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Tevékenységi beszámoló
Egyed József, polgármester

Mi sem jelzi jobban az idő
múlását, mint, hogy újból tevékenységi beszámolót írok.
Elrepült még egy év és jöhet
az összegzés, a munka elemzése, és a következtetések,
konklúziók levonása, sőt lehet
tervezni a jövő évet is.
A 2014-es tevékenységi beszámolóval egy kis betekintést
szeretnék engedni Önöknek,
milyen munka is folyik az önkormányzaton belül. És ez nem
csak beruházásokra vonatkozik,
hanem minden osztály tevékenységét magába foglalja.
Így például az anyakönyvi iroda ebben az évben 91 darab
hagyatéki doszárt állított össze,
52 darab halotti bizonyítványt
állított ki, 16 esküvőt celebrált
és 400 igazolást állított ki a közbirtokosság részére, melyekkel
tisztázni tudták a tulajdonosok a
részesedésüket.
A mezőgazdasági iroda főtevékenysége kellett legyen a ránk
erőltetett 165-ös törvény végrehajtása, mely a földterületek felleltározását foglalta magába. A
mérések és a birtoklistázások
folytatódtak, csak a birtoklevelek kiállítását és a tulajdonosok
birtokba helyezését állították le
állami szinten. A törvény végrehajtási ideje lejárt, reméljük
a jövő évben elindul a földosztó
bizottság munkája és mindenki
megkaphatja jogos tulajdonát.
Felmértünk és tisztáztunk több
mint 600 hektár földterületet, és
folytatódtak a községi vagyont
képző ingatlanok telekkönyvezése főként pályázatok elérése
céljából.
Telekkönyvi tulajdonba került a
kilyénfalvi közösségi ház, az újfalvi futballpálya öltözője, a felújítandó piac területe is.
Mezei utakat telekkönyveztünk: Dorma, Fűrészloka, Fo-
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lyam-Malomútja, Fenyés és Aranyosparlag utakat, erdei utak
közül a Gábor útja, Sugó Keskenybükk, Súgó-Ördögtó, Bogáros, Mélypatak, Fürészloka.
Ezen kívül topográfiai tanulmányok készültek számos pályázat
tárgyát képező ingatlanról. Párhuzamosan a csatornázási munkálatokkal folyamatosan mértük
a bekötési pontok és az aknák
pontos helyét, az utólagos bekötési munkálatok megkönnyítése
érdekében, ez 10 km csatorna,
350 akna és több mint 200 bekötési pont.
A mezőgazdasági iroda egyik
fő tevékenysége a gazdalajstrom vezetése és mindennemű
tulajdonigazoló akta kiállítása. A község jogtanácsosa 12
folyamatban levő földes pert
visz, emellett 206 peres doszár
büntetés átkonvertálása munkaórákká, 20 földes reklamáció
kivizsgálása és kezelése, 11
doszár a mezőgazdasági külterületek adásvételek kapcsán és
a 165-ös törvénnyel kapcsolatos kimutatások statisztikák kezelését végezte. A turisztikáért
felelős személy 320 személyt,
nagyjából diák, kivétel a csíksomlyói búcsú alkalmával érkezettek, programját irányította,
emellett a falunapok alkalmából
160 személy elszállásolását és
programját szervezte, és aktívan részt vesz minden pályázat
leadásán és kivitelezésén.
A szociális osztály tevékenysége a 29 újszülött gyereksegélyének az intézése, 28 személy
1. fokú fogyatékos gondozási
segélyezése, 75 család szociális segélyének ellenőrzése, folyósítása, 34 fő gyereknevelési
támogatása, 13 intézményesített
gyerek nyilvántartása, 208 család fűtéstámogatása, 64 fő családi pótlékba való részesítése.
Ez mellett minden egyes családban mely segélyt kap, kör-

nyezettanulmányok készítése és
nyilvántartása havi rendszerességgel.
Az urbanisztikai és katasztrófavédelmi osztály tevékenysége
a következő: 60 db. vízbekötés,
14 db. építkezési engedély, 18
db. urbanisztikai bizonylat, villanyáram bekötéséhez 40 db.,
bizottsági tag a közbeszerzéseknél, munkálatok átvételénél.
Feladatuk közé tartozik a telefon-felügyelet sárga vagy más
szintű kód, riadó esetén, önkéntes tűzoltó egyesületek központi
felelőse ebben az évben 4 tűzesetnél dolgoztak, tájékoztatókat
tartottak iskolában, óvodában és
felkészítőkön vettek részt.
Adóhivatal, 89 százalékban
teljesítette az adó behajtását,
a kintlévőség a jogi személyek
esetében a nagyobb, és 3 cég
esetében történt folyószámla letiltás. 2014-es évben a tartozások ügyében 687 doszárt indítottak el.
A polgármesteri kabinet, vagyis a titkárság feladata a napi
ügyintézéseken felül a Barázda szerkesztése, rendezvények
szervezése, weboldal szerkesztése, vadkárok dokumentálása,
csatornázási terepmunkák, és a
munkák átvétele.
A beruházási osztály munkafeladatai a következők: 3 darab közkút felújítása, 12 civilszervezet
támogatása, alkotó tábor, idős
klub és beteggondozók támogatása, benzinkút helyzetének
megoldása. Az általános rendezési terv elkészítése, mely 10
évre meghatározza a község fejlesztési feltételeit és lehetőségeit. A kötelező fejlesztési stratégia
kidolgozása szakemberek segítségével, vízbeszerelés a fotbalpálya területére és új villanyhálózat építése. Bevezetődött a hálózati víz a tanács épületébe és
egy tűzcsap került a tűzoltó állomásba. A kilyénfalvi ház befeje-
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zése kapcsán a haszonbérszerződés és a közbeszerzés kezelése. Kamera rendszer bővítése
Tekerőpatakon, járdakialakítása
koszorúsnál, mely a hideg időjárás miatt nem lett befejezve, hátra van még a híd betonozása, a
táblák kihelyezése és az átjárok
festése. Libáni villamosítás lebonyolítása, tervezés, kivitelezés,
átadás. A Lázár István kultúrotthonban az illemhelyek kialakítása, homlokzat restaurálása és a
tető javítása történt meg ebben
az évben.
A csatornázási munkálatok
mely során 18 km gerincvezeték
került lerakásra, 370 méter nyomóvezeték, még hátra van 5 km
gerincvezeték és 170 m nyomóvezeték és 7 db. pompaház kiépítése. A már létező csatornahálózat teljes cseréjére terv készült
mely munkálat jóváhagyásra vár
a bukaresti környezetvédelmi
ügynökségen.
Befejeződött a markológép
vásárlásának a közbeszerzése,
nyertes a brassói Terra cég és a
szállítási határidő február köze-

pe. A malom közbeszerzési eljárása is befejeződött, itt a nyertes
cég az udvarhelyi Macops Srl.
Pályázatot nyertünk a falunapok teljes lebonyolítására és a
Barázda nyomtatására.
A Leader program 321-es intézkedésen belül nyertes a központi park felújítási projektje, mely
jövő szeptemberre át kell legyen
adva.
Kisebb mezei útjavításokat is
sikerült végezni a szűkös költségvetésből, ugyanakkor az erdei utakon is végeztünk munkálatokat: Szobásza, Cigánykő,
Keskenybük Surlós részeken.
A faluban is javítgattunk utakat
szinte egész nyáron, hiszen a
csatornázással majdnem minden
úton felkerült az agyag, mely rengeteg bosszúságot okozott úgy
a javítás során mint az ottlakók
számára.
Itt megragadom az alkalmat és
megköszönöm a türelmet a lakók
részéről a csatornázás során kialakult kellemetlenségekért. Sajnálattal kell mondanom azt is,
hogy a beígért aszfaltozás elma-

radt, melynek a kivitelezési dátuma áttevődött a tavaszi szezonra
az időjárási és a csatornázási
munkálatok miatt.
A helyi testület a 2014-es évben 16 alkalommal ülésezett és
74 határozatot fogadott el. December közepéig 618 db. polgármesteri intézkedés született.
Ezek lennének az idei év főbb
tevékenységei, melyekre teljes
részletességgel nem tértem ki
mert akkor nem lenne elég a Barázda teljes területe sem.
Gondolom azért sikerült bemutatni a teljes évi munkát, melyet
végeztünk a helyi hivatalban.
Megköszönöm minden rendes
adófizetőnek a készségességét
a község lakóinak a munkálatoknál a partnerséget, az erdős
társulásoknak, közbirtokosságnak a mindennemű támogatást
a község részére, valamint az
egyházközségek vezetőinek pedig a lelki támaszt.
A Jó Isten adjon mindenkinek
Áldott Békés Karácsonyt és egy
Boldogabb Új Évet.

Önkormányzati hírek
Gyergyóújfalu Község Tanácsa november hónap folyamán két alkalommal ülésezet,
amely üléseken a következő
határozatok születtek:
• 63-as határozat a 45/2014-es
határozat módosításáról
• 64-es határozat 6,6 m², Gyergyóújfalu község köztulajdonát
képező, a község külterületén
található terület ideiglenes
használati/szolgalmi jogának
megadásáról Hargita Megye
Tanácsa részére
• 65-ös határozat a 2014-es helyi költségvetés kiegészítéséről a IV. negyedévben
• 66-os határozat Gyergyóújfalu
Község Köztisztasági Szolgálata működési szabályzatának

és Tender füzetének jóváhagyásáról
• 67-es határozat Gyergyóújfalu
Község Köztisztasági Szolgálata működtetésének átruházására, valamint a Versenytárgyalási dokumentáció és Tender füzet jóváhagyásáról
• 68-as határozat az ingázási
költségek kifizetésének jóváhagyásáról a gyergyóújfalvi
Elekes Vencel Általános Iskola
tanügyi káderei számára 2014
szeptember – október közötti
időszakra
A fent említett határozatok
Gyergyóújfalu Község hivatalos honlapján a www.suseni.
ro oldalon teljes terjedelemben megtekinthetőek.

• Gyermeksegély
elindításához szükséges az édesanya
és édesapa személyazonossági igazolványa, valamint
az újszülött keresztlevele.
Folyószámlára való igénylés
esetén szükséges igazolás a
folyószámláról.
• Személyazonossági cseréhez
az igazolás kiállításához szükséges a családfő vagy a lakástulajdonos személyazonossági
(buletin) száma
• Elkészült a község Területrendezési Tervének közmeghallgatásra készült változata,
a polgármesteri hivatal első
emeletén ki van függesztve. Itt
megtekinthető január végéig.
Kérjük, jöjjenek, tanulmányozzák és véleményezzék.
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Rendhagyó ünnepvárás
Aranyász módra

- avagy régi ünnepi receptek gyűjtése, gasztrónómiai hagyományok
felelevenítése és ünnepi jótékonykodásCzirják Kinga

A karácsonyi ünnepekhez közeledvén szívünk megtelik szeretettel, melegséggel, lelkileg is készülünk a kis Jézus születésére.
Ahogy a mondás is tartja: „Jobb
adni, mint kapni.” Ilyenkor még
inkább odafigyelünk embertársainkra, átérezzük a nehéz sorsúak
sorsát, megpróbálunk egy kis jót
tenni, egy kicsit jobban szeretni.
Így történt, hogy az Aranyász
Egyesület tagjai az Önkormányzat által kiírt 700 lejes pályázatból
egy nagyszerű adventi rendezvényt szerveztek, melyre eljöttek
Újfalu nevezetes szakácsnői és
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
újfalvi gyerekcsoportja nevelőjükkel, Pál Máriával együtt, akik
egy csodálatos ünnepi műsort is
hoztak ajándékba.
Az eseményt Gál Katalin Barázda-szerkesztő kolléganőm moderálta, aki elsősorban a meghívott szakácsnőket köszöntötte: Gergely Kató
nénit, Koós Magdolnát, Gergely Rózsi nénit, Elekes Magdolnát, Egyed

Gál Katalin

Babit, valamint édesanyját, Gál Berta
nénit, Simon Erzsikét, Molnár Etust,
Nagy Juliska nénit, Mihálydeák Rózsikát, valamint Kovács Juci nénit és
nem utolsó sorban Oláh Ferenc zenész-szakácsot, aki az észak-erdélyi
Szabadtűzi Lovagrend lovagi díját
tudhatja magáénak.
Az ünnepi hangulatot a két székelyruhába öltözött kislány, Elekes
Karola és Elekes Izabella csodálatos
népdalai is csak fokozták.
A népdalok után a szakácsnők a
magukkal hozott recepteket ismertették, megbeszélték, majd Oláh
Ferenc is elmesélte, hogyan szokta
megsütni, forgatva, locsolva, a sült
malacot.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
gyerekeinek karácsonyi zenés-ver-

ses műsora mindenki szemébe kön�nyeket csalt, igazi melegséget nyújtottak át, nemcsak a kezükben tartott
saját kezűleg elkészített gyertyatartóikba helyezett gyertyákkal, hanem
a gyermeki tisztasággal, ártatlansággal átitatott csodálatos hangjukkal is,
mely becsilingelte az egész termet.
Így aztán igazán rászolgáltak a finom töltött káposztára, mellyel az
egyesület kínálta meg őket.
Az eseményen természetesen
részt vett Újfalu polgármestere is,
aki nagy szeretettel köszöntötte az
egybegyűlteket, és akinek nagyon
tetszett ez a jótékonykodási ötlet.
A rendezvényen mind egy cseppig
elfogyott a 200 darab töltött káposzta, hiszen mindenki nagyon szereti
ezt a hagyományos ünnepi fogást.

György Zsolt
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megérte a Mikulásnak elfáradni egészen idáig. Minden óvodás csoport
és az 1-4. osztályosok is külön osztályonként bemutatták, amivel készültek. Az 5-8. osztályosok együtt
szerepeltek, a Gyopárka tánccsoport tagjai szépen ropták a talpalávalót, és hogy ők se maradjanak le,
a Harsona zenekar gyerekfúvósai is
megmutatták a Mikulásnak és a ven-

dégeknek, hogy nem hiába zavarják
sok este a csendet hangszereikkel.
Bólogatott is a jó öreg, hogy ő ilyet
ritkán látott, pedig megélt jó pár évet,
talán még el is érzékenyült. Érthető
tehát, hogy nagy buzgalommal és
türelemmel osztogatta puttonyából
a sok szép ajándékot és dicséretet.
Munkája végeztével a jó öreg Mikulás visszakászálódott a járművére,

civil fórum

és hangos csengőszóval elvonult.
Az iskola lassan elcsendesedett, de
megmaradt a levegőben valami a
jól sikerült ünnep hangulatából. Köszönjük, Mikulás.
Mi, a Rió Ti-Tár tagjai külön köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
módon lehetővé tette, hogy újra elhozzuk a Mikulást és az őt körülvevő
hangulatot kis falunkba.

Pályáztak a civil szervezetek

Mikulásnak szól az ének
Zengő gyerekkórus hívta, várta
december 7-én délután a Mikulást
a tekerőpataki iskolában.
A Rió Ti-Tár Ifjúsági Egyesület
immáron hetedik alkalommal szervezte meg és támogatta a Mikulás
eljövetelét falunk iskolájába. Meg
is érkezett a fáradt öregapó, hó hiányában kocsiszekéren, és bizony
markos legények kellett neki segítsenek becipelni a sok-sok csomaggal
megpakolt zsákját az iskola tornatermébe. Miután köszöntötte az őt váró
gyerekeket, a Mikulás is bevonult,
elfoglalta jól megérdemelt székét,
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Gyergyóújfalu Község Önkormányzata 2014-ben is közzétette pályázati felhívását a civil
szervezetek számára. Kulturális

Civil szervezet

A tervezett rendezvény megnevezése

A rendezvény időpontja

1.

Sportklub Tekerőpatak
Kútfő

Sportvasárnap Kútfőben

2014. december

2.

Tekerői Gyopárkák

Karácsonyi várakozás
Karácsonyi rendezvénysorozat

2014. novemberdecember

3.

Katorzsa Kulturális
Egyesület

Ceppel- és Népzenészek Találkozója

2014. november 29.

4.

Eszterlánc Egyesület

„Ha nem repülsz, fuss!
Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz!
De bárhogy is legyen:
Mozogj!”

2014. december 18.

5.

Katorzsa Egyesület

Karácsonyi szavalóverseny

2014. december 19.

6.

Rió-Ti- Tár Egyesület
ProTekerőpatak
Egyesület
Cserkészliliom Egyesület

VII. Rió Mikulásjárás

2014. december 7.

Sífutóverseny

2014. december 28.

Körzeti téli tábor

2015. január

Kilyénfalvi Csipkebogyó
Kulturális Egyesület

„Minden jó, ha a vége jó!”

7.

9.

10.
11.
ajándékokat ki kell érdemelni. Jöttek
is sorra, a legkisebb óvodások, majd
az iskolások, hogy bebizonyítsák,

egyöntetűen pozitívan véleményezte azokat az Önkormányzat
kulturális szakbizottsága.
Nos, lássuk, milyen rendezvények lebonyolítására kértek
támogatást a civil szervezetek!

Sorszám

8.

természetesen a fő helyen, és érdeklődve nézte végig az óvodások és iskolások előadását, mert ugyebár az

és sportesemények lebonyolítására kérhettek támogatást
a községben bejegyzett egyesületek. A beérkezett pályázatok mindegyike megfelelt a kiírásnak, és az elbírálás során

12.

Aranyász Egyesület
Molnár Antal
Fúvószenekar
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Tekerőpatak

Óévbúcsúztató vigalom Kilyénfalván

2014. december 27.

Rendhagyó ünnepvárás Aranyász
módra – Régi ünnepi receptek gyűjtése,
gasztronómiai hagyományok felelevenítése,
ünnepi jótékonykodás

2014. december 10.

Nyílt nap szervezése

2014. december 27.

Kulturális program szervezése – Színdarab,
bál

2015. farsangja

Minden egyesületnek jó munkát, és ötletekben, tevékenységben gazdag, boldog új évet kívánunk!
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III. Gyergyóújfalvi Ceppel
és Népzenész Találkozó
Deák László

November 29.-én került megrendezésre a Lázár István
kultúrotthonban du. 3 órai
kezdettel a III. Gyergyóújfalvi
Ceppel és Népzenész Találkozó, amelyre meg voltak hívva a
régi ceppelesek, a környékbeli zenészek és a Cika zenekar.
Az előadáson látható volt egy
táncos-énekes, hagyományőrző betekintő a katonaéletbe,
amelynek a címe „Kelet felől
jön egy vonat”. Az előadásban
különböző tájegységekről való
táncok bemutatására került
sor a gyergyóremetei, gyergyószárhegyi, gyergyószentmiklósi és gyergyóújfalvi táncosok előasásában, melyet a
gyergószárhegyi Cika zenekar
kísért. Őket felkonferálta Danguly Ervin és Hunyadi László. Az előadásban gyergyói,
széki, mezőségi, kalotaszegi,
vajdaszentiványi és gyimesi
táncokat nézhettek meg, majd
Dénes Anita gyergyói és gyimesi népalokkal szórakoztatta a közönséget.
A gyergyóújfalvi ceppelt a Katorzsa néptáncegyüttes legfia-

talabb csoportja mutatta be, ezt
követően a Gyergyó-medence
népzenészei húzták a talpalávalót, majd a kis és nagy táncosok
egyaránt közös táncra hívták
meg a régi ceppeleseket és a
táncolni vágyókat. A néptáncot
kínálkodás kísérte és a Gyergyó-medence zenészei közös
muzsikálással zártak.
Az előadás végen táncház
vette kezdetét, ahol szintén a
Cika zenekar biztosította a jó
hangulatot.
A táncház keretén belül bemu-

tatásra került a Comunitas Alapítvány által megnyert pályázat,
amely népihangszer-vásárlásra,
-szállításra, plakátokra és étkezésre használódott fel.
Köszönetet mondunk támogatóinknak a rendezvény megvalósításáért, melyet a Comunitas
Alapítvány és a Gyergyóújfalu önkormányzata pályázatának keretén
belül szervezhettünk meg.
Külön köszönet a gyergyóújfalvi lakosoknak a támogatásukért,
és minden falustársnak áldott
ünnepeket kívánunk!

Zürichben is Márton Áron püspökre
irányult a figyelem
Varga Gabriella

Svájcban lezárta az általa szervezett Márton Áron-évet a Jakab
Antal Keresztény Kör.
„A Város és a Földkerekség minden templomának anyja és feje”, a
Lateráni Bazilika felszentelésének
ünnepén, november 9-én, vasárnap a Zürichben és környékén élő
magyar katolikusok figyelmüket
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Róma mellett Erdélyre is ráirányították: Isten Szolgája Márton Áron
püspökre emlékeztek és a boldoggá avatásáért imádkoztak. A Jakab
Antal Keresztény Kör által a nyugati
diaszpórában élő magyarok számára szervezett, egész éves, „Szórja
fényét a világon szerteszét” című
Márton Áron-emlékprogramsorozat
Svájcban egyúttal lezárult. A Zürichi
Magyar Katolikus Misszió tagjai kö-

rében a Winterthurerstr. 135. szám
alatti Szent István-templomban ünnepelt szentmisét a misszió vezetője, Vizauer Ferenc plébános és a
főcelebráns Vencser László mutatta
be. Szentbeszédében Ezekiel próféta szavaira utalva, aki könyvének
47. fejezetében a templomból fakadó, életet adó vízforrásról beszél,
hangsúlyozta: mindenkor a templom
jelentette a közösség létét és meg-
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maradását, ezért is olyan fontos számunkra a Lateráni Bazilika, Ferenc
pápa üzenete, irántunk tanúsított szeretete. Vencser László rámutatott: Isten Szolgája Márton Áron püspök is
mindig ragaszkodott Rómához. Vállalta a szenvedést, a börtönt, de nem
volt hajlandó a Szentszéktől elszakadni, az akkori állami hatalom nemzeti katolikus egyház megalapítására
vonatkozó elképzeléseit támogatni.
A folytatásban a szónok Szent Pál
apostolt idézte, aki a korinthusiakhoz
írt első levelének harmadik fejezetében a híveket Isten épületének, lelki
templomának nevezi: „Isten temploma vagytok, Isten Lelke lakik bennetek. […] Isten temploma szent, és az
ti vagytok.” Márton Áron is ilyen szent
templom volt, ő szentként élt a földön, ezért is várjuk a boldoggá avatását – fogalmazott Vencser László.
Végül az Evangélium (Jn 2,13–22)
szavát – mely szerint Jézus megtisztította a templomot a kereskedőktől
és pénzváltóktól, így szólván hozzájuk: „Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká” – úgy értelmezte, hogy
nekünk is óvnunk, vigyáznunk kell
templomainkat, ahogy Márton Áron
is védte az egyházközségek templomait a nehéz időkben. „Védte egyházát, népét a támadásokkal szemben.
Ezt köszönjük meg neki ma” – zárta
szentbeszédét a szentmise főcelebránsa. Az egyházközség zsúfolásig
megtelt közösségi termében a vendégek – Varga Gabriella és Vencser
László – rövid bemutatkozása után
Vörös Andrea könnyekkel küszködve tolmácsolta P. Bíró Antal OFM In
memoriam Márton Áron című versét,
majd a rendezvény házigazdája, az
aknasugatagi születésű, szatmári
egyházmegyés Vizauer Ferenc atya
gyertyát gyújtott szentelő püspöke
emlékére. Igen, szentelő püspöke,
hiszen 1972. április 9-én a gyulafehérvári székesegyházban Isten Szolgája Márton Áron szentelte pappá.
„Kis ember volt, de töretlen, lelkes
és hiteles. Karakán, gerinces ember
volt, akinek a meggyőződése és a
lelkiismerete soha nem volt árucikk.
Mindenki tudta róla, hogy meggyőződését, hitét és népét nem hagyja
cserben soha” – jellemezte a nagy
főpásztort Vizauer Ferenc, aki teoló-
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giai évekbeli emlékeit is felelevenítette: „Röviddel azután, hogy 1966-ban
jelentkeztem a teológiára, feloldották
a kegyelmes úr palotafogságát, és
az akkor bemutatott ünnepi szentmiséje volt az első alkalom, amikor sze-

hagyott, amit nem lehet elfelejteni
soha. Volt tekintélye, tisztelete és becsülete. Csak a legszebb szavakkal
és a legnemesebb érzésekkel tudtuk
megközelíteni, amikor megszólítottuk vagy rá gondoltunk – és ez máig

mélyesen láthattam. Óriási izgalommal vonultunk be mi, kispapok, több
mint százan, a székesegyházba. A
várakozásnak is volt egy különleges
izgalma, amikor pedig felbúgott az
orgona – az Ecce sacerdos magnus
– és Áron püspök megjelent, az leírhatatlan látvány, érzés és élmény
volt! Szinte bizsergett a lábunk és a
hátunk is libabőrös lett! Ezt az érzést
nem lehet leírni, ezt át kell élni. Ez a
hangulat egészen belénk ivódott és
a későbbiek során minden egyes
alkalommal megismétlődött. A hat
év alatt évente többször találkoztunk
vele különböző ünnepek, papszentelések alkalmával, és ez különös lelki
erőt adott nekünk. Sugárzó ember
volt, kegyelmet közvetített az Istentől,
és ez megerősítette hivatásunk tudatát. Tanított is minket, szociológiát
hallgattunk nála egy éven keresztül.
Nagyon komolyan készültünk ezekre az előadásokra, hiszen mindenki
restellte volna, ha feleléskor nem tud
számot adni a tudásáról. Számunkra ő valóban egy szent ember volt,
úgy néztünk rá, mint egy szentre.
Pál apostol azt mondja: „Szentek
legyetek!”, tehát minden keresztény
ember a szentség útját járja, de ő valahol elöl haladt ezen az úton. Akivel
találkozott, abban olyan mély nyomot

megmaradt.” Vizauer Ferenc szavai
után Vencser László is felelevenítette Márton püspökhöz fűződő személyes emlékeit, majd Cook Mizere
Emma szavalta el Dávid Erzsébet
Láttam a püspököt című költeményét. A szavalatot kérdés követte:
a jelenlévők közül valaki látta-e a
püspököt? A kilencvenhárom éves
Böröcz József, a Svájci Keresztény
Magyar Munkavállalók Szövetségének fáradhatatlanul tevékeny és
az összmagyarságot több mint fél
évszázadon keresztül óriási buzgalommal támogató elnöke elmondta:
többször is találkozott Márton Áronnal Gyulafehérváron. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy 1944ben, amikor százezreket deportáltak
haláltáborokba és üldözték a másként gondolkodókat, a kolozsvári
Szent Mihály-templomban elmondott
prédikációjában Márton Áron felemelte szavát a zsidók deportálása ellen. A zárszavak előtt Almási Tünde
előadásában hallgathatta meg a közönség Kiss Jenő Márton Áron című
versét, majd a rendezvény a nagy
püspök boldoggá avatásáért szóló
ima közös elmondásával ért véget. A
zürichi rendezvénnyel a Jakab Antal
Keresztény Kör által Isten Szolgája
Márton Áron püspökké szentelé-
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sének 75. évfordulója alkalmából
szervezett 2014. évi programsorozata befejeződött. Varga Gabriella
és Vencser László, a JAKK társalapító-társelnökei összegzésképpen
elmondták: elsődleges céljuk a nagy
püspök boldoggá avatását sürgető
ima elmondásának földrajzi kiterjesztése és képletesen szólva: felhangosítása volt. Az Ausztria, Kana-
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da, Németország és Svájc magyar
közösségeiben tartott programok
révén ez az esztendő valóban alkalmat adott arra, hogy Erdély határain
kívül is minél többen bekapcsolódjanak a fohász elimádkozásába,
mindamellett, hogy ezek a közösségek ünnepélyes keretek között
emlékeztek Erdély nagy püspökére, akik pedig eddig keveset tudtak

róla, most új ismeretekkel gazdagodtak. „Tapasztalat és meggyőződés alapján állítjuk, hogy ettől
az évtől világszerte sokkal több
nemzettársunk észleli majd azt a
fényt, amit Márton Áron, Erdély
nagy püspöke szór szerteszét – és
programsorozatunkkal éppen ezt
akartuk elérni” – zárták szavaikat
a JAKK vezetői.

Őrizzük meg a Karácsonyt!
Antal József, plébános

Kedves Olvasók, a karácsonyi
ünnepek hangulatában szeretném megosztani gondolataimat
önökkel, családjaikkal, szeretteikkel.
Selma Lagerlöf A szent éjszaka
elbeszélése alapján szeretném a
karácsony üzenetét közelebb hozni.
A szerző mélyen hívő, evangélikus
vallású, svéd írónő, aki csodálatos legendákat írt Jézusról, irodalmi
munkásságáért 1909-ben Nobel-díjat kapott.
A szent éjszaka elbeszélésében
megörökítette, hogy ő még kicsi
gyerek volt, a nagyanyja meg nagyon öreg, ahhoz hogy a család
többi tagjával elmenjenek a hajnali misére. Amíg otthon üldögéltek nagyanyja elkezdett mesélni.
Az első karácsony éjszakáján egy
férfi elindult, hogy tüzet kölcsönözzön. Házról-házra járt és mondta:
Jó emberek segítsetek rajtam. A
feleségemnek gyermeke született és tüzet akarok gyújtani, hogy
felmelegítsem őt meg a kisdedet.
De késő éjszaka volt, és mindenki
mélyen aludt. Senki sem válaszolt.
Az ember így mendegélt, amikor
a mezőn megpillantott egy kis tüzet, s abba az irányba ment. Egy
pásztor tüzelt, fehér juhnyája meg
ott pihent a tűz körül. A pásztor
lábánál három hatalmas komondor őrködött a nyáj felett. Amikor
a tüzet kereső férfi a közelbe ért,
a három hatalmas kutya szélesre nyitotta száját, mintha ugatni akarnának, de egy hang sem
hallatszott. Majd hozzá rohantak,
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az egyik kutya az ember lába, a
másik a keze, a harmadik pedig a
torka felé kapott, de a foguk nem
engedelmeskedett, s így az embert semmi baj nem érte.
A férfi a tűzhöz akart menni, de
a juhok olyan szorosan feküdtek
egymás mellett, hogy nem tudott

előbbre jutni. Ekkor egyszerűen
fellépett hát az állatok hátára, s
úgy ment a tűz felé. De egy állat
sem ébredt fel, de még csak meg
sem mozdult. „Miért nem mozdultak meg a juhok, nagyanyám?”–
kérdeztem. „Azt majd meghallod
nemsokára”-válaszolta, és folytatta. Mikor a férfi odaért a tűzhöz,
az öreg pásztor is felébredt, és
félelmében az idegen felé hajította hegyes botját, de a bot mielőtt
eltalálta volna, elkanyarodott tőle.
„Miért nem akarta a bot eltalálni
azt az embert?”– kérdeztem, de
nagyanyó tovább folytatta.
A férfi a pásztorhoz fordult, és

így szólt: „Jó ember, segíts rajtam
és adj kölcsön egy kis parazsat.
A feleségemnek gyermeke született és tüzet kell raknom, hogy
felmelegítsem őt meg a kisdedet.” A pásztor a legszívesebben
nemet mondott volna, de hirtelen
a kutyákra gondolt, melyek nem
harapták meg az idegent, meg a
juhokra, melyek nem ugrottak fel
és végül a botjára, amely elkerülte.
„Végy csak, amennyi kell!”–mondta az idegennek. A pásztor biztatására majd csodálkozására puszta
kézzel parazsat tett köpenyébe,
de a parázs sem a tenyerét nem
égette meg, sem a köpenyt. A
pásztor gonosz és haragos ember
volt, s mindezt látta és nagyon elcsodálkozott. Megkérdezte az idegent: „Minő éjszaka lehet ez, hogy
a kutyák nem harapnak, a juhok
nem félnek, a botom nem talál és
a tűz sem éget?” „Én nem mondhatom meg néked, ha magad nem
látod!”– mondta az idegen, és a
tűzzel elsietett, hogy minél hamarabb felmelegítse feleségét és
a kisdedet. Ennyi csoda láttán a
pásztor elhatározta, hogy az idegen után eredt, hadd lássa, kiknek
is viszi a tüzet. Fölszedelőzködött
és eljutott oda, ahol az idegen lakott. Nem kunyhó, hanem egy szegényes barlang volt, ahol feküdt a
felesége és a gyermeke.
A pásztor, bár kemény szívű volt,
úgy gondolta, hogy a zsákjában
levő puha, fehér báránybőrt az
idegennek adja, hogy azzal takarja be az alvó kisdedet. De alighogy megmutatta, hogy ő is tud
jószívű lenni, a szemei egyszerre
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fölnyíltak és olyant látott, amit eddig nem láthatott, és olyat hallott,
amit eddig nem hallhatott. Soksok örvendező, éneklő angyalt
látott, akik hangosan énekelték:
ma született nékünk a Megváltó,
aki a világot megváltja bűneiből.
Most aztán megértette, hogy miért
nem tehetett senki rosszat azon
az éjszakán. Úgy megörült, hogy
felnyíltak szemei, hogy nyomban
térdre borult és úgy adott hálát az
Istennek.
Ekkor nagyanyó kezét a fejemre
tette és így szólt: „Amit ez a pásztor látott, azt mi is megláthatjuk.
Emlékezz erre vissza, mert ez
igaz, mint ahogy én látlak téged
és te látsz engem. A legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen,
amely meglátja az Úr dicsőségét.”
Zaklatott életünkben csodálatos
megpihenést, lelki felüdülést jelent
a karácsony. Ilyenkor évről-évre
elemi erővel tör fel szívünkből az
örök karácsonyi vágy, amit Ady így
fogalmazott meg:
Bántja lelkem a nagyváros
durva zaja,
de jó volna ünnepelni odahaza.
De jó volna tiszta szívből
Úgy, mint régen, fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent elfeledni.
De jó volna
Játszadozó gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermekszívvel
A világgal kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Karácsony-ünneplésünk azonban nagyon sokszor elsikkad már
a lázas, kimerítő előkészületeknél, megreked a külsőségeknél,
a szokásoknál, a külső jeleknél.
Az igazság az, hogy gyönyörű
karácsonyi szokásaink vannak:
karácsonyfa-állítás,
ajándékozás, betlehemi jászol. De minden
jel, minden külsőség, minden
szokás mögött a tartalmat, az
igazságot, a lényeget kell keresnünk. A lényeg pedig Jézus

Krisztus, Ővele kell Karácsonykor találkoznunk.
Kérjünk hát a karácsonyi időben kegyelmet, hogy a külső
jelek segítsenek közelebb karácsonyi örömünk szerzőjéhez, a
Földre szállott Istenhez, Jézus
Krisztushoz.
1. Karácsonykor zöld fenyő díszíti templomunkat, szobánkat.
Rajta gyertya fénye világít.
A zöld fenyő és a gyertyaláng
emlékeztet minket a keresztény
reményre. Arra a reményre,
amely a legnagyobb földi kincsünk, s amit a Szentírás így
fogalmaz meg: „Megjelent közöttünk a mi jóságos Istenünk irgalma és szeretete” (Tit 3,4). Jézus
Krisztusban maga Isten sietett
segítségünkre, aki szegénnyé
lett, hogy az embert gazdagítsa;
aki gyermekké lett, hogy mindenki irgalommal közeledhessék
feléje; aki a földre szállott, hogy
minden jóakaratú embert égi dicsőségbe emeljen.
Legyünk boldogok, Testvérek,
a karácsonyi hit birtokában, és
próbáljuk meg ezt a fényt tovább
sugározni, próbáljuk meg ezt az
örömet mások szívébe is belopni,
próbáljuk meg majd az ünnepek
elmúltával is ezzel a karácsonyi
örömhírrel kezdeni minden fárasztó munkanapunkat, hétköznapunkat.
2. A másik karácsonyi szokás:
az ajándékozás.
Ez a lelki gazdagság jele. Az
ajándékozással sok embernek
sikerül igazi boldogságot okozni.
De ne elégedjünk meg ennyivel.
Gondoljunk arra, hogy Isten
szent Fiát ajándékozta nekünk:
„Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte”
(Jn 3,13). Mi mit adunk ennek a
nagy ajándékozónak, Istennek?
Mennyi szeretet jut a mi részünkről Annak, akitől minden szeretet
származik? Mivel tanúsítottam
ezen az ünnepen Isten iránti szeretetemet?
És gondoljunk arra is, hogy ne
csak apró tárgyakkal ajándékozzuk meg egymást és ne csak
karácsonykor, hanem ajándékoz-
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zuk meg egymást szünet nélkül
önmagunkkal, barátságunkkal,
szeretetünkkel, őszinteségünkkel, kedvességünkkel, türelmünkkel, megbocsátásunkkal, igazi
keresztény testvériségünkkel.
3. A harmadik jelkép: a betlehemi jászol.
Ott van minden templomban.
Szegényes istálló, benne szalmán didergő gyermek. Mit jelent
ez a jelkép?
Azt, amit Pál apostol így fejez
ki: „Jézus Krisztus, habár Isten volt, Istenségét nem tartotta
olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem
kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és mindenben hasonló lett hozzánk, emberekhez, a
bűnt kivéve.” (Fil 2,7).
Értünk, megmentésünkért vállalta az emberi természettel járó
összes nyomorúságot, és ami
a legfőbb, kivétel nélkül minden
emberért vállalta: szegényért és
gazdagért, szolgáért és királyért,
fehér emberért és a színes bőrűért egyformán. Ez talán a betlehemi jászol legfőbb tanítása.
A jelképes jászol előtt - s ez
talán az egyetlen ilyen hely a világon -, nincs különbség ember
és ember között, itt nem részesítenek senkit jogtalanul előnyben,
itt nem taszítanak senkit félre, itt
csak egyfajta lény van: halhatatlan lélekkel bíró ember, aki megváltásra, vigaszra, segítségre,
megmentésre szorul, itt minden
jóakaratú ember találkozhat Istenével, részesülhet a karácsonyi
örömben. Reményik Sándor írja:
„Hamvas, szürke, felhős karácsonyi
égbolt,
Mikor még reám is vígsággal borultál,
Ki tudod, mi rég volt.
Amikor még hittem szent varázslatodban,
S mosolygós jöttödkor rebegő ajakkal
Hálaimát mondtam.
Hittem, hogy napodon nem árva az
árva,
Hittem, hogy ráborulsz omlatag
kunyhókra,
S fényes palotákra.
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De most annyi büszke, gőgös arcot
látok,
Akik hitetlenül gúnyolják s kacagják
Az egész világot.
Karácsony! Karácsony! Elveszett
varázsod,
Mert a gőgös ember a hitetlenségnek
Ösvényére hágott.
Hitszóró sugárral borulj ránk, Karácsony,
Imádságfakasztó szikrát dobj a szívbe!
Szállj át a világon,
Hogy a jászol előtt a porba omolva
Imádkozzon újra az árva, az özvegy,
A gazdag, s a szolga.”
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Köszönjük meg a betlehemi jászol tanítását. Azt, hogy Jézus
Krisztus, az Üdvözítő mindan�nyiunké: „az árváé, az özvegyé, a
gazdagé s a szolgáé”. Tehát mi,
akik együtt ünneplünk, összetartozunk. S az ünnep hangulatában
azt is kérdezzük meg magunktól:
vajon ezt mutatja-e az életünk is?
Vajon az a tény, hogy egyazon hittel, egyazon reménnyel álljuk körül
a betlehemi jászolt, vajon ez a tény
rádöbbent-e bennünket sürgető kötelességeinkre, mulasztásainkra,
amelyek a testvéri szeretet terén
terhelik lelkiismeretünket?
Ünnepeljük hát öntudatosan a

karácsonyt. A kedves, vonzó jelképek mögött találjunk rá a lényegre,
Krisztusra is.
Öntudatosítsuk szívünkben az
Ő örömhírét, a Karácsony igazi
üzenetét, és őszinte szívvel imádkozzuk:
„Urunk Jézus, hálás szívvel, életünkkel magasztalunk nagy szeretetedért. Bárcsak rádöbbenne már
a világ, hogy csak te tudsz segíteni
bajainkon. Bárcsak tudnánk a családjaink, hogy Tőled kapják a béke,
a szeretet, az egyetértés ajándékát.
Urunk, Jézus Krisztus, adj békességet, lelki örömet, boldog ünnepeket minden jóakaratú embernek.”

KIS LENGYEL KÖRÚT
Szent II. János Pál pápa nyomában
2015. április 19-24.
Április 19 - 1.nap: Indulás este,
folyamatos utazás az éjszaka folyamán rövid pihenőkkel, Magyarországon át Szlovákiába, érkezés a
történelmi magyar Kassába a reggeli
órákban. (első éjszaka nincs szállás)
Április 20 - 2.nap: A kávézás után
városnézés Kassán: Domonkos
templom, Ferences templom, Orbán
torony. Továbbutazás Lőcse városába. Városnézés: főtér, a Szent
Jakab-templom az egykori Magyarország egyik legszebb temploma.
Tovább utazunk a déli órákban Poprádnál át a magas Tátrán. Szállásunk ezen az estén a lengyel Tátra
területén, egy klimatikus gyógyüdülőhelyen, Zakopaneban lesz. Vacsora után séta a belvárosban.
Április 21 - 3.nap: Megcsodáljuk
Zakopane büszkeségét Európa legszebb fatemplomát amit a helyiek
hálaként építettek, hogy Szent II. János-Pál pápát nem találta szíven a
golyó a merényletben. Innen továbbutazunk Wadowicéba, Karol Wojtila szülővárosába megismerkedünk
Szent II. János Pál pápánk életútjával, fontos helyszínekkel. A szülőházában múzeumot rendeztek be.
(A Múzeumot csoportosan nem lá-
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togatjuk meg, egyénileg lehetséges,
de akkor lemaradnak az auschwitzi
programról) Délután történelmi vis�szatekintés Auschwitzban: az egykori tábor területén a múzeumokban, a
magyar barakkban. Szállások elfoglalása Krakkóban, vacsora.
Április 22 - 4.nap: Délelőtt a lengyel kulturális fővárosban: Lagiewniki-Isteni Irgalmasság Bazilika,
Szent Fausztina nővér sírja, séta a
Wawel várnegyedben, belvárosában
a Posztó csarnok, Mária templom.
Déli órákban Czestochowába utazunk- Jasna Góraa „fényes hegy”,
itt a nagy tiszteletű fekete madonna
szobor található, ahol a magyarok
által alapított pálos rend tagjai teljesítenek szolgálatot. Európa egyik
leglátogatottabb Mária-kegyhelye. Itt
lesz magyar szentmise. Este szállás,
vacsora Krakkóban.
Április 23 - 5.nap: Utazunk Miskolctapolca irányában, érkezés a délutáni órákban. Délután fürdés a híres
Miskolctapolcai
barlangfürdőben.
Este szállás Miskolcon, vacsora és
borkóstoló J.
Április 24 – 6. Nap: Reggeli után indulás haza, rövid megállókkal, pihenőkkel, vásárlási lehetőséggel. Haza
érkezés az esti órákban.

SZERVEZŐ: ANTAL JÓZSEF – tekerőpataki plébános. Jelentkezni
2015 február 10-ig az előleg befizetésével. A zarándoklat - kirándulás
ára: 260 euró két részletben: 100
euro. 2015. február 10-ig (a jelentkezéssel), 160 euro 2015. Március
31-ig.
TEL: 0740-228696
EMAIL: zseklel@yahoo.de
Az ár tartalmazza: az utazást kényelmes autóbusszal, a magyar idegenvezetést, szállás kétágyas (vagy
igény szerint hármas szállodai szobákban) reggelit-vacsorát, belépőket, valamint a Miskolctapolcai barlangfürdő belépőjét. Az ár nem tartalmazza az egészségügyi biztosítást.
Szent II. János Pál pápa – könyörögj
érettünk!
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Decemberi legendák és mítoszok
Elekes Dániel László

Sokan nem is tudják már, honnan ered a Mikulás-hagyomány.
Felnőtt fejjel már csak arra emlékszünk ma, milyen érzés volt
várni rá, majd örömmel meglesni,
mit tett az olyan nagy gonddal kifényesített csizmába, cipőbe. Én
is mindig a legnagyobb cipőmet
fényesítettem tükörré a Mikulásra várva. Ennek a hagyománynak
is több eredete van, így beszélhetünk északi hagyományokról,
amelyek pogányok, illetve déli
eredetű szokásokról, amelyek
már keresztények.
Szent Miklós püspök, aki állítólag
egy igazi szakállas öregember volt,
életét a jócselekedeteknek szentelte. Nem a szokásos fehér prémes
bundában, mint az akkori vallási
nagyságok, hanem vörös palástban
járta csendben a várost, s adakozott
a szegényeknek, figyelte, hogy kinek
mire van szüksége. Kevés a hitelesnek tekinthető történeti adat, hiszen
a közel kétezer év nagyon elkoptatja
a legendákat. Aztán oly sok mozgalmas történetet ismerünk a szent
püspökről, akiről a hagyomány olyan
tisztelettel beszél, hogy népszerűségben, bensőséges tiszteletben és
életszerűségben alig találjuk párját
a szentek között. Életrajz, amely a
történettudományt is kielégítő pontossággal mondaná el Szent Miklós
püspök életét, nincs birtokunkban,
s a későbbi források adatai sem
megbízhatóak, ezért alakját, tetteit a
szájhagyomány örökítette meg, mint
tudjuk nem teljes megbízhatósággal.
Krisztus után 245 körül kis-ázsiai
Anatóliában, Patara városában született, egy nagyon gazdag család
gyermekeként. Már gyermekkorában árvaságra jutott. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanításának
szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Emberszeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. 52
évig volt püspök, de a gyerekekkel,
emberekkel való törődése miatt an�nyira megszerették, hogy nem csak

püspöküknek, hanem vezetőjüknek
is tartották. Vagyonát a gyerekek és
az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép
között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes
egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembekerült
az Egyházzal, halála után ezért az
engedetlenségért egy időre ki is tagadták az Egyházból!
Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt
a legendája alapjául szolgáló eset
is. A kolostor szomszédságában élt
egy elszegényedett nemesember,
aki úgy elnyomorodott, hogy betevő
falatra is alig futotta. Három férjhez
menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el
magát rabszolgának, hogy tudjon
segíteni a családon, illetve hogy a
másik férjhez tudjon menni. Ekkor
ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Vis�szasietett a templomba, egy marék
aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy
keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor
látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik
évben ezen a napon nagyon hideg
volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott
tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor
tette harisnyáját a kandalló szerű
tűzhelybe száradni, és az pont bele
esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, mivel mindig ilyenkor
télen történtek ezek a csodák, hogy
maga a Tél-Apó jön el ezekkel az
ajándékokkal a hó borította Taurus
hegyről. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga
Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb
lánynak bedobott kendőben volt
egy olyan arany, amit a helyi arany-

kereskedő előzőleg adományozott
Miklós püspöknek egy szerencsés
üzletet követően. Ezt felismerve már
mindenki tudta, hogy ki a titokzatos
segítő! De kiderült ez abból is, hogy
december 5-én, névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért
az adakozásaiért a nép elnevezte
„Noel Baba”-nak, ami azt jelenti,
hogy „Ajándékozó Apa”.
A karácsonyi gyertya legendája
Sok sok évvel ezelőtt egy ausztriai
faluban élt egy suszter a családjával. Bár nagyon szegények voltak,
mégis megosztották másokkal, amijük volt. Minden éjszaka egy gyertyát tettek a házikójuk ablakába,
hogy hirdesse az arra járó szállást
kereső vándoroknak a vendégszeretetüket.
Egyik éveben háború és éhínség sújtotta a falucska lakóit. Valamilyen titokzatos oknál fogva ez a
suszter és a családja kevesebbet
szenvedett, mit a szomszédjaik. A
karácsony éjszakája előtti estén a
falubeliek összegyűltek, hogy megtárgyalják ezt a különös helyzetet.
„Van valami különleges dolog a
suszter és a felesége körül” mondta
az egyik falusi. „Mindig elkerüli őket
a szerencsétlenség. Mit tesznek,
amit mi nem? Tegyünk mi is egy
gyertyát az ablakunkba. Talán ez
meghozza a szerencsénket.” Azon
az éjszakán minden házban meg�gyulladt a gyertya lángja, és égett,
míg a felkelő nap sugara be nem
világította a falut. És csodák csodája, azon a hajnalon egy futár hozta
a várva várt béke hírét. A falubeliek
imádsággal adtak hálát Istennek a
békéért, és megfogadták, hogy minden karácsony este gyertyát gyújtanak köszönetük jeléül.
Karácsonyi babonák
Karácsony éjszakájának mindig
nagy jelentőséget tulajdonítottak.
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Ősidők óta úgy vélik az emberek,
hogy amit ekkor kívánnak, az valóra
válik. Így rengeteg babona is kötődik
ehhez az estéhez, mellyel a szerencsét és a gazdagságot próbálták
megidézni, a rosszat pedig elűzni.
Kevesen tudják, de a fenyőfát csak
karácsony napján kell bevinni a lakásba, mert ha hamarabb tesszük,
akkor kapzsiságunkkal felhívjuk az
ártó szellemek figyelmét. Az ajtó fölé
akasztott friss fagyöngyöt látva azonban visszafordul minden szellem és
rosszakarat. Érdemes egy évig ott is
hagyni.
Ha karácsony estéjén gyertyát teszel az ablakba, és hagyod leégni,
magadhoz vezeted a jószerencsét.
Ezen a napon öltözz a legszebb
ruhádba, hogy így biztosítsd a család békéjét. De ne viselj semmi újat,
mert az balszerencsét hoz. Felejtsd
el a kölcsönkérést és a kölcsönadást,
ami szintén elviszi a szerencséd.
Aki karácsonykor babot, borsót,

tököt vagy mákot eszik, az sok pénzhez jut. Aki pedig halat falatozik, az
úgy fog előre haladni a karrierjében,
mint amilyen sebesen a hal úszik a
vízben. Ha a megtisztított hal pikkelyét a pénztárcájába teszi, akkor gazdagság is vár rá a következő évben.
Régen a megterített karácsonyi
asztal alá gabonaszemeket helyeztek, hogy így biztosítsák az eljövendő év jó termését és bőségét. Süss
a karácsonyi süteménybe pénzérmét vagy gyűrűt. Akihez a pénzzel
töltött sütemény kerül, az anyagiakban mindent elér, amit szeretne, aki
pedig a gyűrűt találja meg, a munkában és a szerelemben lesz szerencsés. De a vacsora előtt semmiképp se kóstolgassátok a desszertet, mert azzal elvágjátok a szerencsét. Ha már mindenki jóllakott és
elhagyta az asztalt, akkor is hagyj
egy kis kenyeret az asztalon, hogy
bőségesen legyen mit enni a következő évben. Éjfélkor azért még

egyetek egy almát, ami jó egészséget hoz majd. A karácsonyi asztalról összesöpört morzsát nehogy
kidobd az ünnepek vége előtt, mert
megóvja a ház népét a betegségektől. A szemetet egyébként sem
ajánlatos kivinni a házból, ugyanis
a szeméttel együtt a szerencse is
távozik. A néphit szerint söprögetni
is csak az asztal alá szabad.
Karácsonykor ne hagyd a munkát
másra: a következő évben többszörösen kell majd visszaadnod.
Nagyon sok babona és mítosz
fűződik a decemberi ünnepekhez
is, sokan még mindig vallásosan
betartják ezeket. De az igazság az,
hogy ha odafigyelünk egymásra és
mindent megteszünk a mellettünk
levőért, az ünnepi hangulat magától jön. Nem beszélve a szerencséről és a boldogságról. Bevált módszer...
Kellemes karácsonyt és boldog
új évet kívánunk!

200 éve született Gábor Áron
Húszár Zoltán

„Bátorság ad erőt, pályán a gyáva hanyatlik,
Bátran lépj, hogy utóbb fény koszorúzza fejed!”
Kölcsey Ferenc
A himnusz szerzőjének szavai
Gábor Áron életére különösen
találóak. Az ágyúöntő mester reménytelen helyzetben vállalta a
helytállást, hogy neve mindörökre bekerüljön emlékeink közé.
Gábor Áron a háromszéki Berecken látta meg a napvilágot 1814.
november 27-én székely határőrcsaládban. A határőrség megpecsételte
életét, mivel a kötelező katonaságot
nem tudta elkerülni. A csíksomlyói
ferences gimnáziumot a katonaság
miatt nem végezhette el.
1831-től a kézdivásárhelyi 2. székely határőr gyalogezrednél szolgált,
itt tehetséges tüzérnek képezték ki.
1840-től egy pesti tüzérezredhez került, majd Bécsben az ágyúgyárban
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is szolgált. Jelentkezését a továbbképzésre elutasították, így leszerelt,
majd öccse helyett újra bevonult, de
ekkor sem sikerült tovább képeznie
magát, így 1845-ben végleg leszerelt. Leszerelése után leginkább „ezredesként” tevékenykedett, malmot,
szekeret készített, de kenyerét asztalosként kereste.
A szabadságharc kitörése után
1848 októberében a fegyverhiány
miatt a székely nemzetgyűlésen már
felvetette az ágyúöntés lehetőségét.
Az ágyúk hiánya ugyanis leküzdhetetlen hátrányt jelentett a császári
erőkkel szemben. Ám elképzelését
ekkor még senki nem támogatta.
A lehetőség az ágyúk öntésére
Háromszék önvédelmi harcának
megszervezésekor nyílt. A sepsiszentgyörgyi népgyűlésen hangzott
el 1848 novemberében a híres „Lészen ágyú” kezdetű beszéde. Két héten belül hat ágyút ígért Gábor Áron
és saját magát ajánlotta céltáblának,
ha az ágyúi célt tévesztenének.
Az ágyúk öntéséhez a vason kívül

harangokat és különböző réztárgyakat is felhasználtak. Az ágyúöntést
decemberben Badvajról Kézdivásárhelyre költöztették a Thuróczy-féle
műhelybe. Az itt öntött ágyúk számát
60 és 90 közé teszik. Gábor Áron
ágyúi mellé tüzéreket is képeztek ki.
November 30-án az első hidvégi ütközetben az ágyúknak köszönhetően győzni tudtak az osztrákok felett.
Az erőviszonyok az ágyúknak köszönhetően némileg kiegyenlítődtek.
December 24-én a második hidvégi
ütközetben azonban az osztrákok
kerekedtek felül, de békekötésre
kényszerültek. Gábor Áron ágyúinak
átadását feltételként szabták meg,
de a székelyek vonakodtak teljesíteni
a feltételeket. Az általános harci helyzet kedvező fordulatának köszönhetően január 15-én a székelyek felmondták a békét, és újra megkezdődött az ágyúöntés. Gábor Áront tüzér
őrnagyá léptették elő. Májusban a
magyar honvédelemmel egyeztettek, és újabb fegyverek gyártására
kaptak támogatást. Időközben az
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orosz segítséggel egyesült osztrák
haderő újra betört Háromszékre, és
június 24-25-én elfoglalták Sepsiszentgyörgyöt és Kézdivásárhelyt.
Július 2-án a székely haderő Uzon
és Kökös között visszaszorította az
ellenséget a csatában, azonban Gá-

bor Áron is elesett. Azon a napon a
harmadik lovon ült már, személyesen irányította a tüzérséget és valószínűleg felhívta magára az ellenség
figyelmét. Állítólag egyszerre több
ágyút is elsütöttek rá. Az ágyúöntés
szenvedélyes mestere ágyúgolyó ál-

sulivilág

tal hunyt el.
Halálát a csata közben elhallgatták. A csata a székelyek győzelmével végződött. Holttestét először
Uzonba vitték, majd Eresztevényben
temették el. Végső nyughelye most
is ott található.

Beavattuk a gólyákat
Máté Hajnal

Az ötödik osztályosok életében
mindig nagy kihívást és változást
jelent a felsőbb osztályokba, a nagyok közé való belépés. Ennek a
folyamatnak egyik fontos állomása a gólyabál, melyet iskolánkban
már hosszú évek óta megszervezünk. Nem volt ez az idei tanévben sem másként, hiszen már
november elején megrendezésre
került ez az esemény.
VIII. osztályos diákjaink már hetekkel a rendezvény előtt szervezkedni
kezdtek. Jelentős segítséget kaptak
osztályfőnökeiktől, Simon Katalintól
és Szőcs Hajnalkától, akiknek az
odaadó munkája révén jöhetett létre
a gólyabál. Ezúton is köszönjük munkájukat.
A kis ötödikeseket számos próbának vetették alá, melyek közt volt

ügyességi próba, kreativitást, elméleti tudást, illetve jó mozgáskészséget igénylő feladat is. A nyertes
gólyapár végül Elekes-Köllő Jenő és
Elekes Timea lettek. Második helyen
Simon Tamás és Balla Bernadett végeztek, míg a harmadik hely Mihály-

deák Attiláé és párjáé, Elekes-Józsa
Martináé lett.
Az rendezvény nagyon jó hangulatban telt el, a nézők és versenyzők
egyaránt jól érezték magukat. Reméljük, hogy ez az elkövetkezendő
tanévben is így lesz majd.

Együtt az iskoláért
Máté Hajnal

Az iskola életében nagyon fontos, hogy a pedagógusaink és
diákjaink közötti viszony mindig
közvetlen, őszinte, családias legyen. Ennek a kapcsolatnak a
létrejöttéhez, és ápolásához nagy
mértékben hozzájárul a gyerekek
szüleivel való pozitív kapcsolat kialakítása és annak fenntartása is.
Ezt a tényt szem előtt tartva szervezte meg iskolánk vezetősége a
tanév első felében azt a közös munkát, melynek keretén belül a központi
iskolában, illetve a többi egységben
is a szülők segítségével sikerült elrakni az intézmény télire szánt tűzifáját. Ez jelentős segítség volt a szülők

részéről, hiszen a segítségnyújtásuk
révén sokkal rövidebb idő alatt fejeződhetett be a munka.
Ezúton szeretnénk megköszönni
minden kedves szülőnek, aki szíveskedett eljönni, és idejét ránk áldozva
segített az iskolának abban, hogy a

gyermekek számára a téli hidegben
fűtést, meleget biztosítsunk.
A köszönetnyilvánítás mellett
ugyanakkor az iskola vezetősége,
illetve minden munkatársa kellemes
karácsonyi ünnepeket kíván a község minden lakója számára!
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Fürkész helyesírási verseny
Újfaluban
Máté Hajnal

A Fürkész helyesírási verseny
országszerte az egyik legismertebb vetélkedő, melynek körzeti
szakaszát idén az Elekes Vencel
Általános Iskolában szerveztük
meg. A verseny december 6-án került megszervezésre, amikor is ös�szesen 215 III. illetve IV. osztályos
diák érkezett hozzánk a környék
számos iskolájából, hogy megmérettessenek. Körzeti versenyfelelősként Deák Éva tanítónéni minden
tőle telhetőt megtett, hogy a verseny
a lehető legjobb körülmények között
bonyolódhasson le. Sok szervező

munkája meghozta gyümölcsét, hiszen a rendezvény során minden a
legnagyobb rendben volt.
Kis diákjaink is nagyon jól teljesítettek, hiszen a következő, vagyis a
megyei szakaszon iskolánk több tanulója is képviselni fogja az intézményünket: I. illetve II. osztályos tanulóink közül Simon Petra (I. osztály),
Nagy Kriszta (I. osztály), Gál Ödön
(I. osztály), Simon Balázs (I. osztály),
Szabó Kata (II. osztály),Erdős Andrea (II. osztály),Czirják Gergő (II. osztály), Czirják Zalán (II. osztály). Ezek
a tanulók Csata Jolán, Szabó Tünde,
Egyed Márta, illetve Oláh Annamária
tanító nénik segítségével készültek a

versenyre. A III. illetve IV. osztályból
Bálint Hilda III. osztályos tanuló jutott
tovább Kilyénfalváról, akit Barabás
Adél tanító néni készített fel, illetve
Szász Anita, Szabó Bence, Czirják
Dorottya Újfaluból Fákó Hajnal tanító
néni felkészítésével.
Köszönjük a támogatóknak a verseny megszervezésében nyújtott
segítséget: Elekes Vencel Általános
Iskola, Tekerőpataki Közbirtokosság
és egy jóakaró ember. Ugyanakkor
köszönjük a kollegák önzetlen segítségét is!
Gratulálunk a továbbjutóknak, és
izgulunk értük, hogy a továbbiakban
is ügyesek legyenek.

A kirándulástól a hópehelytáncig
Gál Katalin

A tanév kezdetétől mindössze
három hónap telt el, de a kilyénfalvi iskola életében rengeteg
eseményre került sor, amely a tanulás mellett gazdagabbá, gyümölcsözőbbé varázsolta a hétköznapokat.
Az ősz erdei kirándulással indult,
a szülőkkel közösen Kicsiponkra
és Nagyponkra látogattak a gyerekek és a pedagógusok. Október
24-én került megrendezésre a Termésnap, amely a kedvezőtlen időjárás ellenére szekerezéssel indult.
A népviseletbe öltözött gyerekek
énekelve szekereztek végig a falu
utcáin, majd miután visszatértek az
iskolába, a rendezvény a termések
megszentelésével folytatódott. Az
ünnepről nem maradhatott el a tánc
sem, az iskolások és óvodások is
bemutatták szüreti táncaikat. A vigalom után mindenki megtekintette
a termésekből készült ötletes bábuk
kiállítását, és ezt követően a közös
ebéd zárta az eseményt. A héjában
főtt krumplit mindenki nagy étvág�gyal fogyasztotta, majd csemegeként szőlő került az asztalra. Nem
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„Csak tiszta forrásból”
Kolumbán Csilla

„Csak tiszta forrásból” népdalvetélkedő első dobogós versenyzője a Tekerőpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola
Idén XVI. alkalommal szervezte meg a „Csak Tiszta Forrásból”
Alapítvány a népdalvetélkedőt
Gyergyószentmiklóson a Salamon
Ernő Líceum dísztermében. Három szakember értékelte a népdalénekeseket: dr. Szalay Zoltán,
Gál Kata, valamint Györfi Erzsébet
népdalénekes.
Iskolánkból négy egyéni versenyző nevezett be: Bernád Ildikó, Fodor Boglárka, Fórika Dóra,
György Eszter, valamint az V-VIII.
osztályosok népdalcsoportja. Az
egyéni versenyzők közül György
Eszter VI. osztályos tanulónk , valamint a népdalcsoportunk kapott
I. helyezést. Az Elekes Vencel Iskolából Dénes Anita egyéni ver-

senyzőként indult, és ő is továbbjutott a döntőbe Csíkszeredába.
Öt körzetben (Gyergyóban, Felcsíkon, Alcsíkon, Gyimesben, Udvarhelyszéken) is megszervezték a
versenyt, és a legjobbak jutottak
tovább november 27-én Csíkszeredába a döntőbe.
A döntő a Márton Áron Gimná-

zium Nyírő József Díszteremben
került megszervezésre. Nagy
meglepetésünkre a tekerőpataki
diákjaink itt is I. helyezést értek el
a dalcsoporttal, György Eszter pedig dicséretet kapott, a negyedik
lett.
Lányok, köszönöm kitartásotokat, jókedveteket!

Szent Erzsébet Öregotthon
Kolumbán Csilla

csak a gyerekek mulattak az őszi
betakarítás örömére, az október 25én tartott Szülők Bálja is sikeresnek
bizonyult, minden jelenlévő jól érezte magát.
Az adventi időszak beköszöntével
úgy az iskolások, mint az óvodások
lázasan készülődtek a karácsonyra, ennek eredményeként egy hangulatos karácsonyi köszöntőműsor
született: az iskolások karácsonyi
verseket, énekeket, jelenetet és
gyertyás táncot mutattak be, míg az

óvodások a karácsonyi jelképekre
emlékeztettek a Karácsonyi készülődés című jelenettel, majd ünnepi
verseket, énekeket és Hópehelytáncot adtak elő december 18-án.
A felsorolás nem teljes, még
számtalan tevékenység zajlott a kis
iskolában (úszás, múzeumlátogatás, helyesírási versenyre való felkészülés stb.). Úgy gondolom, hogy
lelkiekben igen gazdag óévet búcsúztathatnak az intézmény munkatársai és a gyerekek egyaránt.

A Tarisznyás Márton Általános
Iskola furulyásai évek óta látogatják a Szent Erzsébet Öregotthont, hol pásztorjátékkal, hol
egyéb jelenettel örvendeztetik
meg az otthon lakóit.
Idén az ötödik osztályosok egy
legendát tanultak be Szent Erzsébetről, és november 19-én
megpróbáltuk egy kicsi időutazásra meghívni azokat a betegeket, akik erre szívesen vállalkoztak. Majd furulyásaink, népdalosaink népdalokkal kedveskedtek. Volt közös éneklés is,
közös étkezés, szoba- látogatás.
Az ajándékozás sem maradt el,
egymásnak örömet szereztünk
apró figyelmességekkel.
Nagyon sok gyerek és idős
szemében örömkönnyek csillogtak. Szorítottuk egymás kezét.
Beláttuk, hogy az otthon egyik

célja: biztonságos öregkor biztosítása azok számára, akik már
nem képesek az öregség tudatával egymaguk megküzdeni.
Családias hangulatot, biztonságos testi és lelki gondoskodást
biztosítanak az itt élőknek. Az
otthonban nagy hangsúlyt fek-

tetnek az idősek lelki ápolására,
van saját kápolnájuk, rendszeres programjuk.
Sütő András soraival egyetértve vallom „Önmagát becsüli
meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi, hogy a
világ nem vele kezdődött.”
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Adventi örömök
György Gizella, óvónő

Az adventi időszak várakozással van tele. Az újfalvi 1-es számú óvoda óvodásai, akárcsak a
többi gyerekek, nagy izgalommal készültek, várták a Mikulást
december 5-én.
A Mikulás-járás minden évben
nagy élmény, mert vidámság,
öröm jellemzi az eseményt.
Tele kíváncsisággal, vágyakkal
rajzoltak és tanulták a verseket,
énekeket. A Mikulásnak is ügyesen elmondták, amit tanultak, és
jutalmul csomagokat vehettek át.
Advent idején előtérbe kerül a
szeretet, a figyelmesség.
Az óvodások jelenlétükkel, Mikulás-műsorukkal tették meghittebbé a Szent Erzsébet Öregotthon lakóinak az ünnepét.
A magány fölé szerettünk volna hajolni, mert idővel mindenki
megfárad az élet terhe alatt. Jól
esik a figyelmesség, a jó szó, a
tisztelet.
Adventben szokás az adományozás. A szülők mézeskalács

házikót és adventi koszorút készítettek és vittek az időseknek.
A gyerekek rajzaikkal kedveskedtek. A látványtól, a meghittségtől
sok könnyes szem csillogott. Próbáltuk a szimbólumok által ünnepélyesebbé tenni a találkozást.
Iskolánkat, óvodánkat képviseltük
olyan helyen, ahol igazán vártak.
Úgy érzem, hogy kölcsönös lelki

feltöltődést jelentett minden jelenlévőnek az együtt töltött idő.
Iskolánk igazgatója, Elekes-Köllő Tibor biztosította a gyerekek
szállítását. Köszönet érte.
A Barázda olvasóinak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket kívánunk.
A karácsony hite és fénye adjon
erőt az új évre!

Nem könnyű tudatos vásárlónak
lenni, hiszen egy szál magunkban állunk szemben a cégekkel,
melyeknek az a célja, hogy minél
több terméket megvásároltassanak velünk. Nagyon sok fronton
igyekeznek nagy hatással lenni
ránk.
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A Tarisznyás Márton Általános
Iskolában ilyen céllal választottuk a
Hangyasuli Zöld Székelyföld Egyesület felajánlására a több előadás
közül ezt a témát: Tudatos vásárlás.
Iskolánk V-VIII. osztályos tanulói
vettek részt ezen a nagyon interaktív előadáson 2014. november 4-én,
melyet bemutattak az újfalvi Elekes
Vencel Általános Iskolában is.
Először is közösen meghatároztuk, hogy ki a tudatos vásárló? A
tudatos vásárló tisztában van fogyasztói jogaival, és él is velük, nem
hagyja, hogy átverjék. Tájékozódik
az árakról, a termékek minőségéről. Mindez azonban még nem elég,
mert fontos, hogy környezetileg, etikailag is tudatosak legyünk, vagyis
saját igényeinken túl tekintettel kell
legyünk az élővilágra, az ökológiai

rendszerekre.
A reklám célja, hogy felébressze
a vágyat a fogyasztóban a termék
iránt. Az biztos, hogy a termékről nagyon keveset tudunk meg, ami igazán segítene a döntésben. Ne a reklám miatt vásároljunk, hanem azért,
mert jó ez számunkra! Milyen összetevőket tartalmaz az illető élelmiszer,
ha négy-öt sorban sem fér ki, hogy
mi az összetétele, mindenképpen az
egyszerűbbet válasszuk, és ez alapján hozzuk meg a döntésünket.
Igyekezzünk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket venni, ne azokat
kívánjuk, amelyeket távolról hoznak!
Nincs tökéletes termék, az is biztos,
de mindig keressük a jobbat!
Állandó odafigyeléssel kiléphetünk
a sorból, és tudatos vásárlók lehetünk!

Ép testben...

AIDS elleni küzdelem világnapja
Dr. Madarász Kelemen Enikő
			családorvos

Tudatos vásárlás
Kolumbán Csilla
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A WHO 1988-ban december
1-jét AZ AIDS ELLENI KÜZDELEM
VILÁGNAPJÁvá nyilvánította. Ennek célja, hogy mozgósítsa az
embereket a HIV elleni küzdelemben, és tudatosítsa a biztonságos
szexuális élet fontosságát.
Az AIDS betűszó az angol nyelvből eredő rövidítés: Acquired Immune Deficiency Syndrome, mely
magyarul: szerzett immunhiányos
tünetegyüttes, amelyet a HIV vírus
okoz. A HIV az angol Human Immundeficiency Virus szó rövidítése,
mely magyarul: emberi immunhiányt
(előidéző) virus.
Az AIDS-et 1981. december 1-től
különálló betegségként jegyzik. A
fertőzöttek száma és a halálozások
aránya folyamatosan nő. A kimutatások szerint a HIV-fertőzöttek száma
évente mintegy 10 százalékkal növekszik. A fertőzöttek csaknem 95%a a fejlődő országokban él. Az AIDS
megjelenése óta legalább 50 millió embert fertőzött meg. Az ENSZ
Egészségügyi Világszervezetének
(WHO) szakági szervezete, az UNAIDS becslései szerint percenként 11
férfi, nő és gyerek fertőződik meg
a HIV-vírussal. Ha a későbbiekben
még csökken is a megbetegedések
aránya, továbbra is a világszerte 10
leggyakoribb haláleset egyike marad. Az UNAIDS felmérése szerint
a HIV-fertőzöttek kétharmada Afrikában él, a betegség leggyorsabban
Indonéziában terjed.
A HIV-vírus történelme röviden
1920-1930-as évek: Feltételezések
szerint a majmok immunrendszerét
károsító SIV vírus átlépi a fajok közötti határt, és megfertőzi az embert
(valószínűleg közép- vagy nyugat-afrikai vadászok kapták meg fertőzött
majom harapásától vagy fertőzött
állat húsától).
1981: Nyolc fiatal New York-i homoszexuálisnál Kaposi-szarkómát
állapítanak meg, amely normálisan
öregeknél előforduló bőrrák, egyidejűleg öt Los Angeles-i meleg a

tüdőgyulladás egy ritka fajtájában
betegszik meg. Ez riadóztatja az
amerikai egészségügyi hatóságokat.
1982: Ekkor adják a betegségnek
az AIDS - szerzett immunhiányos
tünetegyüttes elnevezést. Vérátömlesztés után AIDS-eredetű fertőzésben meghalt egy 20 hónapos kisgyerek - ez az első bizonyíték arra,
hogy a fertőzés nemcsak nemi úton
terjedhet.
1983: A francia Pasteur Intézetben
Luc Montagnier elkülöníti az AIDS vírusát - akkor még LAV elnevezéssel.
Tapasztalják, hogy heteroszexuálisokat is megtámadhat a kórokozó.
1984: Az amerikai Robert Gallo
elkülöníti a HTLV-III vírust mint az
AIDS kórokozóját, de kiderül, hogy
az ugyanaz, mint az egy évvel korábban felfedezett LAV.
1986: Hivatalosan HIV-nek (humán immunhiányt okozó vírusnak)
nevezik el a kórokozót.
1987: Engedélyezik az első HIV-ellenes gyógyszert, az AZT-t. Lassítja,
de nem állítja le a vírus fejlődését.
Megkezdődik Afrikában a küzdelem
azért, hogy az AIDS-t ne tekintsék
szégyenletes, elhallgatni való betegségnek.
1990: Meghal egy hemofíliás
(vérzékenységben szenvedő) fiatal
HIV-fetőzött, akit a HIV miatt kizárnak az iskolából - ezzel kezdődik
Amerikában a harc az AIDS-szel
kapcsolatos előítélet ellen.
1995: Engedélyeznek két HIV-ellenes gyógyszert. A kettő együtt jól
gátolja a HIV-vírus sokszorozódását.
Felerősödik az optimizmus, hogy
megvan az ellenszer.
1996: Az ENSZ külön AIDS-ellenes programot indít (UNAIDS). Súlyosbodik a járvány Kelet-Európában, az egykori szovjet tagállamokban, Indiában és Kínában.
1997: Az Egyesült Államokban
1981 óta először csökken az AIDSes halálesetek száma.
1998: Szertefoszlik a remény,
hogy a HIV-ellenes koktél a megoldás. Kiderül, hogy a HIV-vírus a kezelés leállítása után képes kiújulni.
2000: Világméretű járványnak te-

kintik az AIDS-t, központja Dél-Afrika. A gyógyszergyárak elkezdik
csökkenteni a HIV-gyógyszerek árát.
Az ENSZ célul tűzi ki, hogy 2015-re
meg kell állítani az AIDS terjedését.
Afrika Szaharától délre eső területein
az AIDS válik a legfőbb halálokká.
2003: Teljes kudarcnak bizonyul
az első HIV-vakcina.
2008: Az UNAIDS 2007-re vonatkozó adatai szerint a világon 33 millió
a HIV-fertőzöttek vagy AIDS-betegek száma. Az AIDS-ben meghaltak száma 2007-ben 2 milliót tett ki,
köztük 300 ezer volt a gyermek. 2,4
millió új fertőzött 2007-ben.
Fontos, hogy mindenki megismerje a HIV fertőzéssel kapcsolatos
veszélyeket, kockázatokat és a védekezés lehetőségeit. Szükséges,
hogy a gyerekek megfelelő szexuális
felvilágosításban részesüljenek még
azelőtt, hogy aktív nemi életet kezdenének élni. A betegséggel kapcsolatos ismeretek széles körben való
terjesztésével elérhető lenne, hogy
a HIV+ emberek hosszabb és produktívabb életet élhessenek, az őket
érő előítéletek csökkenjenek, illetve
megelőzhető lenne a vírus gyors terjedése. További támogatásra szorulnak azok a gyermekek, akik az AIDS
miatt lettek árvák, hogy biztonságban, a HIV fenyegetettség veszélye
nélkül nőhessenek fel.
HIV fertőzöttnek lenni nem azonos
azzal, hogy AIDS-esnek lenni. A HIV
fertőzöttség azt jelenti, hogy a vérben megjelentek azok az antitestek,
amelyekkel szervezet a vírusra reagál.
Sok HIV+ emberen évek múltán
sem jelentkeznek az AIDS tünetei,
de szervezetükben ott van a vírus.
Idővel a HIV legyengíti az immunrendszert, ami eddig védett minden
fertőzéstől. Így a szervezet sokkal
sebezhetőbb lesz minden betegséggel szemben. Orvosi szempontból
akkor nevezhető valaki AIDS betegnek, ha szervezetében a T sejtek
száma 200 alá csökken, vagy egy
vagy több opportunista betegséget
diagnosztizálnak az orvosok.
A HIV csak bizonyos testnedvek-
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kel, hüvelyi, orális vagy anális szex
és vér-vér érintkezés útján, illetve a
fertőzött anyáról gyermekére terjedhet.
Fontos tudni, hogy a vírus nem
kapható meg a mindennapi érintkezés során. Így nem kapható el kézfo-

gással, közös WC-használat során.
Akkor sem kapható el, ha közös tányérból eszenek egy HIV fertőzöttel
vagy egy medencében fürödnek.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

„De nehéz az iskolatáska”…
Gál Katalin

A számítástechnika avagy informatika lesz e havi témánk, hiszen
e terület éppen olyan fontos, mint
a többi tantárgy.
Azt hiszem, ha megkérdezném tőletek, hogy mi a kedvenc eszközötök,
a válaszokból arra következtethetnék, hogy a gyerekek körében a legnépszerűbb eszköz a számítógép,
a táblagép, a telefon. Miért is vonzódtok annyira ezen személytelen
eszközök iránt, amelyek hajdanán
konkrét célokkal lettek gyártva, mára
azonban sokat változott a felhasználásuk. A telefonokat nem is oly régen
„csupán” beszélgetésre használtuk,
de ma már jóval többet tudnak, mint
a gyermekkorombeli kis személyi
számítógépek. Hogy kissé betekintést nyerjetek a számítástechnika fejlődésébe, elmesélem, hogy mi gyermekkorunkban (nem volt azért olyan
régen) olyan kis programok megírását gyakoroltuk, amelyekkel rajzoltattunk például egy mértani síkidomot,
vagy egyszerű, kétdimenziós, fekete-fehér kis játékocskákat hoztunk
létre. Nevetségesnek tűnhet számotokra, de informatika órán csupán öt
perc játékidő jutott mindenkinek (egy
osztályból csak hárman járhattunk),
mégis szerettük a tantárgyat, és sok
érdekes dolgot tanultunk. Akkor bizony egyikünknek sem volt otthon
számítógépe, és a kis gépecskék,
amelyeken tanultunk, ma már múzeumba kerülhettek. Miért is meséltem
el ezt nektek? Azért, hogy megpróbáljak választ adni a feltett kérdésre.
Miért népszerűek ezen eszközök körötökben? Úgy érzitek, hogy mindent
elértek, mindenre tudjátok a választ,
bárkivel cseveghettek bármikor, filmet nézhettek, zenét hallgathattok,
egyszóval bármit megtehettek, a ha-

tárokat a végtelenségig tágíthatjátok
a segítségükkel. De vajon jó ez nektek? Ne értsetek félre, nem a modern
technika vívmányai ellen kampányolok, hiszen jómagam is használom
őket, csupán arra szeretnélek figyelmeztetni, hogy az eszközök vannak
értünk, nem mi értük, és hogy a célszerű, tudatos használat a lényeg.
Ugyanakkor, nem helyettesítik a barátokat, személyes kapcsolatokat,
hamis képet adnak a realitásról, és
sorolhatnám tovább. Akkor mire is jó
a számítógép? Nagyon sok mindenre, nem sorolom fel most, inkább arra
térnék ki, mire ne használd. Figyelj
arra, hogy személyes kapcsolataid
ne korlátozódjanak csak a különböző
elektronikus közösségi oldalakra -Facebook, Twitter- hiszen nagyon kön�nyű virtuális barátokat találni, de a valóságban ez a „barátság” nem mindig
jelent szorosabb ismeretséget. Szükség van arra, hogy ápold személyes
kapcsolataidat, a valós életben, valós
helyzetekben ismerd meg barátaidat!
Vigyázz arra, hogy személyes információkat, képeket ne adj ki, mert bárki bármikor visszaélhet vele! Lehet,
hogy nagyot nevettek most, hiszen
az a legtrendibb dolog, ha valakinek
érdekesebbnél-érdekesebb fotói láthatók a közösségi oldalakon, élete
minden egyes momentumáról, de
valójában ez nem más, mint a közszemlére tett intimitás, amely így már
nem is bensőséges, csupán csak egy
információ. Megfontolandó tehát, mit
és mennyit mutatunk meg magunkból
az egész világnak – és ezt túlzás nélkül állítom. A kevesebb több kijelentés
ilyen esetekben helytálló. A különböző oldalakra feltett fotók, információk
bármikor felhasználhatóak bármilyen
célra. Naivság azt gondolni, hogy le
lehet védeni őket, ez szinte lehetetlen,
hiszen tudjátok, a biztonsági kódok,
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jelszavak feltörése mindig a védelmi
rendszerekkel együtt fejlődik. Minden,
amit megtehetsz a saját személyiséged védelme érdekében, rajtad múlik.
Csak olyan anyagot mutass meg a

nagyvilágnak, amelyet bármikor, bármilyen körülmények között szívesen
látsz viszont!
Ne feledd, ha bármilyen gondod
van e területen, kérj segítséget egy

Gyermeksarok /
mezőgazdaság

felnőttől, akiben bízol!
A vakációban fektess hangsúlyt a
baráti kapcsolataid személyes ápolására!

Mezőgazdasági támogatások
az új évben...
Dr. Horváth Nina, állatorvos

2015. január 1-jétől életbe lép
az új európai uniós mezőgazdasági támogatási rendszer.
Tulajdonképpen ez az időszak
2014-re is vonatkozik, de a tagországok az idei évet átmenetinek nyilvánították.
Az új vidékfejlesztési programról,
illetve a növénytermesztés és állattenyésztés terén történő változásokról
tudni kell, hogy az új vidékfejlesztési
program a kis- és családi gazdaságokra alapoz, úgyhogy a növénytermesztési és állattenyésztési támogatások is összhangban vannak ezzel,
ugyanakkor nagy kedvezményeket
nyújt azoknak a szövetkezeteknek,
amelyek egy úgynevezett zárt rendszerű mezőgazdasági tevékenységre pályáznak a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztériumnál. Ez
azt jelenti, hogy 90 százalékos költségtérítésben részesül az a szövetkezet, amely vállalja, hogy előállítja,
feldolgozza és értékesíti a saját termékét. Ez a rendszer elsősorban az
állattenyésztőknek kedvez, hiszen
valóban jelentős a megtakarítás, ha
mondjuk a takarmánynövény-termesztéstől a tejtermék értékesítéséig
egy ilyen zárt rendszert alakítanak ki.
A tervek szerint változatlanok maradnak a feltételek a juh- és kecsketenyésztőknek járó állami támogatások esetében 2020-ig. Ez uniós
támogatásokkal egészül ki azon
gazdaságok számára, amelyek minőségre törekednek.
A szarvasmarha-tenyésztőknek
járó állami szubvenciót is kiegészíti a szaktárca uniós alapokból.
Az uniós támogatások majd évről
évre növekednek, egészen 2020ig. Az Európai Mezőgazdasági és

Garanciaalapból termeléstől függő
támogatást kapnak a gazdálkodók,
ugyanis 2015-től termeléshez köti a
támogatásokat mind az állattenyésztésben, mind a növénytermesztésben. Például a fejőstehenek esetében a termeléstől függő támogatás
értéke 2015-ben 250 euró egyedenként. A szubvenció évről évre növekedik majd, 2020-ra eléri a 325 eurót
egyedenként. Ehhez azonban bizonyos feltételeket kell teljesítenie az
állattartónak, hogy a támogatásnak
minőségösztönző hatása legyen.
A feltételek a következők: minimum
6 hónapra megkötött tejszállítási
szerződés, az állatállomány életkora nem haladja meg a nyolc évet, a
támogatást 10-250 fő közötti állatra
igényli, a tehenek minimum 4500
liter tejet termelnek évente, és valamennyi egyed törzskönyvezve van.
Az állami alapokból járó támogatást továbbra is megkapják azok a
gazdák is, akik ezeket a feltételeket
nem teljesítik. A termeléshez kötött
támogatást a fejőstehenek mellett
a húsmarháknál, fejősbivalyoknál,
juhoknál és kecskéknél, valamint selyemhernyóknál is alkalmazzák.
Az állattenyésztőkhöz hasonlóan
a növénytermesztők is megkapják
az eddigi állami támogatásokat, melyek kiegészülnek a folyamatosan
növekvő európai uniós juttatásokkal. 2015-től indul az Európai Unió
2014-2020-as közös agrárpolitikája, amely a közvetlen támogatások
rendszerében (az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott) számos új változást hoz.
A területalapú támogatás (SAPS)
tovább folytatódik 2020-ig, de a
visszaélések visszaszorítása érdekében csak „aktív gazda” jogosult
a jutattásra. Az új támogatási rend-

szerbe továbbá beépül egy úgynevezett „zöld komponens”, amely arra
kötelezi a tagállamokat, hogy az
éves támogatási keret 30 százalékát
zöldesítésre fordítsa. Ennek a támogatásnak az elnyeréséhez a gazdálkodónak legalább három különböző
növényfajtát kell termesztenie, fenn
kell tartania az állandó legelőit, és
ökológiai célterületet kell kialakítania
az összterület 7%-án. Mivel a mezőgazdasági termelők átlagéletkora az
egész unióban magas, ezért a fiatal
gazdálkodók támogatása is kötelező
a tagállamok számára. Ez legfeljebb
öt éven keresztül nyújtható 60 hektáros területig. Feltételei a 40 év alatti
életkor, első alkalommal kezdjen mezőgazdasági tevékenységbe, vagy
a gazdaságát az első támogatási
kérelem benyújtását megelőző öt
éven belül hozza létre. A közvetlen
kifizetések csökkentése is kötelező
a tagállamok számára. A szabadon
választható elemek között szerepel a
kisgazdaságok egyszerűsített támogatása és a termeléshez kötött támogatások alkalmazása. Románia e két
önkéntes elemet is bevezeti.
A mezőgazdaságban használt gázolajra (motorinára) is megkapják az
állami támogatást a gazdálkodók.
Ezt állattenyésztési és növénytermesztési ágazatban egyaránt alkalmazzák, azon összegek visszafizetésére, amelyek az eltérést jelentik a
standard és a csökkentett jövedéki
adó között.
Van jövője a mezőgazdaságnak,
csak piacképesnek kell lenni. Ennek érdekében pedig ajánlott pályázni, beruházni és szakszerűen
gazdálkodni.
Kívánok mindenhez sok sikert,
kitartást! Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet!
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Töltött káposzta
„Aranyász módra”
Elkészítése:

Czirják Kinga

Mivel a közelgő ünnepek fő étele minden székely családnál a
töltött káposzta, és mivel amúgy
is, mi székelyek híresek vagyunk
a töltött káposztánkról, idén novemberben bekerülvén még a Guiness Rekordok Könyvébe is, arra
gondoltam, hogy az Aranyász
Egyesület adventi rendezvényén
felszolgált káposzta receptjét
lenne érdemes most megosztani a Barázda olvasóival. Biztos
vagyok benne, hogy akadnak
községünkben olyan újdonsült
feleségek és édesanyák, akiknek
jól jön a töltött káposzta pontos
receptje.
De ha már a Rekordok Könyvét
emlegettem, engedjék meg, hogy
néhány érdekes adatot osszak meg
Önökkel e témában, nem mindenkinek jut el a fülébe ilyen fontos hír.
A legnagyobb mennyiségű töltött
káposzta egy edényben elnevezésű Guinness-világrekordot döntöt-

te meg közösen Székelyudvarhely,
Csíkszereda, Gyergyószentmiklós,
Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy
a 27 104 darab töltelék elkészítésével. A 2960 kg töltött káposzta a korábbi rekord közel kétszerese! Ezen
akció célja a hátrányos helyzetűek
megsegítése volt úgy anyagilag mint
káposztaadománnyal.
A mi receptünkre visszatérve, íme,
hogyan készül:
Hozzávalók:
2 fej savanyú káposzta, 1 kg őrölt
vegyes hús (disznó és marha), 1 fej
hagyma, 15 dkg rizs, só, bors, paprika, kb 1-1½ deci olaj, vagy zsír és
füstölt csülök vagy császárszalonna.

A káposzta leveleit megtisztítjuk, hornyoljuk, a felaprított
fej hagymát olajon megfon�nyasztjuk és beleszórjuk a fűszerpaprikát. Ezt a rántalékot a
kiló húshoz adjuk, a megmosott
rizzsel együtt, adunk hozzá egy
csésze vizet is, hogy puhább
legyen a massza. Fűszerezzük
és jól összedolgozzuk. Szép kis
töltelékeket készítünk (kb 30 darab lesz a masszából) és a megmaradt káposztát apróra vágjuk,
melyet olajazunk és borsozunk.
A fazék aljára beletesszük a
káposzta lehornyolt részeit és
arra tesszük a töltelékeket körbe
kirakva. Minden sorra kevés olajat öntünk, erre azért van szükség, mert ettől szép fényesek
lesznek a káposztalapik. A közepébe tesszük a füstölt csülköt
vagy császárszalonnát és rá a
vágott káposztát. Feltöltjük ¾- ig
vizzel, lefödve kb. 3 órát főzzük.

Január - Boldogasszony hava
“Januárt ha eső veri, kamra, erszény megszenvedi.”

Dátum

Névnap

január 6.

/Boldizsár/ - Vízkereszt

január 18.

Piroska

január 22.

Vince

január 25.

Pál

Időjóslás
Ha vízkereszt vizet ereszt,
A tél soká ki nem ereszt.
Piroska napján, ha fagy,
Negyven napig el nem hagy.
Csurran-csöppen Vince,
Tele lesz a pince.
Pálfordulás, ha tiszta,
Bőven terem, mező, puszta,
Ha szeles, jő hadakozás,
Ha ködös, embernek sírt ás.
Ha pedig havas vagy nedves,
Lesz a kenyér igen kedves.
Ha fényes Szent Pál,
Minden termés szépen áll,
Ha Pál fordul köddel,
Jószág hullik döggel.
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