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Ady Endre

Őrizem a
szemed
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

A tartalomból
Hypocrisy, avagy álszent
ség egy művész szemén
keresztül

Az Adventi várakozás –
eredete és hagyományai

November 8-án kicsit kizökkenhet
tünk a hétköznapokból és egy
kiállításon vehettünk részt. A kiállítás
tárgyául szolgáló linómetszetek
Keresztes József-Róbert kezemunkái.

Ebben az évben november 27-ére esik
advent első vasárnapja. Az advent szó
jelentése eljövetel: a latin adventus
Domini kifejezésből származik, ami
annyit tesz: az Úr eljövetele.

2-3. oldal

4. oldal

A Mikulás története

Az ajándékosztó Mikulás eredetileg
a katolikus vallású vidékeken
Szent Miklósnak, a Lycia római
provinciában fekvő Myra püspökének
népies alakja.

5. oldal
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Hypocrisy, avagy álszentség egy
művész szemén keresztül

November 8-án kicsit kizökkenhettünk a hétköznapokból és egy kiállításon vehettünk részt.
A kiállítás tárgyául szolgáló linómetszetek Keresztes József-Róbert, sarmasági képzőművész
kezemunkái. Ennek alkalmából kicsit elbeszélgettem vele magáról az eseményről, ennek
tematikájáról és betekintést nyerhettem a művész világról alkotott képéről is.
B.A.: Milyen esemény keretein belül jött létre ez a kiállítás, volt-e valami
előzménye?
K.J.R.: Semmilyen különös esemény nem volt a háttérben, én egyszerûen képzõmûvész, grafikus vagyok, nekem kiállítanom kell. Ehhez
nem kell különösebb esemény. Készen
vannak a munkáid, és megbeszéled
valakivel, hogy segítsen kiállítani.
B.A.: Mi ihletett meg, mi volt az ötletadó ehhez a munkához?
K.J.R.: Mint képzõmûvész és
grafikus, nem tudok meglenni anélkül, hogy én ne dolgozzak. Maga
a technika adott, amelyet anno az
egyetemen megtanultam. Ha ven egy
ötletem, nekem kötelességem, hogy
a belsõ megérzéseimre hallgassak. A
téma egyszerûen az, ami foglalkoztat
abban a pillanatban és az elmúlt 1-2 évben az emberek, az
emberek viselkedése, hozzáállása foglalkoztatott és ezért
lett a címe is Hypokrizmus, a kétszínûség, az álszentség,
mert mostanában ez a „divat”. Ebben a világban élek,
kortárs mûvész vagyok, az a dolgom, hogy a mai problémákkal foglalkozzak. Minden mûvész a saját korának
megfelelõ problémákkal foglalkozott, naív lennék, ha a pl.
a görög mintára szeretnék valamit csinálni. Van egy ötletem, van egy „problémám” amelyre keresem a technikát,
hogyan látja a nézõ, hogyan érthetné meg a legjobban
azt amit közölni akarok. Képzõmûvészet szempontjából
naív emberek jönnek a kiállításra, és ha nem találom meg
a megfelelõ technikát, akkor nem értik meg.
B.A.: Neked ez egy misszió, hogy szembe álítsd az embereket azzal a világgal, amelyben élnek? Egyfajta tükröt szeretnél nekik mutatni?
K.J.R.: Talán lehet missziónak is nevezni, mivel az
elõbb is mondtam, hogy ez nekem kötelességem, álszent lennék, ha nem tenném azt, amit gondolok. Az
én objektivitásom, üzenetem a nézõ szubjektivitásától és
szellemi szintjétõl függ, problémába is ütközhetek, mert
nem biztos, hogy azt érti meg, amit mondani akartam,
velem is megtörténhet, hogy nem értek egy verset, mert
nem vagyok azon a szellemi szinten, hogy megértsem.
Ezért kell keressek bizonyos utakat, hogy ezt olyan
szintre hozzam, hogy a nézõ retinája, a nézõ szubjekti-

vitása be tudja fogadni. Kötelességem elmondani, hogy
én hogyan látom ezeket a dolgokat, de nem biztos, hogy
helyes, ez az én látásmódom. Néha az emberek nem
akarnak arról tudni, ami körülöttük folyik. - struccpolitikát folytatunk.
B.A.: A mûvészi éned mellett akkor egyfajta pedagógus és
pszichológus is vagy? Hiszen kell ismerd az embert, az emberi
lélektant, hogy át tudd neki adni megfelelően az üzeneted.
K.J.R.: Nehéz munka. Pedagógus vagyok, a mûvészeti liciben tanítok rajzot és grafikát, ezért is szerencsés
vagyok, mert rengeteg embert és rengeteg véleményt ismerek meg, de még nagyon az út elején vagyok. Nagyon
rossz dolog lenne, ha én, mint képzõmûvész olyan dolgokat készítenék, amelyek csak a retinának, csak a szemnek készülnének, csak felakasztanám otthon a képet és
letöröljük róla néha a port, ez minden lenne csak nem
képzõmûvészet. Ha csak írsz, senki nem fogja elolvasni a
versedet és ha csak festesz, senki nem nézi meg a képedet.
– Ha nem maradsz semmi lelki töltéssel, akkor nagy baj
van. Ha a képzõmûvészet „csak” szép, és nincs semmi
tartalma, akkor nagy baj van, nagyon fontos az üzenet, a
mögöttes tartalom. Magaddal szemben legyél õszinte.
B.A.: Nehéz feladat lehet, hogy a saját elképzelésedet papírra vesd úgy, hogy az emberek másodpercek alatt megértsék
azt, hogy mit szeretnél nekik átadni és mi van benned, mi
foglalkoztat.
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K.J.R.: Tényleg nem egyszerû feldat, van még gyakorolni valóm, az embernél is mindig a ruhával találkozol
elõször, de ha több ideig nézed, látod, hogy van benne egy
két hiba. Ha nézed a képet és el kezd kibontakozni elõtted,
akkor ülhetsz többet is ott. A kiállítás sem úgy készült,
hogy van egy tematikája és mindent összepakolok mint
egy zsibvásáron és elviszm, hogy tessék lássék, amikor
csak miattad jönnek el emberek, akkor elég nagy a rizikó,
hogy vagy nem értik tematikailag vagy nem értik technikailag, ha te megmutatod, hogy ki vagy az egy veszélyforrás
is, megtörténhe az, hogy ha legközelebb a nevemet hallják
nem jönnek el, mert az elõzõ nem tetszett. A képzõmûvész
nem dolgozhat magának, mindig a publikumnak készíti a
mûveit, nem tarthatja a képeit az ágy alatt.
Leginkább a társadalmi problémák foglalkoztatnak, de
még nagyon az elején vagyok, tanulok, fejlõdök és a saját
hibáimból is tanulok. A mostani kiállításon is történtek
hibák, amelyet az érdeklõdök lehet nem vettek észre, így
vannak olyan dolgok, amiket már elõre tudok, hogy a
következõn ezt nem így fogom csinálni, de hát egy nagy
tanulás az egész. Nem lehetek olyan büszke sem, hogy
azt mondjam, hogy ha te nem érted a mûvemet, akkor az
a te bajod, olyan képet kell készíteni, amely „elmondja”
az üzenetét és az én üzenetemet is.

Azért jó, ha az ember ott van a kiállítás megnyitóján,
mert ott a képzõmûvész és lehet vele beszélgetni, meg
lehet kérdezni, hogy „hé, itt mit akartál, mert nem értem?” Olvashatóvá kell tenni ezt a szöveget mindenki
számára, a kiállításra általában azok az emberek jönnek
el, akiket érdekel ez a fajta mûvészet és esetleg még ért
is valamicskét magához a technikához. A kiállításaimra
sosincs meghívó, ha érdekel akkor eljössz, ne azért gyere
el, mert ismersz és az én mûveim lesznek ott, a kiállított
képek miatt kell jönni, de általában a mûvek megtalálják
maguknak a nézõt.
B.A.: A technikáról mesélnél egy kicsit?
K.J.R.: Maga a technika több évszázadra nyúlik
vissza, nem a linogravúra, hanem maga a xilogravúra,
amelyet még fából készítettek, viszont a gumit könnyebb

feldolgozni mint a fát. Ez a téma ezt a technikát kérte én
erre rezonálva ezt csináltam.
A linogravúra/linómetszet sokszorosító eljárás, a
kép sokszorosítását hordozza magában. Van egy negatív része, amely sokszorosítható, van egy kézzel készített
print, a dúc ami után húzzák ezt a lenyomatot és a színek,
mindegyik szín egy külön negatívot tartalmaz. A könyvészetbõl jött ez, csak ez egy kép, a kódexek széleit is ezzel
a technikával diszítették. Régen ez nem is volt képzõmûvészetnek tekintve, ugyanúgy mint a ceruza rajz, amely
csak egy vázlata volt a festménynek.
Ha a képnek van egy mélyebb tartalma, üzenete, ennek a kiállításnak is volt egy vallási jellege is, és ha egy
olyan képet készítesz, amely több helyen is megállná a
helyét akkor nem érdemes egyet készíteni belõle. Ezek
mind eredeti mûvek.
B.A.: Hány kiállított képet tekinthettünk meg?
K.J.R.: A kiállításon több mint 20 kép volt, de a sorozatnak nem került mindegyik „gyermeke” a falra, volt
olyan kép is, amelynél az utolsó pillanatban gondoltam
meg magam, és mégsem tettem ki.
B.A.: Lehet már tudni, hogy a következő kiállításnak mi
lesz a témája vagy milyen technikával fog
készülni?
K.J.R.: Azon dolgozom, hogy legközelebb is tematikailag mély legyen. A virágocskák is szépek, de nem hozok haza
belõle semmit, viszont ha már más kontextusba tesszük, az értelme, a mondanivalója is változik, mert nem mindegy hogy
kinek a kezében vagy milyen környezetben van az a virág. A lényeg, hogy legyen
mondanivalója.
B.A.: Szabadidődben is ezzel foglalkozol?
K.J.R.: Nekem nincs szabadidõm,
nem tudom mi az hogy hobby, mert amit
más szabadidõnek hív, én akkor dolgozom, akkor alkotok, nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy olyan munkahelyem van, ahol
minden nap ügyes, tehetséges gyerekek vesznek körül,
nagyon inspiráló környezet. Nagyon szerencsésnek érzem
magam.
Köszönöm a beszélgetést Keresztes Józsefnek. Örülök, hogy részt vehettem a kiállításon, hiszen egy olyan
képösszeállítást tekinthettem meg, amely tényleg tükör a
mai társadalommal szemben.
Jó lenne néha kicsit megállni ebben a rohanó világban, hogy elgondolkozzunk, hogy tényleg jó-e az a helyzet, az a környezet, amelyben élünk, ha a válaszunk erre
a kérdésre az, hogy „nem”, akkor itt lenne az ideje idõt
szánni rá és jobbá tenni és nem arra fektetni a hangsúlyt,
ami megkülönböztet minket egymástól, hanem mi az,
ami közös és mi az, amibõl építkezni tudunk.
Balog Anetta
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Az Adventi várakozás – eredete és hagyományai

Ebben az évben november 27-ére esik advent első vasárnapja. Az advent szó jelentése
eljövetel: a latin adventus Domini kifejezésből származik, ami annyit tesz: az Úr eljövetele.
Régebben egyes vidékeken kisböjtnek nevezték ezt az időszakot, ami a karácsony előtti
negyedik vasárnappal veszi kezdetét, és karácsonyig tart.
Eredete a 4. századig nyúlik vissza: VII.
Gergely pápa négyben határozta meg az
adventi vasárnapok a számát. Advent
elsõ vasárnapja mindig november
27. és december 3. közé esik, míg
negyedik, utolsó vasárnapja
december 18. és december
24. közé. Az elsõ vasárnap
három idõszak kezdetét is
jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi
ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi idõszak
kezdetét.
Az advent 4 hétig tart, a december 25-e elõtti negyedik vasárnappal kezdõdik. Eredetileg
40 napig tartott (Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti keresztények ma is január 6-án ünneplik
karácsonyt.
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szent misére jártak. Ezeket a
hagyományosan napfelkelte elõtt tartott miséket aranymisének nevezték. Az advent elsõ napjától vízkeresztig
terjedõ idõszakban tiltották a zajos népünnepélyeket,
lakodalmakat.
Az adventi koszorú készítése a XIX. században
jött divatba, de a hagyomány gyökerei a pogány korba
nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel,
magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlõség idejét. (A
fagyöngy egyébként a kelták szent növénye volt. A téli
napéjegyenlõség a kelta hitvilág szerint a fény újjászületésének ünnepe. A kerék jelentésû Yule- a fény visszatérésének ünnepe- szó az élet örök körforgására, az örök
újjászületésre utal. Ilyentájt a kelták az ajtókra örökzöld
ágakat aggattak, fagyönggyel, magyalággal díszítették
azt. Ma hagyományosan fenyõgallyakból készül a koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik.
Uralkodó színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany,
melyek a karácsonyi ünnepkör domináns színei. Minden
héten egy-egy újabb gyertyát kell meggyújtani a koszorún. Az ajtóra erõsített, gyertya nélküli koszorú a szíves
vendégvárást reprezentálja.
Az elsõ Adventi koszorún a történetek szerint a ma
szokásos négynél sokkal több gyertya állt. A karácsonyvárás napjaiban minden egyes napon gyújtottak gyertyát,
azonban végül a négy gyertyával díszített Adventi koszorú készítése vált szokássá. Katolikus körökben a hagyományos adventi koszorún minden szín jelentéssel bír. A
koszorún 3 lila és 1 rózsaszín gyertya szokás elhelyezni.

A római katolikus vallásban a lila a bûnbánat
színe. Karácsonyt Húsvéthoz hasonlóan
böjt elõzi meg, azt az idõszakot régebben kisböjtnek nevezték. A rózsaszín
az öröm színe. A rózsaszín gyertyát
harmadikként gyújtjuk meg, a közelgõ ünnep örömére. Az elsõ
alkalommal egy, a második alkalommal az elsõ mellé még
egy, a harmadik héten már
három gyertyát gyújtunk meg
a koszorún, míg végül mind a
négy gyertya ég, így lesznek,
mint az orgonasípok, növekvõ
magasságúak. Az adventi koszorú egyre gyarapodó fénye szimbolizálja a közelgõ ünnep fényét, Jézust, „a világ világosságát”. A római katolikus
vallásban a gyertyák egy-egy fogalmat és személyeket is
szimbolizálnak. A fogalmak sorrendben a hit, a remény,
a szeretet és az öröm. Az adventi koszorú kerek formája
az örökkévalót szimbolizálja, a koszorú zöld színe és az
örökzöld növények pedig a halál feletti diadalmaskodást.
A szintén gyakori, piros gyertyák hagyománya állítólag
protestáns körbõl ered. A protestánsoknál a szokás szerint
a koszorú közepére egy ötödik, fehér gyertyát is állítottak, amelyet Karácsonyeste gyújtottak meg. Itt a gyertyák
szimbolikája is más, sorrendben: a fény, az út, az öröm és
a béke valamint maga Jézus.
Egy újabb keletû történet, a karácsonyi ünnep szellemiségébe passzoló angyal-legenda, amely szerint minden
gyertya egy-egy angyalhoz kötõdik. Itt a gyertyák színe
sorrendben kék, piros, fehér és lila. A történet szerint az
elsõ angyal közelebb hozza egymáshoz az embereket, a
második szeretetet önt az emberek szívébe, a harmadik
megindítja a szeretetet a szívekben, a negyedik pedig
békességet hoz. A nem keresztény családokban a gyertya színét a koszorú készítõjének ízlése határozza meg.
Egyházi körökben a gyertyagyújtások idõpontja szombat
este, a családoknál jellemzõen mégis a vasárnapi gyertyagyújtás a szokásos, talán azért is, mert inkább ez a nap ad
lehetõséget arra, hogy nyugalomban legyünk szeretteinkkel, vagy saját gondolatainkra figyelhessünk.
Akármilyen hagyomány szerint vagy fantáziánkra hagyatkozva, a magunk ízlése alapján készítjük is el a saját
adventi koszorúnkat, ne felejtsünk el gyertyagyújtáskor
egy kicsit megállni és befelé tekinteni. Végiggondolni azt,
hogy mi tölti el a szívünket örömmel, hálával és szeretettel. Kik azok, akik a legkedvesebbek számukra és vajon
elég jók vagyunk-e hozzájuk?
Összeállította: Balog Anetta
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A Mikulás története

Az ajándékosztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak,
a Lycia római provinciában fekvő Myra püspökének népies alakja. A modern magyar
néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán meglátogatja a
gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. A szintén
használatos Télapó kifejezés a 20. század első harmadában keletkezhetett, már a két
világháború között is használták a Mikulás szó szinonimájaként.
A Mikuláshoz köthetõ magyar néphagyomány a globalizáció hatására megváltozott: addig amíg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, a gyerekeket az égbõl figyelte, segítõi pedig manók, angyalok
vagy krampuszok voltak, addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy Mikulás,
illetve országonként más-más alak, aki Mikulásunk megfelelõje, a Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a
segítõk pedig általában elmaradnak mellõle.
A Télapó Magyarországon a keresztény hagyományok
alapján elterjedt Mikulás alakjával egybemosott képzeletbeli, alapvetõen nem keresztény figura a karácsonyi ünnepkörben. A Télapó kifejezés a 20. század elsõ harmadában keletkezhetett, már a két világháború között is használták a Mikulás szó szinonimájaként. A finn gyerekek
meg vannak gyõzõdve róla, hogy az ajándékot osztogató,
jóságos téli szellem hazája az Északi Sark, amelyet csak
decemberben hagy el, hogy rénszarvasoktól húzott szánján meglátogassa az egész világ jó gyermekeit. Feladatát
elvégezvén egy évre újra visszatér a Sarkvidékre.
Eredete: Egy szegény embernek három lánya volt, akiket megfelelõ hozomány hiányában nem tudott férjhez
adni. Így az a sors várt rájuk, hogy hajadonok maradnak
vagy rosszabb... Miklós myrai püspök elhatározta, hogy
segít rajtuk, de szemérmességbõl vagy szerénységbõl ezt
titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett a szegény ember ablakába. Egyes változatok
szerint ezt három egymást követõ éjjelen tette, mások
szerint három egymást követõ évben. Mindkét változat
szerint az apa a harmadik alkalommal megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az ajándékot, de Miklós azt
mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel.
Szent Miklós fenti legendája és december 6-iki egyházi
ünnepe kapcsán terjedt el a 19. században a városokban,
hogy a Mikulás az ablakokba helyezett kitisztított cipõkbe
szaloncukrot vagy kisebb édességekbõl és déligyümölcsökbõl álló piros csomagot tesz december 6-án. Személyesen
is lehet találkozni a Mikulással. Ekkor a díszes piros ruhás, nagy fehér szakállú püspököt fekete krampuszok (valójában ördögök) kísérik, és a rossz gyerekeket ijesztgetik,
virgáccsal fenyegetik vagy finoman meg is vesszõzik.
A német, protestáns területeken Mikulás megfelelõje a
Weihnachtsmann (von Horst Winkler von der Versschmiede). Angolszász területeken (fõleg az Amerikai Egyesült
Államokban) Santa Claus néven karácsonyi ajándékhozó
alakká vált Mikulás, és története szerint az Északi-sarkon
lakik. A gyerekek karácsony elõtt levelet küldenek neki
kívánságaikkal. A Mikulás a Télapó, rénszarvas-vontatta

szánjával december 25-én egy éjszaka alatt körbejárja a
Földet, és a kandallóra tett zoknikba, harisnyákba apró
ajándékokat helyezve lepi meg a gyerekeket, akik tejjel
és süteménnyel várják. Skandináviában a sarkkörön túli
vidékekhez, hagyományosan Lappföldhöz kötik alakját.
A finn Mikulást Joulupukkinak hívják. A 20. században
a Szovjetunióban Gyed Moroz, azaz Fagy Apó szorította
háttérbe Szent Miklóst, Moszkva és Oroszország védõszentjét. Gyed Moroz újév napján hozott ajándékokat.
A Télapó elnevezése a világ népeinél:
A németeknél a Weihnachtsmann, (szó szerinti fordításban Karácsonyapó) a neve.
Az angoloknál Father Christmas.
Amerikában a magyar elnevezéssel rokon, Szent Miklósnak megfelelõ Santa Claus.
Svédországban a Jultomten manó hozza az ajándékokat.
Dániában a Julemand, a Karácsonyember látogat és
Grönlandon lakik.
Az igazi Télapó, Joulupukki Finnországban a Lappföldön lakik. Hollandiában a „Sint(er) Klaas”-nak nevezett Mikulás fehér lovon jár.
Olaszországban egy nõ, La Befana az ajándékozó.
A spanyol kisgyerekek a napkeleti bölcsektõl (Háromkirályok: Los Reyes Magos) várják az ajándékot.
Portugáliában ilyenkor Télapó és Karácsonyapó is
dolgozik.
Mexikóban, Costa Ricában és Kolumbiában a Jézuska (El Nino) veszi az ajándékokat,
Brazíliában és Peruban a Papa Noel a Karácsonyapó.
A hideg Oroszországban ilyenkor Gyed Moroz, a
Fagy Apó, illetve a Fagyok Nagyapja ajándékoz, aki Babuskával és unokájával Sznyegurocskával (Hóleány) jár.
Lengyelországban a Mikolaj látogatja meg a gyerekeket.

6 | 14. évfolyam | 11. szám
Közéleti, közművelődési havilap

Hivatalos: maximum 15 lej lehet egy ételjegy értéke
Klaus Johannis államfõ
kihirdette szerdán azt a törvényt, amely szerint egy élelmiszer-utalvány értéke nem
lehet több 15 lejnél - tudatja
az elnöki hivatal közleménye.
A jogszabály a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követõ hónap elsõ
napjától lép érvénybe. A
szenátus még június végén
szavazta meg nagy többséggel az erre vonatkozó
törvénymódosító tervezetet.
A kormány negatívan véleményezte a jogszabályt.
A törvény szerint a
munkáltatónak jogában
áll eldönteni, hogy a továbbiakban is a jelenlegi,
valamivel több mint kilenc lej értékû utalványokat adja
alkalmazottjainak, vagy megemeli az értéküket 11, 13,
vagy legtöbb 15 lejre. Az eddigi utalványokat ugyanakkor
sok helyen kártyára cserélték, így már nincs a papíralapú
utalványhoz kötve az érték.
A jogszabály elõterjesztõinek indoklása szerint a jelenlegi, 9,41 lejes értékû utalvány még egy ebéd kifizetésére
sem elég. A kezdeményezõk ugyanis kiszámolták, hogy

egy ebéd átlagos ára catering-rendszerben 10-13 lej között
váltakozik az országban. „Az államnak és a munkáltatóknak kötelességük napi egy tisztességes étkezést biztosítani
az alkalmazottaknak” – olvasható az indoklásban.
Az elõterjesztõk szerint az ételjegyek értéke jelenleg
Romániában a legkisebb (2,13 euró) az EU-ban. Ausztriában az utalvány értéke 4,40, Belgiumban 7, Franciaországban 10,58, Görögországban 6, Szlovákiában 4,20
euró.

ÉbresztŐ  Adventi CSENDest

Ezelõtt pár hónappal egy maroknyi csapat felkelt,
és úgy döntött idõt és energiát nem sajnálva mindent
megtesz azért, hogy ha csak egy nap erejéig, de
megmutassa az embereknek az Úr dicsõségét. Ez a

nap volt szeptember 3-a, amikor a
Sarmaság-Bányatelepi Gyülekezet
és ifjúsága jóvoltából megrendezésre
került az ÉbresztÕ nevû keresztyén
ifjúsági nap. A rendezvényre több száz
fiatal gyûlt össze, amely bizonyítja,
hogy a világ összes zordsága ellenére, a
fiatalokat vonzza az élõ Isten kegyelme
és a vele való találkozás.
Isten kegyelmébõl, megszervezésre kerül az ÉbresztÕ Adventi
CSENDest december 4-én a Sarmaság
Bányatelepi templomban, ahol hálát
adva az õszi eseményért, szeretnénk
együtt ráhangolódni Isten eljövetelére.
“Amikor felébredt álmából, úgy tett,
ahogyan az Úr angyala parancsolta
neki.” (Máté 1:24).Ezzel az igével
szeretne a Sarmaság Bányatelepi
Ifjúság buzdítani mindenkit, hogy
résztvegyen az ÉbresztÕ Adventi CSENDesten.
Hisszük azt, hogy ez az est mindannyiunk számára egy
mélyreható találkozás lesz Istennel.
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Felhívás

Az utóbbi idõben sajnos rengeteg szörnyûség
történik. Pár hete egy majádi családot ért a
tragédia, amikoris a házuk felgyúlt. A házban
a fiatal anyuka és pár hónapos csöppsége
tartózkodott, mindketten súlyos égési
sérüléseket szenvedtek és sajnos az édesanya
nemrégiben eltávozott... A gyermek még küzd
az életbenmaradásért, az orvosok is mindent
megtesznek érte.
E szörnyû tragédia okán néhány sarmasági
anyuka felbuzdulva adománygyûjtést szervezett,
amelyet már ki is szállítottak az elmúlt napokban,
a csomagokat a gyermek nagymamájának adtak
át, hiszen az édesapa még mindig Bukarestben
van leánya mellett. Az adományok között
különbözõ használati tárgyak, gyerekruhák,
tartós élelmiszer stb. található. Az adományozás
még nem ért véget, ha bárki úgy érzi, hogy
segíteni szeretne a családon, akkor a következõ
elérhetõségeken elérhetik a családot, pontosabban
a nagymamát: Doh, com: Maeriste, nr:17, Budai
Elena, tel.: 0751791199
További információért lehet érdeklõdni
Balogh Anitánál vagy Király Barbaránál.
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SZÜLETTEK
Gorgan Maria, aki Gorgan Dorin-Vasile és
Gorgan Alexandra lánya
Rostaº ªtefan, aki Rostaº Mihaly és Sztojka Gitta
fia
Lazar Emilia-Eliza, aki Lazar Crina lánya
Lazar Dávid-Nicolas-Elis, aki Lazar Crina fia
Érsek Richárd, aki Érsek György és Érsek
Erzsébet fia
Kupás Péter, aki Kupás Lóránd és Kupás Réka
fia
Gabor Mândra, aki Isztojka Lajos és Gabor
Mândra lánya
Lazar Ioana-Alina, aki Lazar Ioan-Alin és Varga
Viorica lánya
Kocsis Ádám, aki Kocsis Lóránd-Árpád és Kocsis
Erika-Eszter fia
Kis Bence-Gergő, aki Kis Béla-Róbert és Kis
Tünde-Ildikó fia
Kis Ákos-Kevin, aki Kis Levente-Zoltán és Kis
Réka fia
Szász Sándor-Dávid, aki Szász Sándor és Szász
Judit fia
Bagosi Izabel-Erzsébet, aki Bagosi Csaba és
Bagosi Adrien-Erzsébet lánya
Mitraºca Daria-Maria, aki Mitraºca AdrianBogdan és Mitraºca Adriana-Augusta lánya
Duicu Roberta-Ruth, aki Duicu Marian-Claudiu
és Duicu Sunamita lánya
Balogh Benett, aki Balogh Ernõ-Illés és Balogh
Gabriella-Kinga fia

Isten éltesse az újszülötteket!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Barth Lénárd-Tony és Gáti Hajnalka-Edith
Oros Ionuþ-Alin és Dari Katalin-Melinda

Sok boldogságot!

ELHALÁLOZTAK
Murãºian Ileana, élt 75 évet
Balogh Elisabeta, élt 87 évet
Palcãu Iuliu, élt 54 évet

Béke poraikra!
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Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

