek
és a pásztorok Jézus felé haladtak és Hozzá
érkeztek meg. Isten, hozzánk lépett Fiában. Most
már rajtunk a sor. Lépjünk oda Jézushoz.
Ajándékba jó lesz neki minden, amit elrontot-
tunk, csak legyen közte a bûnökkel terhelt
szívünk is. Nem én találom ki mindezt.
Tanítványa, János apostol mondta róla: „Azért
jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit
lerontsa.” (1 Ján 3,8)

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet min-
den kedves olvasónak!

C Balla Frigyes
székelyhídi baptista lelkész
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II. Karácsonyi Vásár
G Színes kínálat az ünnepi rendezvénysorozaton
Y Minden korosztály számára tartogatott csalogató látni-
valókat vagy programot a Székelyhíd központjában de-
cember 17–23. között megszervezett II. Karácsonyi Vásár.
A vásárlókat az ANL-tömbházak irányában, a cukrászda és
netklub közötti utcán felállított faházikókban várta a kará-
csonyi portékák sokasága, a kürtõs és mézes kalácsok, az
öt évnél fiatalabbak pedig a babamelegedõben találhat-
nak menedékre a hideg elõl. A hét folyamán a parkban az
elemisták által feldíszített fenyõfák árasztották a karácso-
nyi hangulatot. A vásár ideje alatt, miután kiszálltak a Mi-

kulás ajándékozó karjaiból, a gyerekek krepp angyalokat
is készíthettek otthonaik díszítésére vagy a mesemozi vetí-
tésén szórakoztak. A szombati nap az érmelléki egyházi és
világi kórusok énekeinek, míg a vasárnap a modern tánc-
nak és zenének ad teret, a hét sztárvendége a magyaror-
szági Desperado együttes. A szervezõk (Székelyhíd város
önkormányzata és a helyi RMDSZ-szervezet) mindenkit
meleg teával, zsíros kenyérrel és szeretettel vártak és vár-
nak a rendezvénysorozatra.

C Aszalós Tímea

A tudatos vásárló 12 pontja
1. A pénzeddel szavazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit támogatsz, mit nem. Nem kell
támogatnod a környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a
buta, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását. A pénz a Te kezedben
van, Te döntöd el, mire költöd.
2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked és terhelés a környezetnek: min-
dig gondold végig, mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel.
3. Lista
Vásárlás elõtt írd össze, mire van szükséged. A nagy üzletek profi módsze-
rekkel csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz polctrükkökre.
4. Minél közelebb
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon vagy helyi boltban. Ku-
tasd fel a jó helyeket.
5. Mennyi mûanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd
az egyszerûen csomagolt árukat. Keresd a visszaváltható, illetve újrahasz-
nosított csomagolást.
6. Keresd az eredetit!
Ne dõlj be a szép külsõnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes
alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag elõállított ételeket.
7. Olvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot
tartalmazhatnak. Ne kezeld magad vegyszerrel se kívülrõl, se belülrõl, ha
vegyszer nélkülit is kaphatsz.
8. Erõszakmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, il-
letve nem tartalmaznak állati eredetû anyagokat.
9. Tartós használat!
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges elõállítása és kidobása ener-
giapazarlással és környezetszennyezéssel jár.
10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer
kilométert utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított
áruk helyett.
11. Helyi termékeket vegyél
Keresd a lakóhelyed közelében készülõ dolgokat. Így a helyi környezete-
det támogathatod, valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó kör-
nyezetterheléshez.
12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos:
járj utána, hogy ki állítja elõ, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül.

C Forrás: tve.hu

Folytatás az 1. oldalról C
Ilyenkor minden a feje tetejére áll,
hiszen Amerikában ez a nap a nagy
karácsonyi bevásárlószezon nyitó-
napja, amikor hosszú sorok kígyóz-
nak a boltok elõtt és a közutakon is.
A kereskedõk a megszokottnál jóval
elõbb nyitnak és késõbb zárnak be,
sõt a nagyobb áruházláncok éjfélkor
nyitnak és csak 24 óra múlva zárják
kapuikat. Így kezdetben a fekete
péntek kifejezés nem egy kellemes
napot jelölt a naptárban, fõként a
rendõrök számára – fekete pénteken
sokkal nagyobb az esély rablásra,
gyilkosságokra, közúti balesetekre,
mint bármelyik átlagos napon. Lé-
nyegében nincs jelentõs, hasznos
szerepe ennek a napnak semmilyen
szinten. Még a gazdaságban sem hajt
különösebb hasznot, mivel egyrészt
a boltok forgalma nõ ugyan, de ez
nem feltétlenül jelent bevételi több-
letet, másrészt fõként a tipikusan ka-
rácsonyi ajándékként eladható ter-
mékekre vonatkoznak az árenged-
mények Mindennek tetejében a vá-
sárlási hisztériának is nyugodt szív-
vel nevezhetõ roham például 2008-
ban három halálesettel és több sé-
rülttel is gazdagította a karácsonyi
hangulatot, miután a Wal-Mart üzlet-

lánc elõtt várakozó hatalmas tömeg
a nyitás elõtt pár másodperccel
átpasszírozta magát az üvegajtókon.
Ennek folytán egy személyt halálra
tapostak, késõbb ketten lövöldözés-
ben haltak meg ugyanitt egy termék
utolsó darabján marakodva. Így lett
csak igazán fekete a péntek.

Az igazi ajándék
Akárhogy is, kötni, fõzni, farigcsálni,
ragasztgatni vagy rajzolni még min-
dig sokkal biztonságosabb. Értékel-
jük át a Karácsonyt és az azt megelõ-
zõ idõszakot. Ne úgy készüljünk az
ünnepre, hogy elõre reszketünk,
hogy  honnan szerezzük be azt a bi-
zonyos láncos toronyórát és vajon
mennyibe fog kerülni, vagy hogy
elég erõs lesz az ebédlõasztal, hogy
elbírja az ünnepi dõzsölést. Inkább
gyújtsuk meg gyertyáinkat az adven-
ti koszorún, küldjünk el néhány ké-
peslapot távoli szeretteinknek, dí-
szítsünk fát és várjuk örömmel és bé-
kével azt a pár napot, amit a rohanó
világ közepén végre csendben, sze-
retetben tölthetünk azokkal, akik
fontosak számunkra. Az Ér hangja is
így kíván áldott karácsonyi ünnepet!

C Bíró Orsolya

Mikor és hol kezdõdik
valójában a Karácsony?
G Keressük elõ belsõ értékeinket legfényesebb

ünnepünk elõtt az ajándékhegy túloldalán

Boldogan várja a jó gyerekeket
a vásári Mikulás

Van, aki mesemoziban tölti az idõt, van, aki krepp-papír angyalt készít, mások pedig a Mikulásnak énekelnek

A nagykágyai iskolasok saját
kézzel keszített díszeket

tettek fel a fenyõfára.
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Y Régi idõk karácsonyáról faggattuk a
hegyközszentmiklósi Szabó Sándort és
feleségét, Piroskát, akik már bõven túl
vannak az aranylakodalmon is: milyenek
voltak a régi idõk karácsonyai?

Az öreg házaspár elmondta, a régi idõ-
szak legnehezebb korszaka a háború utá-
ni idõszak volt, olyan 1956-ig, amikor is
sok esetben az ajándékozás, a közös
öröm a karácsonyfa körül csak hiú áb-
ránd volt. Ilyenkor a mindennapi betevõ
kenyér megszerzése is felért egy-egy ki-
sebb csodával, mely megszakította a min-
dennapok monoton puliszkáját.

Gyermekkorukban még a karácsonyfa-
állítás se volt meg minden családban, sok
helyen csak ág jutott, sõt volt, ahol még az

sem. Szaloncukorból is csak a saját maguk
gyártotta és csomagolta cukor volt az
egyetlen édesség szentestén (frissen ége-
tett cukor, melyet még melegen darabol-
tak kockára, elõbb fehér papírba, külsõ
rétegként színes krepp-papírba csomagol-
va). A „díszes” csomagolóanyagot minden
évben eltették, újrahasznosítva azt a kö-
vetkezõ évben. Az ajándékot legtöbbször
maguk készítették, mely fõleg kötött ru-
hanemû volt, esetleg házi szõttesbõl var-
ratott ruhadarab. 

A karácsonyi menü elengedhetetlen ré-
sze volt a friss disznóhúsból készült töl-
tött káposzta, a tyúkhúsleves, valamint a
kemencében sült kalács. Akik megenged-
hették maguknak, bort is tettek az asztal-

ra. A délelõtti, délutáni templomba mene-
tel szinte „kötelezõ” jellegû volt. A délutá-
ni istentisztelet után indultak meg 5–10
fõs csoportokban kántálni, bejárva a cso-
port rokonságát, ismeretségi körét. Még
így is elõfordult, hogy a „bejöhetünk-e Is-
tent dicsérni?” felhívásra a „majd holnap
a templomban kétszer” volt a válasz. A
kántálást illett éjfél körülre befejezni.

Beszélgetésünk végére nyilvánvalóvá
vált, a családon belül a szeretet az összetar-
tozást, a közös boldogságot és együttlétet
jelentette. Ahogy Piroska néni mondotta:
régen a karácsonyok is boldogabbak vol-
tak, „pedig akkor a kicsit is be kellett osz-
tani, ma pedig a sokat is csak fitymáljuk”.

C Béres Imre

Tisztelt polgárok!
Székelyhíd város rendõrsége

tájékoztatja Önöket

A lakásból, táskából (pénztárcából) vagy
zsebbõl történõ lopások megállítása érdeké-
ben tegyék a következõket:

1. Miközben a piacon vásárolnak vagy más
zsúfolt helyen tartózkodnak, tartsák pénztár-
cáikat a belsõ zsebeikben és biztosítsák azt

gombbal vagy cipzárral. A készpénzt tartsák a
mellzsebükben vagy egy, a testhez legköze-
lebb található zsebben.
2. Ne hordják pénzüket az öltözet oldalzse-
bében, táskákban vagy tisztán látható helyen,
és soha nem számolgassák pénzüket az utcán
vagy ha több személy van Önök körül.
3. Jelentsenek bármilyen lopási kísérletet
vagy bûntettet Székelyhíd város rendõrségén
a 0764-262873-as vagy 0764-262709-es tele-
fonszámokon, amelyek folyamatosan a szol-
gálatban lévõ rendõr munkatársaknál talál-
hatóak.

4. Ha elhagyják otthonukat, ne hagyják az
ablakokat és a lakás bejárati ajtaját biztosítat-
lanul, vagy ha hosszabb ideig maradnak távol,
bízzák a lakást egy szomszéd, rokon vagy
barát gondjaira.
5. Ne beszéljenek ismeretlen emberekkel a
pénzükrõl, a javaikról vagy az otthonukban
tartott értékekrõl.
6. Semmiképp ne engedjenek be a lakásukba
olyan személyeket, akik különbözõ termékeket
ajánlanak Önöknek eladás céljából, akik alko-
hol hatása alatt állnak vagy nem rendelkeznek
hivatali minõségüket igazoló irattal.

7. Abban az esetben, ha valamilyen antiszo-
ciális tett áldozatai lettek, hívják azonnal a
fenti számok egyikét vagy az egységes
sürgõsségi számot, a 112-t.
8. Értesítsék a rendõrséget, ha idegen állam-
polgárokat vagy idegen gépjármûvet látnak
az utcán tartózkodni.
9. Ne fogadjanak otthonukban házaló eladókat.
10. Tegyenek biztonsági lépéseket a háztartás
körül tartott állataik, szárnyasaik védelmében,
hogy megelõzzék és meghiúsítsák azok ellopá-
sát, mivel az utóbbi idõben országszerte nagy
méreteket öltött a hasonló cselekedetek száma.

Régen igazi ünnep
volt a Karácsony Y Idõtlen idõk óta halljuk és beszéljük, válság van, alig van

pénzünk, és hogy az ünnepek milyen sokba kerülnek. Közben a
televízió, a rádió és a magazinok mind öntik magukból a „Kará-
csony szelleme” és a „szeretet ünnepe” hangzatos szövegeit. Ám
mi mégis mindig ellentmondunk saját magunknak, és fordítot-
tan cselekszünk. 

Hiszen csomónyi giccses badarságot veszünk meg (olykor haj-
meresztõ árakon), amivel teleaggathatjuk az ajtókat, ablakokat,
a szoba minden sarkát, s legfõképp a karácsonyfánkat, azt gon-
dolván, hogy ez által szépen megteremtettük az ünnepi hangula-
tot, és részünkrõl mindent megtettünk ez ügyben. Nos, ez téves,
abszurd és nevetséges.

Amikor megvesszük azt a sok csillogó-villogó mûanyag csecse-
becsét, akkor pazarolunk a legtöbbet, s azzal teszünk leginkább
a Karácsony igazi hangulatának megteremtése ellen. Mivel
mindeközben tökéletesen elfelejtjük, hogy mi a valódi jelentõsé-
ge ennek az egész „hercehurcának”. Szerencsére van lehetõsé-
günk arra, hogy tegyünk ez ellen.

A legkellemesebb és legpraktikusabb megoldás, ha például sa-
ját kezûleg készítjük el aprócska díszeinket. Az otthoni prakti-
kák egész tárháza áll rendelkezésünkre, ha mondjuk, elbeszél-
getünk kicsit nagyszüleinkkel, szüleinkkel, esetleg keresgélünk
kicsit a világhálón, vagy épp szabadjára engedjük saját fantázi-
ánkat és kreativitásunkat. Sokkal kellemesebbé teszi az ünnepi
készülõdést, összehozza a családot, a kicsiket és nagyokat, fiata-
lokat és idõseket. Gondoljunk csak bele, milyen jó érzés az, ha
úgy nézünk a karácsonyfánkra, hogy azt a saját kezünk által ké-
szített apróságok díszítik. Már is átjár bennünket az a bizonyos
karácsonyi szellem…

Néhány díszötlet, ha esetleg épp berozsdásodott volna a
képzelõerõnk:

Az egyik legegyszerûbb és legaranyosabb: a színes papírcsíkok-
ból készített apró karikák egybeillesztgetése révén alkotott
füzér, más néven girland, amit a kisgyerekek is könnyedén el
tudnak készíteni. Nem kell hozzá más, csak papír, olló és ragasz-
tó, no meg egy pár ügyes kéz és jókedv.

Füzért lehet még készíteni úgy is, hogyha összegyûjtünk egy kis
kosárnyi csipkebogyót, és azt tû segítségével felfûzzük egy hosz-
szú cérnára. Szintén nagyon mutatós és persze természetes is.

Közkedvelt díszeknek számítanak a préselt szalmából alkotott
harangok, angyalkák, csillagok és hópihék vagy bármi egyéb,
amit kitalálunk. Ez történhet hajtogatással, ragasztással vagy
drótozással is, kinek hogyan könnyebb.

Angyalkákat készíthetünk színes rongydarabkákból is, a fejecs-
két lehet vattával bélelni, nagyon szépek a függönydarabkákból
vagy más csipkés anyagból varrt szárnyak, a glóriát pedig oda le-
het biggyeszteni fonott cérnából, gyapjúszálból vagy bármi ilyes-
mibõl. Ezek különösen bájosak és tartósak, sõt ajándékként is
megállják a helyüket. Ezeknek az apró babáknak egy kifinomul-
tabb változata a horgolt, csupa csipke angyalka, amelyet a hor-
golni tudók nyugodtan elkészíthetnek szeretteik örömére.

Kellemes látványt nyújt még a száraz virágokból összeállított
gömbcsokor, a színes gyöngyökkel teleragasztgatott fenyõtoboz,
a bronzzal festett dió stb. De felfûzögethetjük a régi kinderfig-
uráinkat is vagy megfesthetünk más hasonló apró tárgyakat és
bigyókat, amelyekbõl gyönyörû díszek és füzérek válhatnak.

Persze nem feledkezhetünk meg a legfinomabb díszekrõl sem,
az otthon szórakozva sütött, cukormázzal díszített mézes keksz
figurákról, a gyerekek kedvencérõl.

Ezekhez hasonló ötleteket kitalálhatunk mi magunk is.
Megoszthatjuk tippjeinket ismerõseinkkel, hogy ne csak a ma-
gunk, de mások számára is színesebbé varázsoljuk a Karácsonyt.
Kellemes ünnepeket és sok sikert kívánok a kézmûveskedéshez
mindenkinek, aki kedvet kapott hozzá! Ne felejtsünk el az õrült
rohanás és készülõdés közben nevetni, mosolyogni és élvezni az
ünnep adta lehetõséget, hogy együtt lehetünk a szeretteinkkel!

C Major Zsuzsanna

Az a bizonyos
karácsonyi szellem

Örömet szerzett az Ér hangja Mikulása

Az óvodások
kíváncsian

lesik, milyen
ajándékokat

tartogat
számukra
zsákjában
a Mikulás

A bátor
jelentkezõk
a Mikulás
karjaiba ülhettek

CC Fotók: Fekete Katalin
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Y Karácsony közeledtével minden család
háziasszonya fejében megfordul a gondolat,
hogy milyen étel kerüljön szenteste az ünnepi
asztalra. Sokan vendégeket várnak, s valami
különleges ételt szeretnének felszolgálni,
néhányan családuk egybegyûlte alkalmából
szeretnének valami hagyományos vacsorával
szolgálni. Segítségnyújtásképpen finom és
különlegesebb ételeket mutatunk be, mint a
hétköznapokban fogyasztottak és hagyomá-
nyos ételek is terítékre kerülnek.

Régi magyar
fahéjas mézes galuska
Régen a méz az emberi és az isteni természet
Jézusban való egyesülését jelképezte. A méz-
nek emellett egészségvédõ, rontást elhárító
erõt tulajdonítottak.

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 tojás, 4 dkg vaj, 5
dkg méz, 1 dl tej, 1 evõkanál porcukor, 1 késh-
egynyi õrölt fahéj, 1 csipet só

Elkészítés: A lisztbõl, tojásból kevés vízzel és
egy csipet sóval galuskatésztát készítünk. For-
rásban lévõ sós vízbe szaggatva kifõzzük, leszûr-
jük. A galuskát felhevített vajban átforgatjuk és
egy vékonyan kivajazott jénai tálba öntjük. A te-
jet felforraljuk, elkeverjük benne a mézet és rá-
öntjük a galuskára. Sütõben jól átsütjük, majd
fahéjas porcukorral meghintve tálaljuk.

Halászlé haltáskával
A halpikkely sok pénzt jelentett, és a hal –
gyors mozgása miatt – a család elõrehaladását
jelképezte az új évben.

Hozzávalók: fél kg apró ponty, 1,5 kg pon-
tyszelet, fél kg halfej és farok, 1 kg harc-
saszelet, 25 dkg vöröshagyma, 15 dkg zöldpa-
prika, 20 dkg paradicsom, fél kg liszt, 2 tojás,
pirospaprika, só, fokhagyma

Elkészítés: A pontyot és a harcsát elõzetesen
kifilézzük. A kuktában kevés zsíron a szeletek-
re vágott vöröshagymát megfonnyasztjuk,
majd szeletelt fokhagymát, paprikát és paradi-
csomot teszünk hozzá. Belehelyezzük a jól
megtisztított halfejet, halfarkat, pirospapriká-
val megszórjuk és sóval ízesítjük. Rövid ideig
pároljuk, hideg vízzel felengedjük, majd a
kukta tetejét lezárva mérsékelt tüzön két órán
keresztül forraljuk. Ezután passzírozzuk és is-
mét forraljuk. A ponty és harcsaszeletek egy
részébõl pörköltet készítünk. A halhúst ki-
szedjük a pörkölt lébõl. Egy részét apróra ösz-
szevágjuk és a fele pörkölt lé felével összefor-
raljuk. A tojásból, lisztbõl tésztát gyúrunk. A
kinyújtott tészta felére a besûrített halpörkölt-

bõl kis kupacokat rakunk. A tészta másik felét
ráhajtjuk és derelyevágóval kis „húsos táská-
kat” készítünk belõle, majd a hal-alaplében ki-
fõzzük. A halászlét a fõtt halhússal és haltáská-
val tálaljuk.

Aszalt szilvás kacsamell

Hozzávalók: 15 dkg aszalt szilva, 2 dl száraz vö-
rösbor, 2 db bõrös, kicsontozott kacsamell, 1
zsemle, 3 dl tej, 1 tojás, 1 nagyobb alma, só,
õrölt gyömbér, õrölt szerecsendió
Elkészítés: Az aszalt szilvát a vörösborba áztat-
juk, a zsemlét pedig a tejbe. A kacsamellek bõ-
rös oldalát keresztirányban beirdaljuk, vigyáz-
va, hogy ne vágjunk bele a húsba. A megpu-
hult, kicsavart zsemlét összekeverjük a lecse-
pegtetett, apróra vágott szilvával. Hozzáadjuk
a tojást, a durvára reszelt almát, sózzuk és ke-
vés gyömbérrel, szerecsendióval ízesítjük. A
masszát fél órán át állni hagyjuk. A kacsamelle-
ket, húsos oldalukkal felfelé fektetve, beborít-
juk az almás-szilvás töltelékkel. Félbehajtjuk
õket és madzaggal átkötözzük. Tepsire helyez-

ve forró sütõbe dugjuk a húsokat és kb. 16-20
perc alatt készre sütjük. A sütõbõl kivéve fo-
gyasztás elõtt rácson pihentetjük a kacsamelle-
ket 5 percig.

Meggyes kuglóf
Hozzávalók: 1 üveg meggybefõtt, 3 tojás, 24
dkg liszt, 16 dkg vaj, 10 dkg cukor, 6 dkg darált
mandula, 1 sütõpor, 1 kiskanál fahéj, 1,25 dl
tej, 10 dkg étcsokoládé
Elkészítés: A meggybefõttet lecsöpögtetjük.
Közben a vajat a porcukorral krémesre kever-
jük, majd egyenként beledolgozzuk a tojáso-
kat, és a tejjel váltogatva hozzáadjuk a mandu-
lával, a sütõporral meg a fahéjjal elõzõleg elve-
gyített lisztet. Végül beleforgatjuk a meggyet. A
kevert tésztát margarinnal kikent 1 l-es kuglóf-
formába töltjük, és elõmelegített sütõben, 175
fokon kb. egy órát sütjük. Hûlni hagyjuk. Az ét-
csokoládét felaprítjuk és forró vízfürdõben a
kókuszzsírral együtt megolvasztjuk. A csokolá-
démázt óvatosan a kuglófra csorgatjuk, majd
száradni hagyjuk.

C Fazekas Evelin

A karácsonyi ünnepek évszázadokig
a Húsvét árnyékában álltak. Csak a
XIX. századra vált Európa-szerte a
karácsony az elsõ számú keresztény
ünneppé.

Y A Karácsony szó eredete a ma-
gyar nyelvben. ’Karácsony’ szavunk
a ’kerecsensólyom’ szavunkból ered-
het, annál is inkább mert a Székely-
földön szokás volt, hogy Karácsony
napján kerecsensólymokat engedtek
szabadon. A kerecsensólyom nálunk
magyaroknál õsidõk óta szent ma-
dár (turul), a fényhozó madarunk,
amely a szentlélek jelölõje is.

1245-ben Dala fia Undo perében így
vallotta Rufus segesvári polgár:
„Krisztus születése ünnepén a régi
magyarok, a sólyom ünnepét tartják”.

Olaszországban a hagyomány sze-
rint egy jóságos boszorkány, Strega
Befána osztogatja a gyerekeknek az
ajándékokat. Befána gyermektelen
özvegy volt, aki a három bölcs útjá-
ba került a Krisztus gyermekhez ve-
zetõ útjukon. Amikor megkérdezték
tõle, merre van Betlehem, túlságo-
san lefoglalta a takarítás, elküldte
õket, viszont hamarosan rájött,
mekkora hibát követett el, és elin-
dult megkeresni a kis Jézust. A mai
napig keresi és Vízkereszt napján,
azaz január 6-án, házról-házra jár,
ajándékokat osztogatva a jó gye-
rekeknek.

Spanyolországban, Mexikóban,
Puerto Ricóban és Dél-Amerikában,
a három királyok, más néven a böl-
csek visznek karácsonyi ajándéko-
kat a gyermekeknek.

Svédországban a jó gyerekeknek a
Mikulás, a Jultomten egy manó segít-
ségével osztja szét az ajándékokat.
Szánján repülve érkezik, melyet
Thor, a mennydörgés istenének
kecskéi húznak. A Juul Nisse nevû

manók egész évben a családok pad-
lásain rejtõzködnek, és alig várják,
hogy segíthessenek a Mikulásnak.

A finnek Mikulás érkezése elõtt sza-
unáznak egyet. Finnországban a Tél-
apó, Joulu Pukki Rovaniemi városá-

ban él. Saját irodával és postabélyeg-
zõvel rendelkezik, hiszen a gyerekek
ilyenkor levelekkel halmozzák el. A
karácsonyi menü lazac, sajtleves,
sült rénszarvas, majd desszertként
tejszínes szilvakrémet fogyasztanak.

Ausztriában és Svájcban a Christ-
kindl, vagy a gyermek Jézus érkezik
az ajándékokkal. Néhány városban a
gyerekek a Szent Gyermeket várják,
máshol pedig Christkindl (egy szép
angyal) száll alá a mennybõl és lepi
meg a gyerekeket.

Írországban, mielõtt misére indul-
nának, érdekes szokás, hogy a Tél-
apónak sört vagy whiskyt és rétest, a
rénszarvasoknak pedig egy csokor
sárgarépát készítenek ki az ajtó elé.

Ausztráliában, ezen a távoli föld-
részen is megünnepli a Karácsonyt a
keresztény hagyománnyal rendel-
kezõ lakosság, még ha az a déli félte-
kén a nyár kellõs közepére esik is. Az
ausztrálok is állítanak fenyõfát, igaz
ez többnyire mûfenyõ. Náluk is van
esténként szentmise és ajándékozás.

Izlandi nyelven a karácsony Jol,
ami a Jolasveinarnak nevezett ma-
nóktól ered. Izlandon egy legenda
szerint 13 manócska rendszeresen
megtréfálta és bosszantotta az embe-
reket, leginkább a gyerekeket. De
amióta megjelent a Télapó, azóta
megszelídültek és ajándékokat készí-
tenek a gyerekeknek.

Egy Simon András-idézettel sze-
retném zárni ezt a kis körültekintést,
ezzel kívánva mindenkinek áldott,
békés ünnepeket : „Ha a lelkünk
egymáshoz ér, az adja az ünnep
igazi értékét és melegét. Ha emellé
szépen terített asztal társul, finom
étkekkel, az emeli természetesen
az ünnep fényét, de szeretet nélkül
az anyagi világ értéktelen és ele-
nyészõ halmai lesznek csupán.”

C Mészáros Klaudia

Ünnepi körkép a nagyvilágból
G Milyen szokások kötõdnek a karácsony idõszakához a Föld különbözõ pontjain?

Karácsonyi receptek régen és most

A világ minden táján a megterített asztal várja az összegyûlt családtagokat a közös ünnepi étkezéshez

CC Képünk illusztráció
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– Mikor épült az önök tanyája?
– Tankó Mária: A tanyát a nagyszüle-
im vették még a hatvanas években.
Nagyapám juhászember volt, akit Szi-
lágyballáról csábított ide a helyi me-
zõgazdasági szövetkezet, hogy az it-
teni juhállománnyal foglalkozzon.
Juhok voltak, munkások is, de egyi-
kük sem igazán értett ezekhez az álla-
tokhoz, így szükség volt egy szakér-
tõi szemre és véleményre. A területet
ekkor vásárolta nagyapám, aki ha-
marosan néhány épületet húzott fel
az üres telken. Ezután a faluban is vá-
sároltak egy lakást, és így a tanyát
csak állattartásra, munkálkodásra
használták.
– Hogyan alakult a tanya további
sorsa?
– Tankó Vilmos: A Ceauºescu-rend-
szerben a legtöbb tanyát megsem-
misítették, senki sem rendelkezhe-
tett két ingatlannal. Azonban a párt-
nak is maga felé hajlott a keze, mint
minden szentnek a mondás sze-
rint. A párturak szerettek itt üdülni,
szórakozni, jó volt a levegõ, nem

voltak középpontban, el lehetett ki-
csit bújni a világ elõl és még a pince-
sor is közel volt. Emellett dupla
hasznot húztak a tanyából, hisz egy
ideig selyemhernyó-tenyésztés is
folyt ebben az épületben, ahol most
ülünk.
– T. M.: A tanyát késõbb a szüleim örö-
költék, akik szintén kétlaki életmódot

folytattak, majd ezután került hoz-
zánk. Igazság szerint eleinte mi is a fa-
luban éltünk, majd 2000 környékén
költöztünk ide ki. Ekkor lakhatóvá tet-

tük ezt a kis épületet, összkomfortossá
a mi és a gyerekeink számára.
– Hogyan döntöttek az ideköltözés
mellett?
– T. V.: Mi szinte a kezdetektõl ju-
hokkal foglalkozunk, és ott bent a fa-
luban már nem voltak megfelelõek a
körülmények ehhez. Így kiköltöztünk
a tanyára. Úgy gondolom, életünk
egyik legjobb döntését hoztuk ezzel.
Nagy tér van az állatoknak és ez kell
is, hisz jelenleg körülbelül hatszáz ju-
hunk van és egy csacsink, akit díszál-
latként tartunk. Régen a csacsit teher-
hordóként tartották a juhnyáj mel-
lett, ez volt a szerepe. Mindig mondo-
gatták is nekem, hogy vegyek én is a
nyáj mellé egy csacsit, mert az úgy
szép. S bár mondtam, hogy már így is
van egy, de végül mégis rávettem ma-
gam. Vettünk egy csacsipárt, de a hím
sajnos elpusztult, s most már csak a

csacsilányunk van meg, aki nagyon
szeret csavarogni. 
– Hogyan jellemeznék a tanyasi éle-
tüket?
– T. M.: Nagy itt a csend és nyugalom,
ha dolgozni akar az ember, itt senki
sem zavarja benne, nem tölti az idõt a
szomszédban beszélgetéssel vagy ká-
vézással. Ezen kívül szinte teljesen ön-
ellátóak vagyunk. Néhány alapélelmi-
szert és luxuscikket azért mi is megve-
szünk az üzletbõl, de a fontosabb dol-
gokat megtermeljük magunknak. Az
életünk már nem teljesen olyan, mint
a hajdani tanyákon, de az az igazság,
hogy nem is szeretnék annyira elszige-
telõdve, elmaradottságban élni, a gye-
rekek miatt sem. Úgy gondolom, nem
árt haladni a korral.
– Milyen egy tanyasi tél?
– T. V.: Ez mindig függ az idõjárástól.
Ha nagy a hófúvás, elõfordul, hogy az
utat elzárja, belepi a hó, de már nin-
csenek olyan igazi kemény telek,
mint régen. A tanya élete ilyenkor
sem áll meg. A juhokat télen is legel-
tetni kell, kitereljük õket szabad lege-
lõkre, ott kikapargatják, megtalálják
a szükséges élelmet. Az állatok mel-
lett télen sem lehet pihenni. Sokszor
van juhszaporulat is, a kicsinyeket
ilyenkor szerencsésen ki kell teleltet-
ni. Most idén hál’Istennek nem lesz
nagy szaporulat, mert nehéz feladat
ám a kis juhokat ilyen zord körülmé-
nyek közt felnevelni. Az idei tél pedig
azért lesz különösen szép, mert
Karácsonykor hóban mehetünk
templomba, meglesz az ünnep igazi
varázsa, a fehér karácsony.

C Ványa Blanka

Fehér karácsony a tanyán
G Életük legjobb döntését hozták meg a kiköltözéssel a hegyközszentmiklósi Tankó család tagjai

„Legyen hó, legyen hó, legyen hó” – énekeltem még néhány hete a népszerû
karácsonyi dalt, és mint a mesékben, a kívánságom hamarosan valóra is vált.
Mindent belepett a fehér hótakaró, és megérkezett a téli, fagyos északi szél
is. Amikor elindultunk Hegyközszentmiklósra, az itteni egyetlen tanya felé,
már kicsit kezdtem bánni az elhamarkodott vágyaimat a hóval kapcsolatban,
de, mint mindig, ebbõl is egy új kaland kerekedett. A tanya nem túl távol,
mégis elszigetelten áll a falu egyik mellékutcájától tízperces járásnyira. Az
odaút kalandos volt, hólepte és szinte járatlan utakon közelítettük meg a
tanyát, a birkanyomnak nevezett ösvényen. Utunk a helyi nevezetesség, a
pincesor mellett haladt el, melyrõl minden helybéli kifejezett büszkeséggel
mesél. Végül Weöres Sándor ismerõs versére gondolva, izzó galagonya-
bokroktól övezve értük el uticélunkat, a Tankó tanyát, ahol a házigazda, Vil-
mos, édesanyja, Mária és néhány barátságos eb jött fogadásunkra.
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SzÈkelyhÌd Ès kˆrnyÈke havilapja.

Kiadja Ès ingyenesen terjeszti a Pro SzÈkelyhÌd Egyes¸let.
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