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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Gyergyószék napilapja

Megkérdeztük olvasóinkat
Mikor kezdi el a készülődést a téli ünnepekre? Amit lehet, be szokott szerezni előre?
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Szava járásáról, kedvenc kifejezése-
iről ismerik föl barátai az embert. Nem 
az egyéni hangvételről, hanem az is-
métlődő szófordulatokról. Nevelőapám-
tól tanultam meg ezt. Ahogyan a köz-
mondásokat értelmezte. Például: aki 
korán kel, aranyat lel. Miért? Mert aki 
még korábban kelt, már elveszítette az 
aranyát… És aki rest, kétszer fárad: elő-
ször önmaga, másodszor a mások által 
el nem végzett munka miatt. Nagyon jó 
mondásai voltak az etnikumokról is, de 
nem merem azokat idézni, nehogy be-
lém kössön valaki fajvédő. Zsidókról, ci-
gányokról és románokról is voltak jó 
mondásai, de azokat sem merem idéz-
ni. Mert a szó maga az ember. Egyik 
kedvenc diákom – aki tudta, hogy ate-
ista vagyok – a templomot Ámen-klub-
nak nevezte. És engem „mennyei tanár 

uracskának” szólított. Sajnos beteljese-
dett rajta átkom: mindenik nonkonfor-
mista diákomnak azt kívánom, hogy le-
gyen tanár belőle. És ő az lett…

Kedves, tiszteletre méltó szomszédom 
híres kifejezése a szerénységre: nem rú-
gok a fingom után! Figyelembe vehető ta-
nács: húzd meg magad a korlátaid között, 
ne kapaszkodj magasabbra, mint aho-
vá fölértél. Ahogyan egy másik bölcs em-
ber mondta: etető e tető! Vagyis elégedj 
meg önmagad állapotával, ha neked eny-
nyi elég. Aztán az udvarhelyi viccmes-
ter képe villan elém, akitől barátja meg-
kérdezte: és hogy van gyengélkedő anyó-
sod? Mire ő boldogan válaszolt: 

– Anyósom olyan beteg, hogy le a ka-
lappal! És ha megkérdezték e viccmes-
tertől, hogy van, nagyon nyersen vála-
szolt: úgy félig fa…ul! 

Egyszóval szavakból élünk, szavak-
kal kommunikálunk. Szókincsünket 
nemcsak olvasmányaink, hanem kom-
munikációs lehetőségeink is gyara-
pítják. Főleg ez utóbbiak az élőbeszéd 
kincseivel. Például Romániában azért 
nincs antilop, mert itt mindenki lop, az 
aligazgatónők alig izgató nők – kivé-
tel a miénk, aki nagyon föl tud izgat-
ni a munkatervek elkérésével –, a tea-
délután azt jelenti, hogy te Adél után 
sündörögsz, a vasárnapi mise jelenté-
se pedig, hogy vasárnap Imi se megy 
templomba. Szépséges magyar nyel-
vünk tele van szójátékok lehetőségé-
vel, amit beszélni kedvelő művelői ki 
is használnak szófordulatokban. Mert 
szó fordul a tokban, játékos eszünk 
tokjában. De tojást nem eszünk tok-
jában…
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A gyergyószéki olvasóink 
többsége már jó előre el-
tervezi az ünnepet, hogy 

a lelki készülődésre is jus-
son idő, többen is megjegyez-
ték, hogy a közös gyertyagyúj-
tás nagyban segít az ünnepre, 
a karácsonyra való ráhangoló-
dásban.

Hagyjunk időt 
a lelki készülődésre is

Több olvasónk véli úgy, hogy 
a lelki készülődésre kell több 
időt szánni, ezért már koráb-
ban neki kezdenek az ünne-
pek előtti takarításnak, az 
ebéd, vacsora megtervezésé-
hez. „Már hónapokkal a téli 
ünnepek előtt igyekszem min-
dent eltervezni, és az aján-
dékokra nagy figyelmet for-
dítok”; „Igyekszem jó előre 
megtervezni minden ünnepet, 

nem csak Mikulást és kará-
csonyt, hanem a születésnapo-
kat, névnapokat is”; „Minden-
képp előre gondolkodom, mert 
utolsó percen csak kapkodás 
van, s az nem tesz jót sen-
kinek”; „Az ünnep úgy szép, 
ahogy van, nem kell az utol-
só percben készülni, egész év-
ben van idő. Már nyáron elter-
vezem, mit ajándékozok kará-
csonyra a szeretteimnek”; „A 
takarításon, főzésen kívül ne-
kem nagyon fontos a lelki ké-
szülődés is, az adventi közös 
gyertyagyújtás igazán segít 
ebben, az üzenetekkel ráhan-
golódunk az ünnep igazi lé-
nyegére”; „Igyekszünk már de-
cember elején mindent besze-
rezni, hogy Szent Miklós nap-
ján és karácsonykor ne azzal 
töltsük az időt, hanem lényegé-
ben éljük meg az ünnepet” – ol-
vasható a szelvényeken.

Egy olvasónk, mint írja, ahogy 
lejár az egyik ünnep, máris a 
következő évit tervezi: „A kará-
csonyi ünnepkör lejártával már 
a következőn gondolkodom, azt 
tervezem, így mindig időben ké-
szen vagyok, és a karácsony-
fát is időben, december első fe-
lében már feldíszítem, mert vá-
gyom rá.”

Egy olvasónk kiemelte az ad-
venti időszakban való közös ké-
szülődés fontosságát is: „Mi-
vel egyszerre nehéz lélekben 
is, és a gyakorlatban is készül-
ni, ezért az ajándékokat jó elő-
re megvásárolom, és elterve-
zem az ünnepi ebédet, vacsorát, 
hogy bőven legyen időm a lel-
ki készülésre is. Mert tulajdon-
képpen az a legfontosabb. Na-
gyon köszönöm, hogy a város-
ban közös gyertyagyújtás kere-
tében is kapunk lelki segítséget, 
üzenetet az egyházak képvise-

lőitől. Nagyon fontos, összetar-
tó, megtartó ereje van ezeknek 
az együttléteknek.”

Igyekszem, de nem mindig 
sikerül

Szelvénybeküldőink között 
vannak, akik hiába igyekeznek, 
tervezik el az ünnepet jó elő-
re, mert nem mindig sikerül rá-
hangolódniuk: „Nem tudok elő-
re tervezni, de azért igyekszem, 
hogy ne az utolsó pillanatokra 
hagyjam a készülődést”; „Na-
gyon nem tervezek, mert semmi 
különlegeset nem akarok”; „El-
tervezem, de nem mindig sike-
rül mindent megvalósítani, sok-
szor gátat vet az anyagi hiánya”; 
„Az ajándékokat igyekszem elő-
re megvásárolni, de az utolsó 
méterekben is nagy a rohanás, 
nem érek el mindennel, sajnos” 
– olvasható a szelvényeken.

Az adventi gyertyagyújtás a lelki készülődést segíti. Ez az ünnep lényege
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