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December 21-én 17.30-kor ki tudja
hány száz év után újra õrtûz fénye
hasította át a sötétség fekete testét.
Õseink itt az Õrhegy tetején, híradásra,
jelzésre használták a tüzet a régmúlt-
ban. A mi tüzünk is híradás barátaink

és honfitársaink számára, tudatva
mindenkivel: Itt vagyunk! Várjuk a
jelet, a tûz lángját, amely mindannyi-
unkat összefog és melegít. Ez a tûz a
mi tüzünk így karácsony elõtt néhány
nappal, talán minket is összefog és
melegít, és talán felszítja szívünkben a
szeretet parazsát. Hiszen ez a sorsunk:
szeretnünk kell és bízni! Ennek a szere-
tetnek kell utat nyitni a szívünkben és
ennek a szeretetnek az erejével érhe-
tünk el sikereket egyéni és közös éle-
tünkben egyaránt.

Szerencsére sokan gondolták hason-
lóképpen és eljöttek ezen a szeles hideg
estén. Ez tûz elõször lobbant fel itt
nálunk a fénylánc egyik láncszemeként
és remélem, hagyománnyá válik.

A láng fellobbanását követõen Huba
Csaba Képviselõ úr szívhez szóló szép
beszédet mondott, mely kellõen meg-

alapozta a hangulatot, ezután a dalo-
sok kényeztettek lelket melengetõ
dalaikkal és imával, amely igazán
kiteljesítette ezt a remek estét.

Sokan voltunk sokat énekeltünk és
jól éreztük magunkat. 

Az égiek is kegyükbe fogadtak, a
szelet elállították és ez így is maradt
egész éjszaka. 

Nagyon örülök, hogy ennyi ember
érezte fontosnak, hogy együtt legyen
velünk és remélem, hogy hagyományt
teremtve jövõre még többen leszünk.

Köszönetemet fejezem ki mind-
annyiunk nevében Tóth Róbertnek,

aki nélkül ez a tûz nem gyulladhatott
volna fel, továbbá a dalosoknak, akik
remek hangulatot varázsoltak, és végül,

de nem utolsó sorban Képviselõ úr-
nak, aki az ünnepi készülõdést meg-
szakítva megosztotta velünk gondo-
latait.

A tûz melege tartson össze minket, és
szeretet ereje segítsen át az akadá-
lyokon.
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Ez a máglya 2008. december 21-én Bör-
zsönybõl indult és végigvilágította az egész
Kárpát-medencét. Ezzel szerettük volna bizo-
nyítani a magyarok között széles körû
összefogást. Képünkön a 18.00-kor a Murom
fölötti Orhegyen a Szent György kereszt
közelében fellobbant máglya.



Ünnepre készül falu és város: vidám
füzérekkel, lámpácskákkal kidíszítve
minden. Házak homlokzatain több
száz, néhol több ezer égõ csillog, az
ablakok messzire világítanak színes
égõikkel, az utcákon villanyfüzérek
lógnak, néhol fényfüggönyt alkotva;
hirdetik a jómódot, vetélkedve szinte-
mi megtehetjük, hogy fénybe borítsuk
a világot.

Hirtelen visszafordul velem az idõ.
1944-et írunk. Sötét van, nincs közvilá-
gítás, az ablakokon sötét takaró, hogy
ki ne szûrõdjön a fény. Ha mégis, az
utcán járó önkéntesek – mint szentjá-
nosbogarak, apró, levegõbõl észre nem
vehetõ lámpácskáikkal – bekopog-
tatnak: hogy idelenn félõs emberek
lapulnak, dobogó szívvel figyelik a
légben elhúzó rakéták hangját, követik-
e õket a bombázók mély dübörgése,
melyek hatalmas testükben halált hor-
danak. Aggódva figyelik a még meg-
lévõ néhány rádió hangját: légiriadó
Bácska, Baja... Pécset már nem hallani,
addigra Újhegy kikapcsolja az áramot.
A pislákoló gyertyafényeket elnyomja

a Sztálingyertyák kutató fénye: hol van
gyár, üzem, vagy bármi, amit meg le-
het semmisíteni.

A sors szele minket Vas megyébe
repített. Ám a nagyapai házban nem
volt számunkra hely. A faluban, egy
istálló melletti kamrácskában húzód-
tunk meg négyen: Anyánk a három
gyerekkel. De jön a karácsony és én, 10
éves gyerekként lázasan vártam az
angyalokat. Nõvérem próbált a realitás
talajára állítani: Most nem vagyunk
otthon, nem lesz mennyezetig érõ fa
pompás díszekkel, habcsókkal, cukor-
ral. Nem járnak a vonatok, nem hoz-
hatnak fügét, narancsot, azt sem tudja
senki, az angyalok sem, hogy hol
vagyunk. – Csak ezt ne mondta volna!
De a Jézuska tudja! Jézus mindent tud!
S az még rendben van valahogy, hogy
Apu a fronton van és nincs kakaó reg-
gelire, de, hogy Jézus ne tudjon ró-
lunk, ilyen nincs!

Gyermeki felháborodásomnak a fel-
nõttek engedtek, s megkezdõdött az
angyalok éjszakai munkája. Kíváncsi
volnék, hányan emlékeznek arra, hogy

apróra vágott szalmaszálat is fel lehet
fûzni, közéjük márványpapírból (mai
kézimunkapapír fényes felülettel) ko-
rongocskák, és abból milyen szép lánc
lehet? Ezüstbortni helyett pattogatott
kukorica, szaloncukor helyett selyem-
papírba göngyölt kockacukor (már
amennyit lehetett kapni!) is megteszi.
Isten tudja, mit cseréltek el, de fenyõfa
is került, hacsak boróka is, de szent-
estén állt a kistestvér karácsonyfája.
Csillogott is – Anyánk hulló
könnyeitõl. Boldogan sikoltottam föl,
ugye, hogy tudja Jézusom hogy hol
vagyok, mert Jézus mindent tud! –
Boldog lehetek, hogy ez a hitem, több
mint 60 év elteltével sem múlott el! 

A következõ karácsonyt már itthon
töltöttük. Kicsi fával, de a régi díszek-
kel, ami alól Apánk hiányzott sajnos,
még sokáig. Már tudom, hogy a csalá-
dom gondoskodott az ünnep díszérõl,
de azt is, hogy az anyai és testvéri sze-
retet volt, ami körülfogott a Gyermek-
jézus nevében, ott a háborús idõben. 

Hát csak villogjatok apró, kicsi
égõk, füzérek, repüljön magasba a tûzi-
játék fénye, hogy unokáinknak ne jus-
son eszébe ez a sötét világ s örömmel
várják mindig a Világosság Urát.

Korcsmárné Weyse Klára
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Ez volt a mottója az Élelmiszerbank
Egyesület országos adománygyûjtõ ak-
ciójának, melyet 2008. december 13-14-
én szerveztek. A pécsi gyûjtéshez
partnerszervezetnek a Vasasért Egyesüle-
tet választották, a mi önkénteseink osz-
tották a szórólapot, szólították meg az
embereket, és köszönték meg az adomá-
nyokat a pécsi Plaza Match Élelmiszer
áruházában. Az akció célja tartós
élelmiszerek gyûjtése volt rászoruló
magyar emberek számára. Aki elolvasta
a lapot, megértette, hogy mirõl is van
szó, szinte mindenki adott valamit, az
étolajtól, liszttõl elkezdve egészen a sza-
loncukorig, márkás csoki-, és szalámi
készítményig. Közel 100kg élelmiszer
gyûlt össze a másfél nap alatt. A végén
jött a kellemes meglepetés: amit össze-
gyûjtöttünk, azt el is hozhattuk, és szét
is oszthattuk itt, a saját lakóhelyünkön.
Az adományokat még kiegészítette Fejes
János, aki két láda gyönyörû almát aján-
dékozott a vasasiaknak.  Szerencsére itt
nemigen beszélhetünk igazi éhezõkrõl,

de az biztos, hogy a mai lakásfenn-
tartási és egyéb költségek mellett sok
ember asztalára nem jut jó minõségû
hús- vagy tejtermék, édesség, gyümölcs.
A villany, gáz, víz árának drasztikus
emelkedése az átlagosnál is jobban sújt-
ja a nagycsaládosokat és az egyedülálló-
kat. Ezért az ajándékcsomagok osztá-

sánál elsõsorban rájuk gondoltunk.
Harminc embernek és családtagjaiknak
sikerült szép, tartalmas csomagot össze-
állítanunk, ezzel kicsit könnyíteni a ka-
rácsonyi bevásárlás terhein, és egy kis
örömet okozni a vasasiaknak.

Az adománygyûjtésben résztvevõ
fiatalok, akik lelkesen végezték a rájuk
bízott feladatot, szemmel láthatóan jó
érzés volt nekik is, hogy tehetnek
valamit a” mi kis falunkért”:

Berényi Viktor, Szilasi László, Kis Bocz
Ágnes, Magyar Barbara, Bodor Zsuzsanna,
Bodor Miklós, Miseta Krisztina, Leitner
Viktória, Szilasi Bettina, Téli Orsolya,
Kovács Noémi.

KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉGÉRT!

Tarr Ilona

Van aki csak éhes,
de van aki éhezik…

Karácsonyi emlék



A somogyi iskolában már hagyo-
mány a havonta megrendezésre kerülõ
Jeles napok rendezvény. E rendezvény
keretén belül került sor 2008.
november 7-én a Márton nap és
Halloween megünneplésére. Márton-
napot mind a népi kultúra, mind a
keresztény kalendárium jeles napként
tartotta számon. A népi kultúrában
gazdasági határnapnak számított a
nap, a félszilajon, vagyis a tavasztól
õszig legeltetett, télen pedig istállóban
tartott állatok beterelésének hagyomá-
nyos idõpontja volt november 11-e.
Márton napja zárta le az áprilisban,
Szent György napján induló gazdasági
munkákat, ilyenkor kóstolták meg az
újbort és vágták le elõször a tömött
libákat. Halloween ünnepe csak az
utóbbi években kezd Magyarországon
ismertté válni. Mivel iskolánkban
angol nyelvoktatás is folyik, fontosnak
tartjuk a nyelvhez tartozó kultúra meg-
ismertetését is. A halloween az angol-
szász országokban a boszorkányok,
kísértetek és egyéb szellemek ünnepe
október 31-én. A Brit-szigetek területén
és a mai Franciaország északi részén
élõ kelták november elsején ünnepel-
ték az újévet. A kelták úgy tartották,
hogy az újesztendõ elõtti napon az
élõk és a holtak közötti határ elmosó-
dik, a halottak pedig visszatérnek. 
A kelta hatások mellett a római hagyo-
mányok hagytak nyomot a Halloween

átalakulásán. A fák és a gyümölcsök
istennõjének, Pomonának ünnepét
szinte egy idõben rendezték. Az õ
szimbóluma volt a mai halloweeneken
fontos szerepet játszó sok alma. Ké-
sõbb a szokások összefonódtak és kia-
lakultak esemény ma is visszaköszönõ

jelképei: a boszorkány, a fekete macs-
ka, a csontváz, illetve a tréfálkozás és a
jóslás. A töklámpás lett az idõk folya-
mán a halloween legfontosabb jelképe. 

A nap és a délután során a gyerekek
nagy lelkesedéssel készítettek ilyen
töklámpásokat. A rendezvény a zsi-

bongóban a két jeles nap rövid ismer-
tetésével indult, melyet a gyerekek, és a
szép számmal megjelent szülõk is nagy
érdeklõdéssel hallgattak végig. Ezután
a gyerekek a zsibongóban és az ebédlõ-
ben különbözõ kézmûves foglalkozá-
sokon vehettek részt. Készültek többek
között lampionok, ludak többféle
technikával, origami denevérek, tészta
csontvázak. Nagy sikere volt a
Halloween-kor szokásos játéknak az
„apple bobbing”-nak, ahol egy tál
vízbõl kell hátra tett kézzel kihalászni
az almákat. Sorban állás volt a tál elõtt,
fõleg az alsó tagozatosok élvezték, de
õk sajnos nem „úszták” meg a
feladatot szárazon. Aki megéhezett, az
ebédlõben gusztusosan tálalt libazsíros
kenyérbõl falatozhatott, és mellé fi-
nom teát ihatott. Köszönet érte a lel-
kes és segítõkész szülõknek. Az est
beálltával a lampionok fénye mellett
körbejártuk az iskolát a kerítésen
kívül, és a német szakos kolleganõ
vezetésével Márton napi dalokat éne-
keltek a gyerekek, németül. 

A képek alapján úgy tûnik gyerekek
és szülõk egyaránt jól érezték magukat.
A rendezvény sikeréért köszönet illet
minden kollegát, aki aktívan kivette
részét mind az elõkészítõ munkában,
mind pedig a mûhelyfoglalkozások-
ban; valamint minden szülõt, aki segí-
tette a szervezõk munkáját.

Kocsisné Nagy Margit
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A Vasasi Gyógyszertár
szombaton is nyitva tart 

7.30–11.00 óráig.

Márton nap és Halloween 
a Somogyi Iskolában

FELHÍVÁS
A CSATORNAHÁLÓZAT MÛSZAKI

ÁTADÁSA JANUÁRBAN MEGKEZ-
DÕDIK.  AKINEK A KIVITELEZÉSSEL

KAPCSOLATBAN PROBLÁMÁJA
VAN, MINÉL HAMARABB JELEZZE 

A VIZIKÖZMÛ TÁRSULÁS
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNÁL!

ÜGYINTÉZÕK:
SÁNTHA ZSUZSANNA, 
HORVÁTH SÁNDOR, 

VEZETÕ: MAROSY ISTVÁN
TEL: 72/232-087

MIKLÓS FODRÁSZ
HÁZHOZ MEGY

Vasas Somogy Hird területén
nõi, férfi hajvágás

mobil fejmosóval a dauerolás is
kényelmesen megoldható

otthonában

30-452-4160



2008. december 5-én szép és
felemelõ élményben volt része annak,
aki ellátogatott a Pécs-Somogyi
Bányász Nyugdíjas szakszervezet
Szent Borbála napi ünnepségére.
Méltó megünneplése volt ez egy
olyan õsi, mélyen gyökerezõ hagyo-
mánynak, amely melegséggel tölti el
nem csak a bányászok és hozzátar-
tozóik szívét, hanem azokét is, akik bár
ilyen kötöttséggel nem rendelkeznek,
de tisztelik „falujuk” múltját, jelenét.

Az ünnepségen Mendly Lajos bánya-
mérnök mondott ünnepi beszédet,
amellyel jó elbeszélõ módján magával
ragadta közönségét. A gazdag ténya-
nyag mellett somogyi vonatkozású tör-
téneteket is belefûzött beszédébe, me-
lyeket valamennyien szívesen hallgat-
tunk. Szeretnék ezekbõl néhány gon-
dolatot megosztani az olvasókkal is: „a
bányász õsök érzés- és hitvilágában megha-
tározó jelentõsége van a Szent Borbála ün-
nepnek, amely szent kultusza nem az egy-
ház belügye, hanem évszázadok óta része
az európai és a magyar bányász hagyomá-
nyoknak. Az egyház legrégebbi szentjei
közé tartozik, akinek kilétérõl éppen a
keresztényüldözés miatt nincsenek hiteles
adatok, azonban évszázadok óta élõ
legenda övezi személyét. A gazdag pogány
kereskedõ kereszténnyé lett leánya volt
Borbála, akit apja bíró, más változat
szerint a római császár elé hurcolt tettéért
és a leány fõvesztésre ítéltetett. Apja maga
ragadott kardot és a kínpadon saját maga
fejezte le az addig esztelen féltékenységgel
õrzött leányát. Az apát azonnal villám
sújtotta, utána csak egy marék hamu
maradt. Borbála sírjánál csodák tör-
téntek. Temesvári Pelbárt barát az Érdy-
kódexben az akkori ízes magyar nyelven
így írta le utolsó perceinek imáját, mely-
ben magában rejlik a késõbbi szerepe a
bányászok életében: „Valaki az Te szent
nevedrõl megemlékezik, és az én halálom-
ról, bocsássad meg minden õ bûneit és ne
emléközzél meg róla az nagy ítéletnek nap-
ján. És szózat jöve õhozzá a mennybõl,

mondván: jövel és nyugodjál immáron
ennek utána énvelem az egek bódogságá-
ban. És amit kérsz, engedve vagyon.” 

A legenda magyarázatot ad az
ábrázolás módjára is. A középkori cé-
hek szigorúan vallásos közösségei meg-
keresték minden mesterségnek a védõ-
szentjét a szentek életének, vértanú-
ságának hagyományaiból. A somogyi
templom Zsolnay majolika Szent
Borbála szobrának jobbjában a pallos,
amely arra utal, hogy apja lefejezte,
baljában a kehely képében az Oltári-
szentség, melyért életét áldozta, fején a
vértanúságot jelzõ korona, lábainál
részletek láthatóak a mindennapi
bányamunkából. A vasasi templom
ugyancsak Zsolnay majolika Borbála
szobrának baljában a mártíromság
pálmaága, lábánál egy díszes várkastély
tornya látható, mely utalás a toronyra,
ahová apja bezárta Borbálát.

Korábbi ábrázolásoknál is a kezében
tartott pálmaág jelezte vértanúságát,
illetve a kehely mellett több esetben os-
tyát is tart, amely a halála elõtti imád-
ságára utal, melyre az Úr szózata úgy
válaszolt, hogy kérését teljesíti, aki
végszükségben Jézus nevérõl és Borbá-
la haláláról emlékezik, megkapja azt a
kegyelmet, hogy nem hal meg bûnö-
sen, hanem úgy, mint aki megkapja az
Oltáriszentséget útravalóul. Így lett
Borbála a hirtelen-, de jó halál védõ-
szentje. Az állhatatos hitéért vértanúsá-
got szenvedett Borbálát ezért választot-
ták védõszentjüknek a váratlan halál-
nak kitett mesterségek mûvelõi, így az
omlásveszélyben és sújtólégben dol-
gozó bányászok is. De ugyanezért lett
a toronyépítõk, a tûzzel dolgozó
harang- és ágyúöntõk, a puskapor
feltalálása után a tüzérek, a puskaporos
tornyokat õrzõk védõszentje is. 

A szovjet rendszerû bányásznap
bevezetéséig a bányásznap is a szent
névnapja volt. A Pécs környéki bá-
nyákban is munkaszünettel ünnepel-
ték meg, sõt másnapján sem kellett

mûszakra menni. A templomba vonu-
lás elõtt az 1930-40-es években Borbála-
pénzt is osztott a DGT, annyit,
amennyi éppen elég volt az aznapi mu-
latságra, a család aznapi jóltartására.

Az 1925-ben felszentelt Szent István-
akna legénysége a korábban önálló
Somogy bányakerületnek a telepi
részén lakó és Rücker-aknán dolgozó
bányászaiból került ki. Õk magukkal
vitték régi Borbála képüket és az elõtte
égetett mécsest is az új munkahelyre.
Minden mûszak elõtt, amikor össze-
gyûlt a leszálló nép, az elõimádkozó, –
utoljára Meszlender Sándor és Farkas
István, hangosan felszólalt: „Imádkoz-
zunk!”, majd Jó szerencsét köszönt.
Ekkor mindenki levette a sapkáját. 
A beosztást vezetõ fõaknász és a két
aknász letérdelt és az elõimádkozó
után a legénységgel együtt mondták el
az imát: „Imádkozzunk Szent Borbála
tiszteletére, hogy minket tûztõl, víztõl,
hirtelen haláltól megótalmazzon és
drágalátos nagy szentségében részesít-
sen!” Utána egy Miatyánkot imád-
koztak és csak ezt követõen szálltak le
a bányába.

A Somogyi iskola mögött ma is
meglévõ Henrik-táró elején – úgy 60-
80 méterre, az elsõ iránytörésnél – volt
egy színes, a szabolcsi templomban
lévõhöz hasonló Szt. Borbála szobor
egy kis fülkében. Úgy mondják, hogy
mindig akadt egy jólelkû bányász
asszony, aki naponta gondoskodott
friss virágról és vízrõl. A szobor a 40-es
évek végén eltûnt.

A Borbála ünnep példa lehet a mai
fiatalok számára, az idõseknek pedig
olyan találkozó, ahol megújul a
hagyományos bányász bajtársiasság, az
összetartozás, az egymás iránti fele-
lõsség érzése.”

Köszönjük a Borbála nap méltó
ünnepét a Somogyi Bányász Nyugdíjas
Szakszervezetnek, Mendly Lajosnak, a
bányászzenekarnak, akik mûsorukkal
emelték az ünnep fényét. Az egyik ven-
dég találóan megjegyezte, hogy igazi
karácsonyi ajándék volt ez nekünk,
résztvevõknek.   

Dömse Boglárka

Sok Hírünk Van4 2009. január

Somogyi Szent 
Borbála ünnepség
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INGYENES RUHAOSZTÁS 
A BERZE MÛVELÕDÉSI

OTTHONBAN

A vasasi Vöröskereszt alapszervezet
nyugdíjas aktivistái Kissné Hering
Irén vezetésével ruha adományt osz-
tottak karácsony elõtt a Berze Nagy
János Mûvelõdési Házban. Az akció-
nak nagy sikere volt, 25 zsáknyi ruha
talált gazdára, sõt mindenki kapott
egy zacskó szaloncukrot is, szintén a
Vöröskereszt adományaként. A vasasi-
ak nevében köszönjük az aktivisták mun-
káját! 

FELHÍVÁS! 
KELET-MECSEK KUPA

A V-257 Mecsek Galamb és
Kisállattenyésztõ Egyesület, az L-1
Postagalamb Egyesület, valamint a
Hirdi Galambkedvelõk Köre

2009. január 24-25-én

Hirden, a kenderfonó nagyter-
mében bemutató kiállítást szervez. Az
immáron II. hirdi bemutatóra nevez-
hetõ minden egészséges röp-, dísz- és
haszongalamb, valamint díszbaromfi,
díszmadár és nyúl.

Nevezési díj: 200Ft
a II. Hirdi bemutató alkalmából

minden kiállító emléklapot kap.
Bõvebb információ: 
Sziebert Mihály, Pécs 30/916-1830
Schiffer László, Vasas 30/931-4697
Rumbach Tibor, Hird 30/316-6535

Víz, fûtésszerelés

vegyestüzelésû kazánok 

beépítése házhozszállí-

tással szennyvízcsatorna

bekötés anyagbeszerzés-

sel, földmunkával, helyre-

állítással, költségvetéssel, 

részletfizetéssel. 

30-565-2254
70-228-3898
Wolf Zoltán

Köszönöm bizalmukat, 
eddigi megrendeléseiket!

Minden kedves vendégemnek boldog
új esztendõt kívánok, idén is a meg-

szokott nyitva tartással várom Önöket.
hétfõ:13-18 • kedd:8-12

szerda:13-18 • péntek:13-18
szombat: 8-12 igény szerint

HORVÁTHNÉ FAITIG ANIKÓ
Somogy, Somogy u.38.  

30-365-7952

KRIMINÁLIS?
bizonyára sokan emlékszünk

erre a mûsorra. Hát most mi is
beharangozhatnánk húgommal a
mi történetünket ezen a címen.
Csak röviden. B. Gyuri – sokunk
ismerõse – jó sokszor meglátogat
bennünket éjjelente. Az utóbbi két
hétben kétszer is fülöncsiptük. 
A rendõrségen is már mosolyog-
nak a jegyzokönyv felvételekor.

– Mi történt?
– A húgom zajt hallott, én kifutot-

tam, és a rendorök kiérkezéséig feltar-
tottuk...

A járõrök mindig végigmérnek,
hogy lehet, hogy egy vásott bûnö-
zõt két nõ feltarthat?!

Jó lenne már nyugodtan aludni,
és nem minden zajra futni, hogy
hátha... akció!

T.B. Somogy Búzakalász u.

WEBLAP KÉSZÍTÉST VÁLLALOK
cégeknek, szervezeteknek,

egyesületeknek,
magánszemélyeknek egyaránt
arculattervezés, programozás

(html, css, php, MySQL,
javascript)

jozsef.kocsis@gmail.com

20 262 15 88

ÚJÉVI OPERETTGÁLA HANGVERSENY
Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Jacobi Viktor, Huszka Jenõ, 

valamint Johann Strauss mûveibõl

2009. január 17. (szombat)
19:00 órai kezdettel

A Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziumának színháztermében

ELÕADJÁK:
Ócsai Annamária – szoprán

Horváth István – tenor
Bognár Szabolcs – bariton

valamint a Pécsi Mecsek Kamaraopera szimfonikus
zenekara

vezényel: Wirth Márton

JEGYÁRAK:
csoportos:    1300.- Ft.

elõvételben:    1500.- Ft.
helyszínen:    1900.- Ft.

támogatói jegy: 10.000.- Ft.

Jegyek vásárolhatóak a Filharmónia Dél-Dunántúl Kht. jegyirodájában
(Pécs, Király u. 18. - Színház tér) vagy megrendelhetõek 

a 20/262-15-88-as valamint a 30/351-46-71-es telefonszámon.
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MIKLÓS MODERN FODRÁSZAT
kreatív festés 

és melir technikák
tartós dauer, modern

hajvágás, kontyfésülés

Vasas, Szövetkezet u.16.
72/337-366•30/564-4176

Recept
Morgós csúcs 

Hozzávalók:
A tésztához:
Rama sütômargarin: 8 dkg
tej: 0,5 dl
keserû kakaópor: 4 dkg
porcukor: 30 dkg
darált dió: 20 dkg
darált háztartási keksz: 10 dkg

A forgatáshoz: kristálycukor

A gesztenyés töltelékhez:
Rama sütõmargarin: 10 dkg
rum: egy kevés
darált háztartási keksz: 15 dkg
porcukor: 5 dkg
fagyasztott gesztenyemassza: 25 dkg

Egyéb hozzávalók:
fagyasztott vagy befõtt magozott
meggy, kézi citromfacsaró.

Elkészítése: A kekszet a dióval, a
porcukorral, a kakaóval, a puha marga-
rinnal és a tejjel összegyúrjuk. Nedves
kézzel kb. 25 kis gombócot formálunk
belõle, melyeket kristálycukorban meg-
hempergetünk. A fölengedett geszte-
nyemasszát a porcukorral, a keksszel, a
puha margarinnal és egy kevés rummal
összedolgozzuk. A kekszes diógom-
bócokat egyenként, egy felfordított,
nagyobb citromfacsaró üregébe, pon-
tosabban inkább csak körben a falához
nyomkodjuk, hasonlóan ahhoz, mint
amikor egy tortaformát bélelünk
tésztával. A közepébe teszünk egy
lecsöpögtetett magozott meggyet. 
A gesztenyés töltelékkel pedig tel-
jesen betöltjük az üreget. Ezután
(mivel cukorba mártottuk), könnyedén
kiütjük a formából. Így kapjuk a
morgós csúcsot, a kívül diós, belül
gesztenyés, egyszerûen elkészíthetõ,
fenséges édességet.

Váljék egészségedre!

A múlt havi rejtvány megfejtése:
x21 21x 121 2x2x +1:1

a nyertes Rátkai Antal Hird, egy
könyvet nyer, de minden megfejtõ
kap egy kis betlehemes ablakdíszt.

GRATULÁLUNK! 

KARÁCSONYI TOTÓ

1. Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten
elküldte az utolsó prófétát, aki már nemcsak
jövendölt Jézus eljövetelérõl, hanem talál-
kozott is vele. Ez a próféta volt:

1. Zakariás
2. Izajás
X. Keresztelõ János

2. Jézus születését Gábriel fõangyal adta hírül
Máriának. Hol tudta meg Mária az öröm-
hírt?

1. Jeruzsálemben
2. Názáretben
X. Betlehemben

3. Jézus a népszámlálás alatt született. Melyik
uralkodó rendelte el a népszámlálást? 

1. Augusztusz rendelte el, hogy
írják össze a földkerekséget

2. Tibériusz, uralkodásának 15. évé-
ben

X. Heródes rendelte el a gyermek mé-
szárlás elõtt

4. „Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul
nektek, és majd az egész népnek. Ma megszü-
letett a Megváltótok”. Kiknek adta hírül az
angyal -e szavakkal a Megváltó születését?

1. A napkeleti bölcseknek
2. A pásztoroknak
X. A többi angyalnak

5. A Kisdedet elõször köszöntötték: 
1. Az egyszerû pásztorok
2. Agg Simeon
x. A napkeleti bölcsek

6. A napkeleti bölcsek, amikor Jézust köszön-
tötték aranyat, tömjént és mirhát vittek aján-
dékul. Mi a tömjén?

1. Nemesfém
2. Különleges keleti csemege
X. Fehéres-sárgás színû gyanta,

füstölögtetésével áraszt jó
illatot

7. „Dicsõség a magasságban Istennek és a Föl-
dön békesség az Istennek tetszõ embereknek”.
Kik imádkoztak így?

1. Az angyalok serege
2. A pásztorok
X. A napkeleti bölcsek

8. Hol született Jézus?
1. Betlehemben, József rokonainál
2. Betlehemben egy istállóban
X. Názáretben

9. Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a
két éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emléke-
zünk december 28. -án. Hogy nevezzük õket?

1. Aprószenteknek
2. Mindenszenteknek
x. Apró vagy Mindenszenteknek

10. Heródes haragja elõl a Szentcsalád elmene-
kült. Hova menekültek?

1. Erzsébethez és Zakariáshoz
2. Egyiptomba
X. Názáretbe

11. A Karácsony ünnepe:
1. December 24
2. December 26
X. December 25

12. Jézus születése után a nyolcadik napon volt
a névadás ünnepe. A Jézus név értelme:

1. Megváltó
2. Felkent 
3. Elõhirnök

13. Születése után negyven nappal Jézust bemu-
tatták a templomban. Ekkor jelen volt két
idõs ember is: 

1. Zakariás és Erzsébet
2. Ábrahám és Sára
X. Agg Simeon és Anna

13+1. Nyelvhasználatunkban ismert kifejezés a
Kiskarácsony és Nagykarácsony. A Nagyka-
rácsony elnevezés magát a Karácsony ünne-
pét jelenti. Melyik ünnep a Kiskarácsony?

1. Új Év
2. December 25.
X. December 6. 
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