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Ígéretemhez szeretnék hű lenni 
és bevezetni a fiatalokat a pályá-
zatok rejtelmes, küzdelmes, de 
sikeres világába.

Most a kis- és középvállalkozók-
nak szánt fejlesztési pénzekről írok, 
a de minimis rendszerről, melynek 
a lehívható része 200.000 euró, 
melyhez a vállalkozó hozzáteszi az 
önrészt, ez lehet 15-30% is. Ez a bi-
zonyos 312-es intézkedés, a Vidék-
fejlesztési Alap vállalkozásfejleszté-
si része, és íme a kritériumrendszer:
• Falun működő vállalkozások
• Fiatal, 40 év alatti férfiak vagy 

nők
• Termelő cégek előnyt élveznek 

a szolgáltató cégekkel szemben
• Minden lehívott 25.000 euró után 

kötelező 1 alkalmazott
• Szerződéskötéstől 5 évig nyere-

séges ügyvitel
Kezdjük az elején, ugyanis a leg-

fontosabb meghatározni, mivel is 
szeretnénk foglalkozni, milyen tevé-
kenységre építjük fel a cég profilját. 
Lehetőleg szeressük is ezt a tevé-
kenységet, mert minimum öt évig a 
össze leszünk zárva vele, csinálni 
kell és lehetőleg a fiatalok leljék örö-
müket az alkotásban.

Mikor már megvan a profil, jöhet a 
helyválasztás, mely beltelek kell hogy 
legyen értelemszerűen, ipari tevé-
kenység esetén ipari övezet és feltétel 
a jogtiszta telekkönyvi helyzet. 

Bérelt terület esetén szükséges a 
telekkönyvi feljegyzés minimum 15 
évre. 

Kiválasztjuk a pályázatíró céget és 
utána a tervezőirodát, ha építkezés 
is van a pályázatban.

Jöhet az urbanisztikai bizonylat, 

megvalósíthatósági tanulmány (Stu-
diu de fezabilitate), adott esetben 
kérik a technikai terveket is, kiváltjuk 
az előengedélyeket, majd a költség-
haszon-elemzések és az üzleti terv 
elkészítése után leadjuk a pályázatot 
(ez a pályázatíró feladata).

A pályázatokat rangsorolni, pon-
tozni fogják, és ha a vonalat alattunk 
húzzák meg, akkor nyertes a pá-
lyázat, jöhet egy jó üveg hideg sör, 
mely a sok munka után jól fog esni, 
és mivel a neheze még hátravan, így 
itt még jól is esik. Na de ne ijedjünk 
meg, mert eddig is sokan megcsinál-
ták, kivitelezték és sikeresen működ-
tették ezeket a cégeket. 

A következő lépésben jöhet a szer-
ződéskötés a minisztériummal, az 
építkezési engedély kiváltása, a köz-
beszerzési folyamatok lebonyolítása, 
majd az építkezés és a gépek, esz-
közök beszerzése.

Jelen pillanatban az összeget elő-
re ki kell fizetni, és csak az elszá-
molási ügycsomó letétele után adja 
vissza a minisztérium a pénz rá eső 
részét. Viszont van egy kormány-
rendelet, amely ha életbe lép, akkor 
egyszerűsödik a helyzet, mert az 
elvégzett munka után a kincstárnál 
nyitott bankszámlaszámra letett ön-
rész mellé az állam utalja a részét. 
Ha sikeresen túljutottunk a finanszí-
rozáson, és már lezárult az utolsó 
elszámolás is, indulhat a termelés 
vagy a munka.

A pályázat leadása, vagyis az első 
lépések után úgy három év, amíg az 
indító kulcs elfordul a működni akaró 
cégben, nem kis idő, mely megfeszí-
tett munkával és rengeteg papírozás-
sal telik el, de a cég egy jól felszerelt, 
komoly eszközállománnyal rendelke-
ző, versenyképes  vállalkozás lesz.

Mindenekelőtt jól fel kell mérni a le-
hetőségeinket, a banki lehetőségein-
ket is, hogy ha előre kell finanszíroz-
ni, akkor ne érjenek meglepetések.

A pályázatíró cég általában a 
pályázat értékének 3-8 százalékát 
kéri siker- és lebonyolítási értékek-
ként, és költségként jelenik meg a 
tervezési díj meg az engedélyez-
tetési folyamat díja is, általában 
úgy 5%-a lesz az épített vagy épí-
tendő ingatlan értékének. A pályá-
zatoknak van egy minimális érté-
ke, mely 5000 euró és a maximum 
200.000 euró plusz az önrész, itt 
viszont nem kötelező a maximum-
ra menni, csak amennyi szüksé-
ges a vállakozás elindításához.

Amit még tudni kell: ezek a ki-
írások a jövő év második felében 
esedékesek (inkább év vége), így 
van időnk alaposan átgondolni, 
hogy érdemes-e belevágni. Ha 
valakinek jó ötlete támad, vagy ne-
tán külföldi útjai, munkái során lát 
olyan dolgot, melyet itthon is érde-
mes volna elindítani, jöjjön bátran, 
mert segítünk, segítek, és öröm-
mel töltene el, ha öt év múlva leg-
alább 5-10 így felépült sikeres vállal-
kozás jönne létre a községünkben, 
hiszen már jelen pillanatban vannak 
jó példák.

 Kedves fiatalok, mérjétek fel erő-
töket, elszántságotokat, anyagi lehe-
tőségeiteket, és várlak bármikor egy 
csésze jó kávéval az irodámba egy 
együtt gondolkodásra.

Ha mindenkiből nem is lesz vállal-
kozó, de bízom benne, hogy kerül 
egy pár eltökélt fiatal, aki képes ilyen 
megvalósításokra, és ha vannak 
vállalkozók, akkor lesznek munka-
vállalók, és könnyebb lesz eltartani 
családjainkat, szeretteinket. 

ÖnkorMányzaT

 A 312-es intézkedés
Egyed József, polgármester

2014-es év elején a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-hez egy az 
önkormányzat által leadott pályázat nemrég pozitív elbírálásban részesült. 
A pályázat A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus 
média, kiadványok támogatása kategóriába volt besorolva A Barázda 
közéleti és kulturális havilap működési költségeinek a fedezése címen. 
A maximálisan pályázható összeg 600.000 forint volt, amelyből 150.000 fo-
rintot, azaz 2.232 lejt hagytak jóvá. Ez az összeg nem sok ugyan, de annak 
a lapszámnak a nyomtatási költségeit fedezi, amelyet Önök most a kezükben 
tartanak, vagyis a novemberi lapszámnak.
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ÖnkormányzAti hírek
Gyergyóújfalu község Taná-

csa október hónap folyamán 
egy alkalommal ülésezett, 
amely ülésen a következő ha-
tározatok születtek:

• 56-os Határozat a 2014-es 
helyi költségvetés kiegészí-
téséről a IV. negyedévben

• 57-es Határozat Deák Endre 
úr tanácsos mandátumának 
igazolásáról

• 58-as Határozat Gyulai Art-
hur úr tanácsosi mandátu-
mának megszűnéséről és 
egy tanácsosi hely megüre-
sedésének megállapításáról 
a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség részére

• 59-es Határozat a 6/2014-es 

határozat módosítására
• 60-as Határozat a Helyi Ta-

nács képviselőjének a kine-
vezéséről az Elekes Vencel 
Általános Iskola értékelési 
és minőségi bizottságába.

• 61-es Határozat Gyergyóúj-
falu Község képviselőjének 
módosításáról Hargita Me-
gye Tanácsának Vidékfej-
lesztési Egyesületében.  

• 62-es Határozat a Vas-
láb-Gyergyóújfalu Fejleszté-
si Egyesület finanszírozásá-
nak kiegészítéséről 

A fent említett határozatok 
Gyergyóújfalu Község hivatalos 
honlapján a www.suseni.ro olda-
lon teljes terjedelemben megte-

kinthetők.
Szociális osztály adatai alap-

ján a tűzifa-támogatást igénylők 
száma 204. A kérések elbírálása 
folyamatban van.

 Az adóhivatal felhívja az 
adófizetők figyelmét, hogy az 
adók befizetési határideje szep-
tember 30-án lejárt, és kérjük az 
érintetteket, hogy a kamat növe-
kedésének elkerülése érdeké-
ben rendezzék tartozásaikat!

Felhívjuk a közösség figyel-
mét, hogy a hivatalban történő 
bárminemű ügyintézéshez szük-
séges a személyazonossági iga-
zolvány (buletin), ezért megkér-
jük, hozzák magukkal!

a közlekedés az emberiség 
történetével kezdődött. Aho-
gyan az ősember múltjáról, 
ugyanúgy a közlekedés elin-
dulásáról is keveset tudunk. 
Hosszú időn keresztül egyetlen 
közlekedési eszközük a saját 
lábuk volt. Az emberiség fejlő-
désével fejlődött a közlekedés 
is. Most már a gyalogosoknak 
minden településen igyekeznek 
járdát kialakítani a járműforgal-
mat biztosító út mellet.

Erre törekszik Gyergyóújfalu 
községe is. Már meg is tettük az 
első lépéseket ennek érdekében, 
a terveket a tekerőpataki szárma-
zású György Béla cége készítette, 
a Bellucci Project Kft.. A közbe-
szerzési eljárások befejeződtek, a 
szerződést megkötöttük a kivitele-
ző céggel, és elkezdődtek a mun-
kálatok. A gyalogos járda kialakí-
tására “Koszorúsnál”, a 138-as 
megyei út mellett, a hokipályától 
a kultúrotthonig vezető úton kerül 
sor. Eredetileg a járda másfél mé-

ter szélességre volt tervezve, de 
bizonyos szakaszokon helyszűke 
miatt a terv módosult és egy mé-
ter szélesre csökkent. Ennek kö-
vetkeztében hosszabb lett a járda, 
ugyanakkor az összfelület mérete 
nem módosult. A beruházás teljes 
értéke 126.000 lej, amelyből a Me-
gyei Tanács  28.000 lejjel támo-
gatja ezen fejlesztés megvalósítá-

sát, a  fennmaradt  pénzösszeget 
pedig a helyi költségvetésből, sa-
ját erőforrásból különítettük el.

Ha az időjárási viszonyok is en-
gedik, a kivitelező cég december 
15-ig befejezi a munkálatokat és 
átadja a községünknek a kialakí-
tott járda szakaszát.

Mindenkinek jó gyaloglást kívá-
nunk!

Sajgó Annamária

JárdA kiAlAkításA „koszorúsnál”

http://www.suseni.ro
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Gyergyóújfalu községe jelen 
pillanatban két európai uniós 
pályázat közbeszerzési folyama-
tán dolgozik.

A Leader kiírásán, a 41-313-as, 
valamint a 41-321-es intézkedés 
keretén belül írtunk alá finanszíro-
zási szerződést a Vidékfejlesztési 
Minisztériummal.

A 41-313-as pályázatunk a 
Gyergyóújfalu Község területén 
található vízimalom rehabilitáció-

járól, restaurálásáról szól. Ennek 
a fejlesztésnek a célja az épített 
örökség bevezetése a turisztikai 
körforgásba, továbbá a turisztikai 
tevékenységek körének a szélesí-
tése, valamint a kulturális örökség 
megőrzése. Az épület B kategóriás 
műemléknek van nyilvánítva a Kul-
turális Minisztérium által. 

A vízimalom felújításának kö-
szönhetően a turisztikai kínálat 
bővül, idevonzza a látogatókat, és  
növeli községünk hírnevét. 

A 41-321-es pályázatunk egy 
nagy kapacitású markológép vá-
sárlásáról szól. Célunk ezen gép 
megvásárlásával a község terüle-
tén különböző földmunkák meg-
könnyítése, ugyanakkor gazdasági 
szempontból is értékesnek tartjuk, 
hiszen jövedelmet és megtakarítást 
jelent községünk javára.

Mindkét pályázat közbeszerzési 
eljárásai folyamatban vannak és 
a megvalósítási határidejük 2015. 
szeptember 30.

ÖnkorMányzaT

Sajgó Annamária

A 2014-es évben európAi uniós AlApból 
támogAtott beruházásAink

gyümÖlcsfáink gondozásA

Ferencz Lehel kertészmérnök 
és a helyi önkormányzat ez év ele-
jén egy olyan hosszútávú prog-
ram kezdeményezésén gondol-
kodtak, amelynek célja, a község 
régi gyümölcsfáinak megmenté-
se lenne. az akkor még csak öt-
letként felmerült gondolat, hogy a 
legrégibb gyümölcsfák (alma- és 
körtefa) felkutatásával kezdődjön 
a program, mára megvalósulni 
látszik a falubeliek segítőkész-
ségének köszönhetően. Ferencz 
Lehel kertészmérnökkel albert 
katalin beszélgetett. 

– Februárban megjelent lapszá-
munkban ismertetted elképze-
léseidet, terveidet, melyekhez a 
községlakók segítségét is kérted, 
ez hogyan valósult meg? 

– Jelentkezés alapján indult el a 
folyamat és kezdődött el a fák met-
szése. Nagyon sokan jelentkeztek, 
de sajnos hátráltattak az időjárási vi-
szonyok, ezért nem sikerült minden-
hová elérnünk. György Attila mező-
gazdász barátom volt segítségemre, 
akit szintén nagyon érdekel a gyü-
mölcsfák szaporítása. Aki kimaradt, 
attól utólag is elnézést kérünk, és 
jövő tavasszal várhatnak bennünket.

– Hány fa került megmetszésre 
tavasszal?

– Körülbelül 50 gazdaságot láto-
gattunk meg, és hozzávetőleg 75 
darab fát metszettünk meg. Érdekes-
ségképpen megjegyezném, hogy az 
általunk vizsgált gyümölcsfák közül a 
legöregebb 1912–ben volt ültetve és 
22 méter magasra nőtt a legmaga-
sabb.

– Mit kell tudnunk a megmet-
szett fákról?

– A metszésre került fák nagyon 
régiek, és többségük nem részesült 
eddig gondozásban, ezért időigé-
nyes és nehézkes volt velük foglal-
kozni, ezért történt az meg, amint 
már említettem, hogy nem értünk el 
mindenhová. Az esetek többségé-
nél tavaszi ifjítást végeztünk, ennek 
következtében friss hajtások, vesz-
szők keletkeznek a gyümölcsfán, 
ezek lesznek majd az új termőré-
szek. Ugyanakkor próbáltuk szellő-
sebbé tenni a gyümölcsfakoronát és 
a fényellátást biztosítani. Bizonyos 
egyedeknél nem sikerült teljes ifjí-
tást végezni, mivel a fa nagysága és 
idő hiánya miatt nem tudtuk teljesen 
megmetszeni, de koronaelemek el-
távolításával próbáltuk megfigyelni, 
hogy hogyan reagál a fa a metszés-
re, illetve a terméshozásra. A be-
avatkozások következtében a gyü-

mölcsfák megújultak, amennyiben a 
fajta engedte, illetve a megfigyelések 
is mutatták, hogy a termés mennyi-
sége és minősége javult a metszés 
következtében. Voltak olyan esetek 
is, amikor a terméshozás kimagas-
ló volt, ellenben a gyümölcs aprós 
maradt, mert ezen tulajdonságot a fa 
fajtája hordozta. 

– Ősszel ismét ellátogattatok a 
megmetszett fákhoz. Miért?

– A metszéssel egyszerre a gazda 
által jellemzett gyümölcsfát jegyez-
tük le, illetve vettünk nyilvántartásba, 
majd ősszel ezen gyümölcsfákat 
próbáltuk pontosabban fajta szerint 
és termésük alapján meghatározni.

– Milyen alma- és körtefajtákat 
jegyeztek le községünkben?

– Nagyon sok érdekes tájfajtát 
vettünk nyilvántartásba, ismerteb-
bek közül néhányat említek: Batul, 
Pónik, Ananász renet, Tányéralma, 
Cigányalma, Török Bálint, Zergő 
páris, Sóvári, Baumann renet, Bor-
ízű, Aranypármen, Boskoop szépe, 
Gusztáv tartós, körte esetében pe-
dig Nyakas, Vilmos körte, Hardy vaj-
körte.

Találtunk olyan körtefákat is, ame-
lyek tűzelhalás (Ervinia amylovora) 
betegségre ellenálló-képességet 
mutattak. Ez a kórokozó egy bakté-
riumos betegség, és azért lényeges, 

Albert Katalin
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a Caritas Szociális ágazatán 
belül működő Szent Erzsébet 
Öregotthon egy nagyon idős la-
kójától megkérdezték, hogy mi-
kortól kezdődik az időskor. A vá-
lasza az volt, hogy ő nem tudja, 
hogy mikor kezdődik az időskor, 
mivel ő nem idős. Ezt a választ 
adta egy 85 éves néni , aki a kort 
nem a test fizikai elöregedésével 
méri, hanem azzal, hogy amíg lé-
lekben fiatal tud maradni, addig ő  
nem vallja magát idősnek.

A mi falunkban már negyedik éve, 
hogy a Caritas Szociális Ágazatának 
Családsegítő Szolgálata a helyi ön-
kormányzat támogatásával ehhez a 
nénihez hasonló idősek mentálhigi-
énés csoportját koordinálja, azzal a 
célkitűzéssel, hogy megelőzzük és 
csökkentsük az elszigetelődés ve-
szélyét,  kitoljuk az időskori beteg-
ségek megjelenését, fenntartsuk és 
megőrizzük a lelki egyensúlyt, vala-
mint erősítsük az aktív életforma ki-
alakítására való igényt, érezve, hogy 

hasznos tagjai településünknek. 
Ezen célkitűzéseknek eleget téve 
idén is különböző fejlesztő csoport-
fogalkozásokon vehettek részt az 
idősek, valamint hasznos tevekény-
ségeket valósítottunk meg közösen. 
A támogató és életminőség-javító 
csoportos tevékenységeink során 
olyan fizikai, szellemi, kulturális és 
szórakoztató fogalkozásokat próbál-
tunk megvalósítani, amelynek ho-

zadéka a szellemi frissesség meg-
őrzése, a külvilággal, a közösség 
fiatalabb generációjával való kap-
csolattartás. 

A 2014-es évet végig tekintve leg-
inkább az aktivitás jellemzi. Már az 
év első felében közösen készülve 
a többi település idős csoportjaival, 
a hagyományokat erősítve farsangi 
bált szerveztünk, amelyre az újfalvi 
csoport tagjai verssel, énekkel és 

Páll Emilia

ÖnkorMányzaT  / CiviL FóruM

mert ez a betegség tönkretette a kör-
teállományunk javarészét, és kevés 
az az egyed, amelyik túlélte. A meg-
maradt egyedeket szeretnénk majd 
szaporítani.

– Mik a terveitek a jövőre nézve?
– A projekt folytatásaként vad ala-

nyokat szerzünk be, és erre történik a 
tájfajták leoltása, ez egy hosszútávú 
folyamat, ez idő alatt a nyilvántartás-
ba vett fákat továbbra is megfigyel-
jük, illetve újabb tájfajtákat keresünk 
a község területén. 

– a munkádhoz sikereket kívá-
nunk a továbbiakban, és végeze-
tül megkérlek, oszd meg az olva-
sókkal, hogy gyümölcsfáik milyen 
őszi gondozást igényelhetnek!

Őszi gondozásként minden gyü-
mölcsfa esetében a tápanyag–után-
pótlást végezzünk, mert a fák ter-
mettek és sok tápanyagot vontak el 
a földből, ezt kellene pótolni. Ezért jó, 

ha legalább minden 3 évben egyszer 
a korona nagyságában érett istállót-
rágyát dolgozunk be. Figyelem, nem 
a tövére kell a tárgyát tenni vagy be-
dolgozni, hanem ahol a korona széle 
van, oda kell a szerves trágyát be-
ásni, vagy ha a gyepet nem akarjuk 
feltörni, akkor trágyalevet belocsolni, 
ez az a rész, ahol a felszívó gyöke-
rek vannak. A második eljárás, amit 
jó, ha ősszel elvégzünk, az a gyü-
mölcsfák törzsének a meszelése. 
Többnyire tavasszal végezzük ezt a 
beavatkozást, pedig a helyes az őszi 
meszelés, mely következtében a tél 
folyamán a napsugarak nem melegí-
tik fel a fa törzsét, így nem repede-
zik meg a kéreg és nem jelentkezik 
fagykár. Amennyiben már sérült a 
törzs, jó, ha a meszet mezei zsurlóte-
ával oldjuk fel, és ezt keverjük össze, 
vagy üvegvizet töltünk a mészlébe 
mert a szilícium segíti a hegesedést 

és sebkezelést.
A kertészmérnök elmondása sze-

rint a lakók nem csak kapuikat tárták 
ki és engedélyezték, hogy a fákat 
megvizsgálják, megmetsszék, tanul-
mányozzák, hanem nyitottak voltak 
egy beszélgetésre is. Egy beszél-
getésre, amely baráti és kedves volt 
még akkor is, ha idegenek között 
történt. Ritka az ilyenfajta beszél-
getés manapság kedves olvasóim, 
mert szinte nincs idő megállni egy 
pillanatra, hogy a tudást és a ta-
pasztalatot megosszuk embertár-
sainkkal. Ezért is tekinti hivatásának 
Ferencz Lehel a fák nyilvántartása 
és a faiskola létrehozása mellett, 
hogy ha kis ideig is, de elbeszél-
gessen a tulajdonosokkal, mert a 
tapasztalatuk és a tudásuk által az 
ő munkája is eredményesebb, gyü-
mölcsözőbb lesz.

Aktív iii. generáció  
A mi kedves kis fAlunkbAn
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vicces mondásokkal készültek. So-
ron következő eseményünk a nőna-
pozás volt. Az ünneplést megelő-
zően egy elődás keretén belül arról 
szerezhettek ismereteket a csoport 
tagjai, hogy különböző kultúrákban 
milyen sorsuk van a nőknek. Ez ál-
tal erősíteni próbáltuk a hála érzését, 
a pozitív életszemléletet, hogy érté-
kelni tudjuk életünket, kultúránkat. A 
húsvét során a nagyböjti időszakban 
tudatosan figyeltünk arra, hogy lélek-
ben is megerősödjünk, újjászüles-
sünk, azonosulva a természettel, az 
új tavasszal.  

Szabadidős tevékenységeink so-
rán idén két alkalommal is voltunk ki-
rándulni. Első kirándulásunk a nyári 
kirándulás, amelynek úticélja Seges-
vár volt, ugyanakkor menet közben 
meglátogattunk Petőfi Sándor kör-
tefáját és a Petőfi Sándor Emlékhá-
zat. Segesváron a várban eltöltött 
idő alatt az idősek visszautazhattak 
egy régebbi történelmi korba, vala-
mint különböző történelmi használati 
tárgyak múzeumát kísérhették végig. 
Hazafelé, egy kis kerülőt téve, a pol-
gármester támogatásával közösen 
fogyaszthattunk el egy meleg ételt 
Szovátán. 

A szórakozást, kirándulást követő-
en egy kis közös munka várt a cso-
portra, ugyanis megszervezésre ke-
rült a falunapok keretén belül a „Régi 
idők mustrája” című kiállítás. Ezen ki-
állításra több héten keresztül készül-
tek az idősek. Összegyűjtötték a tu-
lajdonukban lévő régi tárgyaikat, ha 
rongálódott egy-két tárgy, akkor hely-
repofozták őket nagy izgalommal és 
lekesedéssel.  Pár nappal a kiállítás 
előtt Sólyom Csaba  és jómagam, 
Páll Emilia a polgármester jóvoltából 
egy autó segítségével összegyűjtöt-

tük az előkészített régiségeket az 
idősektől és focipálya konditermébe 
szállítottuk. A begyűjtést követően 
az idősek kitakarították a konditerem 
egy termét, függönyt mostak, fabur-
kolatot és padlót tisztogattak ahhoz, 
hogy a helyiség alkalmas legyen az 
álataluk elképzelt eseményre. Ezt 
követte a terem, azaz a szoba be-
rendezése, amelyet alaposan meg-
fontolva, az eszközöknek megfelő 
módon hajtottak végre, mindennek 
megkapva a megfelelő helyét, míg 
végül egy nagyon hangulatos, élethű 
szobát varázsoltak a teremből. Az 
idősek számára nagyon nagy sike-
rélmény volt, látván, hogy mennyi-
en voltak kíváncsiak a munkájukra, 
amelyet a több mint 200 visszajelzés 
igazol az emlékfüzetben. A látogatók 
pozitív visszajelzése erősítette ben-
nük a hasznosság érzését, a csapat-
ban való munka megtapasztalásá-
nak örömét, az összetartozás erejét, 
a közösséghez való tartozást igényét 
táplálva bennük.  

Az ősz újabb programokat nyújtott 
a csoport számára. Kihasználva a jó 
időjárást, egy közös szabadtéri fog-
lalkozást, szalonnasütést szervez-
tünk a libáni cserkészháznál. A fog-
lalkozás során mindenki választott 
egy személyt, akinek az őrangyala 
lett, gondoskodva azon személy jó 
közérzetéről a napfolyamán, így ta-
pasztalva meg az egymásra figyelés 
fontosságát. Ezen kívül a természet 
adta növényekből különböző őszi 
szimbólumokat készíthettek az idő-
sek, amely során kiélhették kreati-
vitásukat. Mindezek mellett helyet 
kaptak a régi népi gyermekjátékok 
felelevenítése és eljátszása, ame-
lyek fokozták a jó hangulatot.  

Következő nagy eseményünk az 

Idősek Világnapjának megünnepél-
se. Az idén nagy örömünkre szol-
gált, hogy az újfalvi és a kilyénfalvi 
idősek együtt ünnepelhettek e jeles 
nap alaklamából. Példát mutatva a 
fiatalabbaknak a toleranciáról, az 
egymásra irányuló nyitottságról, 
békességről. A hagyományokhoz 
híven idén is  ünnepi szentmisével 
és kulturális műsorral, egy-egy szál 
virággal kösztöntöttük az időseket, 
majd egy kis szeretetvendégség 
részesei lehettek az ünnepeltek.

A további tervünk erre az évre a 
Katalin-bál megszervezése. Ezen 
eseménynek idén november 26-án 
délután  az újfalvi Fényes Vendég-
lő ad otthont, amelyre hivatalosak a 
szárhegyi, csomafalvi és kilyénfalvi 
időscsoportok is, valamint szívesen 
látjuk azokat a mulatni, szórakozni, 
ismerkedni, régi ismerősökkel talál-
kozni vágyó időseket is, aki jelenleg 
nem tagjai az idősek csoportjának. 

Az adventi időszakban szeret-
nénk a karácsonyt is együtt megün-
nepelni. Ugyanakkor az előtte lévő 
készülődésre is igyekszünk odafi-
gyelni, hogy lelkiekben is rá tudjunk 
hangolódni, fel tudjunk készülni Jé-
zus Krisztus születésének megün-
neplésére, a szeretet ünnepére, a 
karácsonyra. 

A továbbiakban szeretném meg-
köszönni a Polgármesteri Hivatal 
támogatását, valamint a Katorzsa 
Néptáncegyüttes önzetlen munká-
ját, a Szent Ferenc Alapítvány gye-
rekeinek és nevelőnéjének munká-
ját az ünnepi műsorok összeállítá-
sában. Köszönet Sólyom Csabá-
nak, Deák Csabának és Elekes J. 
Orsolyának az önzetlen önkénetes 
munkáért a programok kivitelezése 
során.

Mondják, arról ismerszik meg 
egy ember, s arról ismerszik 
meg egy adott kor vagy adott 
társadalom, hogy hogyan bá-
nik az időseivel. 

A mi községünk, úgy gondo-
lom és a gyakorlat is azt mutatja, 

hogy időseinkre különös figyel-
met szentel. Ezt az is bizonyítja, 
hogy Újfaluban már 4. éve, hogy 
a Polgármesteri Hivatal támoga-
tásával működik az idősek men-
tálhigiénés csoportja. Ennek pozi-
tív eredményeként tudom be azt, 

hogy idéntől a kilyénfalvi idős kor-
osztály részéről is igény érkezet 
hasonló csoport működésére. 

A Kilyénfalvi közösség idei falu-
napos programjának mottója „Fi-
gyeljünk egymásra” volt. A szer-
vezők a kilyénfalvi Csipkebogyó 

Időscsoport KIlyénfalván
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október 31-én a TeleHáz ön-
kéntesei egy újabb lehetőséget 
nyújtottak a gyerekek számára, 
hogy teszteljék ügyességüket 
és a kreativitásukat, ezúttal 
halloween alkalmával. ahogy 
máskor is, a kellékeket a Te-
leHáz biztosította, így a bősé-
ges színespapír-választékból a 
gyerekek tudtak készíteni kü-
lönböző, a halloweennel kap-
csolatos maszkokat, képesla-
pokat vagy mókás rajzokat.

De a fő attrakciót a tökök ki-
vágása és díszítése jelentette. 
Megint a kreativitás került előtér-
be, a gyerekek, legtöbbjük éle-
tükben először, eredeti formákat 
adtak a tököknek. Még akkor is 
ha nem egy ősrégi szokásról van 
szó, mint minden érdekes, mókás 

szokás, a halloween is lassan be-
férkőzik a gyerekek szívébe.

Ez a találkozó csak az első volt 
egy újabb sorozatból, mivel köz-
tudott, hogy december következik 

az ünnepi hangulatokkal. Úgy-
hogy, kedves gyerekek, szeretet-
tel várunk továbbra is a TeleHáz-
ba, hogy együtt fogadjuk a téli 
ünnepeket!

A TeleHáz önkéntesei

ügyes kezek AkcióbAn

Kulturális Egyesület ezen mottóra 
igyekeztek felépíteni a falunapok 
során szervezett programokat.  
A programok célja a generéci-
ók között kapcsolatok erősíté-
se, különbségek és szakadékok 
megszünetetése, az egymásra 
való odafigyelésre való ösztön-
zés álatal.  Ezen program keretén 

belül Egyed József polgármester 
úr felvezetésével jómagam Páll 
Emilia a Caritas Szociális Ága-
zata Családsegítő Szolgálatának 
munkatársa, az időseknek szóló 
programunk bemutatása  során 
igyekeztem felhívni az idősek fi-
gyelmét, hogy éljenek a nekik kí-
nált lehetőségekkel. Az idős kor-

osztály számára olyan szellemi, 
kulturális és szórakozató fogalko-
zásokat bíztosítunk, amelyek által  
igyekszünk elhárítani a társadalmi 
elszigetelődés fenyegetettségét, 
csökkentjük az aktív élet hiánya 
okozta visszahúzódást. Törek-
szünk megelőzni a társas kap-
csolatok hiányából fakadó idősko-
ri depressziót, a befele fordulást 
és önértékelési problémákat.

Ezen kezdeményezés során 
sikerült kialakítani, hogy kétheti 
rendszereséggel találkozzunk az 
idősekkel. A polgármester úr tá-
mogatásával Idősek Világnapja 
alkalmából együttünnepelhetett 
községünk két időscsoportja. A 
továbbiakban közösen készülünk 
az újfalviakkal a Katalin-bál meg-
szervezésére. 

A továbbaikban remélem, hogy 
Kilyénfalván is fennmarad egy 
tartós, aktív közösség az idősek 
körében, akiket  jellemez az, hogy  
„.... életélvezők..., akik a legjob-
bat tudjak kihozni abból, amijük 
van.” (Bagdy Emőke)

ÖnkorMányzaT  / CiviL FóruM
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a stuttgarti Szent Gellért Ma-
gyar Katolikus Egyházközség 
és a Jakab antal keresztény kör 
közös szervezésében a „Szórja 
fényét a világon szerteszét” – 
Főhajtás Erdély nagy püspöke, 
Márton Áron emléke előtt című 
emlékprogram-sorozat keretében 
október 4-én Balingenben, 5-én, 
vasárnap délelőtt Schwäbisch 
Gmünd magyar katolikus közös-
ségében, délután pedig Stuttgart-
ban a Bruder-klaus-templomban 
emlékeztünk meg a Gyulafehér-
vári Egyházmegyét negyvenkét 
éven át irányító, jelenleg boldog-
gá avatására váró erdélyi főpász-
torról, püspökké szentelésének 
(1939. február 12.) hetvenötödik 
évfordulója alkalmából.

A felolvasott, az elvárt gyümölcs-
termés elmaradása, illetve a szőlős-
kert szolgáinak sorozatos tévedése 
felett eltűnődtető szentírási szöve-
gek alapján (Iz 5,1–7; Mt 21,33–43) 
Vencser László mindhárom szent-
misén rámutatott: teremtett vilá-
gunkban mindennek és mindenki-
nek megvan a maga Istentől kapott 
feladata, hivatása, rendeltetése, 
aminek tudása és képességei leg-
javával kell igyekeznie megfelelni – 
mint tette azt Isten szolgája Márton 
Áron püspök, aki, felismerve a szá-
mára kijelölt utat, kitartással, hűség-
gel, szüntelenül a jóra való törekvés-
sel haladt azon végig.

Stuttgartban a szentmisét és a 
Márton püspök boldoggá avatásáért 
szóló fohász elimádkozását követő 
emlékműsor első pillanataiban, az 
október 6-i nemzeti gyásznapunk 
vigíliáján Varga Gabriella arra kérte 
Vencser Lászlót, hogy az előadói 
asztalon elhelyezett két gyertya kö-
zül az egyiket gyújtsa meg az aradi 
vértanúk emlékére, majd a honvéd-

tisztek hadbíróság, illetve kivégzésük 
előtt elhangzott szavainak felolvasá-
sával, továbbá Balogh József Aradi 
őszi dal című költeménye által hívta 
közös emlékezésre a jelenlévőket.

A tizenhárom magyar hős előtti fő-
hajtás percei után a műsor vezetője 
Tempfli Imréhez, a Szent Gellért Ma-
gyar Katolikus Egyházközség plé-
bánosához, a rendezvény házigaz-
dájához fordult, arra kérve őt, hogy 
gyújtsa meg az asztalon lévő másik 
gyertyát Isten szolgája Márton Áron 
püspök emlékére, egyúttal szóljon 
– egykori gyulafehérvári papnöven-
dékként, de történészként is – a nagy 
püspökről. Tempfli Imre többek kö-
zött elmondta: Márton Áron alacsony 
termetű ember volt, mégis óriásnak 
tűnt kispapi szemükben, és mindig 
biztonságérzetet jelentett számukra. 
Amikor például a Securitate hívatta 
őket, a boldog emlékű püspök min-
dig azt mondta nekik: bármit kér-
deznek, hivatkozzanak rá. Imre atya 
felidézte azt a beszélgetést is, amely 
Márton Áron és Petru Groza akkori 
román államfő között zajlott 1955-
ben. E szerint amikor Márton Áron 
a börtönből való szabadon bocsá-
tásakor megkérdezte tőle, hogy mi 
ennek a feltétele, a válaszból pedig 

kiderült, hogy nincs feltétele, a be-
szélgetést követően az irodájából el-
távozott Márton Áronról Petru Groza 
megjegyezte: „Ez egy nagy ember.” 
Valóban nagy ember volt, aki dere-
kasan helytállt a kíméletlenül nehéz 
időkben. Nem véletlenül emlegetjük 
őt ma is úgy, hogy „a nagy püspök”.

A székely zászló alatt, Hatzack-Lu-
kácsovits Magda nagyméretű Már-
ton Áron-portréja és a nagy elődök 
tiszteletére égő gyertyák mellett 
Tempfli Imre történeti áttekintését 
Vencser László személyes élmé-
nyeivel egészítette ki, a közösség 
három, székely népviseletbe öltözött 
tagja pedig – Józsa Levente, Zum-
bühl Vilmos és felesége, Zumbühl 
Csilla – tolmácsolták Dávid Erzsébet 
Láttam a püspököt, Bartis Ferenc 
Márton Áron századik születésévé-
ben, valamint Széllyes Sándor Szé-
kely Karácsony című versét.

A program végén a közönség so-
raiból vették át a szót azok, akik talál-
koztak Erdély nagy főpásztorával. A 
csíktaplocai születésű András Mar-
git, a 2011 decemberében elhunyt 
székely jezsuita szerzetes, szocioló-
gus András Imre húga elmondta: őt 
Márton püspök bérmálta, ez az első 
élménye vele kapcsolatban. Később, 

isten szolgáJA márton áron  
püspÖkre emlékeztünk A rotten-

burg–stuttgArti egyházmegyében

Varga Gabriella
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Egészen megtelt október 26-án, 
vasárnap délelőtt a Müncheni Ma-
gyar Katolikus Egyházközség anya-
nyelvű szentmiséinek újólag helyet 
adó, Breisacherstr. 9. szám alatt lévő 
Szent Erzsébet-templom. Az ünnepi 
szentmisét az Ausztriából érkezett 
Vencser László és a házigazda Mer-
ka János plébános mutatta be, azt 
követően pedig a Jakab Antal Ke-
resztény Kör „Szórja fényét a világon 
szerteszét” című programsorozata 
keretében Isten Szolgája Márton 
Áron püspökre emlékeztek a jelen-
lévő müncheni és München környéki 
magyarok.

 Már a szentély mögött álló három 

honfitársunk – a csíkszeredai szár-
mazású László István, valamint a 
túrterebesi születésű és Rosenheim-
ban élő Feigi Béla és felesége, Ilona 
– népviselete s kezükben a magyar 
és a székely zászló is jelezte, hogy 
az alkalom valóban ünnepi, a szen-
télyben, az ambó előtt elhelyezett 
Lukácsovits Magda-alkotás, a Már-
ton püspök portréját ábrázoló kép 
pedig megadta a választ arra is, hogy 
milyen ünnep társult az évközi har-
mincadik vasárnapi szentmiséhez: 
a nagy erdélyi főpásztor emlékének 
felidézése püspökké szentelésének 
hetvenötödik évfordulója alkalmából.

Szentbeszédében Vencser László 
az olvasmány alapján (Kiv 22,20–
26), amely arról szól, hogy ha az 

emberek Istenhez kiáltanak, Ő meg-
hallgatja őket, mert irgalmas, Márton 
Áronra vonatkoztatva kiemelte: olyan 
főpásztor volt, aki meghallotta és ész-
revette az elnyomottak, a hozzá kiál-
tók szavát és segített rajtuk. A szent-
leckében (1Tesz 1,5c–10) Szent Pál 
apostol megdicséri a híveket, akik a 
nehézségek ellenére elfogadták a 
krisztusi tanítást, így példaképpé let-
tek és hitük mindenütt ismertté vált. 
A szónok rámutatott: a müncheni kö-
zösség is elismerést érdemel, mert a 
diaszpórában is ragaszkodik hitéhez 
és közösségéhez. Márton Áron püs-
pök életútját szemlélve is azt látjuk, 
hogy a nehézségek közepette is hű-
séggel szolgálta egyházát és népét, 
és hitükben erősítette az embereket. 

az ötvenes években, amikor Gyu-
lafehérváron tartózkodott, többször 
láthatta a püspököt a székesegyház 
oltáránál a szentmiséi alkalmával. 
András Margit azzal zárta szava-
it, hogy amikor Márton Áron nevét 
meghallja, mind a mai napig valami 
nehezen megfogalmazható, különös 
öröm tölti el. Dávid Melinda, a stutt-
garti magyar egyházközség titkár-
nője is felidézte: őt is Márton püspök 
bérmálta, 1969-ben, Szamosújvá-
ron. A templom zsúfolásig megtelt, a 

püspök a szószékről szólt a jelenlé-
vőkhöz, és ezt az élményt soha nem 
tudja elfelejteni. Horváth Gyula nyu-
galmazott építész, a Münchenben 
német pasztorációban szolgáló Hor-
váth János plébános ikertestvére, aki 
annak idején Gyulafehérváron a me-
gyei közigazgatásban az építészeti 
osztályon dolgozott, ugyancsak azt 
emelte ki, hogy Márton Áron püspök 
atyai gondoskodásával mindig min-
denkit védelmezett.

A stuttgarti megemlékezésen is 

nyilvánvalóvá vált: az Erdélyből el-
származott hívek mélyen a szívük-
ben őrzik a boldog emlékű püspök 
emlékét, ugyanakkor szívesen és 
élénk érdeklődéssel ismerkednek 
vele és az erdélyi múlt más nagyja-
ival a Kárpát-haza más területeiről 
Nyugatra vándorolt, hitüket gyakorló 
katolikusok és más vallásúak is.

Ezek az érzések és benyomások 
mind benne voltak a műsor végén a 
Székely Himnusz közös eléneklésé-
ben is…

A Németországban, a Rotten-
burg–Stuttgarti Egyházmegyében 
tartott programok, benne a stuttgarti 
rendezvénnyel részei voltak a Jakab 
Antal Keresztény Kör egész éves 
Márton Áron-emlékprogram-soro-
zatának, amelynek célja, hogy azt a, 
nagy főpásztor boldoggá avatásáért 
megfogalmazott imádságot, amelyet 
a hívő katolikusok Erdély temploma-
iban rendszeresen elimádkoznak, a 
határon túl élő, Erdélyből és a Kár-
pát-medence más tájairól elszár-
mazott magyarok is elimádkozzák, 
egyúttal közösen emlékezzenek és 
illő főhajtással tisztelegjenek Isten 
szolgája előtt.

és münchenben…
szElíd, alázatos tEKIntEtEt láttunK magunK Előtt

Varga Gabriella

CiviL FóruM
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A búcsúzó körlevelében is arra kérte 
híveit, s különösen papjait és a szü-
lőket, hogy adják át a hitet a gyerme-
keknek, a következő nemzedéknek. 
Az evangéliumi szakasz soraiban 
a törvénytudó nem tiszta szándé-
kú kérdésére – „Mester, melyik a 
legfőbb parancs a törvényben? (Mt 
22,34–40) – válaszolva Jézus meg-
fogalmazza a főparancsot, az Isten 
és embertárs iránti szeretet fontos-
ságát. Nekünk is gyakran tesznek fel 
fondorlatos kérdéseket – fogalmazott 
Vencser László –, ahogyan Márton 
Áron püspöknek is volt ebben része 
bőséggel. A válaszai mindig nagyon 
világosak, határozottak, egyenesek 
voltak – ebben is példaképünk ő, aki-
nek várjuk a boldoggá avatását.

 
Merka János: „ott abban az órá-

ban értettem meg igazán, hogy a 
papi hivatás a hősök, a szentek 
nyomdokain való járást követeli 
meg mindannyiunktól”

 
Dávid Erzsébet Láttam a püspököt 

című verse után Merka János atya 
gyertyát gyújtott Márton püspök em-
lékére, majd pedig a kérdésre, hogy 
ő látta-e a püspököt, elmondta: igen, 
látta, gyulafehérvári tanulmányai 
során több alkalommal is. Néhány-
szor szentmiséin is részt vehetett 
és szentbeszédeit is hallgathatta. „A 
legemlékezetesebb alkalom 1979. 
május 27-én volt – folytatta János 
atya. – A gyulafehérvári kántorisko-

la végzős, ballagó diákjai voltunk és 
osztályfőnökünk, Pálfi Géza hittanár 
elvitt minket az idős és beteg püs-
pökhöz, aki a lakosztályában foga-
dott bennünket. Elmondta, hogy már 
duplán látja az arcokat, és a hangja 
is meglehetősen gyenge volt már. 
Én ott abban az órában értettem 
meg igazán, hogy a papi hivatás a 
hősök, a szentek nyomdokain való 
járást követeli meg mindannyiunktól. 
A későbbiek során, amikor a román 
titkosrendőrség, a hírhedt Securita-
te zaklatásai következtek, minden 
egyes alkalommal eszembe jutott 
ez a találkozás, és mindig bátorítást, 
vigaszt meríthettem belőle.” Merka 
János plébános ezekkel a szavak-
kal zárta emlékezését: „Nagyon há-
lás vagyok a Gondviselésnek, hogy 
azokban a nagyon nehéz időkben 
egy ilyen kiváló, szent életű főpappal 
ajándékozta meg a mi népünket.”

 
ruttner Piroska: „Most is látom 

vastag szemöldökét, szelíd, alá-
zatos tekintetét”

 
A jelenlévők közül Ruttner Piroska 

nyugdíjas tanítónő is a mikrofonhoz 
lépett, hogy elmondja: ő is látta a 
püspököt, sőt nem is egyszer talál-
kozott vele. Székelyudvarhelyen élt, 
ahová Márton püspök minden évben 
ellátogatott, bérmaútjait mindig ott 
kezdte meg. „Boldogan és büszkén 
emlékszem vissza 1971. augusztus 
28-ára, mert azon a napon bérmálta 

meg Márton Áron püspök úr a fia-
mat, Istvánt, Szentegyházán” – me-
sélte Piroska néni, hozzátéve, hogy 
a fia is nagyon büszke erre, ma is 
örömmel újságolja mindenkinek, 
hogy ő Erdélyben, Szentegyházas-
faluban bérmálkozott és Márton püs-
pök bérmálta meg. Az eseménnyel 
kapcsolatosan Piroska néni felidézte 
azt is, hogy Márton püspök milyen 
boldogan nézett a templomkertben a 
bérmálás szentségének a befogadá-
sára várakozó, székely ruhába öltö-
zött lányokra és fiúkra. „Most is látom 
vastag szemöldökét, szelíd, alázatos 
tekintetét – emlékezett Piroska néni 
–, ahogy tanácsokat adott a fiatalok-
nak: »Ezt a szép székely ruhát soha 
ne szégyelljétek fölvenni, akkor sem, 
ha más nemzet tagjai között éltek. 
Legyetek büszkék arra, hogy ti szé-
kelyek vagytok.«”

 Vencser László, akit Márton Áron 
tanított is a gyulafehérvári teológi-
án és 1971. szeptember 12-én a 
szülőfalujában, Ditróban pappá is ő 
szentelte, ezúttal is felelevenítette a 
nagy püspökhöz fűződő személyes 
emlékeit, amit további, Márton püs-
pök tiszteletére és emlékére született 
versek színesítettek.

A megemlékezés vége felé köze-
ledve Vencser László meggyújtott 
egy másik gyertyát, nevezetesen az 
1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc mártírjainak emlékére, a 
műsorvezető Varga Gabriella pedig 
Balogh József 1956 című versével 
hívta az egykori hősök előtti főhaj-
tásra a jelenlévőket.

A müncheni Szent Erzsébet-temp-
lomban tartott emlékprogram a Már-
ton püspök boldoggá avatásáért 
szóló fohász közös elimádkozásá-
nak magasztos pillanataival és Lu-
kács Tibor lelkipásztori munkatárs, 
kántor vezetésével himnuszaink elé-
neklésével zárult. 

Lukácsovits Magda portréalkotá-
sáról ezt a szelíd, alázatos tekintetet 
bizonyára sokan magukkal vitték. Zá-
rószavaiban a magyarországi szüle-
tésű dr. Kottra Gábor, a müncheni 
magyar egyháztanács elnöke meg is 
jegyezte: ők is, akik most találkoztak 
először ennyire közelről Erdély nagy 
püspökének emlékével, folytatni fog-
ják az imádkozást érte.

 F
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november elsején, Mindenszen-
tek ünnepén, a világegyház ke-
resztényei szép egyházi énekünk-
kel köszöntötték a győzedelmes 
egyház tagjait, a szenteket: 

Nagy öröm van ma az égben, ör-
vendezzünk keresztények.

Szenteljük e dicső napot Minden-
szentek ünnepének.

Gyülekezzünk szívesen, énekel-
jünk lelkesen.

Mindenszentek, üdv tinéktek. 
Krisztus Urunk tanítása volt a szen-

tek lelki étke.
Kínálták az apostolok s ifjak, aggok 

éltek véle.
Mi is hívőn hallgatjuk, mindenkoron 

megtartjuk,
Szentjeinknek örömére.

Minden nép életében találkozunk 
nagy emberekkel, akiknek nevét 
a történelem feljegyezte, és akik-
nek sokat köszönhet az emberiség. 
Megemlékezik róluk a hálás utókor. 
Csak egy párat említsünk közülük. 
Ha nem lett volna Petőfi Sándor, né-
pünk legnagyobb költője, akkor ma 
nem olvasnánk gyönyörű verseit, a 
magyar irodalom gyöngyszemeit. 
Kőrösi Csoma Sándor ha nem indul 
el Ázsiába, hogy felkeresse magyar 
eleinket és az őshazát, akkor ma na-
gyon keveset tudnánk magyar eleink 
életéről. Ha nincs Hunyadi Jánosunk, 
aki 1456-ban Nándorfehérvárnál le-
győzte a több ezret számláló török 
sereget, akkor talán ma nem volnánk 
keresztények, krisztuskövetők. És 
ma emlékükre szobrokat állítanak, 
és időnként megemlékeznek róluk 
az emberek. 

Az Egyház életében is éltek em-
berek, akikre feltekintenek a hitüket 
gyakorló keresztények. Az életüket 
nem csak megcsodálják, hanem kö-
vetik is. Ezeket az embereket szen-
teknek hívjuk. Mindenszentek ün-
nepén róluk emlékeztünk, akik már 
ott élnek Isten országában. Abba a 
hazába érkeztek, ahová még földi 
ember nem tudott betekinteni, mert a 

véges ember a végtelen Isten titkai-
ba teljesen behatolni nem tud.

Szent Pál apostol erről az ország-
ról csak ennyit mondott az egyik le-
velében: „Szem nem látta, fül nem 
hallotta, emberi szív föl nem foghatja 
azt a boldogságot, amit Isten azok-
nak készített, akik őt szeretik.” Ma 
őket ünnepeljük, és örülünk annak, 
hogy ott élnek Isten közelében, és Őt 
színről-színre látják. Van köztük férfi 
és nő, öreg és fiatal, egyházi és világi 
ember.

Valaki feltehetné ezt a kérdést: Kik 
voltak ezek az emberek, hogyan 
lettek szentek, és hogyan jutottak el 
Isten országába? Ők is emberek vol-
tak, mint mi. Bűnös emberek, akik-
nek minden nap harcolni, küzdeni 
kellett a bűn ellen, bűnös szokásaik 
és rossz tulajdonságaik ellen. So-
kan közülük a bűn útján jártak, nem 
ismerték az Istent, és nem fogadták 
be az életükbe. Úgy gondolták, hogy 
a földi örömök és értékek boldoggá 
teszik őket. Végül belátták, hogy az 
Isten nélküli élet céltalan élet. Belát-
ták azt, hogy az ember életét igazán 
boldoggá csak Isten teheti. Ezt a 
nagy igazságot a szentek felismerték 
és a szentté válás útja itt kezdődött 
számukra.

Hogyan lettek ezek a bűnös embe-
rek szentekké? Úgy, hogy szakítottak 
addigi bűnös életükkel. Felismerték 

azt, hogy nem lehet két úrnak szol-
gálni, a bűnös életnek is és az Is-
tennek is. Megsiratták bűneiket, és 
megbánták bűnös életüket. Szent 
Péter apostol, a hirtelen haragvó em-
ber megbánja, megsiratja a Nagy-
csütörtök éjszakai bűnét, azt, hogy 
Mesterét háromszor megtagadta. 
Bánata olyan őszinte volt, hogy meg-
halt Krisztusért. Szent Pál apostol 
először üldözi Krisztust és a keresz-
tényeket, de amikor Damaszkusz ka-
pujában találkozik Istennel, új életet 
kezd. Megy és hirdeti Krisztust a po-
gányoknak, majd meghal érte. Mária 
Magdolna a bűnös, erkölcstelen éle-
tével talán nagyon sok családnak fáj-
dalmat okozott, amikor férfiakat csá-
bított a bűnre. De, amikor találkozik 
Jézussal, szakít a bűnös élettel, és 
szent lesz. Szent Ágoston éveken át 
távol élt az Istentől, hiába imádkozott 
édesanyja a megtéréséért. De ami-
kor megérzi Krisztus közelségét, így 
kiált fel: „Magadnak teremtettél min-
ket Uram, és nyugtalan a szívünk, 
amíg meg nem nyugszik Benned, 
Istenünk.” A szentek, amikor rátalál-
tak Istenre, földi életük boldogságát 
és örömét Istennél keresték. Sokan 
közülük nagy utat tettek meg addig, 
amíg rátaláltak az Istenre, de talál-
koztak vele, mert keresték Őt. Meg-
értették azt, hogy az igazi boldogság 
forrása számukra nem a pénz, a ké-

Tankó Géza, plébános

kik A szentek?
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Az 500 évvel ezelőtt keresztes 
hadjáratnak indult parasztfelke-
lést a magyar történelem utolsó 
nagy méretű parasztfelkeléseként 
tartják számon. a köztudatban 
dózsa-féle parasztháborúként is-
merik. 

Az 1513-ban kis híján pápává vá-
lasztott Bakócz Tamás esztergomi 
érsek egy keresztes hadjárat meg-
szervezését kapta feladatul X. Leó 
pápától. 1514 áprilisában az érsek 
Budán kihirdette a pápai felhívást egy 
keresztes had megszervezésére. A 
felhívásra rövid idő alatt több tízezer 
paraszt, főként jobbágy gyűlt ösz-

sze. A parasztsereg zöme Pest alatt 
gyülekezett, de több kisebb csapat 
is szerveződött az ország különbö-
ző pontjain. Május elejére a kereszt 
jegye alatt összegyűlt parasztok szá-
ma már megközelítette a 40.000-et.

A keresztes had felállításának cél-
ja a törökök elleni hadjárat lett volna, 
amire kiváló lehetőség kínálkozott 
abban az időben, mivel a török sere-
gek a birodalmuk keleti végein voltak 
elfoglalva. A keresztes had veze-
tésével a székelyként is emlegetett 
Dózsa Györgyöt bízták meg. Dózsa 
György ekkor már elegendő tapasz-
talattal rendelkezett a törökök elleni 
harchoz. Dózsa korábban Szapolyai 
János erdélyi vajda seregében har-

pArAsztfelkelés 1514-ben

Húszár Zoltán

nyelmes élet. Az igazi boldogság út-
ját megmutatta számukra Isten az Ő 
fia által, aki eljött közénk. Nemcsak 
nekik, hanem nekünk is felkínálja a 
nyolc boldogság útját. 

A szentek útja földi életükben a jó-
cselekedetek által gyakorolt felebará-
ti szeretet útja. Nemcsak önmagukra, 
hanem másokra is gondoltak. Tudták 
azt, hogy szenvedő embertársaik-
ban Krisztussal találkoznak. Szent 
Erzsébetről, II. Endre magyar király 
lányáról jegyezték fel ezt a legendás 
történetet: Mint fiatal királylány, ott élt 
Bajorországban, Wartburg várában, 
Lajos őrgróf feleségeként. Erzsébet 
nagyon szerette a betegeket. Egy 
alkalommal, amikor férje idegen or-
szágban tartózkodott, Erzsébet az 
utcáról összeszedte a betegeket, és 
a várban gondjukat viselte. Minden 
szobát átadott a betegeknek, még 
csak a férje szobája volt szabad. Oda 
is befektetett Erzsébet egy szenvedő 
beteget. Férje, amikor hazaérkezett, 
hálószobájában lerántotta a takarót 
a szenvedő betegről. Lajos nem a 
beteget látta az ágyában, hanem a 
töviskoronás Krisztust. 

Mit üzennek, mit kérnek tőlünk a 
szentek, a zarándok egyház tagjai-
tól?

Az első üzenet számunkra az, 
hogy szakítsunk bűneinkkel, mert 

halhatatlan lelkünk nem eladó sen-
kinek, semmilyen áron. Azért Jézus 
nagy árat fizetett. Kereszthalálával 
megváltott minket. Ez azt jelenti, 
hogy megváltott emberek vagyunk. 
A bűn mindig ott volt a világban, és 
ott is marad, amíg ember él a földön. 
Azonban feladatunk az, hogy a bűn 
erejét fékezzük önmagunk és a vi-
lág életében. Senki sem mondhatja 
önmagáról azt, hogy bűntelen. Ezért 
kell minden nap belenéznünk a lel-
künkbe, és azokat a vadhajtásokat, 
amelyek akadályoznak abban, hogy 
hasonlóvá váljunk Krisztushoz, le kell 
metszenünk magunkról a bűnbánat 
és a szentgyónás által. A szentek is 
csak így válhattak szentté. Megsi-
ratták bűneiket, és új életet kezdtek. 
Sosem késő új, krisztusi, keresztény 
életet kezdeni. 

A szentek üzenik, hogy az igazi 
boldogságot mi is Istennél keressük. 
A földi dolgok csak itt a földön tesz-
nek minket ideig-óráig boldoggá, de 
nem teljesen. Mert azt az örömet és 
boldogságot, amit Isten ad az ember 
számára, azt nem pótolhatja senki 
és semmi sem. Csak az lesz iga-
zán boldog, aki a nyolc boldogság 
igazságait átélte földi életében. Csak 
azok lesznek boldogok, akik talán a 
társadalmi igazságtalanságok miatt 
szomorkodtak itt a földön. Fáj nekik 

az, hogy a világban az a szeretet, 
amelyet Krisztus hirdetett meg, sok-
szor haldoklik. Az egyéni érdekek 
megfojtják, megölik Krisztus szerete-
tét a világban, nemcsak a nagy tár-
sadalomban, hanem a kicsi közös-
ségben, a családjainkban is. Csak 
azok lesznek boldogok, akik siratják 
az emberiség hitetlen vagy vallási 
közömbösségét. Akik siratják azokat 
a szülőket, akik elhanyagolják önma-
guk és gyermekeik hitre való nevelé-
sét. Azok lesznek boldogok, akik itt 
a földön az igazságot éhezték, akik 
igazságosak és irgalmasak voltak 
embertársaikhoz. Boldogok lesznek 
azok, akik szívében nincs gyűlölet 
és szeretetlenség. A te életedben a 
nyolc boldogság üzenete él-e?

A szentek üzenik: keresztény tet-
teimmel, jócselekedeteimmel vásá-
roljam meg az örök boldogságot. 
Feladatom tehát az, hogy segítsek 
azokon az embereken, akik akár 
anyagilag, akár lelkileg rászorulnak 
segítségemre. Lássam meg minden 
emberben a szenvedő Krisztus ar-
cát.

A szentek életét ne csak megcso-
dáljuk, kövessük is, a bűnbánatban, 
az Istenszeretetben és felebarátaink 
szeretetében. Ha azt tesszük egy 
földi életen át, akkor Isten kegyelme 
által névtelen szentek lehetünk mi is. 
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A tekerőpataki iskolából tizen-
öt tanuló, a kilyénfalvi iskolából 
öt tanuló, a marosfalvi és újfalvi 
iskolából harminckét tanuló vehe-
tett részt a Natura 2000 által meg-
szervezett pályázati kiránduláson. 
A túra előtt értékes előadást tartott 
Laczkó-Szentmiklósi Árpád a Ma-
darasi Hargita állatvilágáról, nö-
vényvilágáról, élőhelyeiről. A be-
mutató után autóbuszba ültünk és 
Libán felé vettük az utunkat. Kelle-
mes délutánt töltöttünk el, meg is 
ajándékoztak, minden résztvevő 
pólót, sapkát, írószert, zászlót ka-
pott a szervezőktől. 

A Natura 2000-es terület célja 
a természetet kímélő és hagyo-
mányos gazdálkodás fenntartása 
hosszú távon úgy, hogy az élő-
helyeket jelen állapotukban meg 

tudjuk őrizni, valamint az európai 
biológiai sokféleség védelme.

Az Ördög-tó a Hargita-hegység 
egy kráterében fekszik, és része a 
madarasi Hargita Előhelyvédelmi 
Natura 2000-es területnek. A tó 
maradványa a tőzegláp, és ennek 

területén számos védett növény 
található: szibériai hamuvirág, 
babérlevelűfűz, hüvelyes gyapjú-
sás. Előfordul tőzegmoha, fekete 
áfonya, közönséges lucfenyő, er-
dei fenyő, közönséges boróka.

székelyfÖld hét csodáinAk egyike 
Az ÖrdÖg-tó

Kolumbán Csilla

colt az 1513-as törökök elleni hadjá-
ratban, majd Nándorfehérvár védői 
között szerzett hírnevet és elismerést 
magának. Az itteni cselekedeteiért 
nemesi rangot is kapott a királytól. 
Dózsa György szabad székelyként 
lett a jobbágyok vezetője.

A keresztes had szervezését a 
nemesség nagy része nem néz-
te jó szemmel. A nagy létszámban 
összegyűlt, felfegyverzett jobbágy-
ság félelmet keltett a nemesekben, 
ugyanakkor a jobbágyok munkája 
nélkülözhetetlen volt a nemesek 
számára, így vonakodtak elengedni 
jobbágyaikat a keresztes hadjáratba. 
A keresztes had egyre gyarapodott, 
a nemesek elégedetlensége egyre 
nőtt, a jobbágyok pedig már sorsuk 
jobbra fordulásának lehetőségét 
látták a felfegyverzésükben. A job-
bágyság egyre romló helyzete és a 
nemesek túlkapásai a jobbágyokkal 
szemben végül nyílt összeütközé-
sekhez vezetett. A helyzet romlását 
látva kihirdették a keresztes had fel-
oszlatását, de már túl késő volt.

A parasztsereg az Alföld felé vonult 

Dózsa vezetésével. Az első csatákra 
május végén került sor, váltakozó si-
kerrel. Május 23-án a Maros melletti 
Apátfalvánál a parasztsereg veresé-
get szenvedett, de nem sokkal utána 
Nagylaknál a nemesek szenvedtek 
csúfos vereséget. Eközben a Pest 
térségében maradt parasztsereget 
szétverték Bornemissza János és 
Tomori Pál nemesi seregei.

Dózsa Temesvár alá vonult, és 
ostrom alá fogta a várat. Egy másik 

parasztsereg Erdélybe vonult. Eza-
latt Szapolyai János vajda egy meg-
közelítőleg 20.000 fős sereggel Te-
mesvár felmentésére sietett. Dózsa 
parasztserege nem bírt a nálánál 
kisebb, de jobban felszerelt erdélyi 
sereggel. A székely könnyűlovasság 
felmorzsolta a paraszt hadat. Július 
15-én Dózsát élve fogták el Petro-
vics Péter emberei.

A felkelés megtorlását a király a 
vajdára bízta. Szapolyai brutálisan 
kivégeztette Dózsa Györgyöt és tár-
sait. Dózsa testvérét feldarabolták, őt 
magát pedig tüzes koronával meg-
koronázták és embereit kényszerí-
tették, hogy élve egyenek a húsából. 
A jobbágyok közül is számtalanul 
kegyetlen megtorlást szenvedtek el, 
de a nagy többséget hazakergették, 
hiszen szüksége volt a munkás ke-
zekre a nemességnek.

A parasztfelkelés leverése 
után még abban az évben újabb 
törvényekkel nehezítették meg a job-
bágyok életét. Ezen törvényeket az 
1848 áprilisi törvények törölték csak 
el véglegesen.
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korán indultunk, sokat utaz-
tunk, de amikor megérkeztünk a 
táj szépsége lenyűgözött, nem 
találtam szavakat rá. a Gyimesek-
ben meglátogattuk az árpádházi 
Szent Erzsébetről elnevezett ka-
tolikus iskolát, ahol kedves Bo-
tond tanár úr elvégezte a 9. és 10. 
osztályt. 

Ezután megnéztük a százévesnél 
is idősebb vonatállomást, az épület 
nagysága egyedisége elvarázsolt. 
Már vártuk, hogy megnézhessük az 
Ezeréves határt, melyről oly sokat 
hallottunk. Odaérve az őrház szép-
sége, eredetiségében felújítva cso-
dás látvány volt, vártuk már, hogy 
bentről is megcsodálhassuk. Belép-
ve egy kedves bácsi fogadott ben-
nünket, mesélt a vasút építéséről tör-
ténetéről sok érdekességet, és hogy 
ő is itt dolgozott.  

Sok lépcsőt megmászva, kifárad-
va értünk fel az Ezeréves határon 
lévő hegyre, a régi őrház romjaihoz, 
de a csodálatos látvány, amely ben-
nünket fogadott, kárpótolta a sok fá-
radságot. A hegyről való lejutás már 
sokkal könnyebb volt és zökkenő-
mentes. 

Ezt követően megnéztük a Rákó-
czi-vár kissé felújított romjait, melyet 
márvány emléktáblák sokasága bo-
rított be felidézve a sok elesett ár-
tatlan civil és katona nevét sok más 
érdekes idézettel együtt.

Bementünk a Fatányérosba, ittunk 
egy-egy üdítőt, és sokat nevettünk. 
Azután megnéztük a Boros Gyime-
si Skanzen felujított parasztházait, 
szobáit. Itt lehet ünnepelni, táboroz-

ni, aki csendre vágyik, eltölthet itt 
egy kellemes hétvégét vagy vaká-
ciót.

Fáradtan indultunk haza , de azért 
sokat nevettünk a buszon. Hazaér-
ve sok élménnyel gazdagodva haj-
tottam álomra a fejemet. Köszönjük 
Máté Hajnal, Simon Katalin tanár-
nőknek és Laczkó- Dobos Csaba 
tanár úrnak, hogy ilyen felejthetetlen 
élményekben lehetett részünk.

gyimesben Jártunk

a matematikában jártas diákok 
és felnőttek számára ismerős a 
címben látható rövidítés. 

Nem másról van szó, mint az Ifjú-
sági Matematikai Lapokról, melynek 
lapszámait gyakran forgatják  a tanu-
lók. A kiadvány tele van érdekes ma-
tematikai feladványokkal, melyeknek 
megoldása a diákok feladata. A Mat-
lap szerkesztősége minden tanév 
elején összeállít egy listát, melyen az 
elmúlt tanév  legszorgalmasabb fel-
adatmegoldóit tünteti fel, és díjazza. 
Ezen a listán azok a tanulók jelennek 
meg, akik a beküldött feladatok alapján 

a legnagyobb pontszámokat érik el.
A 2013-2014-es tanévben az Ele-

kes Vencel Általános Iskola IV. osz-
tályos, jelenleg pedig V. osztályos  
tanulója, Elekes-Köllő Jenő is sze-
repelhetett listán. Szorgalmával az 
előkelőnek számító 6. helyet sze-
rezte meg, tehát dicséretet kapott. 
A szóbeli elismerés mellé pedig 
ajándékcsomag is társult a kiadvány 
számos támogatója jóvoltából. 

Reméljük, hogy Jenőt csak továb-
bi munkára fogja motiválni ez az 
elismerés, illetve abban is bízunk, 
hogy az ő példáján felbuzdulva is-
kolánk több tanulója is örömmel fog 
dolgozni.

dicséretet kAptunk A mAtlAptól
Máté Hajnal

Szőcs Izabella- Éva, 
 V. osztályos tanuló
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„ne félj, mert én veled vagyok,
Napkeletről meghozom a magodat,
és napnyugatról egybegyűjtelek”

(Esaiás könyve 43,5)

Nagyon nehéz megállapítani, hogy 
mikor kezdte használni először az 
ember az égtájakat. Nagyon sokszor 
”tájékozódunk” anélkül, hogy észre-
vennénk, egy ismeretlen városban, 
kint a természetben.

 Amikor nincs nálunk térkép, irány-
tű, a Nap mindig segíthet a tájéko-
zódásban, de a fák is, a törzsükön 
levő moháról rájöhetünk, hogy hol 
van észak és dél. A kivágott farönk 
is segítségünkre siethet, mivel déli 
oldalán nagyobbak a gyűrűk, mint az 
északi felén.

Éjszaka nem könnyű a tájékozó-
dás, a Nap nem segít, de helyére 
lép a Hold. A Holdsarló csúcspont-
jai Kelet felé mutatnak, a fogyó 
Hold idején Nyugat felé. Sokszor 
elgondolkodtam azon, hogy ho-
gyan tájékozódnak az állatok? Leg-

többjüknek a Nap mutatja az utat.
A Sövér Elek Szakközépiskola 

a Nyíresben Gyergyó-medence 
iskoláinak tájékozódási versenyt 
szervezett 2014. október 11-én. A 
tekerőpataki Tarisznyás Márton Ál-
talános Iskola a Súgó (I. hely), vala-
mint Visszafolyó csapatokkal kép-
viselte iskolánkat. Az újfalvi Elekes 
Vencel Általános Iskola is két csa-
pattal vett részt a Kalandorok (II. 
hely) és az Erdészek csapatokkal.

a továbbiakban Gál Benedek vi. 
osztályos tanuló számol be a ta-
pasztalatairól, élményeiről:

 Az alfalvi Sövér Elek Iskola kör-
nyezetvédelmi-tájékozódási ver-
senyt hirdetett.

Iskolánkból két csapat nevezett 
be. A mi csapatunk neve „Súgó” 
volt, tagjai: én, Gál Benedek, György 
Eszter, György Roland és György 
József. A tájékozódás mellett a gyer-
gyóvidéki fákat, gyógynövényeket, 

magokat is kellett ismerni. Ezekről 
Kolumbán Csilla tanárnő felkészítőt 
tartott. 

A verseny október 11-én volt meg-
tartva a borzonti „Nyíres” területén. 
Huszonhat csapat vett részt. Sokat 
vártunk az indulásra, nagy volt a köd, 
vártuk, hogy kimenjen valamennyi-
re, mert három percenként indították 
a csapatokat. A verseny arról szólt, 
hogy minél hamarabb lefutni a kije-
lölt távot, hat ellenőrzőpont volt, ahol 
kérdésekre kellett válaszolni. A pon-
tokat térkép és iránytű segítségével 
találtuk meg.  Elég hamar beértünk 
a célba. Ott megebédeltünk, izga-
tottan vártuk az eredményhirdetést. 
Nagyon megörültünk mikor megtud-
tuk, hogy I. helyezést értünk el.

   Hazaérve boldogan meséltem el 
mindent. Nagyon tetszett a verseny, 
jövőben is részt veszünk. Köszönjük 
a tanárnőnek a felkészítést, és a pap 
bácsinak a szállítást!

 kÖrnyezetvédelmi - táJékozódási 
verseny A nyíresben

Kolumbán Csilla

mEgérEtt a pIros szőlő...

az újfalvi 1. számú óvoda óvo-
dásai szülőkkel, nagyszülőkkel 
szüreti bált szerveztek a helyi kul-
túrotthonban október 17-én. 

Immár második alkalommal sike-
rült az iskolán kívüli tevékenység 

keretén belül megszervezni a mulat-
ságot. A népviseletbe öltözött gyere-
kek játékos, énekes műsora jókedv-
re derítette a szülőket, nagyszülőket. 
Hamar oldódott a hangulat, és szinte  
minden jelenlévő táncolt. Az élő ze-
nét négy fiatal biztosította, Oláh Dá-
niel, Sólyom Csaba, Simon András, 

Koós Róbert, a Katorzsa Néptánc-
együttes zenészei. 

A szülők bebizonyították, hogy jó 
segítők, szervezők, mert nekik kö-
szönhető a kultúrotthon díszítése és 
a sok finomság. Pihenéskor terített 
asztalról lehetett választani a házilag 
készített kalácsból, szörpös vizek-

György Gizella, óvónő
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ből. A szőlőből mindenki kedvére fo-
gyaszthatott. 

Úgy érzem, nagy élmény volt a 
gyerekeknek a szüreti mulatság. Az 
ilyen rendezvények hozzájárulnak, 
hogy játékosan átörököljék gyereke-
ink nemzeti kincseinket. 

Remélem, a résztvevők boldogan 
fognak visszaemlékezni a kelleme-
sen eltöltött délutánra. Úgy gon-
dolom, tudtunk közösségi élményt 
nyújtani. Álljon itt egy kis „ízelítő” kép 
a vigasságból. Soraimat Dr. Kovács 
György gondolatával zárom: „Legyen 
az óvoda a játéké, legyen az óvoda 
élményszerű, legyen játékos, hogy a 
gyermek felszabadultan tudjon meg-
nyilvánulni, kibontakozni, tanulni, ta-
pasztalatokat gyűjteni.”

SuLiviLáG

2014. október 17-én, egy esős 
őszi nap délutánján több száz 
iii-viii. osztályos kisdiák töltötte 
meg az alfalvi „Sövér Elek iskola-
központ” folyosóit, osztályter-
meit.

Ők nem az eső elől húzódtak fe-
dél alá, melegbe, hanem, mert fél 
négykor kezdődött az idei Bolyai 
Matematika Csapatverseny körzeti 
szakasza. Már a gyülekezés első 
perceiben érezni lehetett: itt ma 
nem lesz vesztes! Itt ma minden-
ki csak nyerhet! Kicsitől nagyig! A 
„nagyok” azért, mert ismerősökkel, 
esetleg már barátokkal, a „kicsik” 
új arcokkal, leendő barátokkal ta-
lálkoztak. És ami nem mellékes: 
dolgozhattak, dolgoztak mint CSA-
PAT! Így nagybetűsként! És való-
ban: mindenki nyert! Függetlenül 
az elért eredménytől, helyezéstől! 
Megtapasztalhatták, hogy a mate-
ket is lehet –  akár a focit –  csapat-
ban „játszani”. És eredményesen! 
És milyen szép! Még akkor is, ha a 
matematika nem tartozik a „töme-
gek” kedvencei közé, mint például 
a foci. De örömmel nyugtáztam, 

hogy vannak, nem kevesen, akik 
nem sajnálnak egy-két óra alvást és 
felkelnek korábban, jönnek reggel 
korán – éhomra –  matekezni, vagy 
maradnak egy-két órát tanórák után 
gyakorolni, felkészülni. De ha mind-
ezt vállaljuk, megvan az eredménye 
is! Szép volt, lányok, szép volt, fiúk!

Köszönettel tartozunk vendég-
látóinknak, akik megteremtették a 
kellemes, családias környezetet, 
hogy gyerekeink otthon érezhették 
magukat, hogy más dolgunk nem 
volt, mint hozzátenni, ami tőlük telik. 
És Ők tették a dolgukat! Ezt az elért 
eredmények tükrözik.

az elért eredmények közül is ki-
magasló az alábbi csapatok sze-
replése:

V. osztály: Matekkirályok (Bá-
nyász Barna, Elekes-Köllő Jenő, 
Kolozsi Gergő, Lázár Menyhért) –  
(Újfalu)/102 pont/8. helyezés megye 
szinten/60 résztvevő csapat.

IV. osztály: Ötölők (Bartalis 
Emilia, Benedek Csenge, György 
Hunor, Koós Kincső) – (Tekerőpa-
tak)/117/11./44.

VI. osztály: Algebro(c)kosok 
(Antal Dániel, Gál Benedek, Gál 
Szabolcs, György Norbert) –(Te-

kerőpatak)/117/13/58.
VII. osztály: Győztesek (Ele-

kes-Köllő Hunor, Elekes Rajmund, 
Nagy Balázs, Simon Tivadar) – (Új-
falu)/95/15./56.

VIII. osztály: Piramisok (Fórika 
Hilda, Fórika Tamás, György Csa-
nád, Molnár Csaba) – (Tekerőpa-
tak)/113/15./41.

A fentiek mellett álljon itt a többi 11 
csapat neve is, akik úgyszintén tisz-
tességgel helytálltak:

III. osztály: Matekmanók (Tekerő-
patak)

IV. osztály: Pengeész (Tekerőpa-
tak)

V. osztály: BKTM (Újfalu), Névte-
lenek (Tekerőpatak), Számturmix 
(Újfalu)

VI. osztály: Mateke(s)zek (Te-
kerőpatak), Mesternégyes (Újfalu)

VII. osztály: Észkombájn3 (Újfalu), 
Kisokosok (Tekerőpatak)

VIII. osztály: KEMA (Újfalu), Ven-
cisek (Újfalu).

Tehát van akiktől példát venni, 
akikkel versenyre kelni és akiknél 
még jobban teljesíteni! A fentieket 
megvizsgálva, elemezve elmondha-
tó, hogy érdemes az igazat érteni, a 
szépet érezni, a jót gyakorolni!

„Az igAzAt érteni, A szépet érezni,  
A Jót gyAkorolni kell” 

(BolyaI János)
Nagy Csaba
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A Diabétesz Világnapot minden 
évben november 14-én ünneplik. Je-
lentősége, hogy ezen a napon szü-
letett Frederick Banting, akinek több 
száz millió cukorbeteg köszönheti 
az életét a mai napig. Ő és kollégái 
(Charles Best, John J.R. Macleod, 
James Collip) voltak, akik először 
adtak inzulint cukorbeteg embernek 
1922-ben, egészen pontosan a 13 
éves Leonard Thompsonnak, ezzel 
kihozva a kómából. Bár Leonard 27 
évesen tüdőgyulladásban meghalt, 
azt még megérte, hogy megmentői 
(Banting és Macleod) 1923-ban or-
vosi Nobel-díjat kaptak. 

Az első kezeltek között volt Eliza-
beth Hughes Gossett, aki megdöb-
bentő módon 58 évig élt együtt a 
betegségével, közel nem olyan kö-
rülmények között, amiket ma biztosít 
a cukorbetegek számára az orvostu-
domány. Azzal, hogy Frederick Ban-
ting nem védette le találmányukat, 
illetve nem korlátozta a gyártását, 
hozzájárult az inzulin villámgyors el-

terjedéséhez.
 A Világnapot a Nemzetközi Diabe-

tes Szövetség (IDF) és tagszerveze-
tei rendezik meg világszerte.

Diabétesz Világnapot első alka-
lommal 1991-ben szervezett a Nem-
zetközi Diabetes Szövetség (IDF) 
és az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO), látva a cukorbetegség vi-
lágszerte növekvő terjedését. Azó-
ta népszerűsége folyamatosan nő, 
ma már több mint 350 millió embert 
kapcsol össze a világon, köztük az 
egészségügyi ellátás szakembereit, 
ápolókat, cukorbetegeket és a társa-
dalom valamennyi tagját.

A Unite for Diabetes kampány ve-
zetett a cukorbetegség elleni küz-
delem világszintű összefogásához, 
melynek eredményeként 2006. de-
cember 20-án az ENSZ Közgyűlés 
elfogadta a 61/225. sz. Határozatot, 
amely a cukorbetegség krónikus, 
életminőséget rontó és költséges 
voltára hívja fel a figyelmet. A Diabé-
tesz Világnap 2007-től az ENSZ által 
felügyelt és támogatott Világ Egész-
ség Nap.

A cukorbetegség globális problé-

ma, káros emberi, szociális és gaz-
dasági hatásokkal. Ma már több mint 
250 millió cukorbeteg él világszerte, 
számuk évente 7 millióval növekszik. 
Amennyiben a kormányok elkezde-
nék népszerűsíteni az egészséges 
életmód, diéta, rendszeres fizikai ak-
tivitás és életmód-változtatás szük-
ségességét, a kór terjedése alacsony 
költséggel visszafordítható lenne.

A Diabétesz Világnap logója egy 
kék kör – a cukorbetegség nemzet-
közi jelképe, mely a UNite for Diabe-
tes kampány során került kialakítás-
ra. A kék kör egy szimbólum, a cu-
korbetegséggel küzdő szervezetek 
és személyek világszintű közösségét 
jelképezi. A kör valamennyi kultú-
rában az élet és egészség jelképe. 
A kék szín az eget jelképezi, mely 
egyesíti a nemzeteket és egyben az 
ENSZ zászlójának színe is.

ép tEStbEN ...

Dr. Kelemen Madarász  Enikő 
családorvos         

„Lehet rosszul játszani, de lé-
lektelenül soha. Van úgy, hogy 
az embernek rossz napja van és 
a pályán semmi nem sikerül. Nem 
számít, a lényeg az, hogy lássák 
rajtad az emberek, hogy megsza-
kadsz a klubért, a szurkolókért és 
akkor a vereség is meg van bo-
csájtva. Ilyen egyszerű!”

Hasonló gondolkodású fiatalok 
és futballkedvelők hosszú évek 
után újraélesztették Újfalu nagypá-
lyás labdarúgócsapatát. Újfalunak 
ezidáig is volt focicsapata, de játé-
kosaik inkább kispályán próbálták 
megmutatni tudásukat. Az idén az 
első megmérettetés a csapat szá-

mára a Gyergyó-körzeti bajnok-
ság volt, ezenkívül sikeresen részt 
vesznek a Románia Kupán is. A 
csapat főtámogatója Gyergyóúj-
falu Község Önkormányzata és 
a polgármester volt, akinek a biz-
tatására indultak a bajnokságon. 
Ezenkívül a további fejlődésben 
támogatást kapnak a helyi közbir-
tokosságtól és a sportegyesülettől 
is, hogy a jövőben kellemes és jó 
környezetben tudjanak felkészülni. 
A falunak megvan a nagy focipá-
lyája, amit nemrégiben újítottak fel, 
és folyamatosan karban tartanak. A 
jövőben fel szeretnék újítani az öltö-
zőt, fürdőt építeni hozzá, és felsze-
relni úgy, ahogy egy ilyen csapatnak 
szükséges. A csapatnak jelenleg 

20 leigazolt tagja van, ezek között 
vannak idősebb és fiatal focisták is. 
Az edzéseket az idősebbek tartják, 
heti egy alkalommal, olyanok, akik 
valamikor is a Katorzsa csapatát 
erősítették. Szeretnék bővíteni a 
csapatot, hogy legyen utánpótlás és 
a mérkőzéseken legyen meg a kellő 
számú cserejátékos is. A heti egy 
alkalmat kevésnek tartják a felké-
szüléshez, de remélik, hogy az idők 
folyamán ez is hoz eredményt. A 
csapat távlati tervei között van az is, 
hogy a jövőben újra részt vegyenek 
bajnokságokon és megszerezzék 
az első helyezéseket. 

 „Akkor vagy jó játékos, ha az el-
lenfél öltözőjében is rólad beszél-
nek.”

a dIaBétEsz (cuKorBEtEgség) 
 világnApJA – november 14.

Deák Csaba

ElőrElépésEK a Katorzsa  
nAgypályás lAbdArugó csApAtánál!
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Kedves kis és nagy diákok!

Új rovatot indítunk útjára azok-
nak, akik szeretik a magyar nyelvet, 
vagy kedvelik a rejtvényeket, felad-
ványokat, egyszóval a kobaktörést! 
A helyes megfejtők közül ajándé-

kokat sorsolunk ki! Megnyerhetitek 
a Balogh József, Devecsery Lász-
ló, Utassy József ÓRIÁSKERÉK 
című verseskötetét, a Bágyi Anna 
Erzsébet KÁRPÁTALJAI MESÉK 
című könyvét, valamint a MAGYAR 
KIRÁLYOK, FEJEDELMEK, KOR-
MÁNYZÓK ikerposztert!

 A megfejtések mellé írjátok le a 

következő adatokat: név,lakcím, 
életkor, majd küldjétek el a követ-
kező e-mail-címre: ancitanci73@
gmail.com, az újfalvi iskolában el-
helyezett postaládába vagy a te-
kerőpataki iskolában elhelyezett  
Cókmók-postaládába! 

Jó kobaktörést kívánok! 

1. Túl sok az e! Fordítsd le kecskenyelvről magyarra!

egerek veszedelme                     ………………………

este fekhelyed                             ………………………

verseket szerez                           ………………………

betegtest melege                         ………………………

keretes szemlencse                     ………………………

kerekeken eltekereghetsz vele    ………………………

eszed helye                                 ………………………

nedves cseppek peregnek          ………………………

ép tEStbEN...  / MEzŐgAzdASÁg

Fodor Annamária

2. Egészítsd ki a mondatokat a következő szavakkal:  
öt, őt, sétálok, sétálók, tanítok, tanítók, gyűrünk, 
gyűrűnk.

A tó partján ________.

 _______ hógolyó repül felém.

A parkban jól érzik magukat a _________.

Korcsolyázni tanítom _________.

Egérlyukba gurult a __________.

A __________ türelmesek.

 A zsákba rongyot ________.

      Táncolni már tudok, másokat is ____________.

KoBaKtÖrő

3. Írd le a magyar megfelelőjét!  Megtanít-
hatod mindenkinek, hogy:

handball                                   kézilabda

baschet                    _________

hockey                                     _________

volé                                          _________

boksz                            _________

dzsúdó                                    _________

repriza                                     _________

scor                         _________

antrenament                            _________

bazin                                        _________ 

mailto:ancitanci73@gmail.com
mailto:ancitanci73@gmail.com
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idén, október 29. és november 
2. között 19. alkalommal szervez-
ték meg az iNdAgrA mezőgaz-
dasági kiállítást és vásárt a buka-
resti romexpo területén. 

Az INDAGRA vásáron, amelyik a 
legnagyobb és legfontosabb gaz-
dasági szempontból ez alkalommal 
is volt Székelyföld-stand, ahol Har-
gita, Kovászna és Maros megyei 
kiállítók hús-, tej és méztermékeket 
mutattak be. Az idei évben hatvan-
egy Hargita megyei gazda utazott a 
kiállításra - közöttük 7 gyergyóújfal-
vi is – a résztvevőket két autóbusz 
szállította a kiállítás helyszínére, a 
szállítási költségeket a gazdáknak a 
Szarvasmarha Tenyésztők Megyei 
Egyesülete támogatta a tagok által 
befizetett díjakból. 

Az idei vásáron több mint 27 or-
szágból jövő társaság vett részt. A 
mezőgazdaságnak szentelt legna-
gyobb szakkiállításon a látogatók 
megtekinthették a legmodernebb 
öntözőberendezéseket, traktorokat, 
illetve a mezőgazdasági hulladékok 
újrahasznosítására szolgáló rend-
szereket. De volt ott minden ami a 
föld megmunkálástól a végtermék 

becsomagolásáig szükséges. 
A standokat tematikailag csopor-

tosították: élelmiszeripari termékek, 
alapanyagok, felszerelések és be-
rendezések; mezőgazdasági gépek 
és felszerelések; állattenyésztés; 
csomagolástechnika és csomagoló-
anyagok; alkoholos és alkoholmen-
tes italok. 

Jelen voltak állataikkal a holstein.
ro, a Brassói Pirostarka Szarvas-
marha Egyesület, több húsmarhás 
egyesület, juhtenyésztők egyesüle-
tei stb. 

Fárasztó, de tanulságos volt a lá-
togatás, főként hogy útközben esz-
mecserék, vélemények hangzottak 
el – a gazdák megoszthatták ta-
pasztalataikat egymással.

gyErMEKSAroK

kiadja: 

Gyergyóújfalu Község 
Polgármesteri Hivatala

Felelős kiadó: 
Egyed József polgármester

Szerkesztőség címe: 
537305 Gyergyóújfalu 212. szám

Tel: 0266-350.004, 350077
barazda@gyergyoujfalu.ro

rovatszerkesztők:

Önkormányzat
Egyed József
Albert Katalin

Civil fórum
Czirják Kinga

Lukács Róbert
Fodor Annamária

Deák László
Gál Katalin
Páll Emilia

Mezőgazdaság
Horváth Nina

Hitélet
Gál Katalin

Múltidéző
Elekes Dániel László

ifj. Sólyom István
Sólyom Csaba
Deák Csaba

Huszár Zoltán

Gyermeksarok
Fodor Annamária

Gál Katalin

Sulivilág
Fodor Annamária

Csíki Ibolya
Máté Hajnalka

Ép testben …
Horváth Nina
Czirják Kinga
Deák Csaba

Tarkabarka – Magazin
Gál Katalin

Czirják Kinga

Dr. Horváth Nina, állatorvos

kirándulás  
Az indAgrA-rA

mailto:brazda@gyergyoujfalu.ro
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Ebben a lapszámban úgy gon-
doltuk, hogy a legkisebbek ked-
venc szakácsnénijétől, deák 
Enikőtől kérünk egy-két ötletes 
receptet, hisz akinek a gyereke a 
napköziben jár, napirenden talál-
kozik finomabbnál finomabb me-
nüsorozottal. a heti menüt olvas-
va legszívesebben én is leírtam 
volna az egészet, de sajnos nincs 
rá elegendő hely.valóban nagyon 
változatos étrendet követnek, és a 
gyerekek egyre jobban megszok-
ják és megszeretik a nem minden-
napi ízeket is. Íme egy kis ízelítő:  

Medvehagymás túrókrém

½ kg tehéntúrót és 2-3 tubus 
vajkrémet mixerrel kikeverünk, 
kevés ételízesítővel fűszerezzük, 

majd hozzáadunk 1 teáskanálnyi 
medvehagymát. („A medvehagy-
mát tavasszal készítettem el: 1 
kg hagymát leőröltem és 20 dkg 
sóval jól összekeverve befőttes 
üvegekbe tettem. Nagyon finom 
zöldfűszer húshoz, zsíros kenyér-
hez stb.”- árulja el nekünk Enikő.) 
Medvehagyma helyett lehet más 
zöldfűszert is használni az ilyen 
körözötthöz, például kaprot vagy 
zellert.

zellerkrémleves

Egy jó nagy zellert, 3 db murkot 
lereszelünk, olajon futtatva, oda-
tesszük 3 l vízzel főni. Természe-
tesen ízesítjük sóval vagy ételízsí-
tővel. Mikor majdnem kész, belere-
szelünk 3-4 db krumplit. Ha készre 
főtt, besűrítjük tejföllel. Friss zeller-
zöldet vágunk a tetejére, és pirított 
kenyérkockával tálaljuk.

disznósült tárkonyosan

Előkészítjük az 1 kg puha húst, 
lehet fehér karaj, comb vagy 
nyakkaraj is: sóval, borssal, 
paprikával befűszerezzük. Egy 
edénybe egy fej apróra vágott 
hagymát beleteszünk, majd rá-
tesszük a húst és 3- 4 fej almát, 
négybe vágva, megpucolva. 
Kevés vizzel, fedő alatt puhá-
ra pároljuk a húst.Ha elkészült, 
kivesszük és szépen felszele-
teljük. Az almát villával össze-
nyomkodjuk, és ha nem elég a 
mártás, még tölthetünk 1 csé-
sze vizet, ezután besűrítjük 1-2 
kanál liszttel és tejföllel. A már-
tásba visszahelyezzük a húst, 
és ráteszünk egy jókora csipet 
tárkonyt apróra vágva. Krump-
lipürével, csigatésztával vagy 
akár rizzsel is tálalhatjuk, min-
denképp nagyon finom.

TarkaBarka - MaGazin

december - kArácsony hAvA 
“Hideg, havas december, jó termést vár az ember.”

mI fInomat főznEK a napKÖzIBEn?
Czirják Kinga

dátum névnap Időjóslás

december 13. luca

szent lucának híres napja, 
a napot rövidre szabja.
Ha luca sárban jár, 
a karácsony hóban áll.

december 25. /Eugénia/ 
Karácsony

a zöld karácsony rossz, 
fehér húsvétot hoz.

december 27. János Ha János-nap borús, 
a termés igen dús.

december 31. szilveszter Ha szilveszter nyugszik széllel, 
az újév derűvel kél fel.
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