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nagy szeretettel köszöntöm a 
kedves olvasóimat ezen a gyö-
nyörű szép őszi napon, mikor a le-
hulló színes levelek zaja tölti be a 
levegőt, jelezve a természet télire 
fordulását.

Valahogy elrepült ez a nyár is, 
szinte nem értük a nyarat, talán a 
sok esőzés miatt, azt vettük észre, 
hogy hullnak a falevelek. Aki az er-
dőt szereti járni, annak az ősz lehet 
a kedvenc évszaka, mert a tavasz 
is szép, az ősz viszont gyönyörű a 
maga színeivel. Sokan az őszt az el-
múlás kezdetének veszik, én viszont 
a felkészülés időszakának venném, 
felkészülés a pihenésre, mert ahogy 
a testnek is kell a pihenés, úgy a ter-
mészet is rá van szorulva egy kis téli 
pihenésre, regenerálódásra.

A természet szépségén túl az élet 
szépségével is kellene foglalkoz-
nunk, hogy egymás bátorítása, ki-
segítése ne mehessen ki a divatból. 
Sokat foglalkoztat a fiatalok helyzete, 
élete, mely elég nehéz kérdés az itt-
honi gyenge gazdasági helyzet miatt. 
A fiatal a maga lendületével élni, dol-
gozni, alkotni szeretne, és ha itthon 
nincs élettér, akkor megy külföldre 
dolgozni, ami önmagában nem baj, 
sőt egy kis életszemlélet-váltás ránk 
is fér, csak a kérdés az, hazajön-e 
még, vállal-e a rá is jutó közös te-
herből, segít-e idős szüleinek abban, 
hogy tisztességes öregkoruk legyen, 
legalább annyit, amennyit ő kapott 
gyermekkorában. 

Nehéz kérdés, és a jó válasz várat 
magára, a megoldás a gazdasági 
helyzet javulásán volna, mikor is a 
fiatalnak itthon munkahelye vagy vál-
lalkozási lehetősége volna, így aktív 
része lenne a helyi társadalomnak. 
A jelenkori gazdaság egy verseny-
helyzeten alapuló formát öltött, így 
innovatívnak és gyors fejlődésre al-
kalmasnak kell lenni ahhoz, hogy 
a piacon tudjon valaki maradni. A 
régi vállalkozói forma már nem tud-
ja megállni a helyét, és ezt láthatjuk 

már a famegmunkáló cégek eseté-
ben, milyen változást hoz egy multi-
nacionális cég betörése, megteremt-
ve egy erős versenyhelyzetet, amit 
a kistőkével rendelkező cégek nem 
biztos, hogy kibírnak.

Az utóbbi időben a leggyorsabb for-
ma, hogy egy életképes vállalkozást 
létrehozzunk, az a pályázati lehető-
ségek kihasználása, mert itt komoly 
finanszírozási lehetőségek vannak, 
persze, ezt nem adják ingyen. Mos-
tanában elmondhatom, hogy van 
egy-két pályázat is a községben, az 
lehet a mezőgazdasági szektorban 
vagy a szolgáltatásban.

Jelenleg több mint 10 új vállalko-
zás indul pályázatok útján. Sokan 
megtapasztalták már ezt az 1.500 
eurós mezőgazdasági pályázatok-
nál, melyek nem voltak egyszerűek, 
de pénzt adtak. Most egy nagyobb 
léptékű mezőgazdasági pályázat 
indul tavasszal a 112-es intézkedés 
és 40.000 eurót adnak annak, aki 
becsületesen végigcsinálja az általa 
vállalt üzleti tervet. A program célja a 
fiatal gazdák segítése, úgy, hogy idő-
sektől vegyék át a teljes gazdaságot.

Az egész pályázati rendszer egy 
pontgyűjtésen alapul, és feltételek 
teljesítése után kapott pontok ösz-
szegzése adja a pályázat helyét a 
táblázatban és a pénz függvényében 
vonalat húznak nyertes és vesztes 
között. Ezért törekedni kell a magas 
pontszámokra, amit a következőkép-
pen lehet elérni:

• Fiatal gazda, nő vagy férfi, 40 év 
alatt.

• Ha a teljes gazdaság, amit át-
veszünk, saját tulajdonba kerül, 
itt kell telekkönyvi kivonat (amire 
nincs azt ki kell hagyni) 

• Az állatok a saját nevünkre kerül-
nek

• A betett kaszálók, szántók tulajdo-
nunkban vannak

• P2-es csomag van legalább egy 
kaszálón (kézi kaszálás)

• A gazda több mint 6 hónapja tagja 
egy országosan bejegyzett szö-
vetkezetnek

• Zöld energiát használ, az lehet 
egy napelem, vagy akár egy trá-
gyaszóró 

• A fejős tehenek előnyt élveznek a 
pályázati rendszerben.
Ha valaki úgy dönt, hogy pályázni 

akar, akkor leül egy pályázatíróval, 
megbeszéli, mit szeretne, honnan 
hová szeretne eljutni. Megnézi, hogy 
mit tud teljesíteni, elég lesz-e a pont-
száma egy sikeres pályázathoz, és 
ha igen, akkor jöhet az 5 éves üzleti 
terv, melyben leírja, mit fog csinálni 
a következő 5 évben (meggondolni 
rendesen, mert be kell tartani). Az át-
vett UDE (gazdaságok mértékének 
európai uniós mértékegysége) pon-
tértéke el kell hogy érjen egy mega-
dott értéket, és még utána kell hogy 
fejlődjön 4 UDE-t.

Ha minden összeállt, leadjuk a 
pályázatot és várjuk az ellenőrzést, 
mert megnézik a gazdaságot, és 
mindennek találnia kell a fülszámtól 
a telekkönyvi kivonatig. Ha rendben 
van minden, és nyert a pályázat, a 
szerződéskötés után utalják az ösz-
szeg kétharmadát, és ha a fejlődés 
4 UDE, a farm engedélyeztetése 
befejeződött, jön az összeg továb-
bi része. Egy pályázat nem könnyű, 
sok papírmunkát igényel, amit nem 
szeretünk, de nagyot is lehet fejlődni.

Adnak 200.000 lejt és a feltétel 
csak az, hogy 5 évig meg kell tartani 
a gazdaságot. A befektetett összeg 
lehet az átírások értéke állat, terület, 
istálló és a pályázatírás ára, amely 
maximum 350 Euró. Azért idetarto-
zik az is, hogy illúziókat ne kerges-
sünk, mert a pénzt csak annak adják, 
aki dolgozni akar és fejlődni. Ha meg 
a pályázatot nem teljesítjük, az pénz-
visszafizetéssel jár, mint a terület ala-
pú támogatásoknál.

Ez egy nagy lehetőség a verseny-
képes mezőgazdaság megterem-
téséhez, ezért szükséges az elhiva-
tottság a szakma felé és a felelős-
ségtudat. Sokan nagyon félnek, amit 
megértek, mert itt minden hivatalos 
formában működhet, és ez lehet szo-
katlan még nálunk, de nem telik el 
pár év, és más út amúgy sem lesz. 

A lehulló fAlevelek suttogásA

Egyed József, polgármester
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A borús esős nyár után terményekben gazdag ősz 
köszöntött ránk és még októberben is kicsit mint-
ha a természet kárpótolni szeretne a nyáron elma-
radt napsugarak miatt, hiszen a megszokottnál is 
melegebb októbert tudhatunk magunk mögött.  
A hosszú és meleg ősz nem csak a terményeit betakarí-
tó szorgalmas lakóknak kedvezett, hanem a községben 
folyamatban levő fejlesztési munkálatoknak is. 

Májusi lapszámunkban írtunk az akkor bezárt és elpakolt 
benzinkútról, amely sokakban felháborodást keltett, és két-
kedve olvasták, hogy a Szászok utca sarkán még ez évben 
felépül-e az új benzinkút.

Megkönnyebbülhetnek a községlakók, hiszen az udvarhe-
lyi Nomad Oil cég a munkálatokat szeptemberben elkezdte, 

ÖnkorMányzaT

Őszi munkálatok

kaláka GyerGyóújfaluban

Albert Katalin, Sajgó Annamária

A következőkben még részletesen 
leírom a lehetőségeket két területen, 
az egyik a turisztika és az agrópan-
zió-építési lehetőség, a 313-as in-
tézkedés, a másik a kis- és közép-
vállakozások fejlesztése, a 312-es 
intézkedés. Ezeket az intézkedése-
ket látom olyan területnek, ahol a 
községben lakó vállakozni akarók 
érvényesülhetnek. Én személyesen 
mind a három formát kipróbáltam 
magamon is, így van tapasztalatom, 
segíteni tudok, és szeretnék is, ha 
van akinek.

Elmondhatom azt is, hogy a nyer-
tes pályázatok többségénél segítet-

tem, mert ez a kötelességem, és a 
hivatalnál is van egy csapat, amely 
eléggé felkészült ezekben a témák-
ban, így hát kérem, éljenek vele. Egy 
pályázat leadása nem jelent biztos 
nyerést, de hatalmas lehetőséget rejt 
magában, amit ha ügyesen haszná-
lunk ki, pár év alatt komoly vállalko-
zást építünk fel, alapot ad az életünk-
nek, és nem kell ismét külföldre men-
ni dolgozni és tűrni más lenézését.

Már került pár fiatal, és még gon-
dolom, lesz, aki a hosszú télen át-
gondolva életét a rügyfakadást már 
tervekkel készen várja, így lehet majd 
egy közösséget, remélem, országot 

újjáéleszteni és élhetőbbé tenni. 
Nem állítom, hogy teljes megoldást 

kínál a külföldi munkával szemben, 
és erre példa Remete, mert őt tart-
ják a gyergyói régió legfejlődőbb te-
lepülésének, és mégis tíz százaléka 
a községnek külföldön dolgozik, de 
reménysugár lehet a sok vállalkozás 
(mezőgazdasági vagy ipari), mely 
gazdaságilag is befolyásolja az élet-
színvonal alakulását.

Az életben nem adnak semmit 
ingyen, de az elvégzett munka gyü-
mölcse szebbé teheti szívünket, lel-
künket, és reményt adhat a tavasz-
várásban.

a Hargita Megye Tanácsa által 
kezdeményezett kaláka program 
és más megyei és kistérségi je-
lentőségű programok keretén 
belül a gyergyóújfalvi község a 
Lázár István kultúrotthon felújítá-
sára kért és kapott támogatást.

Mint bebizonyosodott a fent em-
lített program több pozitív példá-
val bír, melynek alapja a községi 
összefogás.  Ezen kezdeménye-
zésnek köszönhetően olyan mun-

kálatok valósulhattak meg, ame-
lyekre eddig nem volt anyagi ke-
ret. Felújításra került a kultúrott-
hon homlokzata, az elkorhadt 
tetőszerkezeti elemek valamint a 
cserepek és a tetőlemezek is ki-
cserélődtek. A kalákára szeptem-
ber 19-én került sor, amelyen kö-
zel 20 újfalvi jóindulatú ember vett 
részt. Volt aki kétkezi munkával, 
cserepeket adogatva volt aki egy 
tál süteménnyel járult a munkála-
tokhoz valamint a gyergyóújfalvi 
közbirtokosság az ebéddel. 

A nap végére mindenki elége-
dett volt a munkával és többen is 
elmondták, nem gondolták vol-
na, hogy ekkora lesz a haladat. A 
munkálkodó embereket személye-
sen látogatta meg Barti Tihamér a 
megyei tanács alelnöke, aki egy 
diplomával “összetartozás” jelvé-
nyével ajándékozta meg a dolgo-
zó embereket, ezzel is elismerve 
a közösségért tett fáradozásukat. 

Reméljük, hogy a közeljövö-
ben még sok hasonló munkálatra 
kerülhet sor.

Sólyom Csaba
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és a tervek szerint e hónap közepé-
ig meg is nyitja. Fóri Istvántól, a cég 
ügyvezető igazgatójától megtudtuk, 
hogy az üzemanyagtöltő állomás a 
következőkkel fog a fogyasztók felé 
szolgálni: benzin, gázolaj, gáz és le-
vegőkompresszor. A két munkahe-
lyet teremtő benzinkút nyitvatartási 
ideje kedvező, mivel reggel 6 órától 
este 10 óráig, hétfőtől szombatig fog 
üzemelni. A Nomad Oil Kft. fölveszi 
a versenyt a városi kutakkal, hiszen 
magas minőségű üzemanyagot 
szolgáltatnak majd, a piaci árakhoz 
képest elfogadható áron.

Tudjuk, hogy a központi benzinkút 
bezárása sokaknak fejfájást okozott, 
főleg a nyári munkálatok alatt, ami-
kor a mezőgazdasági gépekbe az 
üzemanyag beszerzése nehézkes 

volt, mert Gyergyóig kellett menni 
tankolni. Sajnáljuk a helyzet kialaku-
lását, de most már fellélegezhetünk, 
hiszen a probléma megoldódni lát-
szik, kedvez az időjárás is, nem állt 
még be a kemény fagy, a munkálato-
kat nem hátráltatja semmi, így nem-
sokára a benzinkút üzemelni fog.

Muszáj volt ezt a lépést megtenni 
és bízni a lakók türelmében és be-
látásában, hiszen a falu központjá-
ban nem díszeleghet egy oda nem 
illő építmény, még akkor sem, ha az 
közhasznú. Ott egy zöld, családbarát 
övezetnek van a helye, egy kellemes 
környezetnek, ahol ha szükséges, 
megpihenhetünk, autóinkkal, bicikli-
jeinkkel leparkolhatunk. Annak érde-
kében, hogy ez a zöld övezet meg-
valósulhasson, meg is tettük az első 

lépéseket, és sikerült leadni a Le-
ader-nél a 413-321-es kiírásban egy 
pályázatot szabadidőközpont létesí-
tésére. Elegendő pontszámot elérve 
elfogadták a pályázatot és jelen pil-
lanatban Gyulafehérváron elbírálás 
alatt van, és reménykedünk, hogy 
a döntés kedvező lesz számunkra. 
A látványtervben láthatják Önök is, 
hogy melyek az elképzelések. 

Tudatában vagyunk annak, hogy 
a figyelem a nagyobb és fontosabb 
munkálatok körül mozog. Községünk 
legnagyobb prioritással rendelke-
ző beruházása a csatornázás, ami 
a mai világban létfontosságú, de a 
közvetlen környezetünk szépítése és 
hasznossá tétele is elengedhetetlen. 
Ezek a fejlesztések a falukép javítá-
sát és a közhasznot szolgálják.

„Ferenc pápa sokszor kéri tő-
lünk, hogy imádkozzunk a béké-
ért. Hiszen a háború, az ellensé-
geskedés, a gyűlölet nemcsak 
kilencvennyolc évvel ezelőtt, 
hanem a mai világban is mennyi 
fájdalmat, szomorúságot okoz az 
embereknek! Szent Ferenc ima-
szavait felidézve – »Uram, tégy en-
gem a te békéd eszközévé, hogy 
ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet 
vigyek« – gondolkodjunk el ma mi 
is a krisztusi békén” – ezekkel a 
szavakkal kezdte szentbeszédét 
Böjte Csaba szeptember 28-án, 
vasárnap a zsúfolásig telt hajdú-
nánási római katolikus templom-
ban a Iv. Székely Menekültek Em-
léknapja elnevezésű rendezvény 
ünnepi alkalmával. 

Az 1916-os nagy székely mene-
külés történetét feldolgozó néprajz-
kutató, Buczkó József meghívását 
elfogadva a világszerte ismert és el-
ismert gyermekmentő ferences szer-
zetes először járt az észak-alföldi 
hajdúsági városban, s kellően körül 
is vette őt a legkülönbözőbb vallású 

hívek óriási szeretete. A figyelmes-
ség csodálatos jeleként két helybéli 
lány székely népviseletet öltött ma-
gára, ami szemmel láthatóan jóleső 
érzéssel töltötte el az oltárhoz kilépő 
Csaba testvért, ahogyan a szentmi-
se végén a Szabó Ágnes énekes 
előadásában elhangzó Ó én édes 
jó Istenem című ének is bizonyosan 
mélyen meghatotta.

Az igazán nagy és őszinte érdek-
lődéssel kísért ünnepi szentmisét kö-
vetően a templomkertben a Székely 
Menekültek Emlékoszlopának ko-
szorúzási szertartásán először Bucz-
kó József különleges ajándékaként a 
csíkkozmási Kedves Virág csodá-

latos hangján megszólaló Fohász 
Máriához című éneket hallgathatták 
meg felvételről az emlékezésre egy-
begyűltek; nagytiszteletű Gacsályi 
Gábor református lelkipásztor igei 
köszöntőszavai után pedig Holocsi 
Mária Anna országosverseny-nyer-
tes szavalatában gyönyörködhettek, 
Kányádi Sándor Nyergestető című 
költeményét meghallgatva. A telepü-
lés polgármestere, Szólláth Tibor kö-
szöntőjében elmondta: 1916-ban a 
hajdúnánásiak befogadásból jelesre 
vizsgáztak. Hozzátette: a város ma 
is szoros kapcsolatot ápol határon 
túli településekkel, kiemelten a már 
évek óta működtetett szórványprog-

Varga Gabriella

leGyünk mi is a béke eszközei –  
ez a hajdúnánási iV. székely  

menekültek emléknapja leGfŐbb üzenete
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ramon keresztül.
A székely menekültek között annak 

idején gyermekként jelen lévő Jakab 
Antal szülőfaluja, Kilyénfalva lakói-
nak és a Jakab Antal Keresztény Kör 
tagságának üdvözletét e sorok írója 
tolmácsolta a jelenlévőknek, ezekkel 
a szavakkal:

„Kedves Hajdúk, Kedves Széke-
lyek! Mondhatnám azt is, hogy: Ked-
ves mai ünnepre Befogadók és mai 
ünnepre Befogadottak! Jakab Antal 
püspök unokahúgaként az a tisztem, 
hogy tolmácsoljam Önöknek Jakab 
püspök szülőfaluja, Kilyénfalva lakó-
inak, továbbá a Jakab Antal Keresz-
tény Kör teljes tagságának szívélyes, 
szeretetteljes üdvözletét!

Nekem személy szerint óriási öröm 
és megtiszteltetés, hogy ebben a na-
gyon fontos esztendőben, amikor 
Jakab Antal pappá szentelésének 
és primíciájának nyolcvanadik, tizen-
három évnyi keserves börtönrabsá-
gából való szabadulásának pedig 
ötvenedik évfordulójára emlékezünk, 
ismét itt lehetek Önökkel, ennek a 
számunkra nagyon fontos emlékmű-
nek a közelében.

Hajdúnánás fogalommá lett a mi 
köreinkben (is): az emberi nagyság, 
jóság, szeretet szinonimájává vált. 
Különleges értelmet nyert, s nem-
csak azért, mert legjobb tudomá-
sunk szerint mindmáig az egyetlen 
település Magyarországon, ahol 
kőbe vésték a mi szeretett Jakab An-
talunk nevét, hanem azért, mert ez a 
város nemcsak 1916-ban vizsgázott 
jelesre befogadásból, hanem mert a 
múlt feltárásából, az emlékek ápolá-
sából jelesre vizsgázik ma is.

Azt is mondhatnám, hogy Hajdú-
nánás az életünk részévé vált. Ennek 
egyfajta lenyomata, foglalata látható 
és olvasható a Jakab Antal Keresz-
tény Kör 2013-as Beszámoló köny-
vében is, amelyben Hajdúnánás 
és az 1916-os székely menekülés 
témája nem kevesebb, mint három 
különböző helyen tűnik fel: május 
4. Huszadik halálévforduló – Jakab 
Antalra emlékeztünk Hajdúnánáson; 
szeptember 22. III. Székely Menekül-
tek Emléknapja Hajdúnánáson; és 
október 26. Visszatekintés az elmúlt 
száz évre: Székely, köztük ditróiak 
menekülése és érkezése a Hajdú-
ságba 1916-ban – Pódiumbeszél-

getés Ditró történelmi küzdelmeiről. 
Az utóbbiról a Ditrói Hírlap is tudósít, 
amellyel együtt a ditróiak üdvözle-
tét és ismételt köszönetét is hozom. 
Nagyon hálásak azért, hogy a Jézus 
Szent Szíve-nagytemplom felszente-
lésének századik évfordulója alkal-
mából rendezett centenáriumi prog-
ramsorozat keretében a Jakab Antal 
Keresztény Kör meghívását elfogad-
va Buczkó József kedves feleségé-
vel, Irénkével együtt eljött hozzájuk 
és óriási érdeklődés mellett beszélt 
nekik az 1916-os székely menekü-
lésről.

Végezetül a jövőre nézve azt kívá-
nom mindannyiunk számára, hogy 
továbbra is kapaszkodjunk össze és 
tartsunk ki egymás mellett úgy, aho-
gyan azt Vörösmarty Mihály is kérte 
tőlünk, és ahogy Domokos Pál Péter 
is kiemelte egyik könyvének címé-
ben: RENDÜLETLENÜL.”

A megemlékezés és a koszorúzás 
befejező pillanataira és a jelenlévők 

igen nagy örömére Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke is a helyszínre érkezett. Ünnepi 
beszédében azt hangsúlyozta: adja 
Isten, hogy a jövőben mindig ven-
dégségbe érkezzünk, és soha ne a 
kényszerűség vezéreljen bennün-
ket egymáshoz. A Székelyföldről 
magával hozott földet elhelyezte az 
1916 és 1918 között Hajdúnánáson 
elhunyt 38 székely menekült emlé-
kére állított emlékkeresztnél lévő és 
Székelyföld más-más tájairól hozott 
„porszemeket” gyűjtő urnába, majd 
az emlékoszlopnál is fejet hajtott, 

talapzatánál az emlékezés koszorú-
ját elhelyezve.

Már-már hagyománnyá formáló-
dott, hogy a város megajándékozza 
meghívott székely vendégét a tele-
pülés zászlójával. Ennek megfelelő-
en az emléknap zárásaként Szólláth 
Tibor polgármester úr átadta Borboly 
Csaba elnök úrnak és Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetesnek Hajdú-
nánás város keretbe foglalt zászlaját, 
mint az összetartozás szimbólumát. 

Az ünnepi ebéd után a hajdúk és a 
székelyek hazatértek, lélekben talán 
már a jövő évi találkozásra készülve. 
S miközben egyre és egyre felidéz-
tük magunkban mindazt, amit Csaba 
testvértől aznap tanultunk, másnap 
tőle levél érkezett:

„Szerencsésen hazaértem! Sok-
sok minden szorítja az én szívemet 
is marékra, biztos, hogy sok gond 
van a nagyvilágban, rengeteg ön-
zőség, kapzsiság, butaság... Az 
emberek egymásnak és maguknak 
mérhetetlen fájdalmat tudnak okozni! 
A sok teherrel a vállamon hazaérek, 
és jönnek a csilingelő kacagással a 
kedves gyerekek, ők mit sem tudnak 
Ukrajnáról, Palesztináról, mállasztási 
kampányról, meg a pénzről, jönnek 
és kacagva a nyakamba ugranak! 
A tiszta, ragyogó gyermekszemek, 
mint a tavaszi napfény a felhőket, 
pillanatok alatt az értelmem legeldu-
gottabb részéből is eltüntetik a gon-
dokat és marad a jókedv, a derű, az 
önfeledt játék! Milyen rossz lehet, ha 
valakit otthon nem várnak kacagó, 
játszani akaró gyermekek! Szerintem 
a világunknak a gyermeki jókedvet 
mint orvosságot fel kellene írni, ha-
talmas dózisban!”

Lám, ilyen az, amikor a világ egy 
pillanatra tisztán, ragyogó tisztán 
tündököl. Mert a maga természe-
tességében megtalálja a harmóniát, 
s mert az őszi napsugarak is bera-
gyogják. De nemcsak az őszi nap-
sugarak: az Ég s benne Jakab Antal, 
Domokos Pál Péter csillagának csil-
logása is. És Csaba testvér szavai.

A világnak a gyermeki jókedv mellé 
ezt is fel kellene írni, hatalmas dózis-
ban…

A fényképek forrása: 
www.hajdunanas.hu/hirek/aktu-

alis-hirek/1643/szekely-menekul-
tek-emleknapja-hajdunanason/ 

http://www.hajdunanas.hu/hirek/aktualis-hirek/1643/szekely-menekultek-emleknapja-hajdunanason/
http://www.hajdunanas.hu/hirek/aktualis-hirek/1643/szekely-menekultek-emleknapja-hajdunanason/
http://www.hajdunanas.hu/hirek/aktualis-hirek/1643/szekely-menekultek-emleknapja-hajdunanason/
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A hagyomány megőrzése érdeké-
ben idén is megrendezésre került a 
szüreti bál Gyergyókilyénfalván 2014. 
október 4-én. Az idei korosztály felé-
re csökkenése sok gondot okozott a 
bál megszervezésében, mivel tízből 
ötön külföldön tartózkodtak. A főszer-
vezők: Kristály Evelin, András Brigit-
ta, Borka Anita, Gál Szilárd, Máthé 
Roland szeptember közepén ösz-
szeültek, megbeszélték a fontosabb 
tennivalókat, és meghívták az 1994 

és 1998 közötti korosztályt. Az idei 
csőszkirálynő Kristály Evelin, míg a 
csőszkirály Fodor Szabolcs lett.

A korábbi évektől eltérően idén 
szentmisével indult a csőszök felvo-
nulása, ahol Fejér Lajos plébános 
megáldotta a falu fiataljait. A lovas 
kikerülés, mint minden évben előbb 
Tekerőpatakon, majd Újfaluban, vé-
gül Kilyénfalván ért véget. Az átfázott 
és fáradt fiatalokat a főszervezők 
szülei által készített meleg leves és 

egy kiadós második fogadta. Nem 
sokkal később, este 20 órai kezdet-
tel elindult a csőszök mulatsága egy 
bál keretében. A jó hangulatot bizto-
sította számunkra a Jóbarát zenekar 
Kis Szabolcs és Gál Levente szemé-
lyében. A csőszök örömére egyre 
csak gyűltek a bálozni vágyók, így 
éjfél után sor került a tombolák kihú-
zására és a koszorúk elárverezésé-
re. A kisebb koszorút tombola által 
Csibi Alpár nyerte meg. A középső 
koszorú tulajdonosa Gál Csaba lett, 
míg a nagy koszorúé Borka Béla kul-
túrigazgató.

Végül a bál sikeres lezajlásáért kö-
szönetünket fejezzük ki Fejér Lajos 
plébánosnak a szentmiséért, Borka 
Bélának a hely biztosításáért, György 
Attilának szekérrel való szállításért 
és a főszervezők szüleinek a segítő-
készségért és a kellő odaadásért.

Kristály Evelin és Borka Anita

„Október elején régi szokás szerint, 
Fogadjátok kedvesen a csőszök seregét!
Ha már beköszöntött az ősznek lágy szele,
Elindultunk mi is a szőlőszüretre.
A hagyományt ápolni fontos feladat,
Segítségül hívtuk a legszebb lányokat.
Jöjjön el mindenki a szüreti bálba,
Mulasson kedvére a kilyénfalvi kultúrházban.”

„Gyógyír legyen búra, bajra, 
Csendüljön hát az a nóta!”

Ezzel a jelmondattal szervezték 
meg a csőszök a 2014-es szüreti 
bált Tekerőpatakon, szeptember 
20-án. A több héten át tartó pró-
bák után elérkezett a szombati 
nap, amit szentmisével kezdtünk 
el. Ezek után, a szokásokhoz 
híven szekérrel és énekszóval 
jártuk végig a falvakat, meghív-
va a bálba Tekerőpatak, Kilyén-
falva és Újfalu lakóit. Ezúton 
szeretnénk megköszönni Simon 
Andrásnak és Oláh Dánielnek a 

szekéren való zeneszolgáltalást. 
A bál este nyolc órától vette kez-
detét a tekerőpataki kultúrott-

honban, ahol a talpalávalót és 
a jó hangulatot Oláh Ferenc és 
Fülöp Zoltán biztosította. Nekik 

szüreti bál kilyénfalVán

szüreti bál tekerŐpatakon
Jakab-Tatár Edina



7

Barázda | VII. évfolyam 10. szám | 2014. október CIvIL fóruM 

„figyeljen hát ide minden em-
ber fia, / Öreg, fiatal, sánta, süket, 
béna./ Szüreti bál készül Gyer-
gyóújfaluban…” - ezzel a verssel 
hívták meg az idei csőszök a köz-
ség apraját és nagyját a már ha-
gyományos szüreti bálba, amely 
szeptember 20-án került megren-
dezésre a gyergyóújfalvi Lázár 
István kultúrotthonban.

Az idei bál megszervezése az 
1995-ben született fiatalok dolga 
volt, akik szabadidejüket nem sajnál-
va nagy lelkesedéssel vágtak neki a 
feladatnak. Összesen 24 gyergyóúj-
falvi és egy libáni lány indult el a bál 
napján népviseletbe öltözve a regge-
li szentmisére, hogy Isten áldásával 
induljanak útnak. A szentmise után 
a csőszök a temető felé vették az 
irányt, hogy elhunyt kortársuk sírjára 
virágot helyezzenek. 

Ezt követően szekéren és lóhá-
ton, énekszóval és zenei kísérettel, 
valamint a csőszkirály - Madaras 
Zsolt - és a csőszkirálynő - Kele-
men Andrea - vezetésével a csőszök 

nekivágtak az útnak, hogy a község 
lakóit meghívják az este 8 órától 
tartandó szüreti bálba.

Annak ellenére, hogy ezen a na-
pon Tekerőpatakon is bál volt, a 
résztvevők szép számban gyűltek 
össze. A zenészek egész éjjel húz-
ták a talpunk alá valót, ezzel bizto-
sítva a jó hangulatot. A tombolák ki-
sorsolása is izgalommal töltötte el a 
jelenlévőket, hiszen számos értékes 
nyereményt sorsoltunk ki, melyek kö-
zül a főnyeremény egy malac volt. A 

koszorúk elárverezése után tovább 
folytatódott a tánc és a mulatozás.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
a zenészeknek és a fogatosoknak, 
hogy segítettek szebbé tenni ezt a 
számunkra fontos napot, továbbá 
köszönjük a szülőknek a támogatást 
és a finomságokat, amelyekkel meg-
kínáltak bennünket.

Mindannyiunk számára felejthetet-
len élmény marad ez a nap, és örü-
lünk, hogy mi is kivehettük a részün-
ket a hagyományőrzésből.

szüreti bál GyerGyóújfaluban
Buzás Izabella és Sólyom Beáta

is köszönjük! Emellett gratulálni 
szeretnénk Gyulai Arthurnak, aki 
a tombolán vízmelegítőt nyert, 
Gyulai Balázsnak, aki a kis sző-

lőkosár tulajdonosa lett, vala-
mint Tódor Benjaminnak, akinél 
egy pohárszett talált gazdára. 
Mindenkinek hálásan köszönjük 

a részvételt és a támogatást! Re-
méljük, ez a szép szokás a jövő-
ben sem válik köddé, hanem éve-
ken át fenn fog maradni.

ii.  tűzoltó nap kilyénfalVán

Eredményesen és hangulatosan 
rendezték meg a II. alkalommal a 
Tűzoltók napját Kilyénfalván. 

Október 11-én, szombaton, a 
Gyergyói-medencéből hat ön-
kéntes tűzoltó-alakulat tette 
tiszteletét Kilyénfalván, hogy 
összemérjék tudásukat, fürge-
ségüket. A csapatok délelőtt 9 
órakor találkoztak a kultúrotthon 
udvarán, ahol meleg kávéval és 
kürtőskaláccsal fogadták őket. A 
tűzoltóautók szirénái és a tűzol-
tók jelenléte nem tűzbe, hanem 
egy szórakoztató vetélkedőre 

Deák Csaba, Gál Katalin
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Sor-
szám

Csapat Staféta Gyorsszerelés Vizesszerelés Összesített 
időeredmény

Helyezés
Mért idő Büntetés Mért idő Büntetés Mért idő Büntetés

1. Kilyénfalva 62 57 105 185 V.

2. Szárhegy 61 80 85 196 VI.

3. Tekerőpatak 59 20 57 136 I.

4. Újfalu 63 19 89 171 IV.

5. Csomafalva 58 19 60 137 II

6. Güdüc 63 2 23 73 161 III.

7. Vegyes 58 19 53 130 -

CIvIL fóruM

A verseny végeztével ízletes bab-
gulyással várták a fáradt tűzoltókat 
a szakácsok, Bálint Attila, Balázs 
Péter és György Tamás. A nagy üst 
étel nem maradt szégyenben, hiszen 

a finom falatoknak senki sem tudott 
ellenállni.

A tűzoltóverseny támogatója Gyer-
gyóújfalu Község Önkormányzata, a 
Kilyénfalvi Közbirtokosság, a Szar-

vasmarhatartó Gazdák Egyesülete 
és György Gizella voltak. Az újon-
nan vásárolt tűzoltóruhák vásárlását 
Hargita Megye Tanácsa 7000 lejjel 
támogatta.

csalogatta az érdeklődőket. A 
díszes felvonulás után került sor 
a megnyitóra, melyen részt vett 
Barti Tihamér, a Hargita Megye 
Tanácsának alelnöke is. A ren-
dezvény keretén belül adták át 
azokat a védőruhákat, melyeket 
sikeres pályázattal nyertek a ki-
lyénfalvi tűzoltók, és, amelye-
ket a helyszínen Csedő István 
plébános meg is áldott. Kolozsi 
Géza parancsnok köszöntötte 
a csapatokat és a közönséget, 
majd Egyed József polgármes-
ter méltatta a tűzoltók sikeres és 
példamutató munkáját. ,,Győz-
zön a jobbik” mottó elhangzása 
után kezdődött a csapatok kö-

zötti megmérettetés. Sorshú-
zással dőlt el, hogy milyen sor-
rendben fognak versenyezni. A 
kilyénfalvi tűzoltók a hagyomá-
nyos versenyszámokat válasz-
tották. Tudni kell, hogy annyira 
összeszoktak a csapattársak 
egymással, hogy ezeken a ver-
senyeken csak minimális időkü-
lönbséggel dől el, hogy ki a jobb. 
Az első versenyszám a száraz, 
gyors szerelés volt, melyet Új-
falu és Csomafalva csapatai 
teljesítettek a legjobban. Máso-
dikként a vizes szerelésre került 
sor, mely sok érdekességet ho-
zott a csapatok számára. Mivel 
a víznek hamar a kiépített vonal 

végére kell érnie, így a helytelen 
csatlakozások, vagy helytelen 
tömlőkidobások elázáshoz ve-
zettek. Harmadik versenyszám 
a staféta volt, melyen sorsdön-
tő eredmények születtek. Itt az 
akadályokon való átkelés kicsit 
nehézkesen ment, de a tapasz-
talt tűzoltók megoldották ezt is. 
Sikeresen és balesetmentesen 
végződött ez a tűzoltó nap, mely-
nek végén a házigazda csapat 
minden meghívott csapatot ok-
levéllel és emlékkupával aján-
dékozott. Az alábbi táblázatban 
összefoglaltuk az egyes próbák 
eredményeit, melyek alapján el-
dőlt a végleges sorrend. 
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A 2014-es esztendő sem volt 
teljesen tűzmentes az újfalvi tűz-
oltók számára. Habár csökkentek 
az avar- és bozóttüzek, de emel-
lett voltak épülettüzek egyné-
hány alkalommal. Mivel az ilyen 
tűzeseteknél történhetnek testi 
sérülések, szükségét érezték a 
tűzoltóink, hogy komolyabb vé-
dőfelszereléseket vásároljanak. 
Ezen védőruhák megvásárlására 
nyújtottak be pályázatot a Hargita 
Megye Tanácsához, amelyet sike-
resen bíráltak el. 

Hargita Megye Tanácsa több alak-

lommal hirdetett meg pályázatot 
tűzoltó alakulatok számára, minden 
alkalommal felszerelések vagy vé-
dőruhák támogatására. Az újfalvi 
tűzoltók ezen a pályázaton 5500 lej 
anyagi támogatást nyert, melyből 10 
db speciális tűzoltóbakancsot, 12 db 
téli mellényt, 10 db védőkesztyűt vá-
sárolt. Ezzel a ruházattal lassan ki-
teljesedik a csapat védőfelszerelése. 

A következő pályázati kiírásokban 
is részt szeretnénk venni, mivel ezen 
támogatások segítségével tudjuk bő-
víteni felszereléseinket. Köszönetet 
mondunk Hargita Megye Tanácsá-
nak a támogatását, mellyel biztonsá-
gosabbá teszik munkánkat.

Deák Csaba

sikeresen pályáztak  
az újfalVi tűzoltók

a kismartoni Magyar Lelkészség 
és a Jakab antal keresztény kör 
közös szervezésében szeptem-
ber 21-én az őrvidéki tartományi 
székhely ferences templomában 
az esedékes magyar nyelvű szent-
misén, majd pedig azt követően 
emlékprogram keretében is megi-
dézték Isten szolgája Márton áron 
püspök emlékét a megjelentek.

A P. Bíró Antal OFM verséből 
kölcsönzött címet és mottót viselő, 
„Szórja fényét a világon szerteszét” – 
Főhajtás Erdély nagy püspöke, Már-
ton Áron emléke előtt című, a Gyu-
lafehérvári Egyházmegyét 42 éven 
át irányító, jelenleg boldoggá avatá-
sára váró erdélyi főpásztor püspökké 
szentelésének (1939. február 12.) 75. 
évfordulója alkalmából rendezett em-
lékprogramot megelőző szentmisén 
annak főcelebránsa, vencser Lász-
ló a kivételes alkalomra így utalt: „Ma 
Márton Áron püspökre emlékezünk. 
Megköszönjük Istennek, hogy adta 
őt nekünk, és amikor ma az emlé-
kezés végén elimádkozzuk boldog-
gá avatásáért az imát, amit Erdély 

templomaiban a hívek évek óta min-
den szentmise után elimádkoznak, 
akkor azért is könyörgünk, hogy pél-
daként követhessük őt. Szükségünk 
van ilyen példaképekre, akiknek 
nyomdokain járhatunk mi is.”

A szentmisét követően a Bécsből 
érkezett Geréd Péter egykori tanít-
vány egy Márton Áron saját kézje-

gyével ellátott, bekeretezett fényké-
pet helyezett el az áldoztatórácson, 
ezzel is kifejezve egykori főpásztora 
iránti nagyrabecsülését. Mint el-
mondta, ez a fénykép évtizedek óta 
az éjjeliszekrényén van, így minden 
reggel első tekintete vele találkozik.

A kismartoni közösségben az e so-
rok írója által moderált, Márton Áron 

szeptember 21-én márton áron  
püspökre emlékeztünk kismartonban
Varga Gabriella

Fotó: Renner Adél
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püspök előtt tisztelgő versekkel szí-
nesített műsorban Vencser László 
mellett a rendezvény házigazdája, 
Pál László püspöki vikárius, a kismar-
toni Egyházmegyei Bíróság vezetője 
is felelevenítette a nagy püspökhöz 
fűződő emlékeit. Dávid Erzsébet 
Láttam a püspököt című költemé-
nye után a kérdésre, hogy ő látta-e a 
püspököt, Pál László elmondta: elő-
ször szülőfalujában, Szentegyházas-
faluban látta, 1969. július 29-én, a 
bérmáláson, amikor is ő volt az első, 
akit Márton püspök megbérmált, ta-
lán mert ő volt a bérmálkozók között 
a legfiatalabb. Második alkalommal 
1975-ben találkozott vele, amikor 
Gyulafehérvárra került a kántorisko-
lába. Elsőévesekként ott ültek szep-
tember 29-én a székesegyházban 
a Szent Mihály napi ünnepi szentmi-
sén, amelyet Márton Áron mutatott 
be. Ott állt előttük és igét hirdetett az 
a nagy püspök, akiről otthon minden-

ki beszélt. Mivel a kántoriskola akko-
riban a püspökségen volt, Pál László 
többször látta a püspököt, de sosem 
beszélt vele. 

Harmadik élményeként azt mesél-
te el, hogy az érettségi előtt, 1979. 
május 27-én, a ballagás napján Pálfi 
Géza osztályfőnökük felkísérte az 
osztály tanulóit Márton Áron lakosz-
tályába. A beteg, már nehezen be-
szélő püspök elmondta nekik, hogy 
az arcokat már duplán látja, de sza-
vai nagy hatással voltak a diákokra.

Azt már az emlékprogramot köve-
tő kötetlen beszélgetésben mesélte 
el Pál László, hogy a nagy püspök 
temetése napján néhányan lemen-
tek a székesegyház kriptájába, ahol 
Márton Áron sírja előtt egy piros-fe-
hér-zöld szalagos koszorút helyezett 
el valamelyik magyarországi ven-
dég. Megjelent két szekus, a koszo-
rút lefényképezték, majd egyikük a 
szalagot letépte, betette a zsebébe 

és elvitte.
ugyancsak a kötetlen együttlét 

során jegyezte meg valaki azt is: 
„Nem igaz, hogy a múltat el kell fe-
lejteni. Nagyon is emlékezni és emlé-
keztetni kell rá…”

A kismartoni rendezvény része volt 
a Jakab Antal Keresztény Kör egész 
éves Márton Áron emlékprogram-so-
rozatának, amelynek célja, hogy a 
nyugati diaszpórában élő, Erdélyből 
és a Kárpát-medence más tájairól 
elszármazott magyarok is emlékez-
zenek és főhajtással tisztelegjenek 
Isten szolgája előtt, és hogy azt a, 
nagy főpásztor boldoggá avatásáért 
megfogalmazott imádságot, amelyet 
Erdély templomaiban a papok és a 
hívek hosszú évek óta rendszeresen 
elimádkoznak, ők is elimádkozzák. 
Éppen ez volt a kismartoni rendez-
vénynek is a legfelemelőbb pillanata: 
a közösen elmondott ima, utána a 
himnuszok szavaival…

nemes Ödön 
2011. augusztus 
19-én, pénteken 
hajnalban hunyt 
el a budapesti 
országos korá-
nyi TBC és Pul-
monológiai Inté  - 
zetben. Előző este a jezsuita 
provinciális még meglátogat-
ta és megáldoztatta.

Nemes Ödön 1926-ban született 
Győrött. Érettségi után a jezsuita 
rendbe lépett, majd hosszú évtize-
dekig Japánban dolgozott mint 
misszionárius, tanár, lelki gondozó 
és pap. 1996-ban tért vissza, néhány 
évig Erdélyben, a gyulafehérvári Hit-
tudományi Főiskolán a papképzés-
ben vállalt szerepet, a szeminárium 
lelki vezetője volt, ezzel párhuza-
mosan pedig az akkor önállósod-
ott kolozsvári Katolikus Egyetemi 

Lelkészség fiataljait és a kolozsvári 
katolikus értelmiséget indította el, 
segítette a lelki fejlődés, felnőtté 
válás útján.

Majd Budapesten élt, jelentős 
szerepet vállalt a jezsuita rend 
magyarországi újraindításában, 
a házashétvége mozgalom meg-
honosításában és a Semmelweis 
Egyetem lelkigondozói képzésének 
megalapításában.

Az alábbiakban Nemes Ödön atya 
meglátását olvashatják a krisztusi 
életvitelről.

-Voltam magyar létemre spanyol 
állampolgársággal Japánban angol-
tanár.

-22 jezsuita egy éven keresztül 25  
párt készített fel a házasságra. Hu-
szonötször huszonkettő.

 
Ha már valami felé elköteleztük 

magunkat (én hiszem, hogy ha egy 
keresztény/tyén ember is elkötelezi 

magát), az legyen komoly. Legyen 
radikális. Mindig voltak az egyház 
történetében ilyenek, akik radikáli-
san akarták követni Krisztust:eleinte 
a vértanúk, aztán a remeték, aztán 
a misszionáriusok. Pl Szt. Alajos és 
több száz jezsuita társa pestisben 
halt meg, mert a pestisben szenve-
dőket ápolták.

 De aki se nem szerzetes, sem nem 
pap, az egyszerű emberek életében 
ez a radikálisabb Krisztus-követés 
miben áll? (Pl. Lázár és nővérei is 
radikálisan követték Jézust, barátai 
voltak, és mégse adtak föl mindent...) 
. Tehát nem az az egyetlen radikális 
életvitel, hogy szerzetes leszel. 

Hogyan jutunk el a radikalitáshoz? 
1.    Először is: valóban meghallani 

az Igét. Nem hallani, hanem meg-
hallani. Isten szavát komolyan venni. 
Olvassuk a Szentírásban, hogy Isten 
megnyitja a te füledet, hogy  az ő igé-
jét be tudd fogadni. Hál’Istennek a mi 
vallásunk, a kereszténység kinyilat-

radikálisabb krisztusi életVitel
nemes ödön sj(1926-2011)

-a 2006-os előadás rövidített változata-

Fejér Lajos, plébános
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koztatott vallás. Isten szólt hozzánk, 
és most is állandóan szól hozzánk. 
(Zsid 4, 12-13- Isten szava eleven és 
hatékony. Áthatóbb minden kétélű 
kardnál...) De, hogy ez megtörténjen, 
ahhoz az a fontos, hogy te engedd 
magad, hogy az Ige megérintsen té-
ged. Ez nem is olyan egyszerű. 

Amerikában egy pszichológiai játé-
kot játszottunk papokkal. Ennek a já-
téknak köszönhetően, ötvenévesen 
tapasztaltam meg, hogy az evangé-
lium, amit tudsz, amit hiszel is, amit 
mondasz, ami a fejedben van, még 
nem biztos, hogy ott a zsigereidben 
is... Rájöttem, hogy jaj de kevés van 
az evangéliumból az én zsigereim-
ben! Ezt azért gondoltam, mert Ja-
pánban voltam. Japánban minden 
arról szól, hogy mi van a zsigereid-
ben. Lehetne erről jókat mondani, 
hogy  sütöd ki: mi van a zsigereid-
ben? Pedig akkor vagy igazán evan-
géliumi ember, hogy ha a zsigereid-
ben tapasztalod meg az örömhírt...

 
Gyakorlat: érzed-e, hogy amikor  

a Szentírást olvasod, felszólítást 
kapsz? Ha érzed, azzal mit csinálsz? 
Az átmegy-e valamilyen  cselekedet-
be a mindennapi életedben? Most, itt 
mi Isten akarata? Én hiszek abban, 
hogy Isten szavát meg tudom hallani. 
Így állok hozzá.

 
 Sok emberrel találkoztam, akik azt 

mondják, valahol itt az Isten akarata, 
itt az enyém. De a kettő nem találko-
zik. Azt gondolják, hogy az Isten min-
dig mást akar. Pedig ez nem igaz. 

Az én életemben voltak komoly 
kihívások, de az Isten szava nekem 
annyi erőt és annyi bátorságot adott, 
hogy én mindig tudtam: most az Isten 
mit óhajt tőlem. Pl. Amikor rákbeteg-
séget kaptam. Én nagyon éreztem, 
hogy ha ezt az Úr nem akadályozta 
meg, biztos azért van, hogy az az én 
javamra szolgáljon. Megvolt ez az 
alapvető hitem: nincs semmi vélet-
len az életben. Ha nehéz, keserves 
helyzetbe kerülsz, és  Isten azt nem 
akadályozza meg, az azért van, hogy 
valamiképpen, valamikor, valamilyen 
formában a javadra szolgáljon. Nem 
is gondoltam, hogy meggyógyulok, 
de próbáltam  megtalálni a szabad 
viszonyulásomat ahhoz, hogy rákos 

vagyok... Mert az, hogy rákom van 
vagy nincs, az nem tőlem függ. De 
hogy hogyan viszonyulok hozzá... 
Elgondolkozta: Jézus miért fogadta 
el a kereszthalált és a szenvedést? 
Biztos, hogy teljesen szabadon tette. 
Hogy tudom én szabad döntéssel el-
fogadni a rákot?

Úgy, hogy keresem  benne az ér-
téket. S megtaláltam. Az első érték: 
-nem lehet rögtön meghalni. Leg-
alább egy hónapig lehet élni. El le-
het búcsúzni. Nem olyan, hogy elüt 
az autó, s kész. Egy hónapig majd 
mindenki él. Aztán nézve Krisztust, 
eljutottam oda, hogy: jó barátom lett 
a rák. Át is tudtam ölelni. Vagyis, ha 
azt az életet, amit a Szentírásban 
elénk élt Krisztus, te komolyan ve-
szed, bármi ér, bármi történik, bármi-
lyen helyzetben, bármikor – szabad 
ember leszel! Isten igéje téged sza-
baddá tesz.

Én tizenhárom évesen, amikor ki-
tört a háború, elhatároztam, hogy 
mindig szabad ember leszek. És  62 
éves  jezsuita életem során soha 
nem éreztem, hogy ne lettem volna 
szabad. Japánban ez még inkább fel-
fokozódott mert,  ott ez a szabadság 
alig ismert valami... Ott az a lényeg, 
hogy tedd a kötelességedet, ami elő 
van írva. Mondtam is mindig a japá-
noknak: ha te csak a kötelességedet 
teszed, nem tudom mi a különbség 
közted meg a ló között... A lovat is  
befogják, s húzza. Soha nem kérde-
zik meg, akarod-e húzni... A japánok 
olyan becsületesek. Megkérdeztem 
egyik volt diákomat, családos: te mi-
ért dolgozol ennyire?  Azt válaszolta: 
csak azt ne kérdezzem.

 
2.    Másodszor a radikális élethez 

az kell, hogy tapasztald meg: te va-
lóban az Isten akaratát teszed. Nem 
igaz, hogy nem lehet felismerni. A te 
legmélyebb, hiteles vágyaid azok! 
Néhány példa:

- Minden ember nagyon vágyódik 
a szeretetre. Hogy tudjon szeretetet 
adni és kapni.

- Isten azt akarja, hogy tekintsd ma-
gad értékes embernek. Isten öröktől 
fogva szeret, értékel, Fiát adta érted. 
Értékes vagy. Ezért vágyunk arra, 
hogy értékesnek tartsanak azért, 
akik vagyunk. Ez az Isten akarata s 

a miénk is.
- Minden ember vágyódik, hogy 

tartozzék valahová. Valakikhez, akik 
szeretik, elfogadják. Pl. család, em-
bertársak, ahol meghitt kapcsolat-
ban élhetek. A japán katekizmus sze-
rint Isten országa az Istennel és az 
emberekkel való meghitt kapcsolat.

- Az is a mélyen benned levő vágy, 
Isten vágya, hogy szabadon tudjál 
dönteni. Isten azt akarja, hogy sza-
bad légy...Ezt én továbbvinném, ta-
lán kisarkítva is, és azt mondom:

 A radikális  Krisztus-követés  jele, 
hogy te soha nem teszel semmit kö-
telességből! Persze jobb, ha megte-
szed, mintha nem teszed meg, de az 
még nem krisztusi élet. Hát akkor mi 
a keresztényi? Az, hogy amit teszel 
azt – SZABADON, ÖRÖMMEL és 
SZERETETBŐL teszed! Ez az iga-
zi radikalitás. Erre te is vágyódsz és 
Isten is.

- Vágyódunk az erő, a bátorság 
után is. És Isten megadja az ő ere-
jét, kegyelmét olyan dolgokhoz, amit 
a saját erőnkből nem lennénk képe-
sek megtenni. Visszatekintve a saját 
életemre, a legboldogabb tapaszta-
lataim mindig azzal vannak kapcso-
latban, hogy vállalkozni tudtam olyan 
dolgokra, amikről meg voltam győ-
ződve, hogy saját erőmből lehetetlen 
lenne megtenni...

Arra építettem, hogy az Isten ere-
jével lehetséges. Ez a radikalitás. 
Ki tudod magad szolgáltatni, hogy 
Isten belépjen életedbe. Ő megadja 
az erőt és bátorságot ahhoz, amihez 
neked magadtól nem lenne erőd.

Tehát: bízva az Istenben, örömmel, 
szabadon és szeretettel teszünk min-
dent. Ez mindenki számára lehetsé-
ges.

Az a szó, hogy öröm, azt jelenti: 
evangéliumi öröm. Ami ambivalens. 
Ti szegények most boldogok vagy-
tok, mert tiétek a mennyek országa... 
Nem a mennyországban lesztek 
majd  boldogok... Érzed a szegény-
ség félelmét, kiszolgáltatottságát, 
félelmét, de egyidőben ezzel érzed, 
hogy boldog vagy. A kettő együtt. 
Ez a kettősség a jézusi, evangéliumi 
boldogság. 

Szegénység, egyszerű élet, meg 
nem értés. Jézus Krisztusnak ezen 
értékeiért vállaltam én is a gyulafe-
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hérvári kispapok lelki vezetését. Tud-
tam hogy a tokiói nyomortelep, az 
magasabb színvonalú, mint amikor 
én elmegyek Erdélybe. Magyar lé-
temre ott nem biztos, hogy tapsokkal 
fogadnak. És Isten erejével tudtam 
arra vállalkozni, ami életem egyik 
legnehezebb döntése volt: otthagyni 
Japánt s elmenni Erdélybe.

A húsz jezsuitából én nem tudtam 
egyedül angolul. Nagyon nehéz volt. 
Azt hittem, megbolondulok. Kon-
centrációs táborból megszabadu-
ló jezsuiták mesélték: az segítette 
őket abban, hogy ne bolonduljanak 
meg, hogy értéket  próbáltak találni 
abban, hogy ők koncentrációs tábor-
ban vannak. Nahát most én milyen 
értéket találjak abban, hogy megbo-
londulok? A  japánoknál misszióban 
vértanúságot szenvedő japánokra 
gondolva, eszembe jutott, hogy hop-
pá, ez az érték: modern vértanúság- 
megbolondulok Japánért! Isten meg-
adta nekem a kegyelmet. Bementem 
a kápolnába ( ami nem volt más, 
mint egy nagy műhelycsarnok, ahol 
a japán tengeralattjárókat javították), 
és azt mondtam: „Uram, én szaba-
don, örömmel és szeretettel Japá-
nért megbolondulok. Ha te ezt óhaj-
tod, kész vagyok. De eszem ágában 
sincs, hogy felüljek egy repülőre s 
hazajöjjek” S 44 év alatt nem bolon-
dultam meg. De ezen át kellett esni. 
Mindenki életében van ilyen tapasz-
talat. Amikor padlót fogsz. Tökéletes 
kiszolgáltatottság. S akkor hiszel ab-
ban, hogy Isten erejével úgyis jó lesz 
minden. Oda tudod adni teljesen ma-
gadat Istennek. 

Na ez a radikális krisztusi életvitel. 
3.    A radikális krisztusi életvitel-

hez hozzátartozik az is, hogy hálát 
tudsz adni. Az ősz hajúaktól kérdem: 

te szabadon, örömmel, szeretettel 
öregszel-e? Ez a radikális krisztusi 
életvitel az öregedésben. Hogy az 
értéket találsz abban,, hogy öregszel. 
A hangodat visszaadod az Úrnak, 
szabadon. Baj van a szememmel, a 
derekammal, emlékezetemmel stb. 
Szabadon vissza tudod-e adni? Ez 
a radikalitás. Hálát adni, hogy ed-
dig ment, most már nem annyira. 
Fölmenni lihegve a lépcsőn, ebben 
értéket találsz-e? Én annyi értéket ta-
lálok nyolcnanon felül, mint annak a 
rendje. Annyi minden van az életem-
ben, amit nyolcvan év után tudtam 
elkezdeni.

Meg vagyok győződve, hogy a ra-
dikális élet az örömteli élet. S ez a jele 
annak , hogy krisztusi. Nem véletlen, 
hogy az ősegyházban kitalálták azt a 
szót, hogy: örömhír, euangelion. Ez 
élt bennük, ez a hihetetlen öröm az 
üldözések alatt stb. Megtalálták az 
örömöt bármilyen körülmények kö-
zött. A te radikalitásodnak is egyik 
jele, hogy hálával és örömmel tudsz 
bármivel szembenézni. Japánban 
egy protestáns lelkész ajánlotta, s ezt 
gyakorlom azóta is. Ajánlom nektek 
is: pl. egy rendkívüli dolog történik, 
ami nagyon megzavar, vagy keser-
ves- akkor azonnal köszönd meg az 
Istennek, hogy ebből a nagy nehéz-
ségből valami nagy jót fog kihozni 
számodra, valamikor...! Ez az abszo-
lút bizalom, hogy az Isten tenyerén 
vagyok, s már előre megköszönöm. 
Ezt a rákommal is  igyekeztem  meg-
tenni.

23 éves koromban elmentem, 
70 évesen visszajöttem. Amikor 
elmentem, nem adtak útlevelet, a 
szögesdrótot kellett átvágni. S hogy 
átvágtam, még csak haggyán, de 
eltévedtem. S akkor ott, a teljes ki-

szolgáltatottságban letérdeltem, s 
azt mondtam: Uram, ha te akarod, 
hogy a távolkeletért valamit tegyek, 
hát tégy valamit... De micsoda öröm 
volt abban, hogy teljesen kiszolgálta-
tott vagyok, és most tökéletesen az 
Isten tenyerén vagyok. Rettenetes 
bizonytalanság és hihetetlen öröm. 
Annak a tapasztalata, hogy Isten te-
nyerén vagy.

 
Nem régen hallottam azt, mi a leg-

szebb meghatározása a halálnak: 
az Isten egyik tenyerőből átkerülsz a 
másik tenyerébe...

  
És akkor jöjjön Oloffson Placid 

(1910- ) atya négy alapszabálya a 
túlélésről:

1.    A szenvedést nem szabad 
dramatizálni. Mert akkor mindig 
gyengébbek leszünk. A szenvedés 
elviselésére minden  energiánkra 
szükségünk van. Ez a gyakorlatban 
úgy történik, hogy nem engedjük 
egymást panaszkodni. Ha beszélni 
akar, beszéljen a szakmájáról.

2.    Észre kell venni az élet apró 
örömeit. Ezt megtalálni az élet mű-
vészete. Megköszönni, értékelni, 
akár játékosan is. Aki pl. legtöbb 
olimpiai bajnok nevét felsorolta, an-
nak elénekeltük a kedvenc nótáját.

3.    Ha kicsiny is vagyok a na-
gyokkal szemben, meg kell mu-
tatnom, hogy különb vagyok, ér-
tékesebb, mint a legyőzőim, akik 
erősebbek voltak nálam. Ez moz-
gósítja az ember  energiáját, önbe-
csülését.

4.    Akinek van hová kapaszkod-
nia, annak könnyebb a szenvedést 
elviselnie. A hívő embernél ez az 
imádság ereje. Isten is akarja a túl-
élésünket.

Az előző számban megismer-
kedtünk egy pár kívülálló esettel 
az első világháború frontvonalai-
ról, most pedig a székelyek han-

gulatára szeretnénk kitérni, nem 
csak azokéra, akik a fronton har-
coltak, hanem az otthon maradot-
takéra is. Ezért egy pár megma-
radt levelet fogunk elemezni és 
ismertetni, de még azelőtt említe-

nénk egy másik eseményt, amely 
jól megrázta a harctéri csapato-
kat.

Valójában egy találmányról lenne 
szó, amelyik hatalmas fejfájást oko-
zott úgy a katonáknak, mint a tábor-

leVelek a frontról
Elekes Dániel László
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nokoknak amikor megjelent a harcté-
ren. A német stratégák egyszerűen 
nem tudtak mit kezdeni vele, habár 
valójában nagyon kevés, taktikai 
előnyt hozott a britek számára, ha 
hozott egyáltalán. Az azóta híressé 
vált tankról lenne szó, magyarán a 
páncélozott harckocsiról.

1915-ben a britek kétségbeesetten 
próbálták áttörni a német vonalakat, 
ekkor született egy olyan jármű öt-
lete, amely képes lenne átgázolni a 
„senki földjén”, át az aknamezőkön 
és szögesdrótokon, és utat nyitni a 
katonák számára. Így hát egy ameri-
kai lánctalpas traktort elláttak egy 30 
tonnás vasköpennyel és két ágyúval 
az oldalain. A tank elnevezés ango-
lul valójában tartályt, illetve hordót 
jelent, a britek így próbálták félre-
vezetni a német kémeket, akik tudo-
mást szereztek arról, hogy valamire 
készülnek – 5 km/h sebességgel 
haladt. A négyfős személyzet valódi 
pokoli körülmények között dolgozott: 
elviselhetetlen meleg a dízelmotor 
miatt, poros, zajos, zárt helyen friss 
levegő nélkül, szinte nem létező lá-
tásviszonyok mellett kellett haladja-
nak és harcoljanak.

1916. szeptember 16-án kerültek 
először bevetésre, amikor megpró-
bálták áttörni a német vonalakat, 
amúgy sikertelenül, mivel semmilyen 
egységes taktikát nem alkalmaztak, 
hanem mindegyik tank a maga feje 
után ment. Ötven tank csatlakozott 
a támadáshoz, ebből valójában csak 
35 haladt a német vonalak felé a 
gyakori meghibásodások miatt. De a 
lelki benyomás mély volt...

„Lassan ereszkedve, felénk jött 
három mechanikai szörny, amilyet 
még sohasem láttunk”, emlékezett 
Bert Chaney, egy 19 éves angol 
tiszt, amikor három tank feléljük tar-
tott, hogy elhaladva mellettük a né-
met vonalakat támadják. „Még nem 
virradt meg, amikor meghallottuk a 
hatalmas dízelmotorokat. Több mint 
valószínű, hogy a németek is meg-
hallották, mert hatalmas lövöldö-
zésbe kezdtek. Szívmelengető volt 
végignézni, ahogy haladtak a sor-
tűz ellenére, már szinte éljeneztünk, 
amikor a katasztrófa bekövetkezett. 
Ahelyett, hogy a német árkok felé 
menjenek, a három tank letaposta a 

mi frontvonalunkat, majd megálltak 
és egy gyilkos sortüzet lőttek közénk. 
Mindenki futott, amerre látott, kivéve 
az őrnagyot, aki dacolva a veszéllyel, 
nekirontott a legközelebbi tanknak, 
folyamatosan ordítva, káromkodva 
és eszeveszetten csapkodva az ol-
dalát a sétabotjával. Még akkor is, 
ha senki sem hallotta őt, a legénység 
valahogy rájött, hogy nem jó helyen 
jár, továbbálltak, és elhajtották a né-
meteket, mint eszeveszett nyulakat”.

„Egyik tank felakadt egy farönkön, 
és sosem érte el a német vonalat, 
egy másiknak a hátsó irányító ke-
rekét kilőtték, és a legénysége úgy 
döntött, jobb megállni, mint egészen 
Berlinig vezetni. A harmadik tank el-
érte a németeket, akik nagy számban 
adták meg magukat, de utána hirte-
len leállt. A négy férfi kiszállt belőle, 
a csata kellős közepén, körbejárták 
magyarázva valamit egymásnak, 
nyújtózkodva és vakaródzva, majd 
miután kissé tanácstalanul megálltak 
egy pár percre, a belsejéből kivettek 
egy kis kályhát, és, menedéket ke-
resve a tank mögött, nyugodtan teát 
főztek maguknak. Az ő szempontjuk-
ból a csata véget ért”.

Visszatérve a mi témánkhoz, a le-
vélírás még nem volt egy nagyon el-
terjedt jelenség 1914 és 1918 között, 
az első világégés idején. Csak a tisz-
tek, az úgy nevezett iskolázott embe-
rek, tudtak írni-olvasni, míg a kato-
nák nagy része, a parasztokból, bá-
nyászokból, munkásokból toborzott 
„harcosok” körében alig volt fontos 
az írástudás. Talán ezért is, na meg 
persze azért mert már egy évszázad 
telt el azóta, nagyon ritkán maradtak 
meg levél formátumban beszámolók 
abból az időszakból. De az interne-
tet böngészve rátaláltunk egy igen 
érdekes levelező párbeszédre, ami 
egy bizonyos vargyasi (Kovászna 
megye) Soós Dénes, egy kisbirtokos 
fia, és Tóth Julianna „konyhalány” 
között folyt a háború leforgása alatt. 
Ezekből a levelekből fogunk idézni 
az alábbiakban.

Ahogyan az egyik levélből tisztán 
kivehető, csak a személyes beszél-
getések, közlések, kérdezősködések 
esetén írtak saját kezűleg leveleket 
egymásnak, hivatalos kérvényeket 
csak a „jegyző úron” keresztül küld-

tek. Például ha pár hétre szerették 
volna hazaengedni, akkor az eljárás 
ez volt: „...írd meg hogyha én jegyző 
ural beszélnék hát és kérelmet csi-
nálna hát mit szolheza nem eresz-
tenének-e haza egypár hétre téged 
hát írd meg hogy csináltasak-e jegy-
zőural én ha írod hát beszélek [...] 
Mátyás Jóskának is csinált és nekem 
még ugyan csinál...”

Persze, leggyakrabban a levelek 
nagyon rövidek, csak az igen fonto-
sakat közlik, ugyanakkor sokat elá-
rulnak az író hangulatáról: „...tiszte-
lek minyájatokot egyéb újságot nem 
irhatok egéségem jó van melyhez 
hasonlót kívánok számotokra...” Fél-
retéve a manapság feltűnő helyes-
írási hibákat, a levelek struktúrája is 
sokszor fura. Például a záróformulát 
még egy újabb információval meg-
toldották: „...Isten veletek megyésre 
fogunk meni...”

Soós Dénes megpróbált beszá-
molni az „Igen tisztelt kedves jó tár-
sam Tóth Juliská”-nak a fontosabb 
eseményekről és élményekről amit 
a fronton tapasztalt, másrészt Tóth 
Julianna leírta, elpanaszolta a „sze-
retett kedves jó társam, kedves jó 
fiam”-nak szinte mindent ami otthon 
történt és nyomta a lelkét. Ezeket a 
leveleket legtöbbször könnyes szem-
mel írták és olvasták. Nem nehéz 
kitalálni miért: „...én bánatos szívvel 
csókollak szeretett kedves jó fiam, is-
ten legyen gondviselőd azt kívánja a 
te hű társad Tóth Juliska, kinek nagy 
gyászba van a szíve érted”.

A távollét és a frontvonalon töltött 
élet mély nyomokat hagyott mindkét 
fél szívében. Az emlékek, az otthon 
maradt család szokott valamiféle vi-
gaszt nyújtani: „...met csak eben a 
gyászos életben eszembe jut hogy 
nekem még otthon van egy szép ki-
csi családom és csak az vigasztal és 
a reménység táplál hátha a jó Isten 
még egy jobjövőt hozna valahára”. 
Négy évet tölteni távol egymástól 
úgy, hogy csak havonta egyszer ér-
tesültek a másik leveleiből, hogy mi 
történik a szeretett párral, semmilyen 
körülmények között nem lehet köny-
nyű: „...édesjófijam hogynem lehe-
tek én veled met csak öröké sírok 
hogy el választót a sors minket egy 
mástol”, írta Tóth Julianna, mire jött 
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Iskolánk tanulói harmadik alka-
lommal vettek részt barlangász 
táborban. az idei pályázat neve: 
„Gyere és nézd meg, mit kere-
sünk mi a Föld alatt!”

A tábor szeptember 18. és 21. 
között zajlott a Súgó-barlang 
területén tíz tanulónk vehetett részt. 

A beszámolót olvashatjuk Tódor 
Bernadett VII. osztályos tanulótól:

Négy nagyszerű napot tölthet-
tünk el a gyergyószentmiklósi Szent 
Anna otthonból érkezett 10 gyerek-
kel és a táborszervezőkkel a szep-
tember 18-21. időszakban zajlott tá-
borban. Sok mindennel megismer-
kedtünk: karsztológia, hidrológia, 
barlangászat, barlangi térképezés, 
kötéltechnika, barlangi mentés, va-
lamint elsősegélynyújtás.

A tábor célja, hogy a gyerekeket, 
vagyis minket rávezessenek arra, 
hogy nyitott szemmel járjunk a ter-
mészetben és a minket körülvevő 
világban. A barlangi társmentést is 
bemutatták nekünk. Mindannyian 

egyforma pólót  kaptunk a mottóval 
együtt: „Gyere, és nézd meg mit ke-
resünk mi a föld alatt”. Egyik délután 
elmentünk a vadleshez, majd késő 
este mentünk a barlangba, túlfo-
lyózni, ahová már kicsit piszkosabb 
ruhába kellett menni, mert keskeny 
lyukakban mászkáltunk. Egy másik 
napon kipróbáltuk a tiroli pályát, ami 
nagyon jó volt!

Megtudtuk, hogyan kell iránytűvel, 
térképpel tájékozódni.

A tábor végére összebarátkoztunk 
a többi gyerekkel is. A táborszervező 

Simon László nagyon szívünkhöz 
szólt: „A Tekerőpatakról érkezett 
gyerekek hihetetlen összetartásról 
mutattak példát” -ezekkel a szavak-
kal dicsekedhetnénk, mert valóban 
összetartottunk, segítettünk egymá-
son. A tábor végén érdemoklevelet, 
könyvet, képeslapokat kapott min-
denki.

Ezúton is köszönjük a Gyílkos-
tóAdventure Egyesület tagjainak, 
hogy részesei lehettünk ennek a 
rendezvénynek. Köszönjük Simon 
László programszervezőnek is.

„Gyere, és nézd meG, mit keresünk mi 
a föld alatt!”

Kolumbán Csilla

a válasz: „...nekem nagyon roszul 
esik hogy a sors enyire el választót 
egymástol met mi elég jó éldegetünk 
együt”.

Mindegyik fél a maga problémáiról 
ír: a nő az otthoni gondokról panasz-
kodik, a férfi a harctéren elszenve-
dett életről ír. „...nekünk valami kele-
mes dolgunk nem volt a harcztéren 
met csak havasok koszt voltunk nem 
lehetet eni valót kapni napokig [...] ok 
nélkül hordoztuk a sajkát meg a ka-
lánt legtöb hasznát csak a kömüknek 
vetük [...] találkoztam az ecsémel és 
adot húst és aszt modta esznek meg 
a tetük és montam nekem is van 
elég mind esze-visza volt lövöldözve 
a nadrágja és nem sértete vot még-
se Istenek hala és aszt monta bágyit 
láta meg halva Sándort aszt hiszi 
hogy elfogták...”. „...it vagyok ismét 
a korházba elgyengültem és bejután 
Istenek hala magyarországba... [...]...

jolvagyok fiam igaz a lábam operál-
tak de csonkítást nem csináltak egy 
negyed óráig tartót és elaltatok és 
meg a sebet nem látam de nem vág-
ták le a lábujkám és csak szerencsé-
sen meg gyavuljon felszeg nem le-
szek...[...]ha udvarhelyt vonék nemis 
búsulnék vona legaláb kivel szolani 
de it rósz...”

A hazafiságnak, a harcakaratnak 
semmi nyomát nem lehet felfedezni 
a levelekből, a honvágyról és a há-
ború értelmetlen okairól annál többet 
olvashatunk: „aszt hiszem menjünk 
Galiczia felé és tóvá, vagy kifelé me-
nyünk; nem tugyuk mere lesz a me-
nés keletre vagy északra; én most 
menjek asz csak a jó Isten tugya 
hova; maradok világ végén. […] 24 
órája hogy jövünk mégse érkeztünk 
meg nem tugyuk hogy még medi 
menjük”. „...minket mindig csak biz-
tatnak hogy eresznek Udvarhelyre 

de mind csak kivankozun minyaja a 
káderhez mert it bizon nem kelemes 
met csak eheztetnek it csak rabok 
vagyunk [...] it sokan vagyunk nyolcz-
vankét és minden féle és kívánko-
zunk minyájan a megyékbe...”[...]„...
csak meg búsulom sokszor magam 
hogy mindig csak ijen rabnak kel 
leni met csak szeretnék künleni met 
meg untam...” Szebenből származik 
a következő levélrészlet: „...ha a fel 
mentésem megérkezik rokton ide 
küld ajálva met meg kapom ha érvé-
nyes és akor meg kapom it és várom 
nagyon hogy szabadulnék met sok 
román köszt vagyok mos meg kel ta-
nuljak románul...”

Sokszor mondogatják, hogy né-
hány dolgot nem értünk meg igazán, 
csak ha megtapasztaltuk a saját bő-
rünkön, de az ilyen fajta levelek által 
bepillantást nyerhetünk egy rég el-
múlt korszakba. Hogy ne felejtsünk...
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„Nem te választod az életet: ő 
választ téged. Nem értheted meg, 
miért jut neked több öröm, vagy 
több szomorúság”

Iskolánkban nagy fontosságot tu-
lajdonítunk annak, hogy tiszteljük a 
másságot, hogy ne gyűlöljünk vala-
kit azért, mert más a bőrszíne, más 
nyelvet használ, vagy pedig mások 
a szokásai. 

A náci eszmék Romániában 1941-
ben jutottak el arra a szintre, hogy 
Ion Antonescu tábornok és nem-
zetvezető elrendelhette ezen év kü-
szöbén október 9-én a zsidók és a 
cigányok deportálását. A kereskedő 
és szellemi elithez tartozó zsidók 
nem csupán az üldözések és gyil-
kosságok áldozataiként szenvedtek, 
hanem Bukovinába és Transzniszt-
riába deportálták őket, ahol a rossz 
élelmezési és higiéniai körülmények 
következtében több százezren ve-
szítették életüket.

Ezt a napot ünnepeltük október 

9-én. Emlékeztünk lehajtott fejjel a 
holokauszt áldozataira, hiszen vilá-
gunkban az ordas eszmék manap-
ság is szedik áldozataikat.

Iskolánk tanulói készítettek rajzo-
kat,  zsidó és cigány jelképekből, zsi-
dó zászlókat, zsinagóga kicsinyített 
mását, plakátokat az elfogadásról, 
másságról, zsidó öltözetet mutatták 
be, szimbólumokat ismertek meg. 
Közösen zsidótojást készítettünk. 
Sokan népviseletben jelentünk meg, 
meghallgattuk a zsidó Hatikvát-him-
nuszt, megtekintettünk egy zsidó 

táncot a II. osztály előadásában, hal-
lottuk a cigány himnuszt, a románt, 
az ősi székely himnuszt, és székely 
népdalokat, majd közösen az euró-
pai himnuszt énekeltük el.

Elfogyasztottuk a zsidótojást, és 
az  I-IV. osztály programja ezzel vé-
get ért, az V-VIII. osztály megnézte a 
Csíkos pizsamás kisfiú című filmet. 
Levontuk a következtetést a végén: 
Attól, hogy valaki nem olyan, mint 
én, attól még nem rossz, csak más. 
Aki tisztelettel él, nem tekintheti ma-
gát felsőbbrendűnek bárkinél.

mássáG elfoGadása
Kolumbán Csilla

Elgondolkodtunk már azon, 
hogy mennyi munka eredménye-
ként tudunk örülni a mindennapi 
betevő falatoknak? Meg kell be-
csülnünk az asztalra került ele-
mózsiát, és hálát kell adnunk is-
tennek a földi javakért. 

E szellemben készültünk a tekerő-
pataki iskolában a VII. alkalommal 
megrendezett hagyományos Ter-
mésnapra, amely 2014. október 10-
ére esett. Mint minden évben, az 
idén is nagy szorgalommal készültek 
az ötletesebbnél ötletesebb termés-
bábok, valamint a szalmabálából ké-
szült óriásbábok, amelyek még han-
gulatosabbá tették az ünnepet. 

Antal József plébános úr megál-
dotta a terményeket, a kenyeret és 
az elkészített termésbábokat, felhív-
ta a gyermekek figyelmét arra, hogy 
adjanak hálát Istennek, a szüleiknek 

minden földi jóért, és gondoljanak az 
éhező gyermektársaikra is.

A termények körültáncolása kö-
vetkezett a ceppel  bemutatásával, 
mellyel a tanulók örömüket és hálá-
jukat fejezték ki mindezen földi jókért. 

Ezek után mindenki jóízűen el-
fogyasztotta a főtt pityókát túróval, 
hagymával, szalonnával. Köszönet 
mindenkinek, aki hozzájárult a fi-
nom étek elkészítéséhez, valamint a 

pityóka-adományozóknak!
 A Termésnap méltó záró műsor-

számaként táncházat szerveztünk, 
Portik Izolda táncoktató közremű-
ködésével. Értékelnünk kell a saját 
földjeinkben termett zöldségeket és 
gyümölcsöket, hiszen sokkal egész-
ségesebbek, mint a külföldről hozott, 
színes műanyag zacskókban hival-
kodó, minden valószínűség szerint 
tartósítószerekkel teli termékek.

Fodor Annamária

hála a földi jaVakért
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immáron köztudott, hogy isko-
lánk igazgatóját ettől a tanévtől 
Elekes-Köllő Tibor személyében 
tisztelhetjük. Egy igazgatói tiszt-
ség betöltése nagy feladatokat ró 
mind a vezetőre, mind pedig az 
intézményre és a benne dolgo-
zókra. az igazgatóváltás persze 
kérdéseket indított el, érdeklődést 
keltett az iskola szűkebb, illetve 
a falu tágabb közösségében. Ez 
sarkallt bennünket arra, hogy ér-
deklődésünknek hangot adva be-
szélgetést kezdeményezzünk az 
igazgató úrral:

Máté Hajnal (továbbiakban M. 
H.): Miként fogadtad a hírt, hogy 
igazgató leszel?

Elekes-Köllő Tibor (a továbbiak-
ban E.-k.T): Örömmel töltött el az a 
gondolat, hogy végre lehetőségem 
nyílik arra, hogy tegyek az iskolá-
mért, illetve az, hogy a megszületett 
terveimből párat véghez is vihetek.  
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy 
ez a megbízatás csupán egy évre 
szól.

M. H.: a tanév elején új igazga-
tóként rengeteg feladat hárul rád. 
Hogyan tekintesz ezekre a felada-
tokra?

E.-k.T: Mindenképp lehetőségként 
tekintek rájuk, ám vannak terhesebb 
részei is a feladatoknak, mint ami-
lyen a papírmunka, hiszen ebből 
rengeteg van, sokat kell dolgoznunk, 
törődnünk vele.

M. H.: általában hogyan terve-
zel? Kisebb célokat tűzöl ki ma-
gad elé, vagy mersz nagyokat ál-
modni?

E.-k.T: Mindig vannak nagyobb 
célok, amiket kitűzök, és ezeknek az 
eléréséért dolgozom, de vannak ki-
sebbek is, amelyeket mindig a kiala-
kult helyzet generál.

M. H.: Mik a terveid az elkövetke-
zendő időszakra?

E.-k.T: Ezek a tervek rövid távú-
ak, mint már mondtam, nagyrészt 
egy évre szólnak. Elsődleges céljaim 
közé tartozik az iskola életének egy új 
mederbe irányítása, bizonyos új sza-
bályok bevezetése, hogy az iskolai 
munka hatékonysága ezáltal növe-
kedhessen. Céljaim közé sorolnám 
ugyanakkor az iskola felszereltsé-
gének a javítását. Az iskola veze-
tése rengeteg pontos papírmunkát 
igényel, erre is nagy hangsúlyt kell 
fektetnünk. Mindezek mellett fontos-
nak tartom azt, hogy az iskola szü-
lőkkel való kapcsolatát szorosabbra 
fűzzük. Ezt leginkább közös progra-

mok megszervezése által érhetjük 
el, mint amilyen például a szülők 
bálja, amelyet szeretnénk ebben a 
tanévben megszervezni. A szülők 
mellett jó kapcsolatot kell ápolnunk 
községünk önkormányzatával, a cé-
gekkel, illetve a civil szervezetekkel.

M. H.: Látsz-e olyan akadályo-
kat, amelyek esetleg megnehe-
zítenék ezeknek a terveknek a 
megvalósulását?

E.-k.T: A bürokrácia sajnos nagy-
ban akadályozhatja a terveink elő-
rehaladását. Véleményem szerint 
azonban egy nyitott, a változásokat 
elfogadni és azokat megfelelően 
kezelni tudó közösséggel együttmű-
ködve nagyon sok mindent elérhe-
tünk.

M. H.: Mennyiben változott az 
iskolai életed, mióta igazgató let-
tél?

E.-k.T: Sokkal több időt töltök az 
iskolában: mostanig átlagban 40 
órát töltöttem itt hetente, most kb. 
kétszer annyit, sőt nem ritkán a sza-
badidőmet is az igazgatói feladatok 
elvégzése tölti ki.

Kívánunk az igazgató úrnak egy 
nagyon eredményes tanévet, de 
legfőképpen sok türelmet és kitar-
tást, hogy a rá háruló vezetői felada-
tokat sikerrel tudja végezni!

beszélGetés iskolánk  
új iGazGatójáVal

a tanulók iskolai életéhez a ta-
nórán való megfeszített figyelem 
mellett a kirándulások, a kikap-
csolódás is hozzá kell hogy tar-
tozzon. Iskolánkban ezt az elvet 
tartottuk szem előtt, amikor a 
tavalyi tanévben megírtuk, és si-
keresen meg is nyertük a Hargita 
Megye Tanácsa által meghirde-
tett pályázatot, amely a Barangol-
junk Székelyföldön címet viseli.

A pályázat által az iskolának lehe-
tősége nyílt arra, hogy tíz kirándulás 

keretén belül diákjainkkal megláto-
gathassuk Székelyföld nevezetes 
városait, megtekinthessük különle-
gességeit. A diákok kb. 16 fős kis 
csoportokban az iskola kisbuszán 
utazva járják be Székelyföldet egy-
egy pedagógus kíséretében.

Ezidáig öt kiránduláson vettek 
részt a tanulóink, melyek alkalmá-
val meglátogatták a marosvásárhe-
lyi állatkertet, a parajdi sóbányát, a 
Szent Anna-tavat, a Mohos-lápot, a 
homoródalmási barlangokat, a Var-
gyas-szorost.

A legutóbbi kirándulás alkalmával 
irodalmi vonatkozású helyszínekre 
látogattunk el, mint amilyen Zágon 
(Mikes Kelemen szülőháza, Mikes 
kert), Csomakőrös (Kőrősi Csoma 
Sándor emlékháza), de ellátogat-
tuk Kézdivásárhelyre, illetve Sepsi-
szentgyörgyre is.

A pályázat egész tanévre szól, így 
hát még nagyon sok új élmény vár 
iskoláink tanulóira, és ránk, peda-
gógusokra, hiszen mi őszintén örü-
lünk, ha örömet szerezhetünk nekik.

Máté Hajnal

baranGoljunk székelyföldön

Máté Hajnal
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voltak diákok, akiknek a nagy 
nyári vakáció sem telt el anélkül, 
hogy ne vették volna elő a füzetet, 
könyvet, és ne gyarapították vol-
na tudásukat. aki a tavalyi tanév-
ben szervezett versenyek külön-
böző szakaszain első helyezést 
ért el, és így továbbjutott, annak 
egyre komolyabb próbákra, meg-
mérettetésekre kellett készülnie.

Az  Elekes Vencel Általános Isko-
lából Elekes-Köllő Hunor VII. B osz-
tályos tanuló az Impuls Perpetuum 
fizika-kémia verseny megyei szaka-
szán szerzett pontszámaival mesz-
sze lehagyva  versenytársait jutott 
tovább az országos szakaszra.

Az augusztus 12-től 16- ig tartó, 
Tulceán megszervezett országos 
versenyen a korosztályából Hargita 
megyét egyedül Hunor képviselte. 
Májustól augusztusig minden sza-
badidőt felhasználva készültünk-fi-
zikáztunk.  Országos versenyeken 
fizikából, illetve kémiából is már nem 
csak elméleti próba, hanem labora-
tóriumi gyakorlat is van. Egyik napon  
az írásbeli, másik napon pedig a 
gyakorlati próbák kerültek megszer-
vezésre. 

A helyezéseket a két próbán szer-
zett összesített pontszámok alapján 
döntötték el. Ez alapján Hunor a kö-
zépmezőnyben végzett, ami kitűnő 
teljesítménynek számít.

Azon kívül, hogy sokat dolgoztunk, 
sok tudással gyarapodtunk a felké-
szülés során,   a részvétel élmény is 
volt egyben. 

A verseny jól volt megszervezve, 
a gyerek meglátogathatták Tulcea 
város nevezetesebb helyeit, főként a 
Duna-deltában tett hajóút volt látvá-
nyos és érdekes. Szerintem már ez 
megérte.

Tudomásom szerint Gyergyóújfa-
luból először jutott el V-VIII. osztályos 
diák országos versenyre, de remél-
jük, nem utoljára. További eredmé-
nyeket, és kitartást kívánok minden 
diáknak és felkészítő tanárnak, aki 
részt vesz bármilyen versenyen!

újfalVi diák orszáGos Versenyen
Szőcs Hajnalka

A látássérült (vak és a gyengénlátó) 
emberek világnapját 1993-ban vég-
legesítették, mely átvette az Egyesült 
államokbeli napot, melyet 1964-ben 
iktatott az akkori Lyndon Johnson 
államelnök. A fehér bot a vakok ut-
cai közlekedésének közismert és 
elengedhetetlen segédeszköze. Al-
kalmazásának gondolatát többen 
magukénak tartják, de végül is az 
1930-as években vállt szokássá a 
használata,  amelyet úgy a járművek 
vezetői, mint a gyalogosok távolról 
felismernek, és tudják, hogy közöttük 
vak ember közlekedik. Használata 
fokozatosan terjedt el Európában és 
csaknem az egész világon. 

a látássérült emberek helyzete 
romániában 

Hivatalos adatok szerint Romániá-
ban 3.200 kiskorú és 107.000 felnőtt 
személy él ezzel a fogyatékkal, mely-
ből fele a “nagyon súlyos” kategóri-
ába tartozik. Információink 90%-át 
vizuális élményeinkből nyerjük, így 
természetes, hogy csak nagyon ne-
hezen tudjuk elképzelni, miként lehet 

a kép, a látvány, azaz a látás nélkül 
létezni. Még a szótól is elborzadunk: 
vakság. Áltapintatból a vak embere-
ket elnevezték világtalanoknak, pe-
dig nem szeretik ezt a titulust (az ő 
világuk fantáziára utaltabb, mint látó 
társaiké), ahogy elutasítják a szánal-
mat is. Helyette értelmes segítségre 
várnak, hogy tanulhassanak, dolgoz-
hassanak, gyermekeket nevelhes-
senek, és hasznosan élhessék le az 
életüket. A társadalom szemlélete 
lassan változik a fogyatékos embe-
rek irányában, de sok még a tenni-
való - mindkét fél részéről - annak ér-
dekében, hogy az esélyegyenlőség 
maradéktalanul megvalósuljon. 

Orvosi értelemben a vakságnak 
számos árnyalata lehet: a teljes “sö-
tétségtől” a minimális látásmarad-
ványig bezárólag. A vak és a gyen-
génlátó emberek túlnyomó többsége 
felnőttként veszíti el látását. Ennek 
okai, elsősorban az öregedéssel 
együtt járó látásromlás, ezenkívül a 
cukorbetegség szövődménye, a zöld 
hályog (glaucoma), a különböző sé-
rülések és balesetek. 

A látássérültek másik csoportját a 

született és a gyermekkori vakok és 
gyengénlátók alkotják. A vezető ok a 
koraszülöttségből származó vakság, 
a köznyelv helytelenül “inkubátoros 
vakságnak” nevezi. Ezenkívül a kü-
lönféle szembetegségek is (pl. zöld 
hályog, súlyos rövidlátás, látóideg 
sorvadás stb.) a látás részleges vagy 
teljes elvesztéséhez vezethetnek. 

A vakon született gyermekek kép-
zésének alapja a Louis Braille (1806-
1852) francia nyomdász által megal-
kotott pontírás. A vakok iskolájában 
is a normál általános iskolai tananya-
got tanítják speciális segédeszközök 
alkalmazásával. Ma már a technika 
is egyre nagyobb mértékben segíti a 
látássérült emberek boldogulását: a 
beszédszintetizátorral, képernyőol-
vasó szoftverrel felszerelt számító-
gép, a hangoskönyvek, a szkenner, 
az Internet, az E-mail, a különféle ún. 
“vakos programok”, az olvasó televí-
zió stb. lehetővé teszik az önálló ta-
nulást és munkavégzést. Az informá-
ciókhoz az elektronikus könyvek és 
újságok révén is egyre könnyebben 
hozzáférhetnek a látássérültek. 

Kvalifikált szakmának számít még 

október 15. - a fehér bot  
nemzetközi ViláGnapja

Dr. Madarász Kelemen Enikő 
családorvos         
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2014. október 7-én hagyták jóvá 
azt a kormányhatározatot, mely-
nek értelmében minimális támo-
gatásban részesülnek azok, akik 
fajtatiszta tenyészkosokat és faj-
tatiszta vemhes üszőket akarnak 
vásárolni. a támogatás a juh- és 
szarvasmarha-állomány geneti-
kai javulását célozza.

Támogatásban részesülhetnek: 
• juh és szarvasmarha tenyésztők, 

akiknek van termelői igazolványuk 
és a törvény értelmében bejegy-
zett cégként működnek.

A támogatás értéke, melyet de-
cember 2. után folyósítanának:
• maximum 2500 lej/fő fajtatiszta te-

nyészkos
• maximum 5000 lej/fő fajtatiszta 

vemhes üsző

a támogatáskérés feltételei:
Tenyészkosok esetében:

•  az igénylőnek legkevesebb 150 
és legtöbb 1000 fő anyajuha kell 
hogy legyen, melyek az országos 

állatnyilvántartásban kell  hogy le-
gyenek a jelen határozat érvénybe 
lépése napján

• a tenyészkosok fajtája rajta kell 
hogy legyen az Állatnemesítő Hi-
vatal által összeállított listán:

• tejelő – Palas, Lacaune, 
Friz, Awassi

• hús – Palas, Suffolk, Fran-
cia alpesi, Dorper, Schwarzkopf, 
Charollais

•  az igénylő írásban felvállalja, hogy 
a vásárolt tenyészkosokat lega-
lább 3 évig a gazdaságában tartja 
és az utódokat beíratja a törzs-
könyvbe

• napirenden kell hogy legyen az ál-
lomány nyilvántartója

• a tenyészkosok vásárlásakor be 
kell tartani az 1 kos/30 anyajuh 
– a vásárolható kosok maximális 
száma nem haladhatja meg a 700 
anyajuh/támogatás kérés.
vemhes üszők esetében: 

• az igénylőnek maximum 10 anya-
tehenes állománya lehet, mely az 
országos állatnyilvántartásban kell 
hogy legyen a jelen határozat ér-
vénybe lépése napján    

• a vemhes üszők  fajtája rajta kell 

hogy legyen az Állatnemesítő Hi-
vatal által összeállított listán:

• tejelő – Fekete tarka (Hol-
stein-Friz vonal), Jersey, Svájci 
barna, Piros tarka (Simmental 
vonal)

• hús – Angus, Limousine, 
Charolaise, Galloway, Highland  

• az igénylő írásban felvállalja, hogy a 
vásárolt vemhes üszőket legalább 
3 évig a gazdaságában tartja és az 
utódokat beíratja a törzskönyvbe 

• amennyiben az igénylőnek 3 főnél 
kisebb állománya van, tagja kell 
hogy legyen egy szakmai egyesü-
letnek    

• napirenden kell hogy legyen az ál-
lomány nyilvántartója

• a támogatás azt célozza, hogy leg-
kevesebb 10 fős állománya legyen 
az igénylőnek a vásárlás után, de 
legtöbb 10 állat megvételére lehet 
igényelni a támogatást.
Bővebb információkat a A Székely-

földi Piros-Tarka Tenyésztők Egyesü-
letenél vagy a Megyei Mezőgazdasá-
gi Irodánál lehet kérni. Ugyanakkor, 
fontos tudni hogy a támogatás kéré-
seket 2014 november 10-ig fogadják 
el a Megyei Mezőgazdasági Irodánál.

Dr. Horváth Nina állatorvos

újabb támoGatás állatVásárlásra

a látássérültek körében a gyógy-
masszőr szakma. Egészségügyi in-
tézményekben és gyógyfürdőkben 
szívesen alkalmazzák a vak és a 
gyengénlátó masszőröket. 

A felnőttkorukban látásukat vesztett 
embereknek teljesen más problémá-
ik vannak, mint azoknak, akik vakon 
születtek. A látás elvesztése mellett 
nagy trauma még az is, hogy elve-
szítik addigi egzisztenciájukat, amit 
nem pótolhat a rokkantsági nyugdíj. 
A felnőttkori látássérültek többsége a 
passzív ellátás (rokkantsági nyugdíj) 
helyett értelmes munkára vágyik. A 
valóság az, hogy csak a töredékük 
talál magának elfoglaltságot. 

Többször is készültek olyan felmé-
rések, amelyek a társadalom ép tag-
jainak a különböző fogyatékos cso-
portokhoz való viszonyulását vizsgál-
ta. Kiderült, hogy a legpozitívabban a 
látássérültekhez viszonyulnak. A fel-

mérések pozitív mérlegének ellenére 
a látássérültekkel szembeni előítéle-
tek mélyen élnek a társadalomban. 
Alapvetően úgy gondolják, hogy aki 
nem lát, az nem is tud munkát vé-
gezni. Gyakran hangoznak el a vak 
ember számára “ostoba” kérdések: 
pl. hogyan főz? hogyan vásárol be? 
Természetesen ugyanúgy, mint aki 
lát, csak másféle információk (hallás, 
ízlelés, szaglás, tapintás) alapján, ha 
pedig kell, látó segítséget kérve. A 
társadalom látó tagjai azon is megrö-
könyödnek, ha egy vak televíziót néz, 
moziba és színházba jár. A látássé-
rültek számára mindez teljesen nor-
mális, hiszen a hallott információkból 
az agy alakítja ki a képet. 

A vak és a gyengénlátó emberek 
túlnyomó többsége családban él, 
önálló háztartásban. Gyermekeket 
nevelnek és iskoláztatnak. Nem min-
den esetben “bírja ki” a házasság, 

ha egyik vagy másik házastárs fel-
nőttként látását veszíti. Amennyiben 
erős kötelék volt a két fél között, úgy 
együttes erővel feldolgozzák a meg-
rázkódtatást. A született vak embe-
rek párválasztását jellemzően az 
határozza meg, hogy saját sorstár-
saival kerül közelebbi kapcsolatba. 

Örvendetes azonban, hogy az 
utóbbi években nőtt a vegyes (látó 
és vak) házasságok száma. Az elő-
ítéletek megszüntetésében, a tudat 
formálásában nagy szerepet játszik 
a média, de elsősorban azoknak a 
szemlélete változik, akik személyes 
kapcsolatba kerülnek vak és gyen-
génlátó emberekkel. Az esélyegyen-
lőségi törvény remélhetőleg elvezet 
oda, hogy a társadalom ugyanolyan 
embernek fogja tekinteni a látássé-
rülteket, mint a látó társaikat; és a 
gyakorlati életben is ugyanazon jo-
gokat biztosítja számukra. 
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Czirják Kinga

Megjött az ősz, és azzal együtt 
a sárguló levelek, ködös, hideg 
reggelek meg a meleg, napsüté-
ses, rövidke délutánok. Az elalvó 
természet eme csodás hónapjá-
ban miről is írhatnék találóbban, 
mint magáról a természet tanul-
mányozásáról. Gondolom, kita-
láltátok, a biológia elsajátítása 
lesz rovatunk e havi témája. 

A biológia mint tantárgy, V. osz-
tálytól szerepel az órarendetekben, 
de természetismeret néven már 
I-IV. osztályban is több ismeretet 
szerezhettetek e téren. Azt hiszem, 
nem tévedek, ha azt állítom, hogy 
a legtöbben kedvelitek a biológiát, 
hiszen egy csodálatos tantárgy, ál-
tala olyan ismeretekre tesztek szert, 
amelyek segítségével eligazodtok 
a növény-és állatvilágban, és nem 
utolsósorban megismeritek saját 
testetek felépítését, működését. Jo-
gos a kérdés: akkor miért kell írni a 
tanulásáról? A válaszom egyszerű: 
azért, mert az órákon nagyon köny-
nyen érthető a magyarázat, minden 
egyszerűnek és logikusnak tűnik, 
de, ha nem vagy elég szemfüles, 
nem készülsz kellőképpen, az isme-
reteid csak felszínesek maradnak, 
nagyon könnyen becsúszhatnak a 
gyengébb jegyek. Az igazság az, 
hogy biológiából mindent tudni kell, 
mégpedig nagyon alaposan. A mel-
lébeszélés itt nem nyerő, hiszen, ha 
nem vagy tisztában a konkrét fogal-
makkal, folyamatokkal, nem tudod a 
szakkifejezéseket, csupán felisme-
red őket, vesztett pered van. 

Nézzük meg, mit tehetsz a minél 
jobb eredmények elérése érdeké-
ben!

Vedd elő a könyvet, füzetet, eset-
leg munkafüzetet, ha van, és tájéko-
zódj, mi van felhagyva!

Lényeges, hogy a tankönyvet is 
használd, nem elég csak a füzetbe 
leírt vázlat megtanulása, hiszen, ha 
el kell mondanod, nem beszélhetsz 
csak címszavakban! Ugyanakkor a 

könyvbeli illusztrációk segítenek bi-
zonyos fogalmak, folyamatok rögzí-
tésében. 

Tehát nézd át a tankönyvben az 
adott témához tartozó képeket, és 
próbáld meg kitalálni, hogyan kap-
csolhatók a leckéhez!

Olvasd el a lecke alcímeit! Ha 
nincs ilyen, akkor próbáld meg az 
első olvasásánál 4-5-6 különálló 
részre osztani a leckét (az ismeret-
terjesztő szövegek tanulmányozása 
szerint), határold el őket, és te ma-
gad adj alcímet nekik!

Az első olvasásánál arra össz-
pontosíts, hogy megértsd az egyes 
mondatokat. Gondolkodj el a részle-
teken, egyszóval „rágj meg” minden 
információt! Keresd meg az egyes 
részek kulcsszavait, rögzítsd őket 
írásban, különböző színekkel. Ké-
szíts ábrát, vizuálisan könnyebben 
rögzülnek az információk.

Ha ezen túl vagy, ne tedd el a 
könyvet, füzetet! Lehet, hogy úgy 
érzed, tudsz már mindent, de ez az 
ismerősség csapdája! Rögzíteni is 
kell az információkat!

Kezdd elölről az olvasást, de most 
másként, bontsd nagyobb egysé-
gekre a megtanulandó anyagot, és 
rögzítsd az új fogalmakat, informá-
ciókat, hiszen saját szavaiddal nem 
tudod megfelelően elmondani a lec-
két. 

Ha másodszor is végigolvastad, 
oldd meg a házi feladatot (ha van), 
majd lazíts egy kicsit.

Ne tedd el a tankönyvet, míg har-
madszor is át nem gyúrod magad 
az anyagon.

Az elkészített ábrák, vázlatok alap-
ján próbáld meg felmondani ma-
gadnak az anyagot. Ha elakadsz, 
olvasd át újra a nem megfelelően 
elsajátított részt, és kezdd elölről a 
felmondást!

Csak akkor tedd el a könyvet. Fü-
zetet, ha hibátlanul felmondtad ma-
gadnak az egész leckét!

Hidd el, megéri a ráfordított ener-
gia, hiszen cserébe stabil ismerete-
ket kapsz!

„de nehéz  
az iskolatáska”…

Gál Katalin
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 noVember – szent andrás haVa 
„tél elejét szabja szent erzsébet napja”

Egyszerűségében nagyszerű 
az alábbi sütemény. nemcsak 
a gyermekek, de a férfiak ked-
vence is, hiszen a baráti poha-
razgatások alkalmával igencsak 
népszerű. ugyanakkor kiválóan 
alkalmas gyerekzsúrokra, kirán-
dulásra, egyszóval minden kö-
rülmények között lehet számíta-
ni rá. Elkészítése könnyű, bátran 
ajánlom mindenkinek.

Hozzávalók: 
A tésztához: 50 dkg liszt, 1 cso-

mag Ráma margarin, tej, amennyit 
felvesz (kb. 2-3 dl), 1 sütőpor, 2 ká-
véskanálnyi só (tojás nem kell!)

A töltelékhez: 1 csomag Ráma 
margarin, 1 evőkanál pirospaprika, 
30 dkg reszelt sajt, 2 evőkanál pizza 
fűszerkeverék (oregánó, bazsalikom, 
csombor stb.)

Elkészítés:
A lisztből, margarinból és tejből 

tésztát gyúrunk. Időközben hozzá-
adjuk a sót és a sütőport. Alaposan 
kidolgozzuk, hogy jól kezelhető, nem 
ragadós tészta legyen. Ekkor négy 

cipóra osztjuk, egy kis időre letesz-
szük pihenni. 

1 csomag puha Ráma margarint ki-
kavarunk 2 evőkanál pirospaprikával 
és 2 evőkanál pizza fűszerkeverék-
kel, majd hozzáadunk 30 dkg reszelt 
sajtot, és alaposan összedolgozzuk. 

A töltelék elkészítése után a négy 
cipót egyenként kinyújtjuk, na-
gyon-nagyon vékonyra, megkenjük 
töltelékkel, és szorosan feltekerjük. 
Ajánlott, hogy téglalap formájúra 

nyújtsuk, és hosszára tekerjük fel, 
így kis ügyes tekercseink lesznek. 

A négy tekercset tálcára helyez-
zük és legalább 2 órára betesszük 
a hűtőbe vagy fagyasztóba pihenni. 
Amikor kivesszük, éles késsel kb. 3 
mm széles karikákra vágjuk, és zsí-
rozott-lisztezett tepsibe rakjuk, kis 
távolságot hagyva a szeletek között. 
Előmelegített sütőben 10 perc alatt 
készre sütjük. 

Jó étvágyat!

pizzás tekercs

Dátum Névnap Időjóslás

november 1. /Marianna/ Mindenszentek Ha esős Mindenszentek, 
Sok hó lesz rá, figyeljetek!

november 11. Márton

Márton-napkor ha a lúd jégen áll, 
Karácsonykor térdig sárban jár. 
Ha Márton napja ködös, 
zűrzavaros tél lesz, 
Ha pedig hideg, száraz tél.
A Márton-lúd melle csontja 
Ha világos, hó lesz, 
Ha fekete, eső.

november 19. Erzsébet Ha Erzsébet megrázza pendelyét, 
Leesik az első hó.

november 25. Katalin
Ha Katalin kopog, 
Akkor a karácsony locsog, 
Viszont ha Katalin locsog, 
Akkor a karácsony kopog.

november 30. András András-napi hó, 
A vetésnek nem jó.

Gál Katalin
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