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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Nagy László: 

Adjon az Isten

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró 
kemencét,
üres vékámba
gabonát, 
árva kezembe 
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ 
ő küldjön,
hogy hitem széjjel 
ne dűljön,
adjon az Isten 
fényeket, 
temetők helyett
életet - 
nekem a kérés 
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem. 

Társadalom

Caritas: Mert jót tenni jó!

A Gyulafehérvári Caritas 22 éve létezik, a rend-
szerváltozás után hozta létre az akkori püspök,
Jakab Antal. Abban az időben dömpingsze-
rűen érkeztek a külföldi segélyadományok, és
a kezdeti időszakban csak ezeknek a logiszti-
kája foglalta le a szervezet tevékenységét. Per-
sze azóta eltelt sok idő, és elsődleges
feladatunk olyan programok lebonyolítása,
amelyek a szociálisan hátrányos helyzetű em-
bereken segítenek –  etnikumtól, vallástól,
kortól függetlenül. 

Vélemeny

Leltár

Lassan eltelik a 2012-es esztendő is, ilyenkor
jobb – és rosszabb – helyeken egyaránt mér-
leget készítenek, amolyan leltárt, amelyben
lajstromozzák mind a sikereket, mind a siker-
telenségeket. Valami hasonlóval próbálkozunk
magunk is, természetesen a teljesség igénye
nélkül.  Ami talán a legfontosabb: idén sem
enyhült a gazdasági-pénzügyi világválság.

Kultúra

Esztendő fordulóján

Boldogult legénykoromban a templom tor-
nyából búcsúztattuk az óévet. Egyik szilvesz-
terkor a kántorunk idő előtt lebetegedvén
nekem jutott a tisztesség, hogy a hangot
megadjam és a kórus énekét irányítsam.
Ekkor olyasmi mocorgott bennem, hogy talán
a papi hivatást kellene választanom.

Társadalom

Szilveszter a nagyvilágban

December 31-e Szent Szilveszter pápa ünnepe,
a Gergely-naptár szerinti év utolsó napja. Bár
eredendően keresztény ünnep, a világ minden
részén megtartják, de mindenütt máshogyan.
Míg nálunk éjfélkor, a himnusz hangjaira min-
denki megáll és elkomorul néhány percre, ma-
gába fordulva visszatekint az óévre, addig a világ legtöbb táján hangosan fogadják az óraütést.
Nevetés, üdvrivalgás, petárdák és tűzijáték jelzi az újév beköszöntét.
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A jövő évi első 
lapszámunk 
január 10-én 
jelenik meg.

BÚÉK 2013!
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December 27. János, Lázár, Teodor
December 28. Kamilla, Tódor, Ármin, Gáspár, Teodor
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp

A Kökényes 
karácsonyi műsora

A Kökényes együttes a di-
csőszentmártoni Mihai Emi-
nescu Művelődési Otthonban
december 27-én 18 órától tartja
hagyományos évadzáró kará-
csonyi műsorát, amelyen a
nézők többek között ízelítőt
kaphatnak az eddigi műsorok-
ból és a karácsonyi ünnepkör
népi szokásait is felelevenítik.

Albert Olga 
kiállítása

December 15-e és január
13-a között hétköznap 9 órától
13-ig látogatható a marosvá-
sárhelyi unitárius egyházközség
Bolyai téri 13. szám alatti ta-
nácstermében Albert Olga fest-
ménykiállítása.

Rendhagyó 
fotókiállítás

Gondolatok és tükröződések
címmel nyílt formabontó fotó-
kiállítás a marosvásárhelyi Ber-
nády tér 3. szám alatti
református esperesi hivatal ta-

nácstermében. Incze István
AFIAP fotóművész fotói Incze
Annamária verseit illusztrálják.
A kiállítás december 30-ig na-
ponta 9-13 óra között látogat-
ható.

Az Unitarcoop 
Alapítvány kiállítása

A kövesdombi unitárius
templom Bözödi György termé-
ben megnyílt az Unitarcoop Ala-

pítvány hagyományőrző csoport-
jának kézműves karácsonyi vá-
sára. A kiállítás és a karácsonyi
vásár december 16-tól 30-ig lá-
togatható hétköznapokon és
szombaton 9-13 óra között, va-
sárnap pedig a 11 órai istentisz-
telet előtt és után.

Szilveszteri 
Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat decem-
ber 28-án, pénteken este 7 órától
a Maros Művészegyüttes előadó-
termében tartja Kész cirkusz!
című zenés szilveszteri kabaréjá-
nak bemutató előadását. Szerep-
lők: Puskás Győző, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Boér Orsolya,
Cseke Péter, A. Kiss Andrea és
Szőlősi P. Szilárd. Dramaturg: Ba-
rabás Olga. Zenei vezetők: Szőcs
János és Nagy-Árkosi Árpád. A
következő előadások december
29-én és 30-án este 7 órától szin-
tén a Maros Művészegyüttes elő-
adótermében és december 31-én
este 6 órától a Kultúrpalota nagy-
termében lesznek. Jegyek elővé-
telben a Kultúrpalota, illetve a
Maros Művészegyüttes jegy-
pénztáránál kaphatók.

Kos: Ez a hét egy olyan utazással kecsegtetheti, ami a mun-
kájához kötődik. Lehet, hogy egy másik városból kap állás-
ajánlatot, amit alaposan meg kell fontolnia. Jó hírek
érkezhetnek egy régi barátjától, de arra ügyeljen, hogy ma-
radjon magánéleti szinten a beszélgetésük.
Bika: Jó híreket kap anyagi területen, ami a továbbiakra is
pozitívan hat ki önre. Van oka az örömre, mert így talán olyas-
mit is megengedhet magának, amit eddig nem is vett komo-
lyan számításba. A párjával számíthat néhány
összezördülésre, de szerencsére a türelme segítségével meg-
oldja a helyzetet.
Ikrek: A héten egy kulcsfontosságú kapcsolata kerül a fi-
gyelme középpontjába. Valószínűleg a párkapcsolatában vár-
ható kisebb-nagyobb változás, de nem kizárt, hogy egy
haragosával érett meg a helyzet a békülésre. Ami a munkáját
illeti, megtisztelő és visszautasíthatatlan ajánlatot kaphat.
Rák: Párkapcsolati problémák merülhetnek fel az életében.
Túlzottan görcsöl azon, vajon megtalálja-e a párját, és rendre
olyanokat választ, akik nem viszonozzák kellőképp az érzel-
meit. Legyen őszinte önmagához és a másikhoz is abban,
hogy mire vágyik. A munka frontján jó híreket kaphat.
Oroszlán: A szerelmi élete kerül a bolygók fókuszába, és biz-
tosra veheti, hogy egy percig sem fog unatkozni. Csak győzzön
válogatni az udvarlók között. Ha még keresi a párját, a hét
végén egy társasági eseményen megtalálhatja.
Szűz: Elsősorban az otthonával kapcsolatos ügyeket kíséri
szerencse a héten. Akár elintézendő ügye van, beruházásra,
felújításra gondol, vagy épp a családi viszonyai ápolására,
kedvező időszak ez, és a bolygók támogatását élvezheti. Ha
a párjával van rendeznivaló konfliktusa, szintén remek időszak
a mostani.
Mérleg: Eljött az ideje, hogy beiratkozzon arra a tanfolyamra,
amit olyan régen kinézett már, most akár kedvezményt is kap-
hat. Higgye el, nem fogja megbánni, ha újra beül az iskola-
padba. Az egyedülálló Mérlegek szerelmi életében pozitív
változás várható. Most költözésre is lehetősége van.
Skorpió: Talán bármit megtenne, hogy több pénzhez jusson,
és egy kockázatos pénzügyi manőver is a képbe kerül, de ne
vállaljon be túl nagy tétet. Hamarosan olyan munkalehető-
séghez juthat, amely kirángatja a gödörből. A szerelmi élet-
ében magasra csapnak a hullámok és a szenvedély, de lehet,
hogy az érzései ellentmondásosak.
Nyilas: Észrevehetted már magán, hogy mindent racionáli-
san akar megoldani. Ám jobb, ha tisztán látja, hogy döntése-
ink nagy része érzelmi alapú, még ha nem is tudunk róla.
Akkor lesz képes felülkerekedni az adott problémán, ha egy-
szerre használja az eszét és a szívét.
Bak: Energikus ön számára ez az időszak, és most érvénye-
sítheti az akaratát a magánéletében és szakmai téren is.
Szombaton a jegyébe lép a Nap, és hamarosan ön körül forog
a világ. Találja ki, milyen ajándékot szeretne az égiektől a szü-
letésnapjára, és ők teljesítik a kívánságát.
Vízöntő: Valakivel lezáratlan ügye van. Lehet, hogy nem is
emlékszik rá, mi, hol maradt félbe, de ezek a napok emlékez-
tetni fogják, és lehetőséget adnak arra, hogy kerek legyen
végre a történet. Így maga mögött hagyhat egy olyan érzelmi
blokkot is, mely eddig akadályozta abban, hogy szembenéz-
zen a valódi érzéseivel.
Halak: Változékony időszak ön számára ez a mostani, mely
jót és rosszat egyaránt tartogat. Ha kissé viharosnak, rende-
zetlennek éli meg ezeket az energiákat, az annak a jele, hogy
nagy változások vannak készülőben az életében, melyek har-
monikusabb körülményeket hozhatnak számára minden te-
rületen. Készüljön pozitív várakozással a szívében.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

szám alá, illetve elektronikus levélben a 
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

Péterfi József  grafikája



3. oldalTársadalom <<2012. december 27– 2013. január 2.

– Mesélj egy kicsit a Caritas-
ról. Kik is vagytok, kikért vagy-
tok?

– A Gyulafehérvári Caritas
22 éve létezik, a rendszerválto-
zás után hozta létre az akkori
püspök, Jakab Antal. Abban az
időben dömpingszerűen érkez-
tek a külföldi segélyadományok,
és a kezdeti időszakban csak
ezeknek a logisztikája foglalta
le a szervezet tevékenységét.
Persze azóta eltelt sok idő, és
elsődleges feladatunk olyan
programok lebonyolítása, ame-
lyek a szociálisan hátrányos
helyzetű embereken segítenek
–  etnikumtól, vallástól, kortól
függetlenül. Romániában tizen-
egy Caritas szervezet működik:
Hunyad, Fehér, Maros, Hargita,
Kovászna megyékben hangsú-
lyosabban, de Kolozs, Beszterce-
Naszód, Szeben és Brassó me-
gyékben is jelen vagyunk. A
Maros megyei szervezet ’95-től
kezdte meg tényleges tevékeny-
ségét, és jelenleg öt nagyobb
programunk fut: otthoni beteg-
gondozás, családsegítő-szolgá-
lat, Teréz Anya idősek nappali
foglalkoztató-központja, korai
nevelés és fejlesztés, valamint
az önkéntesek koordinálása.
Emellett időszakos projekteket
is szervezünk: katasztrófák ese-
tén gyűjtéseket, különböző kam-
pányokat, de ünnepi alkalmakra
vonatkozó programokat is.

– Az idősgondozásról, beteg-
ápolásról mesélj bővebben, konk-
rétan mi is a feladatotok?

– Beteg, idős személyekhez
járunk házhoz, akik ágyhoz kö-
töttek. Ez pedig úgy történik,
hogy orvos javaslatára kérnek
fel minket, hogy otthoni szak-
ellátásban részesítsük a szóban
forgó személyeket. Alapápolást,
ágy körüli higiénia megőrzését
biztosítjuk, és erre természete-
sen szakképzett alkalmazotta-
ink vannak: egészségügyi sza-
kápolók és idősgondozók. 

Az idősgondozásra külön
programunk van, a Teréz Anya
Foglalkoztató-központ, ahová
hozzávetőlegesen 250 személy
jár rendszeresen, akik különféle
tevékenységekben vesznek
részt: imacsoportokba, játékcso-
portokba tömörülnek, ahol kéz-
műves foglalkozásokat tartunk,
számítógépes kurzusok vannak,
de nyelvtanulás és tornaóra is
zajlik a hét minden napján.

– A gyerekek és fiatalok fel-
karolása is a feladatkörötök kö-

zött van. Milyen programjaitok
vannak számukra?

– Vásárhelyen két fontos
alappillére van a gyerekprogra-
moknak: az egyik a legkiseb-
beknek szól, ez korai nevelés és
fejlesztés név alatt fut, és a har-
madik életévet be nem töltött
gyerekeknek és szüleiknek szól.
Azért gondoltunk erre a pro-
jektre, mert ezzel a korosztállyal
senki sem foglalkozik, hisz a böl-
csőde tulajdonképpen gyerek-
megőrzőként működik. A mi
programjainkon viszont a gye-
rekekkel szakembereink –pszi-
chológusok, szociális munkások,
gyógypedagógusok – és önkén-
tesek foglalkoznak heti rendsze-
rességgel. Pozitív dolog, hogy a
résztvevők ezekre a tevékeny-
ségére jobbára szimbolikus ösz-
szeget fizetnek be, de az adott
család szociális háttere függvé-
nyében akár ingyenesek is le-
hetnek a szolgáltatások.

A másik, gyerekeknek, fia-
taloknak szóló program a csa-
ládsegítő szolgálat keretén be-
lül, többnyire vidéken működik.
Olyan tevékenységeket szerve-
zünk a kisiskolások, tinédzserek
számára, amely egyfajta pre-
venciós programnak felel meg.
Személyiségfejlesztő tevékeny-
ségek zajlanak, amely révén
próbáljuk egészséges életmódra
és gondolkodásmódra nevelni a
gyerekeket. Idejében kell elkez-
deni ezt, mert közismert, hogy a
gyerekkori nevelés megelőzi az
időskori problémákat. 

– Önkéntesek is segítik a
munkátokat. Hozzávetőlegesen
hány ilyen személy áll rendelke-
zésetekre? 

– A Maros megyei Caritasnál
70-80 mozgósítható önkénte-
sünk van, akik közül sokan idő-
szakosan segítenek be, de olya-
nok is vannak, akik folyamatosan
rendelkezésünkre állnak. Az ön-
kénteseink zöme fiatal, de az
időseket is bevontuk ebbe a pro-
jektbe, hisz így lehet őket leg-
jobban aktivizálni. Ugyanakkor
minden évben 3-4 külföldi ön-
kéntesünk is érkezik, és nagyon
nagy hasznukat vesszük egyes
programokban.

– Ki biztosítja számotokra az
anyagi hátteret?

– A Caritas költségvetése
több lábon áll. Mivel közhasznú
és akkreditált szervezet va-
gyunk, állami pénzekre pályá-

zunk minden évben. Emellett a
helyi és a megyei önkormány-
zatok is finanszíroznak, hiszen
törvény kötelezi őket arra, hogy
szociális ellátásban részesítsék
a polgárokat. Mivel nekik nin-
csenek saját szociális intézmé-
nyeik, ezért „vásárolnak”. Másik
anyagi forrás az uniós pályáza-
tok, de külföldi partnerintézmé-
nyek is segítenek. Ugyanakkor
kisebb, de inkább nagy cégek
támogatnak a társadalmi fele-
lősségvállalás program keretén
belül, de nem elfelejtendő, hogy
magánszemélyek is adakoznak.
Gondolom, nem meglepetés,
hogy az egyház is hozzájárul
külföldi kapcsolatai révén a ki-
adásaink törlesztéséhez. Ami
ugyan alacsonyabb nagyság-
rendű összeg, de időnként gyűj-
téseket is szervezünk, és a la-
kosok adójának 2%-ával is
pénzre teszünk szert.

– Nagyon jó PR-tevékenysé-
getek volt, amely a lakosok adó-
jának 2%-át próbálta a Caritas-
hoz vonzani. Milyen bejöveteletek
származott abból?

– A 2011-es évben a 2%-os
kampányból 100.000 lej körüli
összeg gyűlt össze, s bár ez a
költségvetésünk elenyésző ré-
sze, mindenképp segít. Ennek
az a hozadéka, hogy látjuk, van-
nak, akik megbíznak a szerve-
zetünkben, és bizonyítja, hogy
nem hiábavaló a munkánk. Ez
mindenképp megtisztelő érzés,
és a „szegény asszony két fillére”
is számít nekünk.

– A cégek, magánemberek
adakozási kedve mennyire vál-
tozott az évek során?

– Mivel mi keressük meg a
cégeket, mi kérjük a támogatá-
sukat, azt tapasztaltuk, hogy
van fogadókészség, több céggel
működtünk sikeresen együtt,
tavaly például gyerekek tábo-
roztatására adtak pénzt. Mivel

leginkább magyar nyelvterüle-
ten mozgunk, így zömében ma-
gyar cégek támogatnak, de van-
nak multinacionális cégek is
finanszírozóink között. Nem
tudnék konkrét tendenciát fel-
állítani az adakozási kedv vál-
tozására, de az biztos, hogy Ro-
mániában sokkal alacsonyabb
ez a külföldihez képest. Hang-
súlyoznám, hogy ez nem föltét-
lenül az itteni emberek menta-
litásából adódik, hanem a
külföldi kedvező adótörvény já-
rul hozzá az ottani adakozási
kedvhez. Emellett tapasztalata-
ink szerint nekünk is nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk a cé-
gek megszólítására, és a ma-
gánszemélyek bevonzására
egyaránt.

– Karácsonyra milyen jóté-
konysági akciót szerveztetek?

– A megszokott tevékeny-
ségek mellett a programok is
igyekeznek ünnepi hangulatot
varázsolni. Különféle foglalko-
zásokat szervezünk: kézműves-
kedés, karácsonyi díszek készí-
tése, mézeskalácsok sütése.
Ezen kívül két nagyobb akciónk
van karácsony táján: az egyik a
már évek óta jól működő cipős-
doboz-akció, amely a külföldi
partnereinkkel való szoros
együttműködés eredményeként
jött létre. Ez úgy történik, hogy
Németországban élelmiszercso-
magot pakolnak össze az ottani
családok, amelyek alapélelmi-
szereket – olaj, cukor, liszt, olaj,
rizs, pástétom – tartalmaznak,
és mi azokat szétosztjuk az itteni
rászoruló családoknak, szemé-
lyeknek, természetesen releváns
adatbázis alapján. Emellett az
Egymillió csillag a szegényekért
akciónk kapcsán begyűlt ado-
mányokból –35000 lej körüli
összeg gyűlt össze az idén –
élelmiszereket vásárolunk, és a
legrászorultabbak részesülnek
belőle. 

Pál Piroska

Leltár

Lassan eltelik a 2012-es esztendő is, ilyenkor jobb
– és rosszabb – helyeken egyaránt mérleget készíte-
nek, amolyan leltárt, amelyben lajstromozzák mind
a sikereket, mind a sikertelenségeket. Valami hason-
lóval próbálkozunk magunk is, természetesen a tel-
jesség igénye nélkül. 

Ami talán a legfontosabb: idén sem enyhült a gaz-
dasági-pénzügyi világválság, Európa ezen a részén kü-
lönösképpen nem. Ennek megállapításához pedig
nem szükséges komolyabb közgazdasági szakismeret,
ezt ki-ki naponta a saját bőrén tapasztalhatta. A kilá-
tások latolgatása helyett, újra az elkoptatott, de igen-
csak találó megállapítást kell ismételnünk: idén
rosszabb volt, mint tavaly, s jobb, mint jövőben lesz.
Legalábbis a nagy többség számára. A válság haszo-
nélvezői, a zavarosban halászók, a nyomor vámszedői
a következő esztendőben is megtalálják majd számí-
tásaikat, efelől ne legyenek kétségeink... 

A politikára rátérve – ami annak ellenére fontos,
hogy a választójoggal bíró erdélyi magyar polgárok
több mint fele közömbös iránta, bár a politikum dön-
téseinek következményei ugyanúgy érintik őket is,
mint a többieket –: az idei esztendő a kampányok
jegyében telt. Két választás – helyhatósági és parla-
menti –, illetve egy népszavazás nyújtott alkalmat,
lehetőséget a kampányolásra. Elegünk is lett belőle
hosszú időre. Hogy a kampányolók által kiváltott, sok
esetben a jogos csömörről most szót se ejtsünk. 

Magyar szemszögből tekintve a 2012-es esztendő
nem hozott sok újdonságot számunkra, mondhat-
nám: maradt minden a régiben, hisz továbbra sincs
autonómiánk, sem önálló állami magyar tannyelvű
tudományegyetemünk, sem magyar tagozatunk a vá-
sárhelyi orvosi egyetemen. Amiként elmaradt az er-
délyi magyar politikai rendszerváltás is. A jelenlegi
állapotok fenntartásában érdekeltek túl erősnek, a
„rendszerváltók” viszont túl gyengéknek bizonyultak
ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Legalábbis a vok-
sok – a nyáriak és a téliek – számarányai szerint. A
status quo fenntartásában érdekelt RMDSZ megsze-
rezte ugyan a magyar voksok bő 85 százalékát, de az
abszolút számok tekintetében minden idők leggyen-
gébb eredményét érte el, először kapott négyszáze-
zernél kevesebb szavazatot. Az a tény, hogy idén
erősen lebegett a léc, talán elgondolkoztatja az
RMDSZ vezetését is. Egyértelműen lépéskényszerbe
került a Szövetség, hisz ha így folytatja, a következő
választásokkor könnyen előfordulhat, hogy leveri...  

Most még sokan, elsősorban a csúcsvezetés tagjai,
meg a klientúra úgy gondolják, vége a világnak, hisz
bő másfél évtized után kimaradtak a bukaresti hata-
lomból, s mindabból, ami ezzel jár. (Egyébként azt,
ahogyan Markó, az RMDSZ-nek a kormánykoalícióba
történő kooptálása reményében felkínálta magát,
nos, azt tanítani lehetne... Igaz, a politikától teljesen
eltérő, a lényegét tekintve viszont mégiscsak hasonló
területen.) 

Egyesek számára talán valóban vége, de magának
az RMDSZ-nek mint politikai szervezetnek az ellenzé-
kiség lehet az esély és az alkalom arra, hogy megtisz-
tuljon, hogy rendezze sorait, hogy visszaszerezze
hitelét, és valamennyit egykori szavazótáborából. 

Majd meglátjuk... 

Szentgyörgyi László   Caritas: Mert jót tenni jó!
Interjú Molnár Józseffel, a szervezet kommunikációs igazgatójával
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Régi és mai év végi szokások...
Nagyernyében: 

Hajnalozás

Karácsony szombatján tartották a
legények. Előzőleg egy rendezőbizott-
ságot hoztak létre. Ezek fogadták meg
a zenészeket az egész karácsonyi ün-
nepekre. Ezután mind a bizottság,
mind a zenészek két csoportra oszlot-
tak, és a falut is két részre osztották.
Minden házhoz bementek, mert min-
den kapu nyitva volt. A Jánosokat és az
Istvánokat kihagyták. Mindenki ablaka
alatt elénekeltek egy-két nótát, a ze-
nészek kíséretével, miközben egy le-
gény a zene ütemére rázott egy vörös
krepp papírral bevont lámpát az ablak
előtt. A legtöbb helyen tetszés szerinti
pénzt adtak ki a hajnalozóknak, de vol-
tak olyan házak, ahol behívták a legé-
nyeket és a zenészeket. Miután
bementek, egy a legények közül a kö-
vetkezőket mondta:

„Kívánunk Istentől megáldott boldog
ünnepeket. Hogy miért ünnep nekünk
Karácsony? Engedjék meg, hogy röviden
elmeséljem: Krisztus urunk született ez-
előtt 2012 esztendővel, a betlehemi csil-
lag feltűnésekor. (Mindig a folyó évet
mondták!) A pásztorok a nyájat őriz-
getve, egybeülve, nagy fényesség támad
egyszerre fölöttük, és szózat hallatszik
az égből: Ne féljetek, mert nagy örömöt
hirdetek néktek. Megszületett a Krisztus,
a világ megváltója.

A pásztorok erre nagyon megille-
tődve, a karjukra bárányt, tömjént, mir-
hát véve elindultak a csillag irányába,
amelyik elvezette Betlehem városába.

Meg is találták ott egy istállóban.
Barmok jászolában volt a fekvő ágya, és
ki, amit vitt leraká elébe, ez legyen hát
a tisztelet jele. Mivel nekünk sem bárá-
nyunk, sem mirhánk nincsen, mi nem
vihetünk mást csak tiszta szívünket.
Tehát mi azért jöttünk ide tisztelt gazda,
hogy az ifjúságunk megemlítse mi is e
napnak a jelentősége.

Mielőtt eltávoznánk, kívánunk bol-
dog karácsonyi ünnepeket, mely szíve-
tekbe örökre vésve legyen” 

A háziak aztán megkínálták őket
itallal, kaláccsal, aminek az eredménye
az lett, hogy reggelre mind a zenészek,
mind a legények be is rúgtak. Délig el-
mentek aludni. A begyűjtött pénzt
pontosan felírták, az egyik legény írta,
a másik kezelte a pénzt.

Másnap reggel két-két hívogató le-
gény indult el felszalagozott hívogató
pálcákkal. Az egyik legény a következő
meghívót mondta:

Nemes és nemzetes jó urunk és asz-
szonyunk!

A mostani felserdült legénység hí-
vatja kegyeteket, kegyeteknek ifjait,
máma délután és este, holnap délután
és este, a kultúrotthon nagytermébe,

egypár tánc eljárására, és elnézésére.
Szívesen fogjuk látni, sőt el is fogjuk
várni.

A házigazda itallal és kaláccsal kí-
nálta meg a legényeket. Megfogva a
poharat, a másik legény a következőket
mondta:

E pohár a kezemben, áldás a szívemben.
Ürítem poharamat, elmondom áldásomat:
E háznak ura, gazdája, az Urat áldja.
Ki az Urat áldja, azt az Úristen megáldja
Minthogy megáldotta máig lépését Úgy
áldja meg fő gondviselőjét
Áldja meg dolgát, magzatját
Atyai szeretete töltse be szívünk minden
táját.

Ezután megitták a pohár italt, és tá-
vozni készültek, de távozás előtt még
ezt mondta az egyik:

Mielőtt eltávoznék innen, az Úr nevében
Boldog ünnepeket kívánunk továbbra is.

A hajnalozáskor begyűjtött pénzből
másnap délután tánc volt, ahova fize-
tés nélkül mindenki elmehetett. 

Istvánok és 
Jánosok köszöntése 

A tánc csak éjfélig tartott, mert
akkor a hajnalozó legények elmentek
a Jánosokat, és az Istvánokat köszön-
teni, ugyanúgy, mint ahogy azt a haj-
nalozásnál leírtuk. A különbség csak
annyi volt, hogy minden János és Ist-
ván behívta a hajnalozókat.

A legények egyike a következőket
mondta.

Mielőtt beléptem e ház ajtaján, megtu-
dakoltam, hogy a gazdát hogy hívják.

És hogy megtudtam, 
hogy ő István (János) lenne
Az én szavam elindul köszöntésére.
Az Isten éltessen István 
(János) gazda téged!
Bú s bánat ne legyen soha, a házad vendége!
És fenn ragyogjon mindig, Isten dicsősége!
Örömmel ez a ház, mindig tele legyen!
Élj sokáig István (János) méltó tiszteletben.

Ezután megkínálták a felköszöntő-
ket, és a legtöbbször zeneszó mellett
folyt a mulatozás.

A hajnalozókat tisztes távolból te-
kintélyes fiú csapat követte, szívükben
azzal a titkos vággyal, hogy minél ha-
marabb kerüljenek ők is be a hajnalo-
zók közé, ami aztán fokozatosan be is
következett. Nagyon szép szokás volt!

Kántálás 

Ez is sokáig élő szokás volt, amit
csoportosan gyakoroltak gyermekek,
felnőttek. Később csak a gyermekek
folytatták, úgy a múlt század közepéig,

aztán ők sem. Egy-egy csoport négy-
öt tagból állt, és házról házra jártak s
az ajtó előtt a Jézus születésével kap-
csolatos énekeket énekeltek. Legtöbb
helyen kaláccsal, gyümölccsel kínálták
meg a kántálókat, de adtak aprópénzt
is. Aki nem akarta fogadni a kántáló-
kat, az bezárta a kaput.

(A hajnalozók előtt viszont kinyitot-
ták ezek is, amikor hallották közeledni
őket.)

Karácsonyfa

Karácsony szombatján hozta az an-
gyal, de csak a XIX. század közepétől
jött szokásba. A kisebb-nagyobb fe-
nyőcsemetét a családanya, vagy a leg-
nagyobb lány díszítette fel néhány
„szaloncukorral”, almával, dióval. Öt-
hat gyertyát gyújtottak meg – később
fényszórókat – és akkor csengettek a
kisebb gyermekek számára, akik bol-
dogan rohantak be, és keresték az
„éppen akkor elillanó angyalkát”, aki
elhozta a karácsonyfát, és a rajta lévő
ajándékokat. Ma egyre pompásabb fát
hoz az angyal, gazdag díszítéssel, és az
alatta lévő ajándékok is alig férnek a fa
alatt. Ma már inkább a szemnek, mint
a szívnek kell tetsző legyen a kará-
csonyfa, és a gazdag ajándék, és sokan
talán el sem tudják énekelni a „Csendes
éj”, vagy a „Kicsiny Betlehemben” kez-
detű karácsonyi énekeket. Karácsony-
fát iskolai ünnep keretében az
egyházak is állítottak.          

Disznóvágás, disznótor

Ma szűkkörben tartják, de régebb a
módosabb gazdák meghívták a roko-
nokat, komákat, kománékat is. Maga a
disznóvágás korareggel kezdődött, mi-
után a „disznófogó” férfiak megittak
egy-egy pohár „fogó” pálinkát. Már a
disznópajtában a disznónak az első lá-
bára kötöttek egy kötelet, amit az
egyik ember tartott. A másik a fülét, a
harmadik a farkát fogta, és ennél fogva

ledöntötték a földre az állatot. Ekkor a
disznóölő ember egy jól ismert helyen
beszúrva a disznóölő kést, elvágta a
szívből kijövő nagy eret. A seben ke-
resztül elvérzett a disznó. A vért felfog-
ták egy „véres tálba”, amelyiket
rendszerint a háziasszony tartott oda.
Ezután szalmával megperzselték, las-
san, gondosan, hogy el ne égjen a
disznó bőre. Majd gondosan megmos-
ták, szalmacsutakkal, surlókefével,
közben levakarva egy éles késsel a bőr
felső rétegét. Közben a tűz mellett is
megittak egy két pohár pálinkát.

A disznó „felbontását” Ernyében
már a meleg konyhában végezték, el-
lentétben a háromszéki falvakkal ahol
minden műveletet kinn végeznek, akár
-30 fokos hidegben is. Persze a fülek és
a farok végét még kint megették a
munkálatokat végignéző gyermekek,
akik ilyenkor iskolába sem mentek. A
segítő asszonyok végezték a belek mo-
sását, „húrolását”. A háziasszony hamar
odatette sülni a „bontás” során elsőnek
kivett torokpecsenyét, hogy mire a
disznóölő végez a bontással, arra már
legyen készen a pecsenye (frisstokán)
is. A már előző este megtisztított hagy-
mát most felaprítják, kimérik a sót, a
borst, fokhagymát, ánizst, odateszik
főni a vért, májat, amiből aztán vérest,
májast, gömböcöt töltenek, mindenik-
hez megfelelő arányban adagolva a
disznó zsíros részeiből. A disznóölő
(Magyarországon böllér) időközben
szorgalmasan dolgozva előbb a hosz-
szúhúst vágja ki, amelynek bőrét a
gyermekek azonmód megeszik, majd
levágja a kisebb vagy nagyobb sonká-
kat, az oldalasakat, mindezt külön
rakva. Miután megszabadul a hústól a
szalonna – amelyikből ugyancsak tet-
szés szerint többet, vagy kevesebbet
hagynak meg –, azt az erre a célra elő-
készített cseber, vagy hatalmas vájt
teknő aljára teszi, minden darabot jól
megsózva, majd rárakja a már említett
hosszúhúst, sonkákat, oldalasokat, la-
pockákat, végezetül a zsírolvasztásra

szánt szalonnáról lehúzott bőröket,
disznófejet, amelyekből nemsokára
disznófő-sajt, illetve kocsonya lesz. A
húsok és a szalonna egy része nem
kerül a sózóba, mert azok nemsokára
feldolgozásra kerülnek, egy részükből
kolbász, másrészükből kiolvasztva zsír
lesz.

Időközben elkészült a torokpecse-
nye, amit puliszkával, vagy kenyérrel
fogyasztottak, ha korán történt a disz-
nóvágás savanyú uborkával, ha ké-
sőbb, miután már megérett a
novemberben eltett káposzta, akkor
savanyú káposztával. Előtte szilva, tör-
köly, menta vagy köményes pálinkát
ittak, utána bort. A villásreggeli és a
megszusszanás után folytatódott a
munka, most már a disznóölő és a
fogók nélkül. Megkezdődött a kolbász,
majd a véres, májas és a gömböc töl-
tése. A gömböcbe és a disznófő-sajtba
– utóbbit a disznó gondosan megmo-
sott, felfújt, megszárított húgyhólyag-
jába töltöttek – máshelyt fel nem
használható húsdarabokat, bőrt, mó-
csing darabokat tettek, hasonlóan a
gömböcbe is.

Csodálatos, ahogy az évszázadok
során, kialakult az a technológia, hogy
az állat minden porcikáját fel tudták
használni!

Időközben egy nagy fazékban folyt
a zsírolvasztás, a „tepertyű” kinyomás,
a májas, és véres hurka, valamint a
gömböc megfőzése, párhuzamosan az
agyas- vagy korhelylevessel, amibe a
disznó agya mellé, kolbászhúsból ké-
szített húsgombócok is kerültek. A fris-
sen elkészített májas és véres hurkából
másodiknak – az agyas leves után –
már sütöttek is.

Mire megjöttek a disznótorra meg-
hívott vendégek, a háziasszony, halál-
fáradtan ugyan, de boldogan kínálta
vendégeit a finomságokkal, hozzáadva
még a frissen reszelt tormát is, amit a
házigazda – ha történetesen szőlőse is
volt – a nemrég kiforrt újborral egészí-
tett ki. 
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Ez volt az idilli állapot, amit azon-
ban a XX. században lezajló két háború,
a román megszállás, majd a szocializ-
mus évei, bizony sokszor csak a család-
tagok részvételére korlátozott, de az itt
leírt menetrend szerint. A falu nagy ré-
szét kitevő szegény családok örvend-
tek, ha le tudtak vágni egy 100 kilós
disznót, és annak költségeit nagyon
beosztva fogyasztani, amíg tartott,
mellőzve a nagyobb disznótoros vacso-
rákat.

Adatközlők 2004-ben: Illyés
Gábor (1912–2007), Nagy Izabella (sz:
1921), Csiszér András (sz: 1933)

Marosszentgyörgyön:

Karácsonyi szokások 

Karácsony szombatján szinte min-
denki karácsonyfát díszít, majd este
vagy éjfélkor templomba megy, meg-
ünnepelni Jézus születésnapját. Kán-
tálni jártak régebb is és ma is.

December 24-én a gyermekek, 25-én
éjjel pedig a felnőttek. Hajdan szokás
volt a románok körében, hogy kará-
csony harmadnapján a legények lám-
pással mentek el a lányos házakhoz
énekelni. Ha a lánynak – és a háziak-
nak – tetszett az ének, szívesen fogad-
ták őket, amit úgy adtak tudtukra,
hogy lámpát vagy villanyt gyújtottak
az egész házban. A köszöntés után be-
hívták a fiúkat a házba, a lámpát kint
hagyták, hogy mindenki tudja, hogy
vendégek vannak bent. 

Az utóbbi évtizedekben a római ka-
tolikus egyház közössége azon igyek-
szik, hogy a régi szokások
megmaradjanak, és ne merüljenek fe-
ledésbe. Néhány éve a fiatalok egy cso-
portja karácsony előtt kilenc nappal
elindul Szentcsaládozni. Az előre fel-
iratkozott családokat egy képpel kere-
sik fel, amely a szent családot ábrázolja
és imádkoznak, énekelnek a család
tagjaival. Távozáskor a képet a család-
nál hagyják másnap estig. Ekkor –

ugyancsak ének és imádság kíséreté-
ben – elveszik a képet és a következő
házhoz viszik. Ez tulajdonképpen a
„Szállást keres a szentcsalád” hagyo-
mány felújítása. Ádám és Éva délután-
ján a kisiskolások előadása és
csomagosztás van a templomokban.
Utána a gyermekek – egy nagyobb
gyermek, vagy fiatal vezetésével – el-
indulnak a faluba kántálni az éjféli
szentmiséig. Ekkor a kisebbek haza-
mennek, a nagyobbak pedig részt
vesznek az Istentiszteleten, mely előtt
pásztorjátékot adnak elő. Az éjféli mise
után pedig több csoportban indulnak
el kántálni. Megtörténik, hogy a felé-
nekelt is csatlakozik hozzájuk. István és
János napján a hasonnevűeket köszön-
tik, ez is a karácsonyi ünnepkör része. 

Újévi szokások 

A román ajkú lakosság sorában szo-
kás, hogy újév hajnalán a gyermekek
köszönteni indulnak. Csengettyűkkel,

korbáccsal, és mindenféle zajkeltő
szerszámmal bemennek az emberek
udvarára és boldog, gazdag, újeszten-
dőt és egészséget kívánnak. Ugyancsak
az újévet köszöntik, és az ó évet bú-
csúztatják az éjfélkor meggyújtott ha-
talmas lángokkal égő tüzek a falu
határában lévő domboldalakon. Né-
hány családnál mai napig szokásban
maradt, hogy újév éjszakáján a gyer-
mekek fejével megérintik a gerendát,
azért, hogy nagyra és erősre nőjenek.
A magyarok nem mennek újévet kö-
szönteni, sőt az év első napján a nők
nem is mennek senkihez, mert a népi
hiedelem szerint ez szerencsétlenséget
hoz a ház lakóira. Azt is hiszik sokan,
hogy ha az újévben először nővel vagy
férfival találkozik az utcán ennek függ-
vényében lesz szerencsés vagy szeren-
csétlen abban az évben. 

Adatközlő: Baricz Lajos, maros-
szentgyörgyi plébános.

Csejden:

Táncmulatságok
A helyi református egyházközség,

kasszájának a gyarapítása érdekében,
többféle táncmulatságot szervezett a
múlt század elején. A jegyzőkönyvek-
ből megtudjuk, hogy például 1907.
december 31-én mulatságot szervez-
tek az óév búcsúztatására, amelyen a
belépődíj 50 fillér volt. A pénzt Iszlai
Mózes presbiter gyűjtötte, a bort pedig
a gondnok értékesítette. A begyűlt 45
korona és 60 fillért az iskola javára for-
dították.

1920-ban is szilveszteri mulatság
volt az iskola termében. Farkas Lajos
adott vacsorát a zenészeknek, Magya-
rosi Dénes tízórait és Kiss Lajos reggelit.
A bandát Kacsó Albert szállította Ik-
landról Csejdre és vissza. De ebben az
évben volt táncmulatság húshagyó-
kedd és húsvét tiszteletére is. Egy 1922.
január 8-án keltezett jegyzőkönyvből
arra is fény derül, hogy mennyi volt a

bálszervezők bevétele és kiadása. Iszlai
Kálmán, Jánosi István mint a karácso-
nyi és szilveszteri mulatságok „vőfélyei”
és Kacsó Albert pénztáros a következő-
képpen számoltak be a presbitérium
előtt: 

Bevétel:
- Karácsony másodnapi 
hajnalozásból bejött 4211 
- Sorsjátékból 260
- Karácsonyi mulatságból 1052
- Szilveszteri mulatságból 534
- Összesen 2267 lej

Kiadások:
- Cigányoknak 350
- Engedélyre 53,25 
- Petróleumra 8
- Sorsjátékra    64
- Iskolatakarításra   20
- Összesen   495,25 lej

Tiszta jövedelem: 1771 lej 75 bani.
A vacsorát jósszántukból adták a hívek. 

Karácsonyi szokások:

A kántálás nem volt szokásban
régen, csak néhány cigány család mű-
velte, és ma sem szokás. Karácsonyfát
viszont régen is állítottak és ma is állí-
tanak, mindenki lehetőségeihez mér-
ten.  

Újév köszöntése

Az újévet Istentisztelettel köszöntik
a csejdiek. Az újesztendő éjjelén a
presbitérium a toronyba vonul, ahol
egy újévi köszöntőt mondanak és elé-
neklik az „Ez esztendőt megáldjad”
kezdetű egyházi éneket.

Adatközlők: Kiss Antal (sz: 1951),
és Jánosi Zoltán (sz: 1955).

Nemes Gyula



Boldogult legénykoromban
a templom tornyából búcsúz-
tattuk az óévet. Egyik szilvesz-

terkor a kántorunk idő előtt le-
betegedvén nekem jutott a tisz-
tesség, hogy a hangot

megadjam és a kórus énekét
irányítsam. Ekkor olyasmi mo-
corgott bennem, hogy talán a
papi hivatást kellene választa-
nom. A sors másként rendelke-
zett, de az a két ének ma is itt
cseng a fülemben: „Óh, mily
rövid ez az élet, / Ragad min-
ket az idő: / Íme, ismét már
oda lett /  Éltünkből egy esz-
tendő! / Tekintsünk még utol-
jára  / Annak lefolyt
pályájára, / S áldjuk jó Iste-
nünket,  / Hogy megtartott
bennünket.”

Ezt követte az újévet kö-
zöntő ének: „Ez esztendőt
megáldjad, / Ez esztendőt
megáldjad, / Kegyelmedből,
Úristen!, / Bőséggel ékesít-
sed, / Bőséggel ékesítsed,  / Te
szent Jehova Isten! / Téged
áldnak, / Kik lakoznak e föld-
nek színén. / És a puszta he-
lyek is / Bőséggel, Halmok
áhítozódnak / Víg kedvvel. /
Boldog, kit magadnak vá-
lasztál, / Sionnak királya/”

A mindenkori kántor privilé-
giuma volt, hogy a torony aljá-
ban illő tisztelettel hallgatózó
népet köszöntse, eképpen:
Adjon az Isten minden jót, bort,
búzát, békességet, áldást és
szeretetet az új esztendőben!

Utána háromszoros Éljen!
következett. Aztán lebaktattunk
a szűk és a hótól igencsak csú-
szós lépcsőkön, és visszaballag-
tunk a felekezeti iskolába,
melyet az államosítás után kul-
túrházként használhattunk.
Koccintgattunk, előkerült némi
elemózsia is, aztán karéjba fo-
góztunk, középre állt a prímás,
és legalább másfél órán át éne-
keltük nemzedékről nemze-

dékre öröklődő dalainkat.
Aki nem dőlt ki, táncolhatott

kedvére. Volt úgy is, hogy a reg-
geli kúrálás végére értem csak
haza.  Nagyapám méregerős
szilvapálinkával fogadott:
„Éppen most itattam meg a
marhákat, rajtunk a sor, fiam!”

A változás óta háborús
hangzavarban, füstben-ködben
petárdázva búcsúztatják az újé-
vet, a közeli diszkóbár tetejéről
röppentyűk tízei színezik az
eget. Kétszer is pukkantanak,
himnuszolnak, pezsgőznek:
egyszer Erdély s utána Magyar-
ország éjféli idejében. Mostan-
ság már nem kapjuk magunkra
a nagykabátot, nem állunk ki

„tácsogni” az erkélyre, unjuk
már a művi zűrt. Inkább ülünk
csendben a lakásban. Megcsó-
koljuk egymást, felhívjuk
(ugyancsak köröttünk, itt, Vá-
sárhelyen élő gyermekeinket,
unokáinkat), fogadjuk a telefo-
nokat, köszöntjük az ismerősö-
ket. 

Hajnali három-négy körül
elunom a tévét is, az ágyban ol-
vasok, ezúttal háttérrádiózás
nélkül. Egy Dsida-vers kerül a
kezembe. Jó volna azt írnom,
hogy ezzel alszom el. Nem így
van. Eloltom a villanyt, és na-
gyon sokáig nézem az életemet
a sötétben.
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Jancsó Miklós

Erdély 
újrafelosztása

Színhely: olcsó lebuj 
Szereplők: Építkezésről munkaidőben ellógott munkások.

Az összeverődött asztaltársaságnál minden hazai nemzetiség
képviselteti magát. 

(A szereplők már néhány órája isznak, ki vodkát, ki mono-
polt, ki sört, ki likőrt. Halkan beszélgetnek – társalgásuk során
meglehetősen úri könnyedséggel keverik a román és magyar
szavakat. Sőt, időnként roma felkiáltások is színesítik az
amúgy – nyelvészek számára is minden bizonnyal – izgalmas
társalgást. Egyikük váratlanul az asztalra csap.) 

Egyikük: Testvérek! Osszuk fel újra Erdélyt! Mi, akik itt va-
gyunk, ca fraţi (mint testvérek). Tisztességesen. 

(A beszélgetés elhalkul. Erdély újrafelosztása még itt,
ebben a dohány- és pisiszagú kocsmában is azonnal feszült,
kínos légkört teremt.) 

Én (Diszkréten figyelni kezdek, közönyösen belekortyolok
hűsítőmbe, de közben izgatottan várom: mi lesz Erdély sorsa,
és az enyém benne. Gondolnak-e a fiúk például a magyar
egyetemre, vagy csupán gazdasági szempontok alapján esnek
neki a feldarabolásnak.) 

Egyikük: Akkor kezdjük... (Összehajolnak, élénken, de ci-
vilizáltan tárgyalnak. Időnként óvatosan körbepillantanak –
én ekkor gyorsan másfelé kezdek bámulni. Úgy látszik, érzik,
amiről beszélnek, az nem csupán sikamlós téma, de veszélyes
is lehet. Egyikük beledugja mutatóujját a vodkát kísérő ás-
ványvízbe és az asztallapra rajzolni kezd. Meresztem a sze-
mem, de hiába, pedig rendkívül izgat, jelentkezik-e, bár
szándék szinten, mondjuk, az autonómiatörekvés. De a kö-
vethetetlenül bevizezett asztallap őrzi titkát. Nem tudom be-
lőle sem Erdély jövőjét, sem az erdélyi magyarság
perspektíváját kitudni. Az izgalmas felosztás még egy darabig
tart, majd Egyikük – mintegy befejezéséül a jól végzett tör-
ténelmi aktusnak – megszólal: 

Egyikük: Igyunk erre. Aztán nyomás vissza dolgozni! 
(Az immár történelmet csináló férfiak ünnepélyesen, egy

hajtásra leöntik torkukon a minden bizonnyal jól megérde-
melt italt, zsebre vágják a cigarettájukat, öngyújtójukat. És
elindulnak az ajtó felé. A legutoljára távozó, idősebb munkás-
nak eszébe jut hirtelen valami: az asztallaphoz lép és tenye-
rével szétkeni az újra felosztott Erdélyt. Magamban
mosolygok: Lám, mit tesz a történelmi tapasztalat! 

A kocsma kiürült. Az újra felosztott Erdély földrajzi, etnog-
ráfiai stb. térképe helyett egy szétmázolt, dohányhamuval be-
szórt kocsmai asztal bámul vissza rám. Közönyösen, hidegen
jelzi: Barátom, te ebből a buliból is kimaradtál. Mint egyéb
történelmi és nem történelmi bulikból. Két nagy lehetőség,
két út között választhattunk – mondogatta tréfásan nemze-
dékem – az egyik az alkoholizmus, a másik út – járhatatlan. 

A dzsungel törvényei kegyetlenek, de célirányosak. A tár-
sadalom törvényei csak kegyetlenek. Hiszen mi még csak el
sem vétettük az ugrást, mint Akela, a dzsungel farkasa. És
mégis...)

(A kényelmetlen hős című kötetből)

Bölöni Domokos

Esztendő fordulóján

Dsida Jenő

Hideg téli est

Életünk hulló karácsonyfáján
halkan repesnek a lángok.
Fölöttünk és bennünk hömpölyög
a hidegáramú csönd.

Mosson ki, vigyen magával
fodros hátán mindent, ami volt:
esdő várakozások meddőségét,
kulcsoltkezű, hasztalan imákat.

Hópárnás nagy fenyők alatt
üljünk le a törpék közé,
burkolózzunk a hallgatásba
s húnyjuk le félig a szemünket.

S míg csillagok kezdenek pislákolni,
töprengjünk az eljövő felől:
hogyan kellene megszólalni?
S mindent elülről kezdeni?

Kucsera Jenő m
űve

Kucsera Jenő m
űve
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DINOSZAURUSZ

Igen sokféle dinoszaurusz létezett, ezért külön
tárgyaljuk őket.

A növényevő dinoszauruszoknak akkora étvá-
gyuk volt, hogy képesek voltak megenni fejenként
akár ötven köbméter karfiolt vagy kelkáposztát is,
uzsonnára. Érdekes evolúciós furcsaság, hogy leg-
többjük a nyakával emésztett, ezért folyton kor-
gott a gyomruk. 

A húsevő dinoszauruszok húst ettek, meg nagy
ritkán szójafasírtot. Mindjük közül a legfélelmete-
sebb a Tyrannoszaurusz rex, alias zsarnokgyík. Ez
olyan vad volt, hogy gyakran a saját anyja kloáká-
ját is szétmarcangolta, még tojás korában.

Éltek továbbá tollas dinoszauruszok is, akiknek
nem volt könnyű életük, mert társaik folyton gú-
nyolták őket, és a gonosz dinócsemeték kitépdes-
ték a tollaikat, amikor indiánosdit játszottak.

A dinoszauruszok népes családjába tartozott
még a vicces nyusziszaurusz, aki húsvétkor mindig
pirosra festette a többiek tojásait, akik ezt nem
nézték jó szemmel, és ott taposták el, ahol érték.

Mivel akkortájt még se kábeltévé, se internet
nem volt, a dinoszauruszok egyszer csak elkezdtek
baromira unatkozni. Ezért összebeszéltek, és a
kréta időszak végén, kábé 65 millió évvel ezelőtt,
egy esős vasárnap délután fél háromkor kihaltak.

Egyes múzeumokban ma is láthatunk dinosza-
uruszokat. De nem valami nagy élmény: alig mo-
zognak, és rettenetesen soványak.

INDIÁN

Azért hívják őket indiánoknak, mert a gügye
Kolumbusz azt hitte, hogy Indiába jutott, amikor
megérkezett hozzájuk a fiúkkal. Már a kezdetektől
igen feszült volt a hangulat a telepesek és az indi-
ánok között, mert az őslakosok meglehetősen fa-
ragatlanul viselkedtek, kézzel ették a bölénypúpot,

és a szalvétát hírből sem ismerték, ahogy Botticelli
munkásságát sem. Ez utóbbi főleg az itáliai mat-
rózok körében váltott ki nemtetszést.

Az indiánok a fentieken kívül a kalendáriumot
sem ismerték, ezért vannak olyan idióta neveik,
mint pl. Fürge Szarvas, Lomha Káposztalepke vagy
Messzire Szálló, Mindig Célba Találó Pángalaktikus
Kúposfejű Nyílvessző.

Rengeteg kretén szokásuk volt. Hordákba tö-
mörültek, mint az állatok, kiválasztottak maguk
közül egy szerencsétlent, levágták kezét-lábát, és
kinevezték törzsfőnöknek. Vagy, ha egy indiánnak
megtetszett egy másik indián vagy egy fehér
ember haja, akkor kérdezés nélkül levágta neki fej-
bőröstől és hazavitte emlékbe.

Jézus helyett egy Manitu nevű fószerben hit-
tek, és azt gondolták, hogy haláluk után valami
Örök Vadászmezőkre jutnak, ahol ki van írva a ka-
pura, hogy uff.

A leghíresebb indián Winnetou, aki szintén
nem lehetett egy észkombájn, mert a többi indi-
ánhoz hasonlóan mindig egyes szám harmadik
személyben beszélt magáról, mint egy kétéves
gyerek. Ezen kívül feltehetőleg faciális idegrideg-
ségben szenvedett, mert Karl Marx szerint arcizma
se rándult soha.

Aki ennél is többet szeretne megtudni az indi-
ánokról, az lapozza fel a Nagy Indiánkönyvet, vagy
üsse be a gúgölbe azt, hogy apacs.

ZONGORA

Először is: valahányszor költöztetni hívnak,
mindig az legyen a legelső kérdésünk, hogy van-
e zongora, mivel rohadt nehéz.

A zongora egy hangszer, de ez már messziről
látszik, mert zongoraformája van. 88 billentyű van
rajta; ezt mindig ellenőrizzük le, valahányszor zon-
gorát veszünk, mert amelyiken akár eggyel is több
vagy kevesebb van, az gagyi hamisítvány. Az is
gyanakvásra ad okot, ha két vagy kilenc lába van,
mert az eredeti zongora háromlábú, de ez nem hi-
ányosság, mint, például, egy kutyánál; így találták

fel, és kész.
A billentyűkön kívül találhatók rajta pedálok

is, amelyek funkcióit nem árt megtanulni, ha zon-
gorázni készülünk.  Elrettentő példaként felhoz-
hatjuk a francia Richard Haggyámán esetét, aki
kezdő korában egy bécsi zongoraverseny finisében
a fék helyett véletlenül a gázpedálra lépett, és ti-
zenkét vájt fülű melomán nézőt taposott halálra.

A zongora a bérgyilkosok kedvenc hangszere,
lévén hogy zongorahúrral remekül meg lehet foj-
tani bárkit, másodpercek alatt.

Ja, meg zenélésre is alkalmas a zongora, pél-
dául, lehet rajta állva hegedülni, amikor le van
csukva.

HOLD

A Hold a Föld egyetlen holdja, de nincs neve,
illetve ez a neve, hogy Hold. Ez olyan, mintha pél-
dául a Marsot úgy hívnák, hogy bolygó.

Kábé négyszázezer kilométerre van a Földtől,
ami elég nagy távolság, pláné biciklivel vagy gya-
log. Ha ezt átszámoljuk fényévbe, akkor azt kap-
juk, hogy mindössze 1,3 fénymásodpercre van ide.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha, tegyük fel,
arab terroristák felrobbantanák a Holdat, azt mi
csak 1,3 másodperccel később látnánk.

A Holdnak nincs légköre, ezért nappal is éj-
szaka van, ami elég lehangoló, valószínűleg ezért
se lakik ott senki. Ráadásul a nehézségi gyorsulás
csak körülbelül hatoda a földinek, emiatt teni-
szezni sem lehet normálisan. Habár az is igaz,
hogy a Holdnak mindig ugyanaz az oldala fordul
a Föld felé, ergo megtörténhet, hogy a másik felén
állandóan utcabálok és sörfesztiválok vannak.

Az egyetlen olyan égitest, ahova az ember el-
jutott. Az akkortájt a karrierje csúcsán levő Louis
Armstrong kellett volna menjen, hogy trombita-
szóval köszöntse az esetleges holdlakókat, de a ki-
lövés előestéjén belázasodott, ezért az öccse, a kis
Neil utazott helyette.

DIÓ

A dió vagy diófa a diófélék vagy diófafélék csa-
ládjába tartozó nemzetség. A génusz latin neve
Juglans a Jovis glans, azaz „Jupiter makkja”. Nem
csoda hát, hogy a dió erős afrodiziákum, már Kle-
opátra is dióolajjal kenegette a szeméremajkát és
az aranyerét.

A dió összetétele igen komplex, csak úgy tob-
zódik ásványi anyagokban és vitaminokban. Sok
benne a telítetlen zsírsav és az antioxidáns, ezért
a terminátorok is előszeretettel fogyasztják. Kal-
cium, vas, cink, magnézium, foszfor, réz, mangán,

szelén – mind-mind ott lapul a dióban. Szeléntar-
talmát az elektronikában is hasznosították: mivel
a szelén félvezető, ezért az első diódák dióból ké-
szültek. Az is nyilvánvaló, hogy a közismert kana-
dai énekesnő, Celine (ejtsd: szelén) Dion
névválasztása sem véletlen.

Néhány tanulmány szerint napi egy uncia
(kábé másfél marék) dió elropogtatása segít meg-
védeni a szívet a betegségektől. Diót fogyasztani
sose késő – erre japán kardiológusok jöttek rá, akik
szívátültetés vagy by-pass-műtét előtt diógázzal
altatják el a pácienst. 

A diófa számos házikertben megtalálható.
Nem véletlenül, hiszen lombja kövér árnyékot ad,
jellegzetes illata belengi a környéket, alatta üldö-
gélni, elmélkedni, olvasgatni, szerelmeskedni,
halat pucolni, tyúkot belezni, nyári napokon reg-
gelizni, szipkát faragni, terveket kovácsolni, józa-
nodni rendkívül kellemes. Az öngyilkosok is
kedvelik, közülük sokan lógatják fel magukat egy
hangulatos diófára.

Dancs Annamari egyszer diónak öltözött egy
farsangi mulatságon. Szemtanúk szerint nagyon
édibédi volt.

MICHAEL JACKSON

Minden idők legnagyobb előadóművésze. A
popkirály. A legfehérebb néger. Az amerikai
Zámbó Jimmy.

Milliók rajongtak érte világszerte. Egy brit fej-
váladék-kutató egyszer kiszámolta, hogy egyetlen
Michael Jackson-koncert alatt elfolyt takony- és
könnymennyiség háromnegyedig töltene meg egy
olimpiai medencét. 

Thriller című albuma több mint százmillió pél-
dányban kelt el világszerte, ez vitathatatlan re-
kord. Persze, a nyolcvanas években még nem
lehetett zenét letölteni a netről, és a bakelitlemezt
sem lehetett lemásolni otthon, maximum a borí-
tóját vékony zsírpapírra.

Híres tánca a moonwalk, amikor úgy megy,
mintha jönne, de nem olyan nagy kunszt, néhány
deci szilvapálinka után frissen felmosott linóleu-
mon viszonylag könnyű megcsinálni.

Az amerikai titkosszolgálat (United States Sec-
ret Service) emberei végeztek vele, akárcsak an-
nakidején Marilyn Monroe-val, ráadásul
ugyanabból az okból kifolyólag: a híres színésznő-
höz hasonlóan Michael Jackson is az elnök titkos
szeretője volt.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

LÜKEPÉDIA
- AVAGY AMI A WIKIPÉDIÁBÓL KIMARADT -
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Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!

Reklámozzon 
a Központ hetilapban! 

Bővebb információkért forduljon hozzánk 
a 0265-250.994-es telefonszámon vagy a 
kozpont@kozpont.ro e-mail címen!

Fodrászokat keres 
a Paris Beauty Center.

Érdeklődni a 0723.231.293. telefonszámon.

A Tjobs toborzó cég német nyelvtudással rendelkező
értékesítő tanácsadót keres (International Sales Consultant). 

Ha jó kommunikációs és tárgyalási képességgel
rendelkezel, folyékonyan beszélsz németül, várjuk
jelentkezésedet az alábbi e-mail címre:
erika@tjobsrecruit.com vagy a 0265.266.199-es
telefonszámon.

A Tjobs.SA toborzó cég webprogramozót keres. 
Elvárások: 3 év PHP és MYSQL tapasztalat, jó angol nyelvtudás.

Előnyt jelent: Javascript, Ajax, Jquery, Css, Html
ismeretek. Várjuk jelentkezőket az alábbi e-mail
címre: erika@tjobsrecruit.com vagy a 0265.266.199-
es telefonszámon.

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0744.253.026.
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik 
oldalát is.

Fizessen elő a Központ hetilapra!
Részletek a lap hasábjain
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Utak a… na, 
hova is? 

A Romániát átszelő páneu-
rópai közlekedési folyosók meg-
egyeznek a transzeurópai
közlekedési hálózatokkal, de a
szomszédos országok közötti
fővárosok google-maps által
megadott legrövidebb útvona-
laival is.

A légi közlekedésnél egyér-
telmű: Bukarest Otopeni repü-
lőtere.

A vízi közlekedésnél is
egyértelmű: Konstanca Fekete-
tengeri kikötő, ill. a Duna a
Duna – Fekete-tenger-csator-
nával együtt, ill. a tervezett
Duna – Argeș – Bukarest hajóz-
ható csatornával.

A Románián áthaladó szá-
razföldi európai közlekedési fo-
lyosókról fogunk az
alábbiakban szólni, hisz a jövőt
ez fogja meghatározni, erre
fognak az európai nagyok pénzt
adni, erre, és más útvonalakra
nem. Jó lesz tehát már most
ezekhez tartanunk magunkat!

A 9-es számú folyosó észak
– dél irányultságú: Helsinki,
Klaipeda, Kalinyingrád balti-
tengeri kikötővárosokat köti
össze délkelet-európai (értsd:
balkáni) kikötővárosokkal:
Ogyessza, Alexandroupolis. Ro-
mániában Ungheni – Jászváros
– Bukarest – Giurgiu útvonalát
jelentené ez. 

Vasúton a 600-as számú fő-
vonalnak felelne meg Ungheni
– Jászvásár – Făurei között, a
700-as fővonalnak Făurei – Bu-
karest, ill. a 9o2-es mellékvo-
nalnak Bukarest – Giurgiu
között. A felújítási munkálatok

még el sem kezdődtek, ám lesz
itt munka bőven, mert ezek a
vasútvonalak nincsenek villa-
mosítva és csak bizonyos szaka-
szokon duplák. Az európai
követelmények azonban előír-
ják továbbá az 1.2 kilométeren-
kénti önműködő
térközjelző-berendezéseket,
minden aszfaltozott vasúti át-
kelő automatizálását, sebesség-
től függetlenül legalább 1
kilométerről aktivált piros fény-
villogókkal és hangjelzéssel, és
a 120 km/h-s sebességet, vala-
mint automata váltókat, fény-

jelzőket is külön minden vágány
számára. A költségek azonban
nem lesznek túl magasak, hi-
szen alföldön a legolcsóbb a
vasút, nyílegyenesen építhető,
kanyarok és emelkedők, bármi-
féle földrajzi akadály (települé-
sek, árterek) nélkül... 

Hidak, mik 
összekötnek…

Azt azonban már most
hozzá kell tennünk, hogy Gră-
dişteanál az Argeş-hidat 2005-

ben árvíz – valójában a híd tar-
tópillérénél túl közel kaparó du-
biózus kőfejtők vitték el, ezt a
megrongálódott hidat már le is
bontották (az építő által szava-
tolt 100 esztendős garanciája
amúgy is már rég lejárt), ám áll
mellette egy újabb, még Csiáó
idejéből, aminek a déli lejáratát
több mint 22 éve még mindig
nem fejezték be (nem fejezték
be, mert 2005-ig jó volt a régi
híd is)... Ugyanakkor azt se fe-
lejtsük el, hogy Bukarest vasúti
körgyűrűjének villamosítását az
elmúlt 22 évben lopkodták el,

orvkezek szedték suttyomban
szét, az éj leple alatt, de a ható-
ságok tudtával, „tehetetlensé-
gével”, szemhunyásuk közepett,
mára már csak a vasút mentén
az égnek csonkán meredő be-
tonoszlopok maradtak. 

Autópálya ezen az útvona-
lon Bukarest – Ploiești között
használható.

Vaspályák 

A 4-es számú folyosó nyugat
– délkelet irányultságú: Drezda,
Nürnberg németországi nagy-
városokat köti össze délkelet-
európai (értsd: balkáni)
kikötővárosokkal: Konstanca,
Isztambul, Thesszalonika.

Vasúton: Kürtös – Arad –
Déva (a felújítási munkálatokat
ez utóbbi szakaszon már el is
kezdték) – Szeben – Olt-völgye
– Râmnicu Vâlcea – Bujoreni –
Vâlcele (ez utóbbi szakaszt
1979-ben kezdték el építeni, de
1990-ben leálltak, 38 km, s
noha a munkálatok 90%-a
megvolt és még ma is áll, már
amit az 1991-es nagy esőzések
következtében a földcsuszam-
lások itt-ott el nem mozdítot-
tak, ill. az emberek el nem
lopkodtak, no meg a természet
be nem nőtt, sajnos vasút nél-

kül, mert az eredeti tervek sze-
rinti 120 km/ó-s közlekedésre
lefektetett síneket 2004-ben
Adrian Năstase akkori minisz-
ter-elnök parancsára felszed-
ték. Itt található az ország
legimpozánsabb vasúti építmé-
nye, a Topolog-viadukt: 48 m
magas, 1.440 m hosszú, és
most képzeljék el dupla villa-
mosítottként, ahogy az eredeti
tervek szerint megépítették, és
rajta egy, a szabályok szerinti
leghosszabb lehetséges, 500 m
hosszú, azaz 20 személyvagon-
ból álló, 120 km/ó-s sebesség-
gel közlekedő vonattal) –
Piteşti – Bukarest – Konstanca. 

Ugyane folyosó déli leága-
zása:

217-es mellékvonal Arad –
Temesvár között, 9oo-as fővo-
nal Temesvár – Domásnya-
hágó – Drobeta – Krajova
között, ill. 912-es mellékvonal
Krajova – Calafat között –
épülő Duna-híd... 

A vasút itt is csak bizonyos
szakaszain dupla, a hegyeken át
biztos, hogy nem az, és csak
Krajova – Calafat között nincs
villamosítás. A romániai vas-
utak fővonalain a duplázási-vil-
lamosítási-automatizálási
munkálatokat az 1990-es rend-
szerváltáskor állították le: azóta
egyetlen kilométert sem dup-

Irány Európa
Ó, de merre és hogyan, kedves jó lovam? Biciklivel hajtsam magam? ...amit Kolozsváron a Sapientia – EMTE környezetföldrajz
szakán sem adnak elő a hallgatóknak a nagy tudós doktorok, de valójában már egy IV. osztályos diáknak tudnia kellene...
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láztak, s nem is villamosítottak:
a vasúthálózat a fővonalakon
tehát ma is megmaradt finom-
vegyesnek, azaz bizonyos sza-
kaszain múlt századbelinek... 

Van tehát mit felújítni raj-
tuk, hiszen az európai előírás a
következőket kéri: beton-bor-
dák (mert a fa hamar elkorhad
és nem bír túl nagy terhelést),
összehegesztett sín-elemek
(hogy suhanj, ne kattogj), villa-
mosított, dupla, automatizálás:
fényjelzők minden egyes aszfal-
tozott átkelőnél, önműködő tér-
közjelzők 1.200 m-ként (hogy
két állomás között a vonatok
egyik a másik után haladhassa-
nak), automata váltók, 120
km/ó. Jelenleg ezek a feltételek
csak Bukarest – Konstanca kö-
zött érvényesülnek, érdekes
módon leszámítva a Duna-hi-
dakat, melyek felújítására a
román állam a nagy európai
milliárdokat mégis bezsebelte,
pedig ezeken a Duna-hidakon a
vonatoknak sebességkorláto-
zása van, noha ugyanezen hida-
kon az autók például
mindenféle sebesség-, ill. súly-
korlátozás nélkül haladhatnak
át.. (Egy kissé igencsak bugyuta
elmém szerint azt jelenti ez,
hogy nem is igazán a híddal
van gond, hanem a rajta
lévő vasúttal.) 

Autópályák?

Autópálya ezen az útvona-
lon Arad – Temesvár, ill. Pitești
– Bukarest – Konstanca között
használható, de már félkész ál-
lapotban áll Szeben – Déva kö-
zött...

Magyarországon az európai
közlekedési folyosók mind elké-
szültek: autópályák, ill. dupla-
villamosított-automatizált-nag
y sebességű vasútvonalak ha-
ladnak e vonalakon, fejlődik is
az ország rendesen... Romániá-
nak viszont bőven van mit még
felújítania, feltéve, ha gyökere-
sen átalakítja közbeszerzési-pá-
lyáztatási rendszerét (ez csak
politikai akarat kérdése), amit
ma is kritika ért, és pénzstop!
Ne is csodálkozzunk, hogy ilyen
lassan haladnak a munkálatok-
kal: nálunk a legnagyobb a bü-
rokrácia, a korrupció, és a
világon soha sehol nem épül-
tek-épülnek olyan drágán autó-
pályák, mint nálunk! De kit
érdekel ez? A külföldi pénzinté-
zeteket, ahonnan a nagy köl-
csönöket az ország vezetői erre
felvették, csak az érdekli, hogy
a nagy kölcsönöket kamatostúl
mind visszakapják, addig érde-
kük lesz, hogy országunk ne
menjen csődbe... – kölcsönök

visszafizetése nyilván a pórnép
zsebéből... Miközben az autó-
pálya-építés munkálatai árának
több mint fele zsebekbe megy,
nem a reális költségekre!!!

A Párizs – London között
közlekedő Eurósztár a repülőjá-
ratok réme: a légvonalban mért
300 km-s távolságot 2 ó alatt
teszi meg, 575 km/ó-s maximá-
lis sebessége világrekord – sze-
mély szerint én nem ajánlom
senkinek: 100 km/ó-s sebesség
fölött a táj pszichológiailag él-
vezhetetlen, a vonatot ekkor
gyakorlatilag már nem is vezeti
mozdonyvezető, hanem az iro-
dából a mérnökök és számító-
gépek irányítják...

Az európai közlekedési fo-
lyosók romániai politikája ért-
hető: fontos a román állam
számára a tengerpart, és fittyet
hány a vidékre, minden olyan
vidékre, mely nem a főváros fej-
lődését szolgálja, így hanyagol-
ják el a 4-es számú közlekedési
folyósó déli leágazását, mely a
Bánság, ill. Olténia fejlődését
szolgálná, még akkor is, ha
éppen olténiai származású köz-
lekedési miniszterünk is volt
Berceanu személyében... Bár az
is igaz, hogy az egész világon
alföldön a legolcsóbb a vasút:
valójában egy semmilyen túl
nagy költséget nem feltételező

nyílegyenes vonal, mint Buka-
rest – Konstanca között.. Aztán
meg az is természetes itt, erre-
fele, a Balkánon, hogy a közle-
kedési vonalakat nem
Nyugat-Európa felől építik-újít-
ják fel, hanem éppen hogy for-
dítva: a fővárosból kiindulva,
Nyugat fele haladva, lásd: Pi-
teşti-ig (az autópályát), elvégre
a fejlődés mindenekelőtt a fő-
várost illeti meg, és nem az or-
szág NY-EU-hoz közel álló
régióit, mint például a még
mindig túl sok magyar (több
mint 1 millió) által lakott Er-
délyt... 

Erdélynek is 
terveztek egyet… 

Roppant érdekes módon,
noha nem része semmilyen eu-
rópai közlekedési folyosónak, de
azért mégis megjelent Kolozsvár
körül is egy autópálya, Gyalu –
Aranyosgyéres között. Hát per-
sze, ha az ország néhai minisz-
terelnöke Boc személyében

kolozsvári származású volt, és
még az RMDSZ (és más kolozs-
vári-erdélyi román párt) is mellé
áll, merthogy az erdélyi magyar-
ság és végtére is a többségében
románok által lakott Erdély ezen
autópálya általi felemeltetése...
Ah, hah, ha!... Az akadémiának
igaza van: felesleges pénzkido-
bás! Azt nekem ne mondja senki,
hogy túl sűrű Kolozsvár körül a
forgalom, és sok a baleset
(miért? – hol nem az?), mert
visszakérdezek: az autópályák
által majd csökken a forgalom és
a balesetek száma? – Nem, de-
hogyis! – Németországban pél-
dául az autópályák már mind
telítettek (értsd: ennél több autó
már nem fér el rajtuk, és újakat
már nincs is hova építeniük), de
sebaj, mert a Német Állami Vas-
utak, melyeken a jelentős kami-
onforgalom RO-LA-ként is
lebonyolítható, a jelenlegi for-
galmuk kétszeresét is nyugisan
megbírnák még (és sokkal ol-
csóbb, és sokkal környezetkímé-
lőbb) – tehát még mindig nagy
jövő van a vasútban!!! 

Vásárhelynek
marad a „székely”
körvasút 

Ami pedig Marosvásárhelyt
illeti, ne is nagyon álmodoz-
zunk: nem részese semmilyen
európai közlekedési folyosónak:
évtizedek óta egyelőre csak pa-
píron létező nemzetközi repülő-
tere, ill. évek óta
Aranyosgyéresnél elakadt autó-
pályája (ami nem is vezet ki az
országból, csak egyszerűen ki-
kerüli Kolozsvárt), no meg vá-
lasztási kampányban a vasút
villamosítása, mind-mind csak
lokálpolitikusok ambíciója,
amire az európai nagyoknak (de
igazából Bukarestnek se) nincs
miért pénzt adniuk, hisz nem
fűzi semmilyen stratégiai érdek
őket ide! Legfennebb, ha mi
magunk kiharcoljuk saját ma-
gunknak a Székelyföld euróré-
gió központjának járó státust...

Czirják Árpád
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Szilveszter a nagyvilágban
December 31-e Szent Szilveszter pápa ünnepe, a Gergely-naptár szerinti év utolsó napja. Bár eredendően keresztény ünnep, a
világ minden részén megtartják, de mindenütt máshogyan. Míg nálunk éjfélkor, a himnusz hangjaira mindenki megáll és elkomorul
néhány percre, magába fordulva visszatekint az óévre, addig a világ legtöbb táján hangosan fogadják az óraütést. Nevetés, üdv-
rivalgás, petárdák és tűzijáték jelzi az újév beköszöntét.

Japán - családi
ünnep 

Az év végére - december 31-
től január 3-ig - esik az Oso-
gacu, egy négynapos családi
ünnep. Ekkor köszöntik a követ-
kező év istenségét. Ilyenkor ta-
lálkoznak az egymástól messze
élő családtagok. A gyerekek
ajándékba pénzt kapnak, a fel-
nőttek pedig olyan újévi kár-
tyát, amelyen a következő évre
vonatkozó jövendölések van-
nak. 31-én éjjel mindenki el-
megy egy buddhista
templomba, ahol pontban éj-
félkor 108-szor kondul meg az
óriási harang, elűzve az óév ör-
dögeit. Az ünnepi eledel egy
hosszú tésztatekercs. A hiede-
lem szerint ennek hosszától
függ a család következő évi sze-
rencséje.

Oroszország - 
mikor van újév?

Az oroszok eddig is minden
alkalmat megragadtak az ün-
neplésre, nincs ez másként az új

rendszerben sem. Manapság az
európai szokások keverednek az
ortodox hagyományokkal, így
igen hosszúra nyúlik az ünnep-
lések sora. A modern szokások
szerint karácsony, december
24-e itt leginkább evés-ivást je-
lent. December 31-e és január
elseje volt korábban a kará-

csony meg a télapó ünnepe, és
a legtöbben ezt a hagyományt
követik. Ilyenkor állítanak fe-
nyőfát, az ajándékokat január
1-én bontják ki. Az ortodox
naptár szerint Krisztus születése
január 6-ára esik, ez is kétnapos
ünnep, míg az újévet január 13-
án ünneplik.

Hawaii - 
jachtparádé

Az Amerikai Egyesült Álla-
mokhoz tartozó szigeteken tró-
pusi az éghajlat, örök a nyár. Nem
véletlen tehát, hogy december
végén 12 milliós turistaseregre
kell felkészülnie az egymillió helyi
lakosnak. A kerti partikon és az
utcákon csak úgy hömpölyögnek
az emberek. A kikötőkben felci-
comázott jachtok és kisebb hajók
százai készülnek az év végi ver-
senyre, amelynek pontozásába a
hajó díszítése is beleszámít. Egész
éjjel tart a durrogtatás a Nevadá-
ból behozott petárdákkal, egyéb-
ként Hawaii-on szigorúan tilos az
ilyesmi. Amikor beköszönt az
éjfél, a tűzijátékok hangját is túl-
harsogják az emberek, akik egy-
másnak jókívánságokat
kiabálnak.

Svédország - 
engedélyezett
mámor 

A skandináv államban nem
könnyű hozzájutni az amúgy is
hihetetlenül drága alkoholhoz.
Ezért a svédek már jó előre bes-
pájzolnak az év végére, mert az
újévet „kötelező” alkoholmámor-
ban fogadni. Amikor az óra szil-
veszter éjszakáján tizenkettőt üt,
az ünneplő emberek tízezrével
lövik fel az ég felé a petárdákat.
Sokezernyi pezsgősüveg pukka-
nása keveredik a harangok zúgá-

sával. Az emberek nagy része az
utcán vagy baráti körben mulat.
A saját magával vitt italt fo-
gyasztja, és ha marad az üveg-
ben, haza is viszi.

Brazília - 
koktélok és szamba 

Amilyen csöndes és bensősé-
ges a karácsony, olyan hangos a
szilveszter a déli félteke legna-
gyobb országában. Brazíliában
már ilyenkor a februári karneválra
készülnek. Az egész éjszakát az
utcán, a szabadban töltik, karne-
váli jelmezekben vagy alig ruhá-
ban, hiszen ott ilyenkor tombol a
nyár. Fiatalok és öregek szam-
bázva járják végig az utcákat, a
tengerpartot. Folyik a pezsgő,
hektószám fogy a koktél. Éjfélkor
óriási durrogtatás kezdődik, pe-
tárda, tűzijáték és fegyverek ropo-
gása hallatszik. Az emberek
egymás nyakába borulnak és biz-
tosítják egymást határtalan sze-
retetükről.

Olaszország - 
pogány 
hagyományok

A különböző tartományokban
más és más a szokás. Míg Milánó
szinte kiürül év végére, és aki te-
heti, az Alpokban tölti szabadsá-
gát, addig Bolognában
reneszánsz hangulat uralkodik
szilveszter éjszakáján. A vidám-
ság Luca napjától Vízkeresztig

tart vásárral, dudaszóval, hagyo-
mányos rigmusokkal. Az év
utolsó napján a város főterén po-
gány szokás szerint hatalmas
máglyát raknak. Ilyenkor ég el az,
ami véget ért, a múlt, a feledni
való. Amikor már csak parázslik a
máglya, örömtáncot lejtenek kö-
rülötte, hogy az óévnek vége.
Ugyancsak a múlttól akarnak
megszabadulni a rómaiak. Ők az
év utolsó napján az ablakokból
dobálják ki az utcára megunt hol-
mijaikat. Pórul járhat az az ide-
gen, aki nem ismervén ezt a
szokást, a járdán bámészkodik.

Thaiföld - 
sörrel koccintva

A buddhista Thaiföld számára
szilveszter éjszakája ugyanolyan,
mint az év többi napja. A holdú-
jévet ünneplik, amely változó
napra esik január vagy február fo-
lyamán. December 31-én az itt
nyaraló külföldiek mulatnak, szo-
kásukat a Nyugatot utánzó fiata-
lok is átvették. Ahol nincsenek
turisták, az éjszaka csendben zaj-
lik, öregek sakkoznak vagy plety-
kálnak az utcán. Bezzeg a
fiatalok! Már napokkal előbb el-
kezdődik az ünneplés, az aszta-
lokra méregdrága skót whisky
kerül és a hangulat is emelkedett.
Szilveszter éjszakáján - pezsgő
híján - sörrel koccintanak helyiek
és külföldiek, idegenek és bará-
tok. Felrázott sörösüvegekből
buggyan ki az árpalé, hogy leg-
alább a látvány emlékeztessen az
otthon megszokottra.



13. oldalTársadalom <<2012. december 27– 2013. január 2.

Szilveszteri szokások: mi hoz szerencsét?
A malac kitúr, a csirke elkapar, a lencse gazdaggá tesz… Összegyűjtöttük Önöknek a szilveszteri és újévi szokásokat: nézzék meg,
mit, hogyan kell tenni szilveszterkor és újév első napján!  A szilveszteri szokások közös célja eredendően az, hogy a következő évre
egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsoljanak. 

ÉTELEK

IDŐJÁRÁS

- Disznóhúst azért érdemes
enni az új év első napján, mert
a malac kitúrja a szerencsénket

- A baromfi hátrakaparja a
szerencsénket, így újév első
napján fogyasztása TILOS

- A halas szokások eltérők,
így érdemes óvatosan bánni a
vízi lényekkel: a folyóparti tele-
püléseken szerencsét hoz, mert
ahány pikkely van a halon,
annyi pénz lesz, viszont máshol
úgy tartják, a hallal elúszik a
szerencse

- Aki lencsét eszik, annak az

év során soha nem ürül ki a
pénztárcája.

- Szilveszter éjjelén a haja-
don lányok házilag gyúrhatnak
gombócot, melybe belerejtenek
férfineveket, és főzni kezdik.
Amelyik először jön fel a fazék
tetejére, az a fiú lesz a jövendő-
beli.

- Ezen a napon nem szabad
orvost hívni, orvoshoz menni,
mert akkor betegséggel töltjük
majd a következő évet.

- Rétessel lehet hosszúra
nyújtani a gazdagságot.

- Ha az újév első napján süt
a nap, akkor egész évben jó idő
lesz.

- Ha szilveszter éjjelén csilla-

gos az ég, akkor rövid lesz a tél.
- Ha újév első hajnalán piros

az ég alja, akkor szeles lesz az
újév.

SZOKÁSOK

- Ha újév első napján ha az
első látgatónk asszony vagy
lány, akkor szerencsétlen lesz az
év, ha viszont férfi kopogtat,
akkor szerencsés esztendő vár
ránk.

- Az újév napján végzett
cselekvések egész évben ismét-
lődni fognak. Ezért is igyekeztek
az emberek ezekben a napok-
ban kellemesen tölteni az időt.

Erdélyben volt szokásban
minden nagyobb ünnepen, így
húsvétkor és pünkösdkor is a tü-
zeskerék-engedés. Szalmával
betekert kereket meggyújtot-
tak és a domboldalról legurítot-
ták. Különösen az erdélyi
szászok körében népszerű szo-
kás, úgy tartják a kerék össze-
köti az óesztendőt az újjal.

Falvainkban általában az
óév búcsúztatást és az új esz-
tendő köszöntését harangzúgás
kísérte. Volt ahol a falu lakói

együtt ünnepeltek, a templom-
hoz vonultak, egy legény fel-
ment a templomtoronyba,
onnan köszöntötte az új eszten-
dőt, a hívek pedig hálaadó éne-
keket mondtak.

A bukovinai székelyek szil-
veszterkor hagymából jósoltak
a következő évi időjárásra. A
gazda félbevágott egy fej vö-
röshagymát, 12 réteget lehán-
tott róla, ezek jelképezték
egyenként a hónapokat. Mind-
egyikbe szórt egy kevés sót, és
amelyikben reggelre elolvadt,
az a hónap csapadékosnak
ígérkezett, ha azonban a só
megmaradt a hagymalevél-
ben, akkor szárazságra lehetett
számítni. Természetesen szil-
veszterkor is jártak a legények
házakhoz köszöntőt mondani,
vagy éppen valamely tréfás je-
lenettel a háziakat jókedvre de-
ríteni.

Újévi szokások
Az újévi szokások az idők folyamán nem

változtak; még mindig úgy tartják az év első
napja döntő szerepet játszik abban, milyen
szerencsénk lesz az új évben. Sokan készí-
tenek szerencse pogácsát, vagy tortát,
melybe egy érmét sütnek. Aki megtalálja
az érmét, annak nagy szerencséje lesz. Az
óévtől mindig hangosan, zajosan búcsúztak
el, hogy elijesszék az ártó szellemeket. Fon-
tos, hogy az év utolsó napján csupa jó do-
loggal vegyük körül magunkat; mosni,
takarítani tilos, mert ez nem hoz szerencsét.

Az újévi jóslás

A jóslás is fontos szerepet kap az újév
kezdetén. Úgy vélték, az év utolsó napjának
álmai előrevetítik a jövőt, ezért a nagy mu-
latozás mellett érdemes hagyni egy kevés
időt az alvásra is. Régen fokhagyma kalen-
dáriumot is készítettek az időjárás megis-
meréséhez. 12 fokhagymába sót tettek,
mindegyik hagyma egy-egy hónap megfe-
lelője volt. Ha a hagyma reggelre átnedve-
sedett, arra a hónapra sok esőt/havat

vártak.
A lányok gombócot főztek, mindegyikbe

egy-egy férfinév került. Amelyik gombóc
először feljött a víz felszínére, az jelezte a
leendő férj nevét. Gyakran ólom, vagy viasz
segítségével próbálták megfejteni a jövőt.
A felmelegített ólmot/viaszt hideg vízbe
öntötték, s a kapott forma segítségével fej-
tették meg a jövő titkait.

Babonák, hiedelmek 
az újév kapcsán

Az újév első napjához számos hiedelem,
babona kötődik, mert ennek a napnak a le-
folyásából következtettek az egész évre. Így
például semmit sem szabad ezen a napon
kiadni a házból, mert akkor egész évben
minden kimegy onnan. Igyekeztek tartóz-
kodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól.
Női munkatilalmi nap is volt, nem szaba-
dott mosni, varrni, fonni, de az állatokat
sem fogták be újévkor. Azt tartották, ha
újév napja reggelén az első látogató férfi,
az szerencsét hoz, ha nő, az szerencsétlen-

séget. Szokás volt kora reggel friss vízben
mosakodni, hogy egészségesek maradja-
nak. Aki reggel a kútról elsőnek mert vizet,
úgy mondták, elvitte az aranyvizet, egész
évben szerencsés lesz. Egyes vidékeken a
mosdóvízbe egy piros almát is tettek, ami
szintén az egészség jelképe.

Bizonyos táplálkozási tilalmak is kapcso-
lódnak ehhez a naphoz. Baromfit nem le-
hetett enni, mert a tyúk elkaparja a
szerencsét, ellenben ajánlatos volt a mala-
chús fogyasztása, mert az kitúrja a szeren-
csét. A szemes terményeket is ajánlatos
enni- babot, lencsét -, mert akkor sok pén-
zük lesz a háziaknak. Sok vidéken rétest sü-
töttek szintén az analógia jegyében
(hosszúra nyúlik az élet, mint a rétestészta.)

Az újévi fogadalom

Az év utolsó napjának jellegzetessége,
hogy szinte mindenki fogadalmat tesz. Ér-
demes olyan dolgot megfogadni, amit leg-
alább az újév első napján betartunk, így
biztosan nem vesznek kárba az ígéretek.

Szilveszteri sms-tippek!

Meglepné szeretteit szilveszterre, de nincs ötlete,
mit írjon az újévi sms-köszöntőben? Összeszed-
tünk néhány vicces, kedves, vagy épp megható
tippet! Olvassa el!

•  Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év, kedves
hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szí-
vedbe béke, ezt kívánom neked az újévre!

• Örömötök sok, bánatotok semmi, segítsen az Isten
boldognak lenni! Legyetek mindig vidámak, örüljetek min-
den szépnek, mi így kívánunk nektek BOLDOG ÚJ ÉVET!

• Megcélozni a legszebb álmot, kinevetni a világot,

gyűjteni a barátságot, mindig szeretni és remélni, így ér-
demes a Földön élni! B.Ú.É.K.!

• Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki
barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. BÚÉK!

• Hulljon rád zsákból a lencse, mint újévben sok-sok
szerencse. Hozzon az új év sok barátot, szerelmet és bol-
dogságot!

• Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillám-
port hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet neked!

• Kis szobában gyertya ég, búcsúzik az elmúlt év. Fe-

nyőillat lengedez, bonthatod a pezsgődet. Száraz, avagy
félédes, köszöntsük az újévet.

• Hogy boldog lehess, 3 kincset keress: Higgy, remélj,
szeress. Hozzon az újév örömből végtelent, szeretetből
önzetlent, sikereket, mit csak lehet!” 

• Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csen-
des lépteid kísérje szeretet! Költözzön szívedbe béke, lel-
kedbe nyugalom, légy boldog a következő 365 napon!

• Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakod, elküldtem
Hozzád az én angyalom. Egy pillanatra kérlek, figyelj reá,
mert a nevemben BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN.

Az ünnepnapoknak megvan
a sajátos, bensőséges hangu-
lata, ezt a hangulatot pedig az
ünnepi ételekkel tehetjük fé-
nyesebbé. A magyar konyha
ezeréves tapasztalatait felhasz-
nálva olyan ünnepi ételeket
ajánlunk, melyek magukban
hordozzák a hagyományos
konyha legfőbb vonásait, de
jelen korunkhoz igazodnak. 

Ezek az ételek úgy hagyo-
mányosak és az évszázados íz-
lésnek megfelelőek, hogy
közben korunk táplálkozási kö-
vetelményeinek is megfelelnek.
Más oldalról nézve úgy moder-
nek, korszerűek, hogy közben a
klasszikus magyar konyha érté-

keit is magukban hordozzák. 
Régi paraszti hagyományok

szerint az újévi jókívánságoknak
nagy jelentőségük van, befolyá-
solják a következő évi munkát,
a termést, az újévi cselekedetek
hatással vannak az egész évre.
Így a szilveszteri újévi ételek is
a jövőt meghatározó tulajdon-
ságokkal bírnak. Szilveszter es-
téjén nem szabad malacot enni,
csak halat, nyulat, őzet, szár-
nyast, ugyanis a hal elúszik, a
nyúl, az őz fürge lábaival elsza-
lad, a szárnyas elrepül az óesz-
tendő minden bajával együtt.
Újév napján viszont fő étel a
malac, mivel orrával előre túrja
a szerencsét, míg a szárnyas el-

kaparná azt. A lencse, a bab sok
pénzt, szépséget hoz annak, aki
újévkor bőségesen fogyasztja.

Az asztal örömeit mindegyik
életkorban, minden társadalmi
helyzetben, minden országban
és mindennap lehet élvezni. 

Ez az élvezet társa lehet
minden egyéb gyönyörűsé-
günknek  s az utolsó, mely meg-
marad és vígasztal akkor, mikor
a többi örömünket már elvesz-
tettük.

Brillat Savarin

Szilveszteri menünkben új
nyersanyagok, korszerű ételek

Szilveszteri menü - másképp
szerepelnek, melyek ízviláguk-
ban a hagyományokhoz igazod-
nak, és emellett maximálisan
megfelelnek az egészséges táp-
lálkozás követelményeinek. 

Lencseleves 
füstölt sajttal

Hozzávalók: 25 dkg lencse, 10
dkg füstölt sajt, fél dl olaj, 5 dkg
vöröshagyma, 2 dl tejszín, 2
evőkanál mustár, fokhagyma,
só, babérlevél
Elkészítés: Egy lábosban ola-
jon megpároljuk a finomra vá-
gott vöröshagymát, beletesszük
az előzőleg kiválogatott, beáz-
tatott lencsét. Fűszerezzük fok-
hagymával, babérlevéllel, vízzel
felöntjük és lassan puhára főz-
zük. A megfőtt lencsét szitán
áttörjük, vagy turmixgépben
pépesítjük, hozzáadjuk a mus-
tárt, a tejszínt, felforraljuk,
majd átszűrjük. A füstölt sajtot
kockára vágjuk, és forró sütő-
ben hirtelen megpirítjuk. Az el-
készült levest csészébe merjük
és tálalás előtt helyezzük bele a
pirított sajtkockákat.

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor
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Év végi bulizás – 
így keveredhetnek bajba a tizenévesek

Az ünnepek kisgyermek-
ként nagyon egyszerű-
nek tűnnek: rengeteg
finom ételt, sok-sok tra-
díció, várakozás, és meg-
lepetés. Ám ahogy öregszik
az ember, a Karácsonyra és
az ünnepekre való készülő-
dés is sokkal inkább stressze-
sebb lesz, mint meghitt.
Rengeteg házi feladat, aján-
dék ötletek (amikről nem
tudjuk, hogy jók-e vagy
sem), családi veszekedések,
és összekapások. Ezek az in-
cidensek elvehetik a Kará-
csony igazi szellemét. 

Összegyűjtöttünk néhány
tippet, amely segít, hogy túl-
éld a karácsonyi őrületet, és
hogy az ünnepeket igazán
boldoggá és felhőtlenné te-
hesd.

Ha teljesen 
be vagy táblázva

A rengeteg meghívóval
csak egy baj lehet: az, hogy
túlvállalod magad. A téli szü-

netben fő a pihenés, nem
pedig az össze-vissza szalad-
gálás, és a mindennapos bu-
lizás. Hogy ne merülj ki,
tegyél egy kis rendet a nap-
táradban, rendszerezd a csa-
ládi programokat, és ne félj
visszautasítani a kevésbé
fontos bulikat vagy összejö-
veteleket. Helyette maradj
otthon, relaxálj, vagy nézz be
egy jógaórára, esetleg men-
jetek el forró csokizni és be-
szélgetni a barátnőkkel.

Ha rengeteg 
tanulnivalód 
van a szünetben

A téli szünet előtti és
utáni hajtás stresszes lehet,
főleg akkor, ha a rengeteg
házitól, projektmunkától és
a megígért dolgozattól moz-
dulni sem tudsz. Hogy elke-
rüld az utolsó percekben való
rohanást és a stresszt, készíts
minden napra egy kis táblá-
zatot vagy listát, amiben leí-
rod, hogy az adott napon

miket kell megtenned. Ha túl
sok mindent kell egyszerre
leadnod, próbálj meg be-
szélni a tanárokkal, bizo-
nyára meg fogják érteni, ha
valamivel pár napot csúszol.

Ha problémás a család, 
vagy válnak a szüleid

Természetesen nem a Ka-
rácsony a legjobb időpont,
hogy a szüleid válását feldol-
gozd, vagy azt, ha gondok
vannak a családodban. Elő-
ször is ülj le, és beszéld meg
a szüleiddel, hogy mit érzel,
illetve, hogy mire van szük-
séged. Próbálj meg mindkét
szülőddel időt tölteni, és
hozd ki a legtöbbet az ün-
nepből.

Ha nincs elég 
pénzed ajándékokra

Természetesen senki nem
várja el, hogy méregdrága
ajándékokat vegyél. Min-
denki tisztában van vele,
hogy diák vagy, és nem tudsz

megengedni magadnak bi-
zonyos dolgokat. Ha pénz-
szűkében vagy, légy kreatív!
Készíts a saját kezeiddel
ajándékokat, vagy süss egy
finom sütit. A KamaszPanasz
oldalán rengeteg  tippet és
receptet találhatsz.

Ha aggódsz 
a pluszkilók miatt

A karácsonyi időszak bi-
zony rengeteg finomsággal
kecsegtet. Mindig tarts mér-
téket, próbálj meg minden-
ből keveset enni. Ne
feledkezz meg a sportról
sem. A KamaszPanasz olda-
lán rengeteg hasznos tippet
találsz arra, hogy hogyan
tedd a szünidőt és a karácso-
nyi menüt egészségesebbé.

Ha a régi karácsonyi 
tradíciók  eltűntek 
az életedből

Sajnos nem kellemes él-
mény nézni, ahogy a régi,

gyermekkori tradíciók, szo-
kások eltűnnek. De a leg-
rosszabb, amit tehetsz az, ha
továbbra is ragaszkodsz a
múltbéli szokásokhoz. He-
lyettük teremts inkább úja-
kat! Például szervezz egy jó
kis családi kirándulást, vagy
süss egy különleges sütit, és
ezzel lepd meg szeretetteid.

Ha nem viszonzod 
az ajándékot

Igen, kissé kellemetlen, ha
nem készültél ajándékkal - de
ne aggódj, van kiút. Legyél
hálás és köszönd meg az aján-
dékot! Mondd meg őszintén,
hogy nem készültél erre a ta-
lálkozásra semmivel, de a kö-
vetkező találkozásotoknál
mindenképpen kedveskedj
valamivel (például hívd meg
moziba, vagy készíts valami
kedves apróságot).

Ha teljesen kimerültél
Sok-sok nehéz étel, uta-

zás, rengeteg buli vagy tanu-
lás. A téli szünet felboríthatja
a bioritmusod és az alvásigé-
nyed is megnőhet. Fáradtnak
és kimerültnek érezheted
magad a nagy rohanásban.
Próbálj meg távol kerülni a
számítógéptől és a tévézés-
től. Ha nehezedre esik el-
aludni vagy visszaállni a
normális alvási ritmusodhoz,
vegyél egy nyugtató fürdőt
vagy igyál egy nyugtató teát.

Ha nincs semmi, 
amit ehetnél

Bizony, sok embernek ré-
málom a karácsonyi összejö-
vetel, hiszen a speciális
étrend vagy allergia miatt
nem nagyon tudnak válo-
gatni a finomságok között.
Ha speciális ételekre van
szükséged, mindenképpen
beszélj előtte a házigazdá-
val. A legjobb, ha elkészíted
magadnak az ételedet, és el-
viszed magaddal a vendég-

ségbe. Senki nem fog meg-
sértődni, ha elmagyarázod a
helyzeted.

Ha mindenki 
a terveidről kérdezget

A családi összejövetelek-
nek az egyik hátulütője
lehet, amikor a rég nem lá-
tott rokonok sorba teszik fel
ugyanazokat a kérdéseket:
„Hova tovább?” „Mikor adod
be a jelentkezésed?” „Van
már barátod/barátnőd?”
Hogy elkerüld a kínos vála-
szokat, találj ki valami frap-
páns feleletet. Például: „Még
nem tudom, de amint bea-
dom a jelentkezésem, min-
denképpen szólok. “ vagy
„Sajnos még nem sikerült
megtalálnom a megfelelő
fiút/lányt”. De vigyázz, soha
ne legyél udvariatlan vagy
visszautasító.

(Gy. R.)
Forrás: kamaszpanasz

Szórakozás és bűnözés –
akár paradoxonnak is tűnhet e
két fogalom egymás mellett, de
sajnos elég gyakran találkoz-
nak, amióta a fiatalok szórako-
zási szokásai megváltoztak. Ma
már ez a korosztály is hatalmas
kínálatból választhat, hiszen
egyre több az a vendéglátóhely
és romkocsma, ami a tinédzse-
reket is megcélozza.

– Jó példa erre a VI. kerület:
csak ebben a városrészben több
mint hétszáz vendéglátóhely,
kocsma, diszkó és pub üzemel
– mondja Nagy László Tibor, az
Országos Kriminológiai Intézet
osztályvezetője. – Ezek pedig
bevételük nagy részére hétvé-
gén és a késő esti, éjszakai órák-
ban tesznek szert. Akkor,
amikor a fialok is gyakrabban
térnek be hozzájuk. 

Alapozás és vonulás
A fiatalok egyre később jár-

nak bulizni – derül ki az intézet-
nek a Legfőbb Ügyészség
kérésére végzett kutatásából.

Este nyolc óra előtt például csak
7 százalékuk indul útnak, és
többségük jóval éjfél után –
legnagyobb eséllyel 4 és 6 kö-
zött – ér csak haza. Nagy divat
az „alapozás”, azaz sokan már
otthon vagy az utcán isznak –
ezzel a módszerrel a tinik 58
százaléka él, sőt egy részük az
árak miatt a szórakozóhelyen
már nem is fogyaszt alkoholt –
, emiatt viszont keményebb ita-
lokat választanak. Azért
kétharmaduk tovább alkoholi-
zál a „helyen” is. Mindössze
minden huszadik fiatal mondta,
hogy egyáltalán nem iszik.
Nagy László Tibor szerint jel-
lemző az is – főleg a belváros-
ban és a budai kerületekben –,
hogy a fiatalok egyik vendéglá-
tóhelyről a másikra vonulnak,
és „ha közben isznak és hangos-
kodnak, az már önmagában ve-
szélyhelyzetet jelenthet”. Épp
ezért a bajok sokszor nem a
diszkóban, hanem távozás
után, az utcán történnek.

Végtelen látencia
A szórakozóhelyen történt

bűncselekmények közül nagyon
sok titokban marad egyrészt
azért, mert „a biztonsági őrök
igyekeznek elrendezni a kényes
ügyeket”, másrészt pedig azért,
mert rendszerint a sértettek
sem érdekeltek abban, hogy
egy verekedés vagy konfliktus
miatt feljelentést tegyenek –
mondja az osztályvezető. –
Egyszerűen azért nem, mert
ilyen esetben garázdaság miatt
akár őket is elővehetik, más-
részt pedig azért, mert gyakran
ők maguk is tudatmódosult ál-
lapotban vannak. Ugyanakkor
azt, hogy az elenyésző feljelen-
tésszám ellenére sok probléma
köthető a szórakozóhelyekhez,
jól mutatja, hogy a kutatásban
részt vevő fiatalok ötöde nyilat-
kozott úgy, hogy érte már erő-
szakos inzultus – ilyesminek a
felmérés szerint a szórakozók
fele volt már szemtanúja. Aki
bajba kerül, az általában a biz-

tonsági őrökhöz fordul, csak
minden harmadik fiatal kér se-
gítséget a rendőrségtől. 

Fordul a kocka?

Előfordul, hogy a fiatalok
maguk válnak bűnelkövetővé,
pedig csak jó heccnek indul a
dolog. Tipikus ilyen helyzet az,
amikor a fiúk a lányok előtt
akarnak bizonyítani, és extrém
esetben felborítanak például
egy autót. Ennél gyakoribb a
kábítószer-fogyasztás és az ittas
vezetés.

A közelmúlt új veszélye az a
partidrog, amely néhány órára
ellenállás-képtelenné teszi a fo-
gyasztót, emiatt nehéz bizonyí-
tani egy esetleges nemi
erőszakot. De előfordul az is,
hogy nem idegenek csempészik
az anyagot a pohárba, hanem a

fiatalok maguktól fogyasztják
el, aztán amikor ráeszmélnek a
tettük következményére, felje-
lentést tesznek; így próbálják
kimenteni magukat.

A West Balkánban történt
tragédia után szülők és rendez-
vényszervezők is kidolgoztak
különféle programokat a hely-
zet javítására. A szórakozóhe-
lyek azóta sok részletre jobban

figyelnek, és van néhány közü-
lük, ami kimondottan „tiniba-
rátnak” mondható, de a tervek
egy része elmélet maradt.
2013-ra talán megvalósul va-
lami a minisztériumi szintre is
eljutott tanácsokból, addig
pedig a nevelésünk pozitív ha-
tásaiban bízhatunk.  
Szabó Emese

Forrás: nlcafe.hu

Szilveszter a bulik bulija – a tizenéveseknek is. Sokan év köz-
ben is kitesznek magukért, ilyenkor pedig még inkább azzal a
jelszóval indulnak el, hogy „nincs határ”. A tömeg, az alkohol,
a hazaút és az őket is veszélyeztető bűncselekmények viszont
kockázatossá teszik az év utolsó nagy durranását. 

Ötletek a  biztonságosabb buliért: 
• Korai koncertkezdés
• Ingyenes hideg víz és olcsó üdítő árusítása
• Külön tiniknek szóló bulik 
• A pultosok, közértesek szigorúbb ellenőrzése – elkérik-e a személyit?
• Komoly bírságok kiszabása
• Beléptető rendszer személyre szóló kártyával, ami alapján nyomon
követhető a fiatalok mozgása
• Mobilalkalmazás bevezetése: a szülő látja, merre jár a gyermeke
• Legyen elsősegélynyújtásban képzett szakember a helyen
• A dolgozók is kapjanak képzést: hogyan lépjenek fel a drogprob-

lémák ellen 

Hogyan ünnepelj stresszmentesen?
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l A székely legény román
lányt vesz feleségül, s ha már így
esett, a nászéjszaka előtt taná-
csokat kap az apjától:

- Fiam, amikor a me-
nyasszonnyal az ajtó elé érsz,
kapd ölbe, hogy lássa, a székely
az erős. Bemész a szobába, becs-
mérlően dobd az ágyra, hogy
lássa, a székely az büszke. Levet-
kőzöl, hogy lássa, a székely az
szép is! Aztán a többit magad is
tudod...

Másnap a papa kérdi:
- Na, mit csináltál az este?
- Ölbe kaptam az ajtó előtt,

hogy lássa, a székely az erős.
Becsmérlően ledobtam az ágyra,
hogy lássa, a székely büszke, le-
vetkőztem, hogy lássa, a székely
az szép is.

- És aztán?
És aztán?
- Aztán ott helyben kielégítet-

tem magam.
- Micsodaaa!? Megbolondul-

tál? Miért?
- Hogy lássa meg: a székely az

független és autonóm! 

l Székely bácsi a falu bírósá-
gán, el akar válni a feleségétől.

Kérdezi a bíró:
- Mért akar elválni a feleségé-

től, Pista bácsi?
- Mert megcsalt a szomszéd

gazdával.
- És maga, Pista bácsi, még

sosem csalta meg a feleségét?
- Hát dehogynem.
- De hát akkor mért akar el-

válni, hiszen maga se jobb az asz-
szonynál?

- Ejj, maga nem ért engem,
bíró úr! Ha én a csizmámmal be-
lelépek a tehénszarba, azt csak
lemosom, és ugyanolyan lesz,
mint vót.

De ha a tehén jön és belesza-
rik a csizmámba, hát azt a csiz-
mát maga se venné fel többet,
igaz-e?!

l Bevonul a székely legény
katonának. Búcsúzásul egy ha-
talmas pofont kap az apjától.

Aztán mély komolysággal azt
mondja az öreg:

- Fiam, ezt soha, senki mástól,
semmi körülmények közt el ne
tűrd!

lAz öreg székely kegyetlenül
be van nyomva, mint a rajzszög,
s a kocsmából hazafelé baktat a
szekéren bóbiskolva.

Ezt meglátja a rendőr, s meg-
állítja a fogatot.

- Bátyám, maga olyan részeg,
hogy majd lefordul a kocsiról, sze-
rencsétlen ló meg csak megy a
feje után, még baleset lesz belőle.

Az öreg székely csak mordul rá
egyet!

A rendőr intézkedés gyanánt
a következőket mondja:

- Bátyám, látva a jelenleg ál-
lapotát, mit szólna ahhoz, ha
most elvenném a lovát?

A székely meghúzza a vállát,
s közli:

- Mit szólhatnék? Rendőr
vejem még úgysem volt!

l A székely gyerek a szom-
széd faluba jár udvarolni. A falu
nincs túl közel, ezért egyik nap
mondja az apjának:

- Édösapám, oszt mi vóna, ha
kőccsönadná nekem a biciglijét?
Ígérem, hogy nem esik bántó-
dása.

- Jóvan fiam, viheted, de itt ez
a doboz vazelin és ha meghallod,
hogy megdördül az ég, akkor
abban a pillanatban rohansz és
bekened vele, mer ha egy rozsda-
foltot meglátok rajta, a fejedet
széjjelvágom!

- Úgy lesz édesapám!
El is megy a gyerek a bringá-

val a lányhoz. Aztán telik-múlik
az idő, benyomják a vacsorát is a
lány családjával. A kaja végezté-
vel megszólal a lány apja:

- No, akkor aki előbb megszó-
lal, biz az fog mosogatni. 

Kemény játék, de senkinek
nincs kedve azt a sok koszos tá-
nyért, meg zsíros fazekat simo-
gatni így, hát ülnek csendben egy
darabig.

Egyszer csak a fiú gondol
egyet, felkapja a csajszit, fel-
csapja az asztalra és irgalmatla-
nul elkezdi döngetni. 

A papa húzza a száját, vörö-
södik a feje, de nem szól semmit.
Na, megvolt a dolog visszaülnek
szép csendben. 

Ülnek még vagy fél órát, mire
a gyerek megint gondol egyet,
felcsapja a mamát is az asztalra,
megdöngeti rendesen azt is. 

A fater feje már majd szét-
megy az idegtől, remeg, mint a
kocsonya, de meg nem szólal. 

Visszaülnek megint, egyszer
csak megdördül az ég! A gyerek
előkapja a vazelint, mire a papa:

- Na, jól van fiam, majd én
mosogatok!

l Először utazik a székely
bácsi a repülőn.

Kérdezi a stewardestől:
- Mondja kedves, aztán van-

e itt elég ejtőernyő mindenkinek?
- Nagyon ritka, hogy egy re-

pülő lezuhanna, így mi nem tar-
tunk ejtőernyőt!

- Hát a hajók is ritkán süllyed-
nek el, aztán ott mégis mindig
van mentőcsónak.

Pedig gondolom, úszni töb-
ben tudnak, mint repülni!

l Az öreg székely meg a fia
fát vágnak.

A fiú odasuhint egy nagyot,
de véletlenül levágja az apja
lábát.

Erre az öreg:
- Áron, még egy ilyen és

seggbe rúglak!

l Körülveszik a cigánytábort
a németek, kibiztosított gépfegy-
verekkel

-Te, Gazsi, mit akarnak ezek
tüllünk?

-Halomra lűnek, oszt kifőznek
szappannak.

-Hát, Gazsi, baszok én ezek-
nek habzani!

l A cigányasszony vajúdik.
Már késő este van, de a körzeti
orvos mégis kibiciklizik a putriba.
Villany nincs, a biciklin lévő di-
namó az egyetlen fényforrás. Jön
is a gyerek. A cigány felugrik a bi-
ciklire és tekeri eszeveszett
módon. Meg is születik a gyerek,
de hát úgy néz ki, hogy többes ik-
rekre lehet számítani.

- Tekerj Gazsi, jön a másik! –
mondja az orvos.

A cigány már nagyon odavan,
mire megszületik a második is. A
harmadiknál már azt mondja

- Én má nem tekerem doktor
úr, hát nem veszi észre, hogy ezek
a fényre jönnek?

l A cigány defektet kap az
autójával. Nekiáll kicserélni a ke-
reket. Megáll mellette egy cigány
haverja, és egy téglával bedobja
a cigány autójának ablakát.

- Hát Te meg mit csinálsz
Gazsi? - kérdi a cigány.

- Míg te lelopod a kereket én
elviszem a rádiósmagnót!

lMegkérdezik a cigányzene-
kartól

- Szoktak C-ben játszani?
- Persze, szoktunk.
- És szoktak G-ben játszani?
- Szoktunk.
- És szoktak-e D-ben játszani?
- Dé-ben nem! Dé-ben mi

még alszunk!

l Megy a roma az erdőben,
meglátja a rendőr

- Hé, te, cigány!
- Úgy dögöjjek meg biztosúr,

nem én vótam!

lAz anyós ablakpucolás köz-
ben majdnem kiesik az ablakon,
és két kézzel kapaszkodik az ab-
lakpárkányba, miközben iszo-
nyúan ordít.

Hazatérő veje meglátja lentről
és felkiabál neki:

- Jajj mama, ne legyen már
olyan ideges! Próbálja kicsit elen-
gedni magát! 

l - Szóval azt állítja, hogy el-
tűnt az anyósa?

- Igen.
- Mikor?
- Úgy egy évvel ezelőtt.
- Ember! Akkor miért csak

most jelenti be?
- Valahogy eddig nem mer-

tem elhinni. 

l Molnár úr a feleségével és
az anyósával nyaral Jeruzsálem-
ben. Egyik nap az anyósa hirtelen
belázasodik, és meghal. 

Egy temetkezési vállalkozó
felajánlja, hogy helyben elteme-
tik az elhunytat.

- Nem, köszönöm, inkább ha-
zaszállíttatjuk - hárítja el az aján-
latot a férfi.

- De miért? Nagyon szép cere-
móniát tudunk szervezni - pró-
bálkozik a temetkezési vállalkozó.

- Nézze, uram! Itt most az
anyósomról van szó.

2000 éve eltemettek itt egy fi-
atalembert, aki három nap
múlva feltámadt. 

Nem akarok kockáztatni! 

l Képzeld, a varjak ismét el-
vitték a termést! 

- Csináld úgy, mint én, tegyél
ki madárijesztőket. 

- Azt már próbáltam, de nem
érnek azok semmit. 

- Ragaszd rájuk az anyósod
képét! 

- Miért, az hatásos? 
- Mi az hogy! Nemcsak hogy

nem esznek azóta semmit, de a
tavalyi termést is visszahozták! 

l - Apa, az ufók a barátaink
vagy az ellenségeink?

- Miért kérded, kisfiam?
- Mert az előbb az udvaron le-

szállt egy csészealj és elvitték a
nagymamát...

- A barátaink. 

l Kovács egyszer dühbe jön,
és csúnyán elveri az anyósát. Az
asszony persze szalad a rendőr-
ségre, és feljelenti.

- Hogy merte megütni az
anyósát?- förmed rá a rendőr. -
Nem tudja, hogy büntetni csak a
hatóságnak van joga?

- Én nem bánom - feleli Ko-
vács-, itt a botom, üsse akkor
maga! 

l Egy vidéki csehóban, egy
részeg fickó kutat a zsebében.

- Megkérdezi tőle a barátja:
- Te komám, mit keresel ilyen

izgatottan a zsebedben?
- Csak azt szeretném tudni,

szomjas vagyok-e még?

lKét részeg nézegeti az italát
a kocsmában. Felkiált az egyik:

- Öregem, láttál már jégkoc-
kát lyukkal a közepén.

- Persze haver, 15 éve vagyok
nős, szerinted mi vár otthon!?

lHárom cowboy vitatkozik a
kocsmában, hogy ki tud a legjob-
ban bánni a fegyverrel. Eldöntik,

hogy kiállítanak egy embert kö-
zepre, belenyomnak egy szál ci-
garettát a szájába és az lesz a cél.

Jön az első, előkapja a fegy-
verét, lő, eltalálja a cigaretta pa-
razsát. Zsebre vágja a pisztolyt és
azt mondja:

- I am Joe. (Joe vagyok.)
Jön a második, ő eltalálja a ci-

garetta közepét, és ezt mondja:
- I am Bill. (Bill vagyok.)
Jön a harmadik, és ő eltalálja

az ember fejét, és ezt mondja:
- I am sorry. (Sajnálom.)

l Egy férfi éjjel háromkor
kissé ittasan szédeleg az utcán.
Megszólítja egy rendőr:

- Hová-hová ilyen későn,
uram?

- Éppen egy leckére megyek.
- Ne mondja! És ki tart ilyen-

kor, éjjel háromkor oktatást?
- A feleségem.

l - Te, engem mindig kizár az
asszony a lakásból, ha részegen
megyek haza... Mit tegyek, nincs
valami ötleted?

- Én azt szoktam csinálni,
hogy bekopogok, levetkőzöm,
beadom a ruháimat az ajtón, és
nincs az az asszony, aki hagyná,
hogy a férje meztelenül ácsorog-
jon az utcán.

- Rendben, kipróbálom...
Legközelebb mikor találkoz-

nak, megkérdi a másik:
- Nos, bevált a tervem?
- Hát, csak részben...
- Hogyhogy részben?
- Bekopogtam, levetkőztem,

beadtam a ruháimat az ajtón, az
becsukódott, ám ekkor hirtelen
bemondta egy hang: "Deák tér
következik..."

l Egy ember nyit be a kocs-
mába, és hangosan kérdezi:

- Nem tudják, kié volt az a rot-
weiler odakint a kocsma előtt?

- Miért kérdi? - szólal meg a
csapos.

- Mert azt hiszem, a pincsim
megölte.

A kocsma vendégei hangos
röhögésben törnek ki:

- Méghogy egy pincsi meg-
ölte?

- Igen, a torkán akadt.

l Bankrablás után a rendőr-
ség megszállja a környéket. Az
egyik domboldalon levő ellenőr-
zési ponthoz egy gyanús alak ér-
kezik egy viharvert autóval.

A rendőr megállítja és beszól
neki:

- Kérem, nyissa ki a csomag-
tartót!

- Biztos úr, nem tudom. Rossz
a kocsiban a kézifék, ha meg le-
veszem a lábam a fékről, vissza-
gurul az autó.

A rendőr erre bepattan az

utasoldali ülésre, átrakja a lábát
és rálép a fékre.

- Na, most aztán menjen és
nyissa ki a csomagtartót! - kiáltja
a sofőrnek.

Az kiszáll és kinyitja a cso-
magtartót.

- Na, - üvölti a rendőr - van
fegyver vagy pénz a csomagtar-
tóban?

l Két rendőr gyorshajtásért
megállít egy nőt.

A nő rájuk mosolyog, és így
szól:

- Nem lehetne ezt máshogy
elintézni? – és kivesz a kocsiból
egy üveg skót whiskyt, majd el-
kezdi letolni a bugyiját.

A rendőrök elveszik az üveget
és elhajtanak:

- Ugye milyen jól választot-
tunk, a bugyi úgy is szűk lett
volna ránk.

l A rendőr matematikát
tanul, egy nap sugárzó arccal jön
haza, és a feleségéhez fordul:

- Asszony, a matematika cso-
dálatos! Mit szólsz ahhoz, hogy:
5-7+2=0!

- ?!
- Elmondom még egyszer! 5-

7+2=0! Hát nem csodálatos!
- Nem értem - mondja az asz-

szony -, de mondj egy konkrét
példát.

- Figyelj asszony! Megy egy
busz a végállomás felé.

5 utas utazik rajta. A végállo-
máson leszállnak 7-en.

Hát persze hogy fel kell száll-
nia 2 embernek, hogy üres legyen
az a rohadt busz!

l A rendőr nősülni akar, de
úgy érzi, nem árt, ha előtte kicsit
jobban kiismeri magát ezekben a
dolgokban, ezért beiratkozik egy
szextanfolyamra. Eljön a vizsga
ideje, és a csinos tanárnő feladja
az első feladatot:

- Vetkőztessen le!
A rendőr kissé félszegen, de

teljesíti a vizsgafeladatot.
- Most pedig csókolja meg a

melleimet!
A rendőr ismét remekül telje-

sít.
- Most pedig csókolja meg ott,

ahol pisilni szoktam!
Erre a rendőr elrohan s né-

hány perc után, amikor visszatér,
lihegve kérdezi:

- A csempéket is?
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Karácsonyi nagyvásár című rejtvényünk helyes megfejtése: – Ilyenkor szokta a feleségem megvenni azt, amit esze ágában sem volt megvenni!


