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Szállást kereső gyergyóiak
Felvidéken mutatták be betlehemes játékukat

• A felvidéki Kassán 
adventi rendezvényen, 
Jánokon pedig bet-
lehemes találkozón 
mutatta be a gyergyó-
alfalvi Domokos Pál 
Péter Hagyományőrző 
Egyesület néhány tag-
ja azt a karácsonyváró 
szokást, amelyet ma-
roknyi falustársuk élő 
hagyományként ápol 
saját közösségében. 

P E T H Ő  M E L Á N I A

A Szállást keres a Szent Csa-
lád című ájtatossággal 
színesítették a Kárpát-me-

dencei karácsonyi népi szokások 
életben tartása céljával szervezett 
felvidéki eseményeket.

Erdélyből egyedüliként

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó 
népi szokások felelevenítése, életben 
tartása céljával a felvidéki Jánokon 
évről évre megtartják a betlehemes ta-
lálkozót. Az idei, sorban a 17. kiadásra 
a gyergyóalfalvi hagyományőrző 
egyesület is meghívást kapott, egye-

düli résztvevőként képviselve Erdélyt 
a Kárpát-medencei-szintű rendez-
vényen. Az advent első vasárnapján 
tartott ünnepség előestéjén, Kassán, 
adventi találkozón is bemutatták az 
alfalviak a Krisztus születésére han-
goló, Szállást keres a Szent Család áj-
tatosságot. „Meghívásnak téve eleget 
vettünk részt a rendezvényeken. Be-
tanulhattunk volna akár egy pásztor-
játékot is a táncosainkkal, de sokkal 
értékesebbnek tartottuk olyan szo-
kást bemutatni, ami ma is élő a közös-
ségünkben” – mondta a Székelyhon-
nak Hunyadi Irén, a hagyományőrző 
csoport vezetője.

Újraelevenített szokás

Hogy mennyire régi szokás Alfalu-
ban a szálláskeresés, nem ismert, az 
viszont bizonyos, hogy az 1930-as 
években az ájtatosság gyakorlásával 
készültek a faluban az Istengyermek 
megszületésére – állítják többen is 
szüleik elmeséléseire hivatkozva. 
Van aki fotót is őriz, amin látható: 
soroglyára helyezve viszik a Szent 
Családot ábrázoló képet és fi gurá-
kat régen a szálláskeresők. A „tiltott 
időkben” megszakadt a hagyomány, 
a ‘90-es évek elején élesztették újra. 
„Kollégákból, énekkarosokból, a 
családból összekovácsoltunk ki-
lenc családot, és elkezdtük ismét a 
szálláskeresést” – emlékszik vissza 
a felvidéki találkozók egyik részt-
vevője, Kiss István kántor. Mint ma-
gyarázta, az ájtatosságba „bokrot” 
alkotva kilenc család kapcsolódik 

be, akik december 15-től kezdődően 
23-ig minden este sorra fogadják be 
otthonaikba a templomba előzőleg 
megáldott Szent Család-képet. Há-
romnegyed órát tart az énekekből, 
imákból álló ájtatosság, mintegy 
párbeszéd formájában a szálláske-
resők és a befogadók között. Ezen 
kívül vannak olyan imák, amiket 
a háziak kell elvégezzenek, vagyis 
azok, akiknek otthonában marad 
egy napig a kép. Az utolsó »szállá-
sadó« december 23-án a templomba 
viszi, és a Mária-oltárra helyezi a 
képet, ami újév napjáig marad ott – 
ismertette Kiss István. 

Összekovácsoló erő

Azon túl, hogy a Jézus születésére 
való lelki felkészülést segíti, más 
pozitív hozadékai is vannak a szál-
láskeresésnek. Egyik legfontosabb 
az összekovácsoló erő, de az is lé-
nyeges, hogy a böjt betartásában 
is ösztönzően hatnak egymásra 
a csoport tagjai, és az ünnepek 
elteltével is jobban odafi gyelnek 
egymásra – fűzik hozzá azok, akik 
már tapasztalták mindezt.  Jelenleg 
csak egy „bokor” van Alfaluban, de 
tagjai tervezik, hogy feloszlanak, és 
mindenki a saját utcájában újabb 
csoportot hoz létre.

Az alfalvi hagyományőrzők a 
felvidéki Jánok templomában. 
Adventi szokást mutattak be 
a 17. Nemzetközi Betlehemes 
Találkozón

▴   FOTÓ: PETHŐ MELÁNIA

GERGELY IMRE

A z egyik ilyen eset a Kossuth La-
jos utcában a Városi Könyvtár 

közelében van. Itt már korábban is 
folyt a víz az aszfaltburkolaton, a hi-
degek miatt azonban a jókora szaka-
szon az úttesten és a Kossuth-szobor 
előtt a járdán is „korcsolyapálya” 
keletkezett. Ottjártunkkor, hétfőn 
délelőtt néhány szociális segély-
ben részesülő személy dolgozott 
kéziszerszámokkal azon, hogy az 
utat a jégtől megszabadítsa. Egy 
munkagép is ott volt, de még nem 
kezdte el az ásást.

Évente megismétlődik

„Ez minden évben megismétlődik 
ilyenkor. Amint a fagyok beállnak, 
egymást követik a meghibásodások. 
Az elöregedett, cementből készült 
vezetékek nem bírják a nyomást, 
és ez eredményezi a csőtöréseket” 

– mondta Lukács László, az ivó-
víz-szolgáltató Go Rt. illetékese. 

Hétfőn öt ilyen csőtörésről tudott 
a szolgáltató. Lukács László hoz-
zátette, igyekeznének ugyan minél 
rövidebb idő alatt kijavítani ezeket 
a meghibásodásokat, de nem ha-
ladnak úgy, ahogy kellene, kevés a 
munkához a bevethető szakember. 

A problémát megnyugtató módon 
az oldaná meg, ha végre elkészülne a 
már lassan egy évtizede elkezdődött 
beruházás, az ivóvíz és csatornahá-
lózat modernizálása, és a régi csövek 
helyett az újonnan lefektetett veze-
tékeken át jutna a víz a háztartások-
ba. Ennek várható időpontjáról már 
számos ígéret született az évek alatt, 
de az új rendszerre való átállás még 
mindig nem történt meg.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• A tartós fagyok miatt egyre több a panasz az 
ivóvíz-szolgáltatásra Gyergyószentmiklóson, a 
városban több helyen is elszakadtak a vezetékek. 

Jégpálya létesült a Kossuth-szobor 
előtt. Senki nem örül neki
▸   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

„Nem is hiszem el. Éppen az 
előbb beszélgettük, hogy elfogyott 
a pénzünk, idén üres kézzel jön a 
Mikulás. És hátha nyernénk, olvas-
tuk, hogy ma lesz a Székelyhonnál 
a kakasos játék sorsolása” – így fo-
gadott a gyergyószentmiklósi Elekes 
házaspár. Nagyon meglepte őket, 
hogy ők lettek a Székelyhon kakasos 
játékénak első nyertesei. Régebben 
is sokáig beküldték lapunk nyere-
ményszelvényeit, de eddig nem mo-
solygott rájuk a szerencse. Most ez is 
megtörtént. A Mikulás tehát nem kell 

üres kézzel érkezzen Elekesékhez. 
Régi előfi zetői lapunknak, amelyet 
a névváltozás után is szívesen olvas-
nak – mondták. Hiányolják ugyan a 
helyi híreket, amelyekből mostanság 
kevesebb van, de ettől függetlenül 
ragaszkodnak a laphoz. „Egy nyug-
díjasnak kell egy újság, hogy követni 
tudja, mi történik a lakásán kívül” – 
mondta Elekesné. (Gergely Imre)

A Mikulást segíti a nyeremény

Elekesék régóta olvasói a 
lapunknak, most először nyertek
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