
A Györgyfalvi Hagyományörző 
Csoport tagjai közül 11-en, november 
29 - 30 és december 1-ére a  Felvidéki  
Nagyidára utaztak, ahol immár sokad-
jára visszatérő vendégei a Nemzetközi 
Betlehemes Találkozónak.

A találkozó ezévben Abaújszinán 
kezdődött, a kultúrotthonban, ahol a szi-
nes és tartalmas programok keretén be-
lül a györgyfalviak csoportja is bemu-
tatkozott a szüleiktől, nagyszüleiktől 
fennmaradt Betlehemes játékkal.

Advent  első vasárnapján délelőtt a 
jánoki  római-katolikus templomban 
résztvettek a  szentmisén, ahol a helyi-
ekkel együtt tanúi lehettek az első ad-
venti láng  fellobbanásának, délután pe-
dig, a település kultúrotthonában sok 
más pásztorral és angyallal együtt hir-
dethették az örömhírt, Jézus eljövetelét.
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 Amikor tudjuk, hogy hamarosan egy 
kedves vendég érkezik hozzánk, igyek-
szünk idejében mindent előkészíteni az 
érkezésére. Már annak a tudatnak is örü-
lünk, hogy nemsokára itt lesz velünk. 
Ezért ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, 
és ünneplőbe öltöztetjük az otthonunkat 
is, hogy amikor megérkezik hozzánk jól 
érezze magát. Amikor pedig már itt van, 
örömmel nyitjuk ajtónkat előt-
te, hogy beléphessen ottho-
nunkba.

Ma három ajtó nyílik 
meg az igehirdetés során. 
Az első ajtót megnyitva, 
látjuk, hogy ki az, aki jön 
hozzánk. A második ajtó 
kinyitása után megtudjuk, 
hogy miért jön hozzánk. A 
harmadik ajtó kinyitását kö-
vetően pedig kiderül, hogy milyen érzés a 
vele való találkozás.

Nyissuk kitehát az első ajtót, a szí-
vünk ajtaját, ahol már kopogtat valaki, úgy 
ahogy az több mint kétezer esztendővel ez-
előtt is történt. Akkor egy gyermeket váró 
fiatal pár kopogtatott sok ajtón, hogy ki-

nyíljanak azok és befogadják őket. De az 
ajtók nem akartak kinyílni. Csak egy ajtó 
nyílt ki. Egy rossz, régi istállónak az ajta-
ja, amely helyet adott a szállást kereső csa-
ládnak. És megnyílt egy másik ajtó is ak-
kor este. Egy ajtó az ég és a föld között, 
hogy beléphessen rajta a világ Messiása, 
Isten fia. Ő kopogtat most is a szíved aj-
taján, hogy megnyisd azt és örök, békés 

szállást adj neki. Sokan várták, 
már az érkezését. Elsősorban 
a zsidók, akik a római biro-
dalom fennhatósága alatt él-
tek és már rég szabadulásra 
vágytak. Várták Isten Szent 
Fiát, mert elesettnek, megy-
gyötörtnek és szegénynek 
érezték magukat. Ahogy mi 
is nagyon sokszor vártuk őt. 

Vártuk sok hosszú nehéz éjsza-
kán, amikor ott virrasztottunk egy beteg 
gyermek, egy szülő, egy hitves, egy ked-
ves családtag ágya mellet és kértük Istent, 
hogy lépjen közel hozzánk. 

Karácsonyi vendég
Harang csendül,

Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember szeretettel
Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumba 
A Messiás

Boldogságot szokott hozni.
Bántja lelkem a nagy város 

Durva zaja,
De jó volna ünnepelni oda haza.

De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.
Ha ez a szép rege igaz hitté válna

Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.

Golgotha nem volna ez a földi élet,
Egy erő hatná át 

A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent 
És egymást szeretni...

Ady Endre
(folytatás az 5. oldalon)

Györgyfalvi lap
“Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te 

királyod.” (Zakariás 9:9a)

Karácsony

Gólyaposta

Nagy Julianna
Született 

2019 október  18-án.

Nagy Ákos és 
Nagy-László Kinga 

gyermeke

Isten éltesse!

Betlehemezés

Csíki Ibolya

Sebestyén Elek Előd

(folytatás  a 8.  oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)

Karácsonyi vendég

Hallgassa meg imádságunkat, gyógyít-
sa, segítse meg azt, akit szeretünk. 

Vártuk őt sokszor, amikor remegő szív-
vel indultunk el egy korház felé. Olyan-
kor, amikor valami nagy feladat állt előt-
tünk, egy vizsga letétele, egy munkahely 
megszerzése vagy elvesztése, mindannyi-
szor, amikor valamiért összeszorult a szí-
vünk. Vártuk és hívtuk őt, hogy jöjjön és 
erősítsen meg minket, erős kezében tart-
son meg bennünket. Ugye, milyen sokszor 
vártuk már, hogy érkezzen Jézus, hogy le-
gyen velünk Jézus? Most Ő jön, úgy ahogy 
érkezett az első karácsony estén. Nem ke-
res palotákat, de keresi az alázatos, meg-
tört emberi szíveket. Nem kér gazdag aján-
dékokat, de kéri, hogy gazdagon vidd sze-
reteted ajándékát azokhoz, akik melletted 
élnek. Jön most is, hogy bekopogtasson, és 
szent fényt hozzon a bűntől ma is sötét em-
beri szívekbe és a tragédiáktól megfekete-
dett világba.

A második ajtót kinyitva megtudhatjuk 
azt is, hogy miért jön. A zsidók arra gon-
doltak, ha megszületik erre a földre a világ 
Messiása, akkor nemcsak lelki szabadulást 
hoz majd nekik, de elhozza a politikai sza-
badságot is és kivezeti őket a rómaiak ural-
ma alól. De Jézus valami másért, sokkal 
többért jött, mint amit a zsidó nép várt. Mi-
ért jött? Jött azért, hogy szabadulást, meg-
váltást hozzon a bűnökből. Az első ember-
pár bűnesete folytán mindannyian bűnben 
fogantattunk és bűnben születtünk. Isten-
nek pedig a bűn miatt való haragját senki 
más elhordozni nem tudta volna, csak ő, 
aki valóságos ember és valóságos Isten is. 
Az emberi bűn rabláncait csak Jézus szü-
letése szakította fel. Szabadságot hozott a 
bűn rabságából. Jött, hogy örömöt hozzon. 
Az angyalok így szóltak azon az éjszakán 
a pásztorokhoz: „Ne féljetek, mert íme hir-
detek nektek nagy örömet”. A pásztorok 
féltek, mert sok veszély leselkedet rájuk és 
nyájukra. Ám akkor éjjel megtudták, hogy 
van egy másik sereg is, az angyalok sere-
ge, akik velük együtt vigyáznak a nyájra. 
Megtudták, hogy érkezett valaki, aki elűzi 
a félelem viharait, hogy helyettük az öröm 
felhői ragyogják be a földet. Megszületett 
közéjük Jézus, aki mindenkinek a vigyázó 
pásztora. Jött, hogy tanítson. Jézus beszé-

deit emberek ezrei hallgatták, mert érez-
ték, hogy szavaiból béke árad. Éhezték és 
szomjúhozták azt a szeretetet és megbocsá-
tást, ami a tanításaiból feléjük sugárzott. 
Jött, hogy gyógyítson. Sok beteg sietett Jé-
zus elé, hogy tőle segítséget kérjen. Jöttek 
hozzá vakok, sánták, leprások, gonosz lé-
lektől megszállottak és mások. Jézus nem 
utasította vissza őket. Visszaadta nekik azt, 
amire már évek óta, vagy egész életükben 
vágytak. Egészségesek lettek és ez volt szá-
mukra a legnagyobb ajándék, amit ezen a 
földön kaphattak. Jött, hogy csodákat te-
gyen. Megtörte az öt kenyeret, két halat és 
megsokasította azokat, úgy hogy több mint 
ötezer ember evett belőle. 

Jairus, a zsinagóga fők egyike kétség-
beesetten szaladt hozzá, mert a lánya hal-
doklott. Jézus csodát tett és feltámasztot-
ta a halálból a gyermeket. Jött, hogy új éle-
tet ajándékozzon. A parázna nőt mindenki 
megkövezni készült, amikor Jézus csak 
annyit mondott a népnek: „Az vesse rá 
az első követ, aki nem bűnös.” Senki sem 
merte bántani ezt a nőt. Jézus esélyt adott 
ennek az asszonynak a bűnbánatra és az új 
életre. Mindenki hátat fordított neki, min-
denki megvetette, mindenki halálra ítélte. 
Jézus nem ezt tette. Ő megbocsátott és se-
gített az újrakezdésben.

A harmadik ajtót megnyitva érezzük 
azt, hogy milyen a Jézussal való találkozás. 
Józsefnek és Máriának óriási öröm volt, 
amikor közéjük érkezett a kisded Messi-
ás. Kezükbe vehették és tudták azt, hogy 
nem ők, akik vigyáznak rá, hanem Jézus 
vigyázza őket. A pásztorok lelkét békés 

öröm hatotta át, amikor odahajoltak a pász-
torok pásztorának jászolbölcsője mellé. A 
bölcseket büszkeség érintette meg, ami-
kor letehették ajándékaikat a királyok kirá-
lyának lábainál. Mi tölti el a mi szívünket? 
Sokszor megtapasztaltuk már mi is Jézus-
nak a közelségét. Hányszor készített már 
utat előtted is Jézus? Ő járt előtted, amikor 
megismerted életed párját, akivel szíved 
örökre egybeforrt, mikor egymásnak hűsé-
get fogadtatok. Érezted, hogy egy pillanat-
ra az idő is megáll veletek és ezek a csodá-
latos percek örök, szép emlékek maradnak 
számodra. Ő járt előtted, amikor odalép-
tél egy kicsi ágy mellé és magadhoz ölelted 
gyermeked vagy unokád. Öröm töltötte el 
lelkedet és hálás voltál Istennek, hogy drá-
ga ajándékkal látogatott meg. Ő járt előt-
ted, mindannyiszor, amikor egy nehéz fel-
adat állt előtted, és érezted, hogy segített 
ennek a tehernek a megoldásában. Boldog 
voltál, mert Jézus nem hagyott magadra. Ő 
járt előtted, amikor sokszor a könnyeidtől 
nehezen láttad az utat, talán beteg voltál, ta-
lán valakit vagy valamit elveszítettél. Úgy 
érezted nincs már semmihez sem erőd. 
Kezed összekulcsoltad és Jézus ölébe tet-
ted le életed. Majd érezted, hogy valaki las-
san letörli a könnyeket, valaki ott áll mel-
letted, valakin keresztül Jézus szólít meg és 
vigasztal téged. Olyan jó volt érezni, hogy 
nem vagy egyedül, hogy Isten meghallgat-
ta a kérésedet. Ő jár előttünk akkor is, ami-
kor lassan kifogy majd az erő a kezünkből. 
Amikor elnehezedik a lélegzetünk és arra 
gondolunk ez az óra az utolsó számomra. 
Az utam itt már véget ér. Jézus megfog-
ja majd a kezed, és amikor itt már minden 
ajtó bezárul egy új kaput nyit meg előtted: 
az örök életnek a kapuját. Ugye milyen jó 
érezni, hogy Ő most is itt van veled és min-
dig veled marad? Jézus az öröm, a bizton-
ság és a végtelen remény érzését hozza kö-
zel hozzánk.

Kedves Olvasó! Most csukjunk be min-
den ajtót magunk mögött: a bűnöknek, a 
gyűlöletnek és kétségeknek kapuját. Nyis-
sunk utat a sötétséget legyőző fény és sze-
retet előtt: Jézus előtt. Legyen Ő kedves 
vendége házunknak, akinek látogatását ké-
szülődve vártuk, és akit örök vendégként 
mindig szívünkben hordozunk. Ámen!



G Y E R M E K O L D A L

Szinezd ki, vágd ki, rakd össze!
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Sokszor olvashatjuk vagy hallhatjuk 
a TV műsorokban, milyen fontos az in-
fluenza elleni oltás. Miért tartjuk fontos-
nak az influenza elleni oltást?

A grippa szövődményeitől csak a 
vedőoltás védhet meg. Kiemelt figyelmet 
érdemelnek a várandósok. A terhesség 
2-3. trimeszterében minden kismamát 
be kellene oltani influenza ellen, mert 
a terhesség során különösen gyakran 
alakul ki súlyos szövődményekkel járó 
influenza, amely mind a kismamát, mind 
a magzatot fenyegeti.

Kinek érdemes beadatnia az oltást?
Minden 60 év fölötti személy-

nek, mivel az életkor előrehaladtával 

gyengül az immunrendszer. Azoknak 
a gyerekeknek és felnőtteknek, aki-
knek van valamilyen alapbetegségük: 
szív- és érrendszeri betegségek (például 
magas vérnyomás, érelmeszesedés, 
szívkoszorúér-betegség) krónikus 
tüdőbetegség, COPD, asztma, krónikus 
neurológiai betegség (pl. szklerózis mul-
tiplex), anyagcserezavar (pl. diabétesz, 
máj- és vesebetegségek). Ajánlott beadat-
ni a védőoltást HIV-fertőzötteknek, leu-
kémiás betegeknek és szervátültetésen 
átesett pácienseknek. Kórházi dolgo-
zóknak, idősek otthonában dolgozó 
ápolóknak, orvosoknak. Kismamáknak 
is javasolt az oltás, illetve azoknak, 
akik babát terveznek. Azoknak az em-
bereknek, akik rendszeresen nagyobb 
közösségekkel érintkeznek, és emiatt 

nagyobb veszélynek vannak kitéve, 
valamint megfertőzhetnek másokat: 
tanárok, buszsofőrök, áruházi dolgo-
zók, egészségügyi dolgozók. Célszerű 
továbbá beadatni az oltást akkor is, ha 
külföldre utazunk. (Az ázsiai országok-
ból ismert madárinfluenza vírussal 
szemben az oltás nem nyújt védettséget, 
mégis ajánlott beadatni, ha ezekbe az 
országokba utazunk.)

Milyen mértékben érintettek a króni-
kus betegek, nekik jobban oda kell fi-
gyelniük a megelőzésre?

A szívbetegek számára különösen fon-
tos az influenza elleni védekezés, mert 
sokkal veszélyesebb számukra a vírus, 

mint az alapvetően egészségeseknek. 
Nagyobb a – sokszor fatális kimenetelű – 
szövődmények kockázata, de a keringési 
rendszert is rendkívül megterheli a vírus 
által okozott magas láz. A halálozások 
nagy részéért ilyenkor a kialakuló keringé-
si elégtelenség felelős, melyet a magas 
testhőmérséklet, a folyadékveszteség és 
a kóros anyagcsere-folyamatok váltanak 
ki.

Az Európai Kardiológusok Tár-
sasága (ESC) által 2016-ban kiadott 
„Kardiovaszkuláris Prevenció” el-
nevezésű irányelv kiemeli az influ-
enza és a szívinfarktus közötti szoros 
kapcsolatot. Hangsúlyozza továbbá, 
hogy egyes tanulmányok alapján akár 
többszörösére is emelkedhet az influen-
za akut szakaszában (első 3 nap) a szív- 

és érrendszeri események (szívinfarktus, 
stroke) kockázata az arra fogékony po-
pulációban, mely azonban védőoltással 
megelőzhető!

Mi az infuenza és mi a nátha? A kettő 
nem ugyanaz. 

A náthának és az influenzának sok 
hasonló tünete van. Ám a két betegség 
között fontos különbségek is akad-
nak, amelyek befolyásolják a kór 
megelőzését, lefolyását és kezelését is.

Nátha: Fő tünetei a fentieken túl a 
hőemelkedés, a torokfájás, a torok-
kaparás, a száraz köhögés, a tüsszentés 
és a fejfájás.

Az infuenza: Klinikai szempontból 
fontos különbség az influenza és egyéb 
légúti megbetegedések között, hogy az 
influenza kezdeti tünetei közül a huru-
tos tünetek hiányoznak. Hirtelen kezdet, 
magas láz, erős levertség és izomfájdal-
mak a jellemzők.

A panaszok általában a fertőződést 
követően 24-48 órával, hirtelen kezdőd-
nek. A hidegrázás vagy borzongás a 
betegség kezdeti tünete lehet. Az első 
egynéhány napban gyakori a láz, akár 
a 39-39,5 C fokot is elérheti. Testszerte, 
leginkább a háttájon és az alsó végtagok-
ban sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfá-
jás gyakran gyötrő jellegű, szemkörüli 
és -mögötti fájdalommal jár, erős fény 
hatására fokozódhat. 

A légúti tünetek kezdetben viszonylag 
enyhék lehetnek, torokkaparással, torok-
fájással, mellkasi égő érzéssel száraz 
köhögéssel és orrfolyással. Később a 
köhögés súlyosbodhat, és köpetürítés-
sel járhat. A száj és a garat kivörösöd-
het, a szemek könnyeznek, a kötőhártya 
enyhén begyulladhat. A betegnek, főleg 
gyereknek hányingere lehet, és esetleg 
hányhat is. A panaszok általában 2-3 
nap múlva eltűnnek, a láz többnyire 
megszűnik, de előfordul, hogy 5 napig 
is eltart. A bronchitis (hörghurut) és a 
köhögés azonban 10 napnál hosszabb 
ideig is fennmaradhat, a légutak teljes 
gyógyulása pedig akár 6-8 hétig is el-
tarthat. A gyengeség és kimerültség még 
napokig, néha hetekig is fennállhat.

Vajas Tímea

Grippa vagy nátha?
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A betlehemezés a karácsony-
hoz kötődő magyar népszokás. Több 
szereplős dramatikus játék, a leg-
népszerűbb karácsonyi paraszti misz-
tériumjáték, pásztorjáték. Szereplői a kis 
Jézuson kívül Jézus születésének tanúi: 
Mária, József, a Háromkirályok, angyal, 
pásztorok, ökör, szamár, bárány. 

A népszokásban két hagyománykör 

ötvöződik: a kereszténység előt-
ti pogány és antik gyökerű képzetek, 
valamint az ünnep keresztény jel-
legéből fakadó szokások. Neve a bibli-
ai Betlehem városának nevéből ered. A 
népszokás célja a gonosz ártó szellemek 
elűzése     zajkeltéssel, jelmezek, álarcok 
viselésével.

Eredete
Assisi Szent Ferenc nevéhez fűző-

dik az első betlehemi jászol felállítása, 
amikor az itáliai Greccio városában 
1223-ban arra kérte egy barátját a nemes 
Jánost, hogy rendezzen be egy barlan-
got, készítsen jászolt, hozzon szalmát, 
szamarat és ökröt, és értesítse a pász-
torokat, elevenítse fel Jézus születésének 
történetét. A ferences rendi templomok-
ban mindmáig ott vannak a szentestére 
felállított betlehemek.

„Aki karácsony titkát nem értette 
meg, az a keresztény lét lényeges elemét 
nem értette meg. Aki ezt nem fogadta 
el, nem juthat Isten országába - erre em-
lékeztette Ferenc saját korát, s minden 
utánuk következő kort.

A grecciói barlangban a Szent 
Éjszakán Ferenc utasításai szerint ott 

állt az ökör és a szamár is. Azt mondta 
ugyanis a nemes Jánosnak: „Teljes való-
jában fel akarom eleveníteni a betlehemi 
kisded emlékezetét, és tulajdon testi sze-
meimmel akarom szemlélni gyermeki 
korlátoltságának kényelmetlenségeit, 
látni akarom, hogyan helyeztetett a 
jászolba és hogyan feküdt az ökör és a 
szamár előtt a szénán.”

(Joseph Ratzing-
er: Ökör és szamár 
a jászolnál, Szabó 
Zsuzsanna fordítá-
sa)

A k ö z é p k o r i 
Magyarországról 
a betlehemezés-
re történő utalás 
nem maradt fenn. 
Az első magyar 
szövegek a 17. 
századból szár-
maznak, és isko-
lai előadás céljára 
készültek. A 19–20. 

században már paraszti betlehemezésről 
beszélünk, mert magyar népszokásként 
a falvak életében 
maradt meg.

A népszokás 
leírása

A betlehe-
mezés a legis-
mertebb és 
legelterjedtebb 
k a r á c s o n y i 
n é p s z o k á s o k 
közé tartozik. 
Az egész 
K á r p á t - m e -
dencében ismer-
ik.

A paraszti betlehemezés közép-
pontjában a betlehemi pásztorok 
párbeszédes, énekes játéka áll. A dra-
matikus játék fő eleme a pásztorjáték, 
amely a három pásztor, köztük a nagyot-
halló öreg tréfás párbeszédére épül. A 
betlehemezés fő kelléke a templom al-
akú betlehemi jászol, amelyben a Szent 
Család látható. A pásztorjáték szereplői: 
a kis templomot vivő két angyal, három 
pásztor, ami egyes vidékeken kiegészül 

több szereplővel. A szereplők ma is el-
játsszák a Jézus születéséről szóló bibli-
ai történetet, majd átadják ajándékaikat, 
jókívánságaikat. Ezután a háziak 
megvendégelik őket.

Több táji típusa alakult ki. A magyar 
betlehemes játékszövegekben Benedek 
András több szövegcsoportot különböz-
tet meg. A legarchaikusabbak az erdélyi 
játékok, ezeket néha felnőtt férfiak adják 
elő, és a pásztorok álarcot is viselhet-
nek. Egyik érdekes példája a Dunántúlra 
települt bukovinai székelyek csobánolá-
sa (Krisztus születését bemutató házaló 
népi színjáték hagyománya és betle-
hemezése). Ennek része a betlehemes 
pásztortánc. A betlehemezés sajátos 
változata a bábtáncoltató betlehemezés. 
Magyar nyelvterületen a Dunántúlon és 
a Felső-Tisza-vidéken fordul elő.

„Játszó személyek: Angyal, fehér 
gyolcs ingben, első, második, harma-
dik pásztor kifordított ködmenben, bot-
okkal. Öregapák ugyanúgy, hosszú 
kenderszakállal és üstökkel. Bábok 
ne-vei: menyecske, dékánné csengős persely-
lyel, két pásztor, barát, kéményseprő 

és ördög. A kivilágított betlehemben 
jászol, benne kis Jézus, mellette József, 
Mária, állatok, falán pedig szent képek 
láthatók. ”

Forrás: MAGYAR NÉPKÖLTÉ-
SI GYŰJTEMÉNY. VIII. KÖTET - 
Dunántúli gyűjtés - Betlehemes játékok 
és karácsonyi énekek... 2—81

A betlehemezés hagyománya
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Advent első vasárnapján naptárilag 
is kezdetét veszi az év egyik 
legszeretettebb időszaka, mely a vára-
kozásról, testi és lelki ráhangolódásról, 
szeretetről, békéről és törődésről szól. 
Ennek jegyében immár negyedszerre 
tölti el a györgyfalvi kultúrház termeit a 
meghitt vásári hangulat. 

A Negyedik Györgyfalvi Adventi 
Vásár  advent első vasárnapján, decem-
ber elsején délután került megszervezés-
re. 

A rendezvény keretében a helyi 
kézművesek és gyerekek alkotásaiból, 
termékeiből válogathattak a részvevők, 
emellett gyerekprogramok és karácsonyi 
műsorok sokasága tette színesebbé az es-
tét. A környezettudatosság 
jegyében arra buzdítottuk 
az érdeklődőket, hogy 
hozzanak magukkal saját 
bögrét a forralt bor vagy a 
tea elfogyasztásához. Ter-
mészetesen a szervezők 
által biztosított bögrék-
ből is lehetett  vásárolni 
vagy kölcsönözni,  úgy-
hogy senki nem maradt 
szomjasan. A három órai 
kapunyitás után nem 
sokkal Csatári Erika ve-
zette mondókás gyerek-
foglalkozás ritmikus sorai 
hallatszodtak az egyik 
teremből. Ezt követően 
a színpadról karácsonyi 
dallamokal ajándékozott meg minket 
Gorzó Boglárka, Toth Eliza, Toth Nán-
dor, Toth Kriszta és Ferenczi  Hajnal, 
majd ismét a gyerekeké lett a tér, ze-
nés, táncos gyerekfoglalkozás által. 
Végezetül újból felzendült az énekszó, 
ezúttal a Talentum Református Ál-
talános Iskola gyerekkórusa lépett fel 
Kostyák Júlia vezetésével. Az imént em-
lített programok mellett az est teljes ide-
je alatt bárki kipróbálhatta az üveggömb 
fúvást Szalma Zsolttal, majd díszítését 
feleségével, Anikóval. Ugyanakkor ál-
landó kézműves sarok és játszó sarok 
is rendelkezésre állt. Az est záróakord-
jakénk együtt gyújtottuk meg az első 
gyertyát az udvaron elhelyezett óriásko-

szorún. Áldást mondott Fábián László 
plébános és Antal Csaba református lel-
kipásztor.

A közös ünneplés mellett mindig 
kiemelten fontos volt számunkra a 
segítségnyújtás. Évről évre megtapasz-
taltuk a közösség erejét és jóságát: a 
vásáron résztvevők nagyvonalúságának 
hála jelentős anyagi támogatással kön-
nyítettünk nehéz helyzetben lévő em-
bertársaink sorsán. Ugyanúgy, mint 
tavaly, a 4. Györgyfalvi Adventi Vásáron 
is két adományos dobozt helyeztünk el 
a bejárat mellett. A két dobozba gyűlt 
összeghez hozzáadódott a szervezők 
által árúsított termékek bevétele, illetve 
a tombolák értéke. Ez úton is szeretnék 

köszönetet mondani mindazoknak, akik 
finom süteményekkel járultak hozzá 
jótékonysági akciónkhoz. 

Az egyik dobozban Soós Hajnal Mar-
git 44 éves, 6 gyermekes magyarszová-
ti édesanyának szánt adományokat 
gyűjöttük, akit 2018 tavaszán daganatos 
betegséggel diagnosztizáltak és még 2 
évig kemoterápiás kezelést kap Buda-
pesten. Idén az ő gyógyulását és a gyer-
mekekről egyedül gondoskodó édesapán 
szerettünk volna segíteni imáinkkal és 
adományainkkal! A 2, 4, 6, 8, 10 és 11 
éves gyerekek számára ruhákat, játé-
kokat, könyveket és cipőket is hoztak. 
A rendezvény utáni héten találkoztunk 
az édesapával és átadtuk mindazt, amit 

a családnak küldtek illetve egy 4000 
lejt tartalmazó borítékot, mely bár nem 
fedezi, de hozzájárul a felesége kezelé-
si költségeihez. Amennyiben valaki 
tovább szeretné segíteni a családot, 
kérem keresse fel a vásár szervezőit 
további információkért.

Hasonlóképpen szívünkön viseljük 
gyermekeink és az iskolánk sorsát is, 
ezért az összegyűjtött adományok másik 
részét a helyi iskolának ajánltuk fel, 
hogy egy olvasókuckót hozzanak létre 
a tanulók részére. Az e célra győjtött 
összegből folyamatban van a könyvek 
és egyéb kiegészítők beszerzése, me-
lyeket hamarosan elérhetővé teszünk  is-
kolásaink számára.

V i s s z a -
tekintve az idei 
rendezvényre, 
melegség tölti 
el leklem. Ismét 
megmutkozott 
a szeretet ere-
je. Nem sokkal 
a rendezvény 
kezdése után 
megtelt a he-
lység. Kedves 
szavak, mo-
solygó arcok, 
karácsonyi il-
latok lepték 
be a teret. Volt 
aki azért jött, 

hogy adakozzon, volt aki karácsonyi 
ajándékok beszerzésére indult, volt 
aki találkozni kívánt ismerő-
seivel, barátaival, volt aki finomságokat 
kóstolgatni avagy kortyolgatni jött, 
volt aki árulni vagy fellépni jött, volt 
aki kézműveskedni kívánt, volt aki a 
szervezésben ügyeskedett és mindenki 
szép élményekkel gazdagodhatott. 

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki 
valamely módon hozzájárult a vásár 
sikeréhez. Találkozunk jövőre is, advent 
első vasárnapján. 

A szervezők nevében áldott ünne-
peket kívánok!

Nagy-László Kinga

A Negyedik Györgyfalvi Adventi Vásár
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Györgyfalván december 15.-én tar-
tottak falugyűlést. Ezen nem minden 
érdekelt tudott résztvenni, ezért a lapunk 
hasábjain tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
Mascaș Mariana alpolgármester asszony 
volt olyan kedves, hogy táljékoztatta la-
punkat az aktuális kérdésekről.

Tisztelt alpolgármester asszony, me-
lyik a legfontosab terv, amin a község 
vezetősége jelenleg dolgozik?

A község legfontosabb saját terve, 
a szennyvízlevezető csa-
tornahálózat kiépítése. 
Ez jelenleg még a 
megvalósíthatósági tanul-
mány szakaszában van. 
Még egy pár jóváhagyást 
kell beszerezzünk, aztán 
következik a munkálat 
licitálása. A terv nagyon 
összetett, mivel a falunk 
domboldalon fekszik. Az 
elfolyást részben szabadesés-
ben fogják biztosítani, 
részben pedig, ahol erre 
szükség van, szivattyúzással. 

Riporter: A szennyvizet jelenleg min-
denki, úgy ahogy tudta, ideiglenesen 
megoldotta. A lakosok számára nagyobb 
jelentőségű lenne az ivóvíz hálózat 
megépítése.

Alpolgármester: Ez a projekt is 
mozgásban van, azért kezdtem a szenny-
vízzel, mert az a saját projektünk, míg 
a vízhálózatot egy partnerségi megáll-

apodás keretében, közösen Szászfenes 
és Apahida községgel, valamint ter-
mészetesen a városi vízszolgáltató vál-
lalattal fogjuk megvalósítani. Amikor 
pedig többen vagyunk, és együtt kell 
haladnunk, akkor a leglassúbbak 
határozzák meg az ütemet. Jelen esetben 
az okozza a késést, hogy Szászfenesen 
nem sikerült telejes egészében tisztázni 
a vízhálózat nyomvonalának a tulajon-
jogát. Györgyfalva a Borháncs tetőről 

fogja kapni a vizet, a falu fölötti legelőn 
megépítendő víztárolón keresztül. De 
most már úgy néz ki, hogy januárban el-
lenőrzik az iratcsomót, utána pedig kiir-
hatjuk a munkálatot versenytárgyalásra.

Riporter:  Egy másik fontos kérdés a 
mellékutak állapota.

Alpolgármester:  Györgyfalván 
három utca aszfaltozása van folyamat-
ban, tavasszal pedig további öt utcácska 

aszfaltozási terve lesz elindítva.
Riporter: Miért aszfaltoznak télen?
Alpolgármester: Többször kellett a 

munkálatot meghírdetnünk, míg végül 
jelentkezett egy kivitelező. Jó, hogy bár 
ez is van, és nem maradt el a dolog.

Riporter: Egyéb tervek, munkák?
Alpolgármester: Cseréljük az utcai 

lámpákat modernebbekre, hatékonyab-
bakra. Eddig a főutcákon cseréltük ki, 
de következnek a mellékutcák is. 

A szemét elszállításával 
azért vannak fennakadások, 
mert a falunak sok a tartozása 
a céggel szemben, pontosabban  
8880 lej, amiből huszonhárom 
személynek van 100 lej fölötti 
hátráléka. A díjbeszedést az is 
nehezítí, hogy nincs minden 
házon a házszám kifüggesztve. 
Tudjuk, hogy volt egy pár évvel 
ezelőtt egy próbálkozás, hogy 
az utcákat elnevezzük. Ha lesz 
rá igény, akkor ez egy követ-
kező projekt lehet.

Riporter:  Köszönjük a részletes 
tájékoztatót. Kivánunk sok sikert a 
munkában!

Alpolgármester:  Györgyfalva min-
den kedves lakójának kivánok Áldott 
Ünnepet!

A polgármesteri hivatal tájékoztatója
Közeledik az év vége, ilyenkor visszatekintünk az elmult évre és előretekintünk a következő évre. De nem csak mi, emberek 

vagyunk így, hanem a faluközösségünk is. Mit valósított meg a községünk ebben az évben, mit várhatunk a jövő évtől? A pol-
gármesteri hivatal is gondolt arra, hogy egy beszámolót tartson a község lakóinak.

Hirdetés
Két hónapos kis kandúr vagyok. 

Szeretem a  tejet, a sajtot és a sonkát.
Macskaszerető  gazdát keresek. 

Még nincs  Facebook fiókom, de elérhető 
vagyok a 0756-675960-as telefonszámon.

Miáú!
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Hozzávalók (6 adag)
30 dkg finomliszt, 20 dkg vaj, 10 dkg 
porcukor, 1 db tojássárgája, 1 csomag 
vaníliás cukor, 0.5 citromból nyert 
citromhéj (bio, reszelve), 1 teáskanál 
sütőpor, 15 dkg sárgabarack lekvár

Elkészítés
     Először a száraz alapanyagokat, így 
a lisztet, porcukrot, vaníliás cukrot, 
sütőport és a citromhéjat összekeverjük, 
majd gyorsan belemorzsoljuk a vajat. 
Végül hozzáadjuk a tojássárgát, és jól 
összedolgozzuk.
     A tésztacipót fóliába csomagoljuk, és 
1 órát hűtőben pihentetjük.
     A tésztából levágunk egy darabot, 
porcukorral hintett deszkán fél cm 

vékonyra nyújtjuk. 
Linzerkiszúróval formára szaggatjuk, és 
sütőpapírra sorakoztatjuk.
Előmelegített sütőben, közepes hőfokon 
10 percig sütjük.
A lyukas és a teli sütiket baracklekvárral 
összeragasztjuk, majd teszünk még egy 
kis lekvárt a lyukakba.
Végül vaníliás porcukrot szitálunk a 
tetejére. (30 db linzer lesz belőle.)
sütési hőfok: 180°C

Györgyfalvi lap    Kiadja a Georgikon Alapítvány, 407272 Györgyfalva, 416. szám
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megjelenik havonta magyar és román nyelven, 400 illetve 60 példányban.
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- Képzeld, láttam a vonaton Szent Istvánt!
- Az nem lehet!
- De mégis! Egy öregember odament egy 
aggastyánhoz, és ezt mondta: Te vagy az... 
Tovább lásd a vízszintes 1. és függőleges 
13. sorokban
VÍZSZINTES 1. A poén első fele. 10. Ily-
en zsák is van. 11. A légy neve Fekete Ist-
vánnál. 12. Középen kutyul! 13. Eszperente 
magánhangzó. 14. Szent István király éde-
sapja. (két szó) 18. Karima. 19. Paprikának 
van, ettől erős. 20. Félig népies! 21. 
Páncélszekrény. 22. A szerelem vége! 23. 
Rád repül, régiesen. 25. Kezd emlékezni! 
26. Krédo, de csak a végén! 27. Orrod elé. 
29. Magára vevő (például tettet). 34 Le-
fordítana, például idegen nyelvet! 35. Kö-
zelre mutató szó. 36. A külömbözőségben 
megvalósul a szeretet által. 38. EYR
FÜGGŐLEGES 1. Kálium. 2. Félig ihat! 
3. Felidéz magában valakit. 4. Színészi 
képesség. 5. Zoli keverve. 6. Ember. 7. 
Örökzöld (két szó). 8. Nyári forróságban 

pihentek. (két szó) 9. Jutalom a szerencse-
játékban. 13. A poén második fele. 15. 
Középen lazsál! 16. Foszló mássalhangzói. 
17. Ez páratlan! 24. Kegyetlen-e? 27. Kert 

közepe! 28. Borúra... 30.Talál. 31. Magáz 
középen! 32. LYT. 33. Apostol közepe. 34. 
Kevert gél! 37. Létra magánhangzói.

Rejtvény

A Kassa vidéki településen, Jánokon, 
18 évvel ezelőtt kezdték el megszer-
vezni a Betlehemes Találkozót és azóta 
mind a mai napig hűen őrzik a Betlehe-
mezés  szokását. 

A Karácsony estéjéhez kötödő ősi 
misztériumjátékot Felvidéki, Magyar-
országi és Györgyfalva képviseletében, 
Erdélyi hagyományőrző csoportok mu-
tatták be, számszerint hatan. A Betle-
hemes  játékok mindegyike magán hor-

dozza a helység és a régió sajátossága-
it, de két dolog mindegyikben közös: 
az izes anyanyelvünk és az Evangélium 
hirdetése: az Ige testté lett, az Úr Jézus 
eljött közénk!

Köszönjük a szervezőknek a szeretet-
teljes fogadtatást, és igérjük, hogy jővő-
re is elmegyünk, persze, ha meghívnak.

A Györgyfalvi Hagyományőrző 
Csoport nevében, falunk minden 

kedves lakójának kivánunk 
Áldott  békés Ünnepeket!

Betlehemezés
(folytatás az 1. oldalról)

Linzer recept

Hirdetés
A Györgyfalvi Lapban  
ingyen megjelentethető 
hirdetés, megemlékezés.

Ezeket kérjük a főszerkesztő 
postaládájába, 
vagy e-mailben 

a szerkesztőség címére 
eljuttatni.


