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Ünnepre készülve

G

yermekzsibongástól volt
hangos december 16-án,
vasárnap délután a csomortáni
iskola udvara. A gyerekek saját
készítésű diszekkel érkeztek a
tanintézethez, hogy nagy izgalommal feldíszíthessék a falu
karácsonyfáját. A mozgósítás sikeresnek bizonyult, ugyanis egy
gyönyörű karácsonyfa pompázik az udvarban, ezzel is jelezve,

hogy Krisztus születésének az
ünnepére készülünk. A fenyőfa
a jó és a gonosz tudás paradicsomi fáját jelképezi, a láncok
az angyalhajjal együtt a paradicsomi kígyóra, a fára felaggatott
díszek pedig a jó és a gonosz
tudás fájának gyümölcsére emlékeztetnek, az égő izzók pedig
a világ Világosságát, a kis Jézust
jelentik. A karácsonyfa benső-
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sége családi hangulatot teremt,a
megváltás derűjét árasztja ránk.
A családias hangulat jelen volt
kis közösségünkben is, ahogy
együtt, teljes szívvel és odaadással feldíszíthettük a fényekben
pompázó, kis Jézust váró karácsonyfánkat. A végén forralt
bor és meleg tea mellett csodálhattuk meg az elkészült karácsonyfát.
Mennyben lakó én Istenem,
könyörgök, légy mindig velem,
a te neved sóhajtozom,
karácsonyért imádkozom,
zárd be szívem a rossz előtt,
a jóra adj elég erőt,
álld meg karácsony ünnepét,
küldjed Jézus szeretetét.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek örömteli,
gazdag, szeretetteljes, istállószagú karácsonyt!

Boros Tünde

Olvasva Juhász Gyula Karácsony felé
című versét bennem is felelevenednek
az ünneppel kapcsolatos emlékeim,
élményeim, melyek maradandó hatást
gyakoroltak az életemre. Év vége van,
elfáradtunk az évi tevékenységekben,
de hónapról hónapra erőt merítve dolgoztunk, dolgozunk a holnapért, a jövőért.
Most az adventi időben, karácsony közeledtével próbálunk ráhangolódni az
ünnepre, ki-ki a maga módján. A civódások, a pártoskodások helyett próbáljunk önmagunk lenni, és ne a mások
elvárásainak próbáljunk megfelelni!
Örömteli várakozással éljük meg a karácsonyt, Jézus születését! Igen, így, felkiáltójellel.
Valamelyik nap érdekes beszélgetésnek
voltam a fültanúja. Egy szomszédos
asztalnál beszélgetőkre akkor lettem figyelmes, amikor egyikük kijelentette a
karácsonyról vitázva, hogy igenis, ez az
ünnep Jézus születéséről szól a keresztény ember számára, nem pedig átnevezett szeretetünnepről. Tény és való,
hogy hívő és nem hívő egyaránt várja
a karácsonyt egy jobb világ, egy szebb
élet reményével.
Gyerekkorom egyszerű, de szeretetteljes karácsonyai jutnak az eszembe.
Törekedjünk arra, hogy a mostani szeretetnek is legyen értelme, hogy ne az
egész évben elmulasztottat próbálja
furcsamód pótolni. Mert szükségünk
van a megértésre, a szeretetre, főleg a
nehéz időkben, mert nekünk itt Székelyföldön néha kijutott, de a mi erősségünk a konokságunk, a kitartásunk, a
ragaszkodásunk egymáshoz, a hitünk.
Ezt kell erősítenünk egymásban az eljövendő időben, az új esztendőben. Cs.
Szabó Lászlóval vallom: „Aki ezt a szülőföldet szereti, a legnehezebb emberi
sorsot szereti.”
De hát december van, és… „Szép Tündérország támad föl szívemben / Ilyenkor decemberben.”
Adjon az Úristen boldog, áldott karácsonyt, egy emberibb és szeretetben
gazdag új esztendőt!
Ferencz Csaba
polgármester
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RÁHANGOLÓDTUNK AZ ÜNNEPRE

Adventtől karácsonyig

E

z az időszak
hagyományosan az esztendő legbensőségesebb
időszaka. Karácsony
közeledtével
eltölt
bennünket az örömteli várakozás érzése.
A várakozás, a készülődés az adventi
időszak, az ünnepet
megelőző négy hét, a
karácsony megünneplésének szerves része.
Az advent jelképe
az adventi koszorú,
melynek hagyománya
lelki
megtisztulásra
is alkalmat ad, hogy
az ünnep csakugyan
ünnep legyen. Mi is
próbáltunk ráhangolódni az ünnepre, és
közösen elkészítettük
a csíkpálfalvi kultúrotthonban december
elsején a falu adventi
koszorúját, melyet az
idén is a falu központjában helyeztünk el.
Az ünnepre való készülődés folytatódott
december 15-én. A
Csíkpálfalva Egyesü-

Gyermekkorában úgy szerette, ha karácsonyra minden fontosabb munkát elvégez, ami
így is, úgy is rá várt. Annyi fát felhasogatott,
hogy csak vízkeresztkor kellett ismét fejszét
vennie a kezébe, és szíve szerint a házba is
mind behordta volna, hogy még a tudat se
zavarja a kényelmet, ami felfogása szerint elválaszthatatlanul a karácsonyhoz tarozott. A
téli vakációra kapott házi feladatokon is így
akart mielőbb túl lenni, csak az olvasnivalót
hagyta a karácsonyfa pislákoló fénye alá. Teljesen elvarázsolta a karácsony hangulata, és
a gyermek ebben a varázslatban élte ezeket
a napokat. Akkor még semmit sem tudott a
ﬁlozóﬁáról, az idő ﬁlozóﬁai megközelítéséről, de már ekkor tudatosan odaﬁgyelt arra,
hogy a gyorsan tovatűnő pillanatok egyikét
se szalassza el, mert azok visszatérésére egy
teljes évet kell várnia, és különben is, mit lehet tudni, milyen is lesz a következő. Nem
is a napokat, hanem a perceket tartotta számon, ami alatt még lubickolhat lelke az áhítatos hangulatban.
Fanyar mosolyra szalad a szája, ha eszébe jutnak ártatlan korszakának emlékfoszlányai.
Nem veti meg, nem is nézi le azokat, mint
ahogyan a régi idők divatját megmosolyogjuk, s benne akkori önmagunkat. Félreszaladó mosolyában csak az ül ki arcára, hogy
talán most is szeretné úgy rendezni dolgait,
mint akkor, bár tudja, hogy az ilyen hangulatnak és a kényelemnek semmi köze sincs
a karácsonyhoz. Élete felgyorsult, és a gyermekkor gondtalan rendszeressége lassan kimaradt. Nagyon szeretett volna mindennel
elkészülni azután is a karácsonyra, de mindig
közbejött valami halaszthatatlan. Egy darabig
zavarta ez az állapot, de hamar rájött, hogy
a hangulat és a kényelem erőszakos akarása éppen az igazi hangulatot, a belső békét
teszi tönkre. Már nem zavarta semmi, csak
csendben és békében lehessen. Minden más
tennivalót pedig éppen úgy végzett, mint az
év bármelyik napján.
Azon sem bosszankodott, ha éppen a szent-

Karácsony
JÓ GONDOLAT
estére osztották be szolgálatba. Azon a vidéken így hívják a karácsony előtti teljes napot.
Eleinte furcsállta is egy kicsit. Olyan érdekesen hangzott: „Szenteste reggelén” – például,
de próbálta megérteni a kifejezés logikáját.
Az ünnepek általában az előző estével kezdődnek. Ebben az esetben az este felcsúszott
az egész napra.
Egyszer éppen szenteste kora reggelén kellett indulnia. Mire a karácsonyi éneklők elindulnak, akkorra otthon leszek – gondolta.
Egy kicsit azon morfondírozott magában,
hogy miféle emberek lehetnek azok, akik
pont karácsonyra jönnek el otthonról. Anynyit mondott a főnöke, hogy valami vallásos
csoport, akik a világ zajától messze akarják a
karácsonyt eltölteni.
Repülővel érkeznek, és egy alkalmilag berendezett szállásra kell kivinni őket, körülbelül
húsz kilométerre a hegyek közé. Úgy értesültek, járható az út, ez vezet ugyanis egy felkapott turistaközpont felé is.
A csoport valóban érdekes volt. Minden második szavuk az Úr volt, akinek hol a mindent
előre tudását emlegették, aki ennek birtokában bölcsen irányítja a földi történéseket,
hol hálát adtak neki, olyan érdekes, kiforduló szemű égre pillantással. Ilyenek is vannak
– jegyezte meg magában, de ezzel már nem
sokat foglalkozott. Sietett, hogy még a teljes
besötétedés előtt lejöhessen a hegyről. Valamennyit késett a repülő is, aztán a csoportnak
is voltak útközben óhajai, így már nagyon eljárt az idő. Egy kicsit már idegesítette az elhelyezkedéssel járó értetlenkedés, de amikor
végre egyedül, üres autóbusszal elindult hazafelé, már csak a karácsonyra és az otthonra
tudott gondolni. Nem tudta, minek örvend

Elekes András

jobban, annak-e, hogy már hazafelé megy,
vagy annak, hogy a nagy hideg ellenére minden pontosan és jól működött a járművön.
A nyomásmérők mutatói katonásan beálltak
a hetes értékre, csak egy-egy rezdülésük jelezte, hogy a kiegyenlítő szelep is tökéletesen
működik. Már nem is bánta, hogy az egész
szenteste ezzel az úttal telt el, amikor otthon
is mozdíthatott volna valamit.
Önmagát veregette vállon önfeláldozásáért,
de gondolatai már otthon voltak. Az elmaradt otthoni előkészületet pedig csendben
másnap is elvégezhetik, csak éppen pihenjen
egy kicsit.
Pihenése ezzel máris elkezdődött, amikor
élesen pisszentő csattanást hallott hátulról. A
nyomásmérők mutatói pedig zuhantak. Késő
este, korom sötét, tizenöt fok hideg, körülbelül tíz kilométer a legközelebbi lakott területig, és még véletlenül sem találkozott senkivel
sem ezen az útszakaszon. Körbe-kereken
égig érő fenyők. Ott állnak, olykor egy-egy
kicsit lengedeznek, függetlenül attól, hogy
karácsony van-e, vagy rekkenő nyár.
Még nem tudta pontosan, hogy mi is történt.
A buszt rögzítette csak, és indult, hogy szembenézzen a meglepetéssel. Ezek a leghitványabb pillanatok – gondolta –, amíg az ember még nem tudja pontosan, hogy mivel kell
szembenéznie. És ha már látja is a hibát, nem
biztos, hogy van cserealkatrésze, és az sem,
hogy abban a helyzetben egyáltalán hozzáfére. Mert ami emelővel, szerelőgödörrel ellátott műhelyben viszonylag egyszerű, az kint
a szabadban, éjszaka, recsegő hidegben egy
kicsit kiábrándítóbb.
A csoport a világ zajától távoli szállásán örvendett a karácsony meghittségének, bent a

let meghívására a falu
apraja-nagyja
gyűlt
össze a falu központjába, hogy közösen
díszítsük fel a falu karácsonyfáját.
A gyermekek lelkes
odaadása, a felnőttek
segítsége meghozta az
eredményt. Pompás,
csillogó
karácsonyfa díszíti a falu központját. A gyermekek
és felnőttek egyaránt
megismerhették a közösségben átélt ünnepre való készülődés
örömét.
Hálás köszönet a
Zölderdő Közbirtokosságnak az anyagi
támogatásért, a segítő
asszonyoknak a ﬁnom, meleg fánkért és
a forró teáért. És köszönet mindenkinek
mindenért!
Az új esztendőben a
földre jött Istengyermek áldása és szeretete kísérje életünket és
munkánkat!
Csíkpálfalva Egyesület

faluban a kántáló gyermekek már rég hazaértek, és a pásztorjátékra készülődtek lázasan.
Itt még a vad motoszkálása sem hallatszott,
és a telefonos térerő is mintha kikerülte volna
ezt a völgyfeneket, ahol megfagyott ujjakkal a
széthasadt levegőtömlőt igyekezett kicserélni
valami használt ideiglenessel, amit több részből sikerült összeraknia, hogy a célnak pillanatnyilag megfeleljen. Ez aztán a karácsony!
– és már szidta a csoportot, a rendszert, a
gyenge minőségű anyagot, amiből az alkatrészek készülnek. Szidta a hangulathajhász
embereket, akik elvannak a maguk kényelmében, és gondolatai mélyén megfordult a
mindent előre tudó Úr is, szemei is érdekesen fordultak feléje, de nem éppen hálatelten,
még úgy sem, ahogy a csoport egynéhány
tagjánál látta.
Többórás kínlódás után sikerült újból elindulnia. Szemeit le sem vette a nyomásmérő
órákról, úgy tapogatózott befelé. A motor
szépen dorombolt, máskor megelégedéssel
gyönyörködött benne. Most a befúvók bátortalan melegének sem tudott örvendeni,
mert az nemcsak a meggémberedett ujjait
melegítette fel, hanem egy pár órája megdermedt lelkiismeretét is.
A templomokban már rég zengett az égi
glória, hirdette, hogy megszületett a Megváltó.
Lelkében a háborgást felváltotta a keserű
fájdalom. Próbatétel volt ez az élethelyzet
is. Előtte még hencegett magában, hogy
neki már nincs szüksége sem hangulatra,
sem kényelemre, neki úgyis bensőleg ünnep
a karácsony, és ebben a helyzetben mégis
bebizonyosodott: hangulatot és kényelmet
jelentett számára a meleg vezetőfülke, a
szolgálat csalóka tudata. Amikor azonban
ez egy pár órára is megszűnt, összeomlott
lelke nyugalma. Messze van, nagyon messze
a kiszolgáltatottságot, a bizonytalanságot
békével elfogadó lelkülettől. Legalább olyan
messze, mint a jövő karácsony, amit mindig
szebbnek, békésebbnek remél az ember.
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DECEMBERI NÉPSZOKÁSOK

Téli hiedelmek
Kedves Olvasó! Ha ezt a cikket olvassa,
akkor bátran kijelenthetjük, hogy túléltünk ismét egy sokadik világvégét. Nem
akarom kommentálni ezt a jóslatot, Ön
sok helyről kaphatott már információt
pró és kontra a 2012. december 21-i világvégéről, maradjunk is ennyiben.

E

nnek kapcsán jutottak eszembe a
decemberhez kapcsolódó babonák,
hiedelmek. A mai világban már sokkal materiálisabbak vagyunk ahhoz, hogy
babonák vagy hiedelmek szerint éljünk, a ﬁatalabb generációnak jelenthetnek érdekességet a következő sorok, de bízom benne,
hogy talán a felnőtt vagy már szép időket
megélt olvasóink is szívesen idézik fel az
emlékeikből.
Vágjunk is bele, persze előrebocsátom,
hogy a teljesség igénye nélkül csak párat sorolok fel.
December 13-án ünneplik a Lucák névnapjukat, ehhez a naphoz többféle hiedelem,
babona is tartozik, a mi vidékünkön a Lucanaptár-készítés a legismertebb, a lényege az,
hogy Luca-naptól karácsonyig megﬁgyelik
az időjárást, ez szerint az eltelt 12 nap időjárása megfelel az új év 12 hónapjának az
időjárásával. Ugyanilyen kalendáriumot le-

het készíteni hagymából, ezt már karácsony
napján kell csinálni, de vannak helyek, ahol
a szilveszterre esküsznek. A hagymát négyfelé vágjuk, szétszedjük ízekre, kiválasztunk
belőle tizenkét egészséges lemezt, sót szórunk bele, megjegyezzük, melyik cikk melyik hónapnak felel meg, meleg helyre teszszük, másnap reggel megnézzük, és amelyik

cikk kiszáradt a neki megfelelő hónapban,
nem lesz csapadék, viszont amelyik levet
eresztett, abban a hónapban lesz.
Még egy babonát megemlítek a Luca napjával kapcsolatban: az eladósorba került
lányok, ha Luca napján harangszókor belenéznek a kút vizébe, megláthatják a jövendőjük képét. Idén már lekéstek róla, de ha

nem kelnének el, a következő évben esetleg
kipróbálhatják.
Karácsonykor nem végeztek nehéz ﬁzikai
munkát, az asszonyoknak főzni és takarítani
volt szabad, a férﬁak a jószágoknak készítették elő a kóstot, megtakarították az udvart, a kapu elejét. Karácsony napja a család
ünnepe volt, nem mentek vendégségbe komákhoz, barátokhoz. Disznóból készített
étkek kerültek az asztalra, mert a disznó kitúrja a szerencsét, így szerencsés lesz a következő év, mákos tekercset ettek, mert azt
tartották, hogy sok pénzt hoz a következő
évre. December 28-a aprószentek ünnepe,
ezen a napon ágakból font korbáccsal mentek a legények férﬁak aprószentekelni.
Végiggondolva, a régi emberek, lehet, babonásak voltak, de azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy jobban együtt éltek a természettel, az ünnepeket egyszerűbben és
talán bensőségesebben tudták megünnepelni. Mert nem az ajándékok, a külső csillogás
volt a lényeg. Fontos volt szenteste misére
menni, megemlékezni Jézus születéséről,
mert ez a karácsony lényege!
Kívánok minden kedves olvasónak áldott
karácsonyt és békés, boldog új esztendőt!

Kánya Teréz

ÉRTESÍTŐ A RENDELŐBŐL

Ingyenes méhnyakrákszűrés Pálfalván
Kissé elhúzódó adminisztratív
előkészület után beindul januártól Pálfalván az ingyenes
méhnyakrákszűrés.

Ö

t éven át fut majd a program, ezalatt háromszor
is sorra kerülhet a 25 és
65 év közötti korosztály. Kétévente
jelentkezhetnek az érdekeltek, általános, de nem kötelező irányelv,
hogy lehetőleg az egyén születési
hónapjában kerüljön sor a vizsgálatra. Szerdánként 16 órától fogadjuk a pácienseket, előjegyzés alapján. Várjuk az önkéntes jelentkezőket, de telefonon keresztül is mozgósítunk majd. Január 12 és 19-e
munkanapnak számító szombat,
ezekre a napokra is előjegyzünk, elsősorban a 64-65 évesek közül, ők
ugyanis később már nem lehetnek
jogosultak ingyenes vizsgálatra.
Grippe elleni oltásunk van készleten. Az INFLUVAC nevű holland
készítmény krónikus vagy 65 évnél
idősebb betegeknek jár.
Megoldatlan a tetanusz elleni „emlékeztető” oltás beszerzése. Ezt
baleseti sérülések esetén kellene
a felnőtteknek beadnunk. A közegészségügyi igazgatóságnak nincs
pénzalapja a külföldi, drága, 40 lejes ﬁolára, csak terhesek számára
tudják a készítményt biztosítani.
Kár volt tehát a hazai gyártót, a
Cantacuzino intézetet bezárni, az

ugyanis 4 lejért állította elő ugyanazt a ﬁolát. Ezek után csak a sürgősségen lesz elérhető ez az oltás,
de kérdéses, mennyit tud a kórház
erre a célra költeni.
Az elektronikus recept kiírása
egyenetlen és akadozó. A bukaresti
központi szerver gyakran utasítja el
a recept érvényesítését. December
31-ig van még alternatíva a hagyományos receptek kiállítására, de
január elsejétől ez a lehetőség megszűnik. Túl korán erőltetnek olyan
fejlett rendszert az egészségügyi
ellátásra, amelyre még nincs meg
a befogadó technikai felkészültség.
Noha több nyugat-európai államban felhagytak már ezzel a módszerrel, mi nem okulunk a mások
hibájából, feltétlenül meg akarunk
győződni arról, hogy tényleg nem
működik, csak ne kerülne olyan
sok pénzébe az országnak ez a hiú
kísérlet...
A karácsonyi ünnepek alatt csak
december 27-e és 28-a munkanap,
egyébként folyamatosan működik
majd a családorvosi ügyeleti központ (Testvériség sugárút 16. szám,
a régi vérközpont helyén). Én december 25-én és 30-án teljesítek 24
órás ügyeletet a központban.
Áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok mindenkinek!

Tövissi Melinda

kozségi értesítő
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BESZÁMOLÓ AZ IDŐSEK NAPJÁRÓL

Gyerekeink rajzolták

Köszönjük!

C

síkpálfalva Önkormányzata és a
Pálfalva Egyesület az idén is – immár
hagyományosan – meghívót küldött az
idősek napjának megünneplésére. Október 21én, vasárnap szentmise nyitotta a rendezvényt.
Nélkülözhetetlen erőforrás, mely mindenki
számára elérhető.
Csintalan László plébános urunk felemelő szavai segítséget nyújtottak az öregséggel járó gondok méltó elviselésében. A szentmise végén
Ferencz Csaba polgármester úr köszöntötte a
résztvevőknek. Iskolás gyerekek verscsokorral
kedveskedtek, amit Pál Katalin igazgatónőnek

nepet, majd a terített asztalnak örvendhettünk.
Mindnyájunk szeretett „Rózsika nénije” most
is remekelt. Bár ő is ünnepelt volt, a nagyon
ﬁnom házi kenyér és töltött káposzta őt (és segítségeit) dicsérte. Újabb kedves meglepetések:
B. Emőke egy-egy tábla csokoládét ajándékozott, F. Erika pedig kitűnő süteményt készített
a tavaly még velünk ünneplő apósa emlékére.
Hát igen…, „ezek a ﬁatalok...” szintén hálás
köszönetet érdemelnek, akik olyan kedvesen,
ﬁgyelmesen felszolgáltak.
A családias, kellemes hangulat, nótázás, beszélgetés, az együttlét öröme nagyban köszönhető

Gergely Judit rajza
köszönünk. Az ünnepi áldás után csoportkép
készült. A kijáratnál szeretteink köszöntöttek.
A kultúrházban – szó szerint is – meleg fogadtatásban részesültünk, és a sokat mondó
piros szegfűszál most sem maradt el. Újabb
köszöntő szavak után vetítés idézte a tavaly ün-

a „háziasszony” Gál Marika könyvtárosunknak és polgármesterünknek, aki szintén mindvégig velünk volt. Mindenkinek köszönet a sok
munkáért, fáradozásért, gondoskodó szeretetért, a szép napért. Isten ﬁzesse!

Habina Mária

Csomortánban is ünnepeltünk

A

z idősek napja az
idős emberekről, az
ő tiszteletükről szól.
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és
annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos
tagjai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk.
Szükségünk van mindarra a nagy élettapasztalatra,
arra a higgadt bölcsességre,
amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra – ahogy tanítanak,
nevelnek bennünket.
Már hagyománnyá vált,
hogy évente egy alkalommal megtartjuk az idősek napját azért, hogy
kifejezzük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket
azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek
után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
November 11-én, vasárnap
szentmisével kezdődött az
ünnepség, amelyben plé-

bánosunk, Kovács Attila
köszöntőbeszéde mellett
Ferencz Csaba polgármester is szép szavakkal üdvözölte az időseket. A rendezvény ebéddel folytatódott.
Köszönjük Gál Edének a
mesemondást, a helyi zenészeknek a muzsikájukat és a
ﬁataloknak, hogy táncukkal
próbáltak jó hangulatot teremteni.
Kívánunk további jó egész-

séget, tartalmas, boldog
életet minden idős embertársunknak, hogy a jövő
évben is újra szeretettel
köszönthessük őket. Mindenkinek, aki részt vett az
ünnepség megszervezésében, köszönjük önzetlen
segítségét.
Támogatóink: Csíkpálfalvi
Polgármesteri
Hivatal,
Csomortányért Egyesület
és a Szellő Szálló.

Balla Réka rajza

Idősek napja Csíkdelnén
A hagyományokhoz híven a
Dolna Egyesület idén is megszervezte október 7-én az
idősek napját. Az ünnepség a
szentmise után az iskolában
folytatódott terített asztaloknál.
Kellemesen töltöttük el a napot
a 49 ünneplővel. Ugyanakkor
felköszöntöttük Delne legidősebb lakosát, Sárig Gyulánét
(Görgiczénét), aki most októberben ünnepelte 90. születésnapját.
A Dolna Egyesület nevében:

Birta Erika szociális munkás

Bende Henrietta rajza

Pálfalva község havi kiadványa
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