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lapja

Megjelenik
negyedévente

Babits Mihály

Csillag után

Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton –
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
“Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
“Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.”
Százszor megállítanának, -
örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet, 
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett, hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirhámmal,
keserűszagú mirhámmal
kenném véres lábadat. Karácsony i  különkiadás
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A Karácsonynak lelke van. Varázslatos, szívet megfogó,
angyal-énekes lelke. Mennyei titkokat hordozó valósága, mert úgy
szerette Isten e világot, hogy az ő Egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki
hiszen Ö benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  De van
ruhája is. A ruha is varázslatos, csillogó. És minél közelebb van a
Karácsony lelkéhez, annál csodálatosabb és minél távolabb van attól,
annál ridegebb, hideg csillogású.

A legtávolabbi ruha a kirakatok világa. Szép az is, és csillogó.
De mégis hideg. Az üzletekben pénzért lehet  vásárolni, s Karácsony
lelke éppen az, hogy Isten ingyen adta Egyszülött Fiát.

Az első igazán szép ruha a család karácsonya. A titkos, lázas
készülődés, a csillogó, sziporkázó karácsonyfa, alatta a szeretet
jeleivel , s a gyermekek csillogó szeme, amikor a csengetés után
meglátják a fát. – De ha csak eddig tart minden, akkor a család még
mindég a legszegényebb ünneplő ruhát vette a lelkére. Itt csak az
ajándékozás, a boldog ünnepeket kívánó emberi szeretet van, amiről
azt mondjuk, hogy a Karácsony a család ünnepe. Persze, ez is több
annál, ahol ez sincs. Ahol az ünnep csak azt jelenti, hogy többet lehet
inni és enni, mint máskor. Ahol a Karácsony csak a konyhától a terített
asztalig tart. 

De van nem csak konyhától asztalig, feldíszített fáig, és
ajándékozásig tartó karácsonyi ruha. Van angyalos Karácsony is,
ahol az édesapa, vagy édesanya felolvassa a bibliából Jézus
születése történetét, és utána együtt eléneklik: Mennyből az angyal,
eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok... 

És van egy még szebb ruha: van imádságos Karácsony is,
amikor az ének után megköszönik Istennek, hogy elküldte Szent Fiát,

hogy együtt
megülhetik az
ünnepet, amikor imádságban azokra is emlékeznek, akik már az
örökéletben vannak. Ilyenkor furcsa csodák történnek. Bent az
emlékeinkben régi ajtók nyílnak, és sorra megérkeznek és ránk
mosolyognak drága, kedves arcok. Valami végigsimít a lelkünkön,
s mintha ők is mondanák: Boldog ünnepet, kedveseim. És együtt
vagyunk velük, mert ők is élnek odaát. És ott biztosan jobban
ismerik a Karácsony titkát, mint mi idelent. És aztán a megterített
asztalnál elmondja a család az imát, s  abban meghívják  Jézust
is az asztalukhoz. 

És van egy még szebb ruha is. Amikor mindezek után más-
nap a család ahhoz az asztalhoz jön, ahova Jézus hívta meg  őket:
amikor együtt vesznek úrvacsorát. 

Ne engedd, hogy az élet letépje rólad Karácsony drága
ruháit. De ne felejtsd el sohasem: ez a ruha csak akkor szép, ha
benne van Jézus. És ha egyszer nem lenne pénzed, vagy
lehetőséged felölteni magadra, vagy felöltöztetni  Karácsony
külső, szép ruháiba a szeretteidet, ha hívod Jézust, meg fogod
látni, hogy külső ruha nélkül is van szép Karácsony.

Életem egyik legmegrendítőbb és legszebb karácsonyi
emléke az, amikor a diktatúra idején a szamosújvári börtönben
minden tiltás és büntetés ellenére Szentestén elkezdtük énekelni
a karácsonyi énekeket. Nem tudom, hány ezren voltunk akkor ott,
de zengett tőle az egész börtön. Karácsony volt. Jézus járt a
folyosókon és a szívünkben is. Azóta tudom igazán: Karácsonnyá
a Karácsonyt igazán csak Jézus teheti.

Isten adjon nektek áldott Karácsonyt, Testvéreim!

Dr. Csiha Kálmán

“Ne legyen a napnak olyan órája,
amikor azt kell mondanod –
nincs , aki megfogná kezem.
Ne legyen a napnak olyan órája,
Amikor azt kell mondanod –
nincs , aki bátorít , ha félek.
Ne legyen a napnak olyan órája,
Amikor azt kell mondanod –
Nincs , aki megvigasztalna.
Ne legyen a napnak olyan órája,
amikor azt kell mondanod –
nincs , aki velem nevetne.

Nincs a napnak olyan órája,
amikor ne zárna
láthatatlan karjába
téged az Isten. “
(dr. Hézser Gábor nyomán)

A karácsony  ruhá ja  és  lelk e
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Karácsony - ünnep - történet

“És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s
gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke
megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek lelke,
tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és
félelmének lelke.” (Ézs. 11, 1-2)

Prófétai jövendölést hallunk Jézus születéséről, arról
a Megváltóról, akinek földre-jöttét karácsonykor ünne-
peljük. De a próféciák nem csak arra utalnak, hogy milyen
lesz ez a Messiás, milyen hatalma és országa lesz,
hanem születése helyéről is beszélnek:” De te, Efratának
Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled
származik nékem, aki uralkodó az Izraelen;” (Mik.5, 2a).

Az ősegyház nem ünnepelte még a karácsonyt, mert
a legnagyobb élménye,  Jézus feltámadása volt. Ez annyi-
ra élő és ható volt, hogy minden vasárnap erre
emlékeztek. Jézus születésnapjának, Alexandriai
Kelemen feljegyzése szerint, a hagyomány január 6-át
tartotta, ünneplése viszont december 25-re került, nem
véletlenül, hiszen ezen a napon a pogányság a perzsa
eredetű, a rómaiak által meghonosított “legyőzhetetlen
Napisten születésnapját” ülte. Kézenfekvő volt, hogy a
keresztyén egyház – kiszorítva ezzel a pogány ünnepet –
ezen a napon ünnepelje Jézus Krisztus születését, aki
számunkra a világ világossága. 

A hanyatló pogányság mindent megtett az Ige testet
öltésének feledtetésére, de ez nem sikerült. 354-től már
rendszeres ünnep a december 25-e. Azóta is rengetegen
keresik fel Betlehemet, látni a helyet, ahol a világ
Megváltója csecsemőként fogadta a pásztorokat és a
keleti bölcseket. 

Bár karácsonykor mindig arra figyelünk, hogy a sok
emberi igyekezet, az ünnepi hangulatkeltés ne takarja el
előlünk a lényeget, tudniillik, hogy Isten Jézust a mi
megváltásunkra adta, mégis szeretjük mindazt, ami
ehhez az ünnephez emberileg fűződik. A karácsony sza-
vunk az ünnep időpontjára vonatkozik. Az ősszláv

nyelvben “kracsun” téli napfordulót jelent. Ezt a kifejezést
magyarosították eleink. A karácsonyfa állításának
szokása Németországból terjedt el világszerte.
K e z d e t b e n
fagyallal és
f a g y ö n g g y e l
díszítették, ame-
lyet az észak-
európai pogányok
hitvilágából vettek
át. A karácsonyfa
magát Krisztust
jelképezi: gyertyái
arra utalnak, hogy
a halál árnyéká-
nak völgyében
fény ragyogott fel;
édességei arra,
hogy elhozta szá-
munkra a bűnbo-
csánatot, Isten
szeretetének jó
hírét; örökzöld
tűlevelei pedig az
örök élet
ajándékára. A karácsonyi üdvözlő lapok küldése pedig az
1840-es évekre nyúlik vissza.

Szintén német protestáns szokás az adventi ko-
szorú készítés. Az advent a karácsony előtti négy hét,
amikor Krisztus eljövetelére figyelünk. Maga a szó –
advent – az “adventus Domini” kifejezésből ered és
eljövetelt jelent. Bod Péter erdélyi lelkipásztor az 1700-as
években a négy adventi vasárnapnak ilyen jelentést adott:
Krisztus
-     az idők teljességében testben jött el
-     megtérésünk alkalmával a szívünkbe költözik
-     halálunk óráján értünk jön
-     az utolsó ítéletben ítélni jön élőket és holtakat.

Legyen az adventi időszak mindannyiunk számára
áldott Krisztus-várás. Karácsonyunk pedig Isten
ajándékától, a Messiástól megszentelt.

Berekméri Melinda, Berekméri Árpád-Róbert

A születés temploma Bethlehemben

Karácsonyi imádság

Urunk, Istenünk! Te nemcsak a mennyben akarsz lakozni, hanem nálunk is,
itt a földön; nemcsak magasságos és nagy akarsz lenni, hanem alacsony és
kicsiny, mint mi; nem csak uralkodni akarsz, hanem nekünk szolgálni; nem-
csak Isten akarsz lenni az örökkévalóságban, hanem emberként születni,
élni és meghalni.
Szeretett Fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusban, nekünk nem kevesebbet,
mint önmagadat ajándékoztad, hogy mi egészen és teljesen hozzád tartoz-
zunk. Mindnyájunkra tartozik ez, bár közülünk senki meg nem érdemelte. Mi
marad más reánk, minthogy csodálkozzunk, örvendezzünk, hálásak legyünk,
és erősen ragaszkodjunk ahhoz, amit Te velünk tettél.
Kérünk téged: engedd, hogy kérésünk igaz legyen ebben az órában mind-
nyájunkban. Engedd, hogy becsületes, nyílt és készséges imádságban és
éneklésben, beszédben és hallgatásban, igazi karácsonyi gyülekezet
lehessünk, s nagy éhséget hordozó, igazi úrvacsorázó közösség. Ámen

Karl Barth

A Marosi Református A Marosi Református 
Egyházmegye mindenEgyházmegye minden

gyülekezetének,gyülekezetének,
a nőszövetségekneka nőszövetségeknek
és lapunk olvasóinakés lapunk olvasóinak

Istentől áldottIstentől áldott
karácsonyi ünnepet éskarácsonyi ünnepet és
békességesbékességes, , boldog újboldog új

esztendőt kívánunk!esztendőt kívánunk!
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Zs. Tüdõs Klára   

K a r á c s o n y i
k é s z ü l õ d é s

Ünnepi készülődés kezdődik
mostanság falun és városon.
Várakozásban élünk. Csak az a
kérdés, milyen ez a várakozás?
Faluhelyen azt várják, hogy elkészül-
e a hízó, le lehet-e vágni kará-
csonyra, tömik a libát, kacsát, hogy
legyen az ünnepre egy-egy jó falat.
Városon játékot készítenek, babákat
öltöztetnek, kötik a sálat, sapkát,
sütik a mézest, csomagolják a cukrot.

Aztán takarítunk, mosunk,
vasalunk, s ahogy telnek az adventi
hetek, egyre jobban a karácsony
körül forog az életünk.

Külsőleg!
Mi volna, asszonyok, ha mi, akik

egymással szót érthetünk, neki kez-
denénk most adventben egy új,
egészen másmilyen készülődésnek?
Megújult szívű asszonyok háza táján
meg kellene próbálni egy másforma
ünnepvárást.

Meg kellene próbálni most, amikor
Isten csodálatos kegyelméből van idő
és lehetőség egy alapos lelki nagy-
takarítást tartani és a szívünk
zegzugába húzódó sérelmeket,
haragot kiseperni és szemétre lökni.

Jó volna tüzet rakni és kiolvasztani
a szívünk keménységét.
Beledobhatnánk ebbe a tűzbe az
emésztő bosszúvágyat, a hiúságnak
lim-lom tanúit. Felmoshatnánk a
nyomát sok szennyes gondolatnak,
hogy aztán a megtisztult meleg
környezetben megfonhassuk hálánk
és szeretetünk jóillatú adventi ko-
szorúját. Odaállhassunk a bűnbánat
vizében megfürödve a jászol elé,
melyben megszületett számunkra a
kegyelem.

Milyen csodálatos fényesség árad-
na ebben az országban abból, ha mi,
ez a sok ezer hívő asszonyszív
karácsonyfa gyertyák helyett magát
gyújtaná meg hálából Jézus
születésének ünnepén. Sok ezer
gyertyaláng, sok ezer női élet, ha
világítva, örömöt hirdetve égne el a
betlehemi gyermek tiszteletében. Ha
apró-cseprő ajándékocskák helyett
magunkat ajándékoznánk szét vidám
szeretettel ennek a világnak, hálából

azért, mert Ő, a mi békességünk,
nekünk adta magát. Milyen
csodálatos ünnep lenne ez, ha
megújult szívű asszonyok úgy készül-
nének erre a karácsonyra, hogy bo-
csánatot kérnének mindazoktól,
akikre haragusznak, s akik megbán-
tották őket.

Karácsonyt mi úgy hívjuk: a béke
ünnepe. Isten ezen a napon békét
kötött az emberrel. Mi tudjuk.
Mondjuk hát meg, mutassuk meg
ennek a békétlen világnak, hogy hol
van a békesség forrása, hogy hogyan
lehet embernek emberrel megbékül-
ni.

Krisztust követő keresztyén asz-
szonyok, itt a nagy készülődés, itt a
nagy várakozás ideje. Induljunk el.

Karácsonyig megjárhatjuk a nagy
utat, átléphetjük az ellenségünk
küszöbét.

Sohasem tapasztalt boldogság,
soha nem remélt békesség vár ben-
nünket azon a küszöbön túl.

Így karácsony körül a házunk tája
bizony kicsit kibillen a békéjéből a
béke ünnepének tiszteletére. Rosszul
készülünk az ünnepre, és rosszul
ünnepelünk. Jézus Krisztus áldott
születésének napját annyi hecc,
veszekedés, vetélkedés, olyan őrjítő
hajsza előzi meg, hogy ünnep szom-
batjához érve holtfáradtan eszünkbe
sem jut a karácsony valódi értelme és

jelentősége.Vásárolunk nyakra-főre,
adósságra, felesleges haszontalan-
ságokat. Sütünk, főzünk szükségte-
lenül, úgyannyira, hogy egy gondo-
latunk, egy percünk sem marad
annak a végtelen örömnek a befo-
gadására, amit a karácsony hirdet.

Milyen jó volna megállni egy perc-
re és meggondolni, hogy kalács, bor,
pecsenye, sütemény, csillagszóró,
csecse-becse, öröm-e úgy igazán
valakinek ebben az ideges, fáradt,
gondterhes légkörben, amiben
vergődünk. Jó lenne megállni és
lerázni magunkról egy üres szokás
igáját. Bevallani, hogy nem erre
vágyunk, hogy hiába az ajándékok,
hiányzik, rettenetesen hiányzik vala-
mi. Sivár, üres a szívünk, hiába
ámítjuk bármivel.

Békére és szeretetre vágyunk és
nincs sem bennünk, sem körülöttünk,
sem béke, sem szeretet.

De hogy is lenne, amikor önző
szívünkben, ebben a zsúfolt
fogadóban nincs hely a Gyermek
számára.

Nincs helye Jézusnak. Tele van
ez a szív haszontalanságokkal, jövő-
menőkkel, vásáros néppel, vásáros
lim-lommal. Tele van felfuvalkodott,
elterpeszkedett önmagunkkal. Ezért
nem ünnep az ünnepünk, ezért nem
öröm az örömünk.

Zsugori, önző, magát ünneplő
embernek nincsen karácsonya.

Aki kapni akar, hálát uzsorázni,
annak elkerülhetetlen a csalódása.
Aki azért vesz a férjének cigarettát,
hogy az neki kölnit vegyen, aki azért
díszíti a karácsonyfát, hogy a gyer-
mekei imádják érte, annak üres
marad a szíve és szomorú az
ünnepe. Vagy fordítsuk meg. Ha
szomorú az ünneped és üres a
szíved testvérem, az azért van, mert
magadat akarod ünnepelni, nem azt,
akinek születésnapja van.

Adjon neked időt az Úr,
hogy az új növekedni tudjon

benned,
Adjon neked teret az Úr,
hogy ne légy hontalan,

ha elhagyod a megszokottat.
Nyisson neked kaput az Úr,

Hogy életutad meg ne 
rekedjen,

Adjon neked merész kedvet
az Úr,

hogy merd a kiszámíthatatlant
ha belefáradsz az

engedelmességbe…
Adjon neked álmokat az Úr,
hogy életed ne fulladjon bele

a mindennapokba.
Adjon neked mosolyt az Úr,

hogy örülhess vele magadon
és másokon.

(dr.Hézser Gábor nyomán)
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Karácsonykor szeretnénk jobbak lenni, fényleni, szeretetet adni. Ilyenkor még a világot is
ünneplőbe öltöztetjük, és jobban figyelünk magunkra és mindenkire: az árvát árvábbnak
látjuk, a magányost magányosabbnak, a gazdagot gazdagabbnak a mosolygóst pedig
mosolygósabbnak. Azonban egy nagy közös ajándék kapcsán nem volna szabad látnunk
sem árvát, sem elhagyatottat, sem elbizakodottat. Ő, akit Immanuelnek is hívunk, vagyis
úgy, hogy “velünk az Isten”, már megszületett. Ha petárdazajos életünkért pironkodva
esdeklőn vagy türelmetlen várakozással tekintünk az ég felé, az Úr igéje szívünkbe
kívánkozik, hogy megszülethessék bennünk az egymás iránti részvét és jóakarat: “Az Úr
kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az Ő irgalmassá-
ga! Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged.” Jer.Sir. 3,22-23.

(Makkai Gyöngyvér -Marosvásárhely IX.)

A nagy sűrgés-forgást látva, arra gondolok, mennyire szem elől tévesztjük a lényeget.
Személy szerint, szeretném, ha több időt tudnék fordítani arra, hogy – lélekben és cse-
lekedetekben egyaránt – ne csupán embertársaim felé nyissak és nekik örömöt szerezzek,
hanem azt a Krisztust tudjam megtalálni és megérteni, aki karácsonykor megszületett,
földre jött, érettem is! Talán túlságosan a hozzánk többé-kevésbé közelállók iránti szeretet
ünnepe lett a Karácsony és Jézus valahogyan kimaradt belőle, vagy eltörpült az ünneplés
közepette. Néha még a szentesti vagy elsőnapi istentiszteleten is azon gondolkodom,
amikor a templompadba bezuhanok, hogy minden feladatomat maradéktalanul teljesítet-
tem-e, otthon és az egyházi hivatalban egyaránt? Ez aztán elronthatja az ünnepet!

Nekem igazi örömöt és lelki békességet jelent a karácsony, mert ilyenkor különösen
átérzem Isten végtelen nagy szeretetét, aki értem, bűnösért, elküldte egyszülött Fiát, hogy
megbékéltessen magával. Ő, aki eljött, példát adott a szeretetben és megbocsátásban
földi életem minden napjára. Számomra a karácsony a szeretet és békesség ünnepe.
(Szabó Margit – Mezőbergenye)

Számomra a karácsony a legszentebb ünnep. Megszületett a világ Megváltója. Amilyen
gyöngédséggel lehet szeretni a kisdedet, olyan szeretettel kell odafordulni az emberekhez,
mert karácsony a szeretet ünnepe. Szeretetre pedig mindenkinek szüksége van. A
Szentestén, amikor elindulok szeretteimet köszönteni, a szabad ég alatt valami azt sugallja,
hogy karácsony estéjén a menny közelebb került a földhöz. (Gagyi Anna – Mezőbergenye) 

Egyed Emese

K ö n y ö r g é sK ö n y ö r g é s

a gyarlót aki újabb mérget forral

a nem levőket és az elmenőket
a letarolt a kifosztott erdőket
a sárkányoktól lankadó erőket
az ittfelejtett szikkadt nagyszülőket
a templomfele vivő kisutcákat
a szélbélelte aggó iskolákat
az aprópénzen megvett kenyeret
a kormosodó levegőeget
az otthoni vizek legédesebbjét
kétségbe esettek örök keresztjét
az elpusztult  s születő könyveket
az álmot amit lát a kisgyerek
a hajót amely zátony fele fut
a félelmébe horgonyzott falut
botló beszédünk sápadó reményünk
a jót a rosszat amit meg kell érnünk

áld meg Istenünk karácsonyoddalUnnepi vallomások

DICSŐSÉG A  MAGASSÁGOS
MENNYEKBEN 
AZ ISTENNEK, 

ÉS E FÖLDÖN BÉKESSÉG, 
ÉS AZ EMBEREKHEZ

JÓAKARAT!

LUKÁCS 2,14
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Karel Čapek

Karácsonyéj

- Csodálkozom rajtad – kiabálta Dinah asszony. – Ha
rendes emberek lennének, a bíróhoz mentek volna, és
nem így koldulnának! Miért nem mentek Simonék házá-
ba? Miért kell ausgetippelt nekünk befogadni őket?
Mennyivel vagyunk mi rosszabbak Simonéknál? Tudom,
Simon felesége nem engedett volna ilyen csőcseléket a
házába! Csodálkozom rajtad, ember, hogy ennyire le-
alacsonyodsz, és azt se tudom, kihez!

- Ne kiabálj – dörmögte az öreg Isachar –, meghall-
hatják! 

- Hadd hallják – mondta Dinah asszony még jobban
felemelve a hangját. – Hallatlan! Talán meg se nyikkan-
hassak a saját házamban ilyen jöttment rongyosok miatt?
Ismered őket? Ismeri őket valaki? Azt mondja, hogy a
felesége. Még hogy a felesége! Tudom, hogy megy az
ilyesmi ezeknél a csavargóknál. Hogy nem szégyelled
magad beengedni a házadba!

Isachar közbe akart szólni, hogy csak az istállóba
engedte be őket, de magában tartotta – szerette a nyu-
galmát.

- A nő meg – folytatta Dinah elkeseredetten –, az meg
másállapotban van, ha nem vetted volna észre! Az isten
szerelmére, még csak ez hiányzott! Jézus-Mária, majd
még az emberek szájára kerülünk! Kérdelek, hová tetted
az eszedet? – Dinah asszony lélegzetet vett. – persze egy
fiatal némbernek te nem tudsz nemet mondani. Ha rád
mereszti a kukucskálóját, beleszakadsz a szívé-
lyességbe. Értem nem tennéd meg, Isachar! Almozzatok
csak magatoknak, jóemberek, az istállóban bőven van
szalma – mintha bizony egész Betlehemben egyedül mi
lennénk azok, akiknek istállójuk
van! Miért nem adtak nekik
Simonék egy nyaláb szénát? Mert
Simonné nem tűrne el ilyesmit a
férjétől, érted?! Csak én vagyok
olyan ostoba tuskó, hogy mindent
szó nélkül hagyok.

Az öreg Isachar a falnak fordult.
Talán abbahagyja, gondolta; valami
igazsága van, de ennyi szót
pazarolni egy nő miatt.

- Idegeneket fogadni a házba! –
füstölgött Dinah asszony igazságos
haragjában. – Ki tudja, mifélék?
Hogy egész éjszaka le se hunyhas-
sam a szememet a rettegéstől!
Neked persze mindegy. Másokért
mindent megteszel, de értem sem-
mit! Csak egyszer vetnél egyetlene-
gy pillantást agyongyötört, beteg
feleségedre! Reggel meg majd
takaríthatok utánuk! Ha az az
ember tényleg ács, akkor miért nem
dolgozik sehol? És miért éppen

nekem kell kínlódnom velük? Hallod,
Isachar?

Ám Isachar, arccal a falnak, úgy tett,
mintha aludna.

- Szűzanyám – sóhajtott Dinah asz-
szony –,  micsoda életem van! Én egész
éjszaka ne aludjak a gondoktól, ő meg akár
a mormota! Elvihetnék az egész házat, de ő csak dur-
mol… Istenem, mennyi bajom van!

Csönd volt, csak az öreg Isachar darabolta fel a csendet
óvatos horkantásaival.

Éjfél felé fojtott asszonyi nyöszörgés ébresztette
álmából. A teringettét, ijedezett, az istállóban van valami!
Csak fel ne ébressze Dinaht… Akkor lenne még csak
szöveg!

És mozdulatlanul feküdt, mintha aludna.
Egy idő után újabb nyöszörgés hallatszott. Uram, irgal-

mazz! Istenem, add, hogy Dinah ne ébredjen fel, imádko-
zott szorongva az öreg Isachar, ám máris érezte, hogy
Dinah forgolódik mellette, felemelkedik és feszülten figyel.
Most jön a haddelhadd, mondta magában lesújtva
Isachar, de szépen csendben maradt.

Dinah asszony egy mukk nélkül felkelt, magára dobta a
kendőkét, és kiment az udvarra. Meglehet, hogy kikergeti
őket, gondolta gyámoltalanul Isachar. Nem fogom
zavarni, csináljon, amit akar…

Szokatlanul nyomasztó és hosszú idő után Dinah
óvatosan lépkedve visszatért. Isacharnak álmosan úgy
tűnt, hogy fa recseg-ropog, de úgy határozott, hogy meg
se moccan. Talán fázik Dinah, gondolta, és tüzet rak.

Ám Dinah csöndesen ismét kilopózott. Isachar félig ki-
nyitotta a szemét, és a lobogó tűz fölött vízzel teli üstöt pil-
lantott meg. Hát ez meg minek, mormolta csodálkozva, de
rögvest elaludt megint. Csak akkor ébredt föl, mikor Dinah
szapora léptekkel, kezében a gőzölgő üsttel kiszaladt az
udvarra.

Elámult Isachar, kikelt az ágyból,
és magára vett valamit. Meg kell
néznem, mi történik odakint, mond-
ta energikusan, de az ajtóban
összeütközött a feleségével.

Mit rohangálsz, akarta kiabálni, de
nem volt érkezése.

- M it ácsorogsz itt – förmedt rá
Dinah asszony és újból az udvarra
futott valami vásznakkal a karján. A
küszöbről visszafordult: – Eredj az
ágyba – kiáltotta szigorúan –, és…
és ne lábatlankodj itt, hallod?

Az öreg Isachar kisomfordált az
udvarra. Az istálló előtt tanácstalan-
ul ácsorgó vállas férfit pillantott
meg. Feléje indult.

- Jól van, no – dünnyögte nyugtat-
gatva. – Kirakta a szűrödet, ugye?
Tudod, József, ezek női dolgok…

És hogy elterelje a szót a férfiak
tehetetlenségéről, az égboltra
mutatott:

- Nézd csak, csillag! Láttál már
valaha ilyen csillagot?  
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Hófödte emlékek

Emlékezetemben egybeolvadnak a gyermekkor
ezüst, arany, hófehér színű karácsonyai. Hetekkel azelőtt
titokzatos csomagok, a lakást betöltő ünnepi ételek,
sütemények illata, a boldog várakozás, a titokzatosság
hangulata. A templom dombján titokzatos kastélyként
kiemelkedő paplak otthonos nyugalma, békés biztonsága,
a fákon csillogó zúz-
mara és a térdig érő hó
puhasága. Az ünnep
előtti délután felfoko-
zott izgalma, a Magdus
tanító néninél töltött
pár óra, amíg meg nem
érkezett a hazahívó
üzenet. Mint türel-
metlen csikók rontot-
tunk a nagyszobába,
ahol állt a mesebeli
karácsonyfa, az
ajándékok ujjongó
megtalálása, az együtt
elénekelt “Csendes éj”,
s utána a falu hófehér
csendjében felcsendülő
kántálók hangja: “Dicséret néked felséges Istenünk /
Dicséretet zengedez kis seregünk.” Mintha angyal-
szárnyakon szállt volna a legények, majd a férfiak kará-
csonyi éneke. Később már csak hangfoszlányokként hall-
szott az Alszegből, majd a Felszegből a “Kicsiny
Betlehemben” dallama, s mi ajándékainkat szorongatva
marültünk a gyermekkor boldog, öntudatlan álmába.

Később, mikor nehéz években a családomtól
távol töltöttem fájón-szomorú karácsonyokat, ezek a
visszahozhatatlan, megismételhetetlen csodálatos esték
egy eltűnt világ emlékeinek tetszettek. És mégis vissza-
tértek évtizedekkel később, mikor mér az én gyermekeim,
unokáim állták körül a karácsonyfát, s a szüleimmel,
húgom szeretteivel együtt kibővült új, nagyobb család
meglepetéseiről nekem kellett gondoskodnom. Gyakran
megkérdeztem magamtól, vajon sikerült nekem
ugyanolyan boldog, önfeledt karácsonyt szereznem gyer-
mekeimnek, mint amilyen az én gyermekkoromat

beragyogta? Sokszor már az örömhöz sem volt erőm,
csak az ólmos fáradtság húzott székre, ágyra. Vajon csak
ennyi a karácsony, az ajándékozás, a családi összetar-
tozás, a szeretet ünnepe? Hisz itt minden az emberért
van, a megszületet Jézus csak kellék.

Egyszer, évekkel ezelőtt egy kis írás került a
kezembe, amely egy szobába berepült madárról szólt.
Karácsony lévén mindenki templomba ment, csak az apa
maradt otthon, aki úgy érezte, neki semmit sem mond ez
az ünnep. Látva a madarat, minden ajtót, ablakot kinyitott,

hogy az kirepülhessen,
de hiába, a madár
ijedten vergődött, fal-
nak, bútornak ütődve.
A férfinak
megdöbbentő gondola-
ta támadt: csak úgy
tudná megmutatni a
szabadulás útját ennek
a kis élőlénynek, ha ő
is madárrá változna. S
megértette a kará-
csony titkát: Isten úgy
Úr életünk fölött, hogy
megvált, kiment, ki-
szabadít; Jézusban
megalázta magát és

emberré lett.
Ezt a kis tanítómesét olvasva előttem is világossá

vált, hogy az öröktől fogva létező, elképzelhetetlen tisz-
taságban és szentségben élő Úr egy alacsonyabbrendű,
az anyagi világ törvényeinek engedelmeskedő testet vett
föl, hogy az én gyenge értelmemnek érthető módon
tolmácsolja a megváltás üzenetét. Isten erejével kisz-
abadít az embervilág zavaros sötétjéből, biztosít arról,
hogy életem végén nem az elenyésző test iszonyatáé, a
halál félelméé lesz az utolsó szó, hanem a másik, meny-
nyei világban mindörökké nála lehetek.

Addig is kétségeimmel, kudarcaimmal,
meghátrálásaimmal és fájdalmaimmal nem kell egyedül
küzdenem, hiszen Ő azért jött a világra, hogy lehetővé
tegye az én rátalálásomat. Ennek a felismerésnek szívs-
zorító öröme, ekkora érthetetlen szeretet és áldozat újra
és újra meghajlásra késztet, s gyarló emberi szavakkal
dadogom: köszönöm Úr Jézus, hogy az én szívemben is
megszülettél!

Tatár Mihályné

Kovács Géza metszete

Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény? 

Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó meleg simogatást.

Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?

Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?

Szemembe Krisztus-könny szökött?–
kinyúló kézzel kérdezem.

Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Áprily Lajos

Karácsony-est
Ez a lapszámunk a
Marosi Református

Egyházmegye, a
mezőbergenyei reformá-

tus egyházközség és a
pókai nőszövetség

anyagi támogatásával
jelent meg. Isten iránti

hálával ezúton is
köszönjük az

adományukat. 
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Karácsony 
a világban 

Magyar karácsonyi szokásainkat
ismerjük, de hogyan ünnepelnek
Európán kívül, szerte a nagyvilág-
ban?
Argentínában családi program
december 24-én a templomlátogatás,
majd később is családi körben foly-
tatódik az ünnep. Az éjféli
pohárköszöntő után tánc és tüzijáték
következik, végül lefekvés előtt az
ajándékbontás. A pohárköszöntőhöz
gyümölcsdarabokkal dúsított bólé jár.
Mexikóban sok karácsonyi hagyo-
mány spanyol hatásra alakult ki. Fő
attrakció a La Posada, egy vallásos
menet, amely arra emlékeztet, mikor
Mária és József menedéket keresett
a kis Jézus születése előtt.
Grönlandon a családi és baráti láto-
gatások ideje a Karácsony, ter-
mészetesen mindenki kap ajándékot,
a gyerekek pedig kunyhótól kunyhóig
járnak és énekelnek. Grönlandon is
állítanak karácsonyfát, és az
emberek gyakran végigtáncolják az
éjszakát. Két speciális karácsonyi
ételük van, az egyik a mattak, ami
bálnabőrbe tekert bálnazsír, az íze
állítólag érdekes módon kókuszra
hasonlít, de mivel elrágni elég nehéz,
inkább csak lenyelik. A másik étel a
kiviak, a fókabőrbe csomagolva,
hónapokkal korábban elásott nyers

hús, amely épp erre az időre éri el a
megfelelő oszlási állapotot.
Grönlandon ez az egyetlen nap,
mikor a férfiak szolgálják ki a nőket.
A Karácsony igen forró
Ausztráliában, így mindenki igyek-
szik strandokon vagy medencék
közelében tölteni az ünnepet. Épp
ezért nem ritkaság, hogy Santa Claus
szörfdeszkán vagy motorcsónakon
érkezik, bár egyes elképzelések
szerint ha van szánja, akkor azt nyolc
kenguru húzza. A meleg időnek
köszönhetően 1937 óta hagyomány a
Carols By Candlelight, vagyis
Karácsony estéjén, gyertyafényben,
több tízezer ember énekli kedvenc
karácsonyi dalait Melbourne utcáin,

miközben a Dél Keresztje csillag a
felhőtlen éjszakai égbolton ragyog.
Karácsonyfa helyett az őshonos
Christmas Bush-t, vagyis karácsony-
bokrot kedvelik, melynek gyönyörű
pirosvirágos levelei vannak.
Bangladeshben, a korábbi Kelet-
Pakisztánban a keresztyén falvakban
a férfiak rengeteg banánfát kivágnak,
majd ezeket párosával újraültetik a
templomokba vezető utakon és
házaik körül. A hatalmas banánpál-
ma-leveleket boltívesre hajtják, bam-
busznádakba lyukakat fúrnak, meg-
töltik olajjal, majd a rudakat a boltívek
közé kötözik A templomba indulás
idejét és útját milliónyi lángocska
jelzi, mikor az olajat meggyújtják.

Terített asztal

A karácsonyi ünnepléstől elválaszthatatlan a
közös családi étkezés, a szépen terített asztal. Ilyenkor
előkerülnek a máskor alig használt “alkalmi” edények,
tálak, evőeszközök, abroszok és poharak. Ezektől máris
szép lesz az asztal, de hogyan lehet elérni, hogy kará-
csonyi hangulatot is sugározzon? Néhány apró trükkel és
icipici időráfordítással könnyen megoldható.

Először is az uralkodó alapszínt kell kiválasztani,
ami harmonizál nemcsak az étkészlettel, de a lakás többi
részével, esetleg a fenyőfadíszekkel is. Karácsony
tájékán kedvelt a bordó-ezüst, kék-ezüst, fehér-arany, és
a zöld-arany kombináció, de ezektől bátran el lehet térni.
Ha az abrosz erősen mintás, a további kiegészítőkkel már
csínján kell bánni, de ha csak enyhén díszített, esetleg
egyszínű, akkor a kisebb asztaldíszek nyugodtan lehet-
nek csillogóak.

Szalvétákból ma már felmérhetetlen a választék,
bármilyen asztalterítőhöz meg lehet találni a megfelelőt. 

Ha kisgyerek is lesz az asztalnál, örülni fog, ha
neki nem felnőttesen elegáns, hanem rajzfigurás szalvéta
jut (még akkor is, ha ez kicsit rontja az összhangot). A
dióból, mogyoróból, fenyőágból, tobozból készített, sza-
lagokkal dekorált asztaldíszek főleg akkor mutatnak jól,
ha van elég hely a tálak és tányérok között, ha kicsi az
asztal, inkább csak útban vannak.

Gyertyát viszont a legkisebb asztalról sem
érdemes lehagyni, az adja az igazi hangulatot. Akinél sok
tér áll rendelkezésre, és nincs meg a veszélye, hogy fel-
borul, az válasszon hosszú, karcsú gyertyákat magas
gyertyatartókkal, legjobb, ha a gyertya színe azonos a
terítő és a szalvéták színével. Helyszűkében a teamécses
a jó megoldás, amit számtalan formájú, apró tartóban el
lehet helyezni. Hajlíthat köré rézdrótból vagy gyöngyökkel
díszített acélszínű drótból hálót; festhet mintákat üveg-
festékkel, vagy zúzmarás hatású festékkel egyszerű
üvegpohárra; úsztathatja az égő mécseseket egy nagy tál
vízben, vagy akár kockacukorból is építhet-ragaszthat kis
hengereket - ezen keresztül is gyönyörű a gyertyafény
játéka.

Teveháton érkezõ Mikulás
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Ajándékok,
amelyek nem kerülnek semmibe

                       
egy jót szólni

egy beteget felvidítani
valakinek kezet nyújtani

óvatosan csukni be az ajtót
apróságoknak örülni

mindenért hálásnak lenni
jó tanácsot adni

egy levél megírásával örömet szerezni
apró túlzásokon nem rágódni

jogos panaszt nem melegíteni fel újra
nem tenni szóvá, ha a másik hibázik

nem elutasításnak venni, ha háttérbe szorulunk
levert hangulatot nem venni komolyan

nem sértődni meg egy félresikerült szón
megtalálni az elismerő, dicsérő szót a jóra

együttérző szó a megalázottaknak
egy-egy tréfás szó a gyermekeknek
elismerni az elövetett helytelenséget

örülni a holnapi napnak
bizonyos dolgokra aludni egyet

mindenre rászánni a kellő időt és gondot
és mindenkihez SZERETETTEL lenni.

Karácsonyfa    
Ma már el sem tudnánk képzelni a kará-

csonyestét a gyertyafénytől csillogó, feldíszített fenyőfa
nélkül. Talán ez a legszebb, de mindenképpen
leglátványosabb ünnepi szokás, amely Németországból
terjedt el.

A hagyomány szerint Luther Márton, a reformáció
nagy alakja volt az elsők között, aki a gyermekeinek
karácsonyfát állított, s a téli éj csillagainak párjaként
számtalan kis gyertyát gyújtott rajta. Az első, történelmileg
is megalapozott adat 1605-ből származik, egy strass-
bourg-i polgár jegyzeteiben találták. Arról ír, hogy a
városban akkoriban az a szokás terjedt el, hogy az
emberek karácsonykor fenyőfákat állítanak, ame-
lyeket gyümölcsökkel, papírkivágásokkal, aranyozott
papírláncokkal és édességekkel díszítenek. 

A karácsonyfa-állítás szokása sokat változott az
idők során. Egy Wittenbergben, 1737-ben nyomtatott
könyvben a szerző leírja, a környékbeli hölgyek azt az új
szokást vezették be, hogy a lányoknak és a fiúknak kará-
csonykor kis fákat állítanak, mellé gyertyát tűznek és
ajándékokkal rakják körül. Azután egyenként behívják a
gyerekeket, hogy vegyék el a nekik szánt ajándékot. 

Báró Podmaniczky Frigyes 1825-beli emléki-
rataiban leírja, hogy a XIX. század elején az ő édesanyja,
aki német származású volt, Magyarországon is
meghonosította a karácsonyfa állításának szokását. Így
írja le a karácsonyestét: “Hat órakor háromszoros csen-

getés hirdette a mi karácsonyfáink megérkezését. Ekkor
megnyílt atyánk nappali terme, s mi, gyerekek – öten
voltunk – egy, a szoba közepén elhelyezett nagy asztalon,
mindegyikünk külön megtalálta a karácsonyfáját, s az a
körül csoportosított különféle ajándékokat. Még most is
előttem lebeg e szeretetteljes kép, az apának komoly, áhí-
tatos magatartása, az anyának jóságos tekintete, a
repeső öröm a gyermekarcokon, melynek pírján megtört a
viaszgyertyák halvány fénye.”

Nálunk a XIX. század második felében, a bécsi
császári udvar ösztönzésére kezdett elterjedni ez a
szokás, először a nemesi családoknál, később a módo-

sabb polgároknál és gazdagabb parasztoknál,
általánossá csak a második világháború után
vált.

Régen a karácsonyfadísz készülhetett
papírból, fából, fémből, ezüstből, textiliából.

Ma a leggyakoribb az üveg vagy műanyagdísz.
Sajnos a régi szokás elfelejtődik, pedig házilag

színes papírból láncot, ezüst papírból különböző formákat
vághatunk ki. Szépen díszít az aranyozott dió, piros alma,
természetes fenyőtoboz, mézeskalács szív.

Általában két hétig áll a feldíszített karácsonyfa.
Sok helyen esténként újra meggyújtják rajta a gyertyákat.
Az ünnep leteltével, ágait lecsupaszítják, megszűnik
ünnepiessége. A díszek dobozokba kerülnek és várják az
újabb karácsonyt, hogy megcsillanthassák fényüket.
(Tészabó Júlia – Nagy karácsonyi képeslap c. könyve
nyomán)
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Gerzsenyi László
APU JÁTSZOTT VELEM

Apu játszott velem tegnap este hosszan
A fenyőfa alatt, vidám hangulatban.

Ajándékba kapott villanyvonatomat
Próbáltuk ki együtt, mint szalad, hogy tolat.

Éjféltájban már csak mi voltunk fenn ketten,
S alvás előtt tőle halkan megkérdeztem:

“Apu, mindenkinek van játékvonatja,
Amilyent én kaptam e szép karácsonyra?”

Apu elkomorult, választ alig talált,
S végül e szavakkal oktatta kisfiát:

“Nagyon kevés gyermek ünnepel úgy, mint te,
Mert az egész világ nyomorral van tele.

Sokan ruhátlanok, betegek, éhesek,
És azt sem tudják, hogy Jézus megszületett.”

Kis játékaimat csendben elrakodtam,
Majd a paplan alatt ekképp imádkoztam:

“Úr Jézus, hozz végre egy olyan ünnepet,
Amikor játékot kap minden kisgyerek!

Éppen úgy, mint nálunk, csillog a fenyőfa,
És mosolygó arccal játszanak alatta.

Nem gyártanak többé gyilkos fegyvereket,
Csak ruhát, játékot minden kisgyereknek.

Minden ember örül, hogy a földre jöttél,

És hogy e világnak Megváltója lettél!”

Az oldalt szerkesztette:
Czirmay Izabella Mária

Vékony, rugalmas kartonlapra rajzolj
a fenti ábra szerint két koncentrikus
kört úgy, 
hogy az első 4, a második 12 cm
átmérőjű legyen.
Ha elkészült, a szaggatott vonalak

mentén vágd ki az ábrát. 
A kicsi kör az angyal feje lesz,
melyet a vastag
ív mentén kissé hajlíts fel,
a két szaggatott vonal mentén
pedig kapcsold egymásba a
ruháját. Az elkészült angyalfigurát
csillagporos körömlakkal, zselével,
színes csillagocskákkal
díszítheted, majd a
karácsonyfára
helyezheted.
Az angyal méretét
arányosan növelheted,
vagy csökkentheted.

Angyalkészítés egyszerűen:

…eljöttünk, hogy imádjuk őt (Mt2,2)



Szánjunk rá néhány percet

Otthon készített ajándék-ötletek
Az üzletekben található, sorozatban gyártott, sokszor silány minőségű ajéndékok, karácsonyfa-díszek között

válogatva bizonyára sokan gondoltak már arra, hogy megpróbálnak otthon, saját kezűleg készíteni kisebb-nagyobb
meglepetéseket. Az alábbiakban, tekintettel a közelgő ünnepre, néhány ötletet kínálunk. S még mielőtt valaki letenné
a magazin karácsonyi különkiadását azzal, hogy nekem nincs időm, energiám, kézügyességem, tudja meg: csak az
előkészületek, az indulás a nehéz, az alábbi ajándékokat, karácsonyfadíszeket pár perc alatt, legtöbb bő félóra alatt el
lehet készíteni.
A karácsonyfadíszek készítésébe érdemes bevonni azokat a nagyobbacska
gyerekeket is, akik már tudják, hogy a fenyőfát a szülők díszítik. 

Fehér kartonlapra rajzoljunk két, öt centiméter átmérőjű kört, lehet na-
gyobb is, de mindkettő egyforma legyen. Vágjuk ki és mint a mellékelt ábra
mutatja egyik felét, középig metsszük be. Fessünk rá kisebb csillagokat, színes

mintákat és állítsuk össze (a bevágá-
soknál). Ragasszunk rá zsineget.

Fehér kartonból vágjunk ki különböző
állatokat, növényeket, égitesteket. Rajzolhatunk a kartonlapra mikulást, gom-
bát, zsiráfot, katicabogarat, napot, rákot, halat, mókust, madarat. A kartonfigura
felső felét szúrjuk át. A diót törjük meg, vigyázva, hogy mindkét fele ép marad-
jon. Ragasszuk fel a kivágott kartonfigura mindkét felére. Lehet csak egyik
felére ragasztani, de így a fára akasztott, s forgó figura nem lesz olyan szép. Az

elkészült díszt temperával, vízfestékkel, vagy egyszerű színes ceruzával fessük
ki. Érdemes véleményt kérni a gyerekektől is, hiszen általában nekik nagyon jó,
érdekes ötleteik vannak.

A függönykarikának is használt fagyűrűre tekerjünk színes
ajándékkötöző szalagot. Kössünk egy szép masnit rá, s hagyjunk pár centis sza-
lagot amivel felakaszthatjuk a fára.

A karácsonyi hangulathoz hozzátartoznak az
illatok is. Készíthetünk illatos labdát narancsból
és szegfűszegből. A narancsot, vagy nagyobb mandarint kössünk meg egy vastagabb
szalaggal, amelytől majd felakaszthatjuk az illatozó gyümölcsöt. A szabadon maradó
helyekre szurkáljunk szegfűszeget, úgy, hogy a narancs színe ne látszódjon.
Függesszük fel a labdát a szobába vagy a szekrénybe. Vigyázni kell, mert bő három
hét múlva össze fog száradni vagy rosszabb esetben  rothadni kezd.

Befektetést igényel, de egész család ajándékozása megoldható a barkács-
boltokban, például a marosvásárhelyi, Kossuth utcai
Hobby Shopban található üvegfestékes doboz segít-
ségével. A hat, vagy nyolc szín segítségével bármi-
lyen mintát lehet rajzolni, ki lehet színezni, s azokat
ablakra, pohárra, tükörre húzni. Az egyszínű kerá-
miabögréket, üvegpoharakat érdekessé lehet tenni,
meg lehet személyesíteni ezekkel az üvegrajzokkal
(lásd a csengõt ábrázoló mintát). 
Mindenképpen érdemes betérni a fent említett

üzletbe, mert számtalan ajándék-ötletet kaphat itt a nézelődő. Gyerekek számára
lehet vásárolni gipszből készült, kifesthető betűfigurákat. 

Az áruboltokban kapható jó minőségű, karácsonyi mintás anyag. Érdemes
ebből vásárolni, s otthon különböző méretű, ajándéknak szánt asztalterítőket készíteni. Különösen fognak azok örven-
deni, akiknek kerek asztaluk van, s sehol nem találtak kész kerekasztal-terítőt. Az ünnepi abrosz szélét vékony horgolt
csipkével lehet még szebbé tenni.

S ne feledjük: alkotás közben jön meg a  kedvünk. Simon Virág
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Gyümölcsös patkó karácsonyra:
Összegyúrunk 5 dkg lisztet 25 dkg margarinnal, 2 tojássárgával, egy csipet sóval és annyi tejföllel, hogy rugalmas
tésztát kapjunk. Hűvös helyen legalább egy órát pihentetjük. Közben 10 dkg lisztből 1 dkg kevés tejben megfuttatott
élesztőből egy csipet sóval, tejjel lágy tésztát dagasztunk. Hozzáadunk  10 dkg mazsolát, 10 dkg durvára vágott diót,
fél citrom reszelt héját, 2-3 evőkanál eperízt, 1 evőkanál kakaót, 2 evőkanál porcukrot és 35 dkg nagyon apróra vágott,
cukrozott gyümölcsöt. A félretett omlós tésztát két téglalapba kinyújtjuk és egyik szélükre hosszú csíkban, ráhalmozzuk
a kelt tésztával összedolgozott gyümölcsöt. Az omlós tésztát úgy hajtjuk össze, hogy éppen csak körülölelje és az így
nyert tekercset tepsibe helyezzük. Villával megszurkáljuk és egész tojással megkenjük. Amikor félig megsült még

egyszer kenjük, majd készre sütjük. Sokáig frissen eláll.

Nelli almáscsigája: 
Összegyúrunk 45 dkg lisztet 15 dkg margarinnal, késhegynyi sütőporral, 15 dkg porcuko-
rral, meg nagyon kevés tejjel, hogy rugalmas tésztát kapjunk. Egy óráig hűvös helyen
pihentetjük. Közben megtisztítunk négy nagy almát, lereszeljük, megpároljuk kevés por-
cukorral meg őrölt fahéjjal. A tésztát két cipóba osztjuk. Egyiket vékonyra nyújtjuk, nagy
pogácsaszaggatóval kiszúrjuk (kb. 40 db). A tészta másik felét annyi darabba vágjuk,
ahány kerek lapunk van, és vékony rudakká sodorjuk. Mindegyik ko-rongra egy-egy
halom párolt almát púpozunk, és csiga alakba rátekerjük a vékony rudacskát. Tetejét
egész tojással megkenjük, tepsibe helyezve világos pirosra sütjük.

Isaura:
Egy tepsit vastagon kikenünk margarinnal majd megszórunk 20-30 dkg apróra vágott pergelt dióval. Ezután 6 tojásból
20 dkg cukorral, 30 dkg liszttel, 1 sütőporral és 10 evőkanál vízzel piskótatésztát készítünk. Beleöntjük a kikent, dióval
megszórt tepsibe és megsütjük. Ha megsült, kiborítjuk és rátesszük a következő krémet: 5 tojásfehérjét felverünk 20
dkg cukorral, 2 kanál liszttel, és 4 kanál tejjel. Gőz fölött főzzük, míg megsűrűsödik. Ha kihűlt, összekavarjuk 20 dkg
vajjal és 2 kanál neszkávéval. Tetejére 5 tojássárgából és 15 kanál cukorból gőz fölött felvert tojáskrémet teszünk.
Megszórjuk csokoládédarával. 

Katóka szelet:
Összegyúrunk 50 dkg lisztet, 18 dkg zsírt, 4 tojássárgát, fél csomag sütőport, 10 dkg cukrot, 1 citrom levét és reszelt
héját, 1 cs. vaníliás cukrot annyi tejföllel, hogy jól nyújtható legyen. 3 lapot sütünk belőle.
Fél dl tejbe beleöntünk fél dl rumot. Ebbe beletörjük az egyik kész tésztalapot. Ehhez hozzáadunk 3 evőkanál barack-
lekvárt. 20 dkg vajat habosra keverünk 20 dkg cukorral és hozzáadjuk a masszához. Ezzel megtöltjük a kisült lapokat. 
A tetejére vagy a tojásfehérjét verjük fel gőz fölött 20 dkg cukorral, vagy csokoládémázat készítünk, és ezzel kenjük
meg.

Karácsonyi csillagok:
Összegyúrunk 15 dkg margarint, 30 dkg lisztet, 15 dkg porcukrot, 1 csomag vaníliás cukrot, 1 citrom reszelt héját,
1 tojást. Fél órát hűvös helyen pihentetjük. Csillagokat szaggatunk és kisütjük. Olvasztott csokival díszítjük.

Dominó:
Tésztát gyúrunk fél kg lisztből, 2 tojással, 2 dkg élesztővel, 1 sütőporral, 4 kanál tejföl és 1 dl tej hozzáadásával. 4
részre osztjuk és hagyjuk kelni. Közben 4 tojás fehérjét felverünk 8 kanál cukorral, hozzáadunk 30 dkg darált diót.
Kinyújtjuk az első lapot, tepsibe tesszük, majd megkenjük savanykás ízzel és megszórjuk kevés dióval. Rátesszük a
második lapot, amire vékony lapokra vágott, színes rahátot fektetünk, majd következik a harmadik lap és erre tesszük
a diós-habos tölteléket. Letakarjuk a negyedik lappal és megsütjük. Közben a 4 tojás sárgáját 25 dkg porcukorral
habosra keverjük, melegen a sült tészta tetejére kenjük. Színes cukorka darával díszíthetjük.   
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