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2014 decemberében három 
ülés volt, amelyeken a követ-
kező határozatok születtek:

69. Határozat a 2014-es évi 
Helyi Költségvetés módosításá-
ról a IV. negyedévre

70. Határozat a 2014-es évi 
Helyi Költségvetés módosításá-
ról a IV. negyedévre

Határozat egy tanácsosi man-
dátum igazolására

Határozat a polgármester sza-
kapparátusában a köztisztvise-
lői állások betöltési tervének el-
fogadásáról a 2015-ös évre

Határozat a 2015-ös évi Köz-
beszerzési terv jóváhagyásáról

Határozat az ülésvezető meg-
választásáról a következő há-
rom hónapra

Határozat a helyi érdekeltségű 
munkák és azok akciótervének 
jóváhagyásáról a 2015-ös évre

Határozat a 2014-es évi Köz-
beszerzési Terv módosításának 

jóváhagyásáról
Határozat ingázási költségek 

kifizetésének jóváhagyásáról 
gyergyóújfalvi Elekes Vencel Ál-
talános Iskola tanügyi káderei 
számára, a 2014-es év novem-
ber hónapjára

Határozat a 2014-es évi Helyi 
Költségvetés módosításáról a 
IV. negyedévre

2015 januárjában két ülésre 
került sor, amelyeken a követ-
kező határozatok születtek:

Határozat a helyi adók és ille-
tékek megállapításáról a 2015-
ös évre 

Határozat a helyi költségvetés 
fejlesztési szakaszában, a 2014. 
december 31-i hiány végleges 
lefödésének jóváhagyásáról az 
előző évek költségvetési többle-
téből 

Határozat a 49/2014-es, „Sza-
badidős infrastruktúra létreho-

zása Gyergyóújfaluban” megne-
vezésű pályázat végrehajtásáról 
szóló Határozat kiegészítésére 
és módosítására

Tavalyi szinten maradnak a 
helyi adók

A 2015-ös évre az Önkormány-
zat nem emelte a helyi adók és 
illetékek értékét, ugyanakkor 
a kedvezmények is hatályosak 
maradnak. A magánszemélyek 
március 31-ig 10% adókedvez-
ményben részesülnek a teljes 
összeg kifizetése esetén. Mint 
a korábbi években, idén is két 
részletben fizethető ki az éves 
adó. Az 50 lejnél kevesebb ér-
tékű adókat, valamint a nagyobb 
összegek esetében az első fél-
évi részletet március 31-ig, a 
második félévit szeptember 30-
ig lehet törleszteni. A határidő-
ket meghaladóan havi 2%-os 
kamat terheli az alaptartozást.

ÖnkorMányzaT / Civil fóruM Civil fóruM

Önkormányzati hírek

A 2014-es esztendő végén, de-
cember 27-én került sor kilyén-
falván, a Csipkebogyó kulturá-
lis Egyesület rendezésében az 
óévbúcsúztató vigalomra. 

Az est meghívottja, Zsók Leven-
te humorista közel két órán ke-
resztül nevettette a nagyérdeműt. 
A Showder Klub és a budapesti 
Dumaszínház többszörös fellépő-

jeként Zsók Levente nem hazud-
tolta meg önmagát és a stand-up 
műfajt, remekül helytállt. Az előa-
dást bál követte, melyen Simon 
András szolgáltatta a talpalávalót. 
Miután kellőképpen kimulatta ma-
gát a vendégsereg, egy kis pihenő 
erejéig sor került a tombolahúzás-
ra, értékes tárgyak lelvén gazdára: 
lapítókészlet és pezsgő, kenyérpi-
rító, szendvicssütő. A buli reggelig 
tartott, így méltán mondhatják el 

a résztvevők, hogy számukra a 
2014-es év jó volt, hiszen a vége 
nagyon jó telt.

A rendezvényt Gyergyóújfalu 
Község Önkormányzata támogat-
ta, az újraalakuló Csipkebogyó 
Kulturális Egyesület pályázata ré-
vén. Az új és régi egyesületi tagok, 
korosztálytól függetlenül lelkesen 
dolgoztak azért, hogy egy színvo-
nalas rendezvény jöjjön létre. Kö-
szönet érte mindenkinek!

„minden jó, ha a vége jó!”
óévbúcsúztató vigalom kilyénfalván

a tavalyi évben már beszámol-
tunk arról, hogy milyen tevékeny-
séget folytattunk az év során, de 
röviden újra megemlíteném eze-
ket a tevékenységeket. 

Az év elején elméleti és gyakorlati 
felkészítőn vettünk részt, melyet a 
kaposvári speciális mentőszolgálat 
tartott. A tavasz folyamán beren-
deztük a tűzoltóállomást, hogy nor-
mális körülmények között tudjuk vé-
gezni munkánkat. Vásároltunk 11 db 
vízálló kabátot, amelyeket télen is 
lehet használni. Emellett sikeresen 
pályáztunk, melynek során bővítet-
tük a védőruházatunkat 10 tűzoltó-
csizmával, 10 kesztyűvel és 12 mel-
lénnyel. Sikerült vásárolnunk egy új 
létrát az autóra és egy új motorpum-
pát, amely nagyobb teljesítménnyel 

működik, mint a régi. Megemlíte-
ném, hogy ezeket a felszereléseket 
az erdőcsoportok támogatásaiból 
vásároltuk, és itt élve a lehetőség-
gel, nagyon szépen megköszönjük. 
Az év folyamán több alkalommal 
vettünk részt versenyeken és továb-

bi felkészítőkön. 
Említést tennék a tavalyi tűzese-

tekről is, ami összesen 13 esetet 
jelent. 6 alkalommal bozóttűzhöz 
vonultunk ki, és 7 esetben épület-
tűzhöz, az utóbbiból 3 alkalommal 
szomszédos településeknek nyúj-

2014-es évi tevékenység  
a tűzoltóknál

Deák Csaba

Gál Katalin

tottunk segítséget. Nagyjából ezek 
voltak a főbb tevékenységeink a 
tavalyi évben, lassan közeledik a ta-
vasz és már előre megkérünk min-

den kedves falustársat, hogy mel-
lőzzék a tavaszi tarlóégetéseket, 
ezzel elkerülve a magunknak és a 
természetnek okozott károkat. 

Mindenkinek tűzmentes új eszten-
dőt kíván az újfalvi önkéntes tűzol-
tóság.

Gyergyóújfalu község igen gaz-
dag a civil kezdeményezések te-
kintetében. Összesen huszonegy 
civil szervezet (egyesület, alapít-
vány) van bejegyezve vagy fejti ki 
tevékenységét a község területén. 
nagyrészük az utóbbi években 
alakult, ugyanis a község elöljá-
róinak nem titkolt célja a civil élet 
fellendítése, a közösség megerő-
sítése érdekében. 

Természetesen  a tenni akaró, lel-
kes, munkájukat önzetlen módon 
végző személyek nélkül ez nem len-
ne így, a kezdeményezést követő fel-
adatokat ők cipelik a vállukon. Nos, 
nekik próbált segítséget nyújtani az 
Önkormányzat kulturális szakbizott-
sága azzal, hogy képzést szervezett 
számukra a Projekt, program, pályá-
zat, adományszervezés témakörben. 
A rendezvényre 2015. január 24-én 
került sor, a Polgármesteri Hivatal 
alagsorában. A szervezők minden 
szervezettől két képviselőt vártak. 
Jelen voltak a Katorzsa Kulturális 
Egyesület, a Katorzsa Egyesület, a 

Molnár Antal Fúvószenekar, a Cser-
készliliom Egyesület, az Eszterlánc 
Egyesület, az Aranyász Egyesület, 
a  ProTekerőpatak Egyesület, a Rió-
Ti-Tár Egyesület, a Harsona Fúvó-
szenekar, a Tekerőpataki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, a Kilyénfalvi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, a Csipke-
bogyó Kulturális Egyesület és a Te-
kerői Gyopárkák képviselői. 

A rendezvényt Egyed József pol-
gármester köszöntő szavai nyitották 

meg, majd Csáki Rozália, a Széke-
lyudvarhelyi Közösségi Alapítvány 
ügyvezető igazgatója, a meghívott 
előadó, gyakorlatias ismeretek-
kel látta el a résztvevőket, hiszen 
a lelkesedés elkopása után már 
csak tudatos háttérmunkával lehet 
éltetni egy nonprofit egyesületet.  
A csoportmunka során a jelenlévők 
élesben is kipróbálhatták az elsajá-
títottakat, egy általuk elképzelt valós 
vagy fiktív rendezvényt kellett meg-

képződtek a civilek
Gál Katalin
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A nagykárolyi születésű, jelen-
leg Németországban élő, nyolc-
vankét éves lukácsovits Mag-
da festőművész alkotásaival itt, 
Gyergyó-vidéken is szinte na-
ponta találkozhatunk: nemcsak 
akkor, amikor kezünkbe vesszük 
a Márton áron püspök boldoggá 
avatásáért szóló imát tartalmazó 
képecskét, vagy amikor Jakab 
antal püspök leggyakrabban lát-
ható portréját szemléljük, hanem 
akkor is, amikor betérünk példá-
ul a gyergyószentmiklósi Szent 
Miklós-templomba és megcso-
dáljuk a művésznő Hiszekegy 
imádságunkat bemutató meny-
nyezetkép-sorozatát. felsorolni 
is nehéz, hogy Székelyföldön s 
Erdély-, illetve Partium-szerte 
hány templom őrzi lukácsovits 
Magda keze és ecsetje nyomát. 
Ezek a csodaszép alkotások im-
már összegyűjtve, könyv alakban 
is megjelentek, s külön érdekes-
ség számunkra, hogy a szerzők 
között két ismerőst is felfedezhe-
tünk: Bernád Rita tizennégy fres-
kóelemzés írójaként, varga Gab-
riella pedig társszerkesztőként 
vett részt a kétnyelvű – magyar és 
német – kiadvány közelmúltbeli 
megjelenéséhez elvezető, öt évig 
tartó munkafolyamatban.

– Az album megjelenéséről már 
hírt adott a sajtó, többek között a 
Mária Rádió is. Kitől származik a 
gondolat, hogy összegyűjtsék és 

kiadják a mifelénk legfőképpen 
egyházművészként ismert Luká-
csovits Magda hatalmas és jelen-
tős munkásságát?

Varga Gabriella: A könyvet már 
sok évvel ezelőtt megálmodta a mű-
vésznő férje, Hatzack Idmar állandó 
diakónus, de a tényleges munka csak 
hosszú töprengés után, 2009 őszén 
kezdődött el. Hatzack úr ekkor fordult 
levélben mindazokhoz a papokhoz, 
akik tanúi voltak Lukácsovits Mag-
da alkotói munkájának, s megkérte 
őket, írják meg emlékeiket, tapasz-
talataikat. Hatzack Idmar ugyanis 

az első pillanattól kezdve azt tűzte 
ki célul, hogy nemcsak az alkotások 
képi felvételeit gyűjti össze, hanem a 
művek megszületésének történeteit 
és szakmai elemzéseit, értékeléseit 
is. Az így bekért szövegek lektorálá-
sára és a könyv társszerkesztésére 
pedig, legnagyobb meglepetésemre, 
ugyancsak 2009 őszén engem kért 
fel, amit óriási megtiszteltetésnek 
éreztem és érzek ma is.

– Miért tartott öt évig a teljes 
munkafolyamat?

– Elég hosszú idő telt el, ameddig 
az írások beérkeztek, majd azok 
véglegesítése és magyarról német-
re, illetve németről magyarra for-
dításuk is viszonylag sok időt vett 
igénybe. Közben foglalkozni kellett 
a freskók lefényképezésével és a 
teljes képanyag nyomdai előkészí-
tésével – ezt a munkát egyébként 
Erős Zoltán Levente gyergyószár-
hegyi fotóművész végezte el –, to-
vábbá a legmegfelelőbbnek látszó 
kiadó megtalálása sem volt egy-
szerű feladat Idmar számára. Vé-
gül, de nem utolsósorban a képes 
album, valamint a hozzá csatolt 
szöveges könyvmelléklet betörde-
lése és korrektúrázása is a szo-
kásosnál hosszadalmasabb volt, 
nehezítette ugyanis a dolgot, hogy 
a németországi kiadó munkatársai 
nem tudtak magyarul. Ám, ha oly-
kor-olykor keservesen is, de végül 
is áthidaltuk a nehézségeket.

– A nehézségek mellett bizto-
san sok szépség is volt ebben a 
tevékenységben. Mit emelne ki 
ezek közül?

– Valóban sok szépség is volt a 
sok nehézség mellett. Óriási él-
ményt jelentettek nekem például 
Bernád Rita írásai. Valahányszor a 
szerkesztésben az ő írásai követ-
keztek, ez mindig felüdülést jelen-
tett számomra. Olyan jól felépített 
és tökéletesen megírt ismertető, 
értékelő szövegeket kaptunk tőle, 
hogy utólag egyáltalán semmilyen 
beavatkozást nem kellett végre-
hajtani rajtuk. Ellenkezőleg: csak 
gyönyörködni lehetett bennük. Az 
írások nyelvi, stiláris szempontból 
is magas színvonalú megformázá-
sa mellett az is csodálattal töltött 
el, hogy mekkora hittudományi és 
művészettörténeti szakértelemmel 
közelítette meg és elemezte a mű-
vésznő alkotásait. Rita írásaival dol-
gozni nekem nagyon nagy élmény 
volt. Éppen ezért rendkívül örültem 
annak, hogy olyan sok ismertetés 
megírását elvállalta és teljesítette 
– ha jól számoltam, tizennégy szé-
kelyföldi freskóelemzést jegyez az 
albumban.

– A könyv címe: Fidem pinxit 
– A hitet festette. Ez is mutatja, 
hogy Lukácsovits Magda első-
sorban az egyházművészetben 
alkotott maradandót.

– Méghozzá abban a történelmi 

korban dolgozott, amikor a hitet, a 
vallási meggyőződést és a szentí-
rás szemelvényeit felmutatni bün-
tetendő cselekedetnek számított. 
De Lukácsovits Magda bátor volt, 
nem hátrált meg, ellenkezőleg: 
egyházunk tanítását akkor, ami-
kor erről az emberek könyvekben 
nemigen olvashattak, ő felfestette 
a templomok falaira! Ő maga olyan 
csodálatosan fogalmazta meg, mit 
gondolt erről a tevékenységéről: 
„Festményeimen megpróbáltam 
közelebb vinni a vallási igazságo-
kat az emberekhez, arra töreked-
tem, hogy meggondolkoztassam 
őket. Ha munkám a templomok-
ban akár csak egyetlen embert is 
megindított, már nem volt hiába.” A 
Gondviselés különös ajándékának 
tekintem, hogy ennek a felettébb 
csodálatra méltó, elkötelezett mun-
kásságnak az összefoglalása ép-
pen a politikai változások huszon-
ötödik évfordulójának küszöbén 
látott napvilágot. Én ennek külön 
örvendek!

– Az albumot október végén 
Kolozsváron bemutatták. Mi kö-
vetkezik ezután?

– Ami engem illet, újságíróként 
próbálom hírét vinni a könyv meg-
jelenésének, és a magyarországi 

terjesztését is elvállaltam. A teen-
dők többi sorát pedig Hatzack Id-
mar határozza meg. Az ő terveiben 
szerepel még néhány németorszá-
gi bemutató, s úgy tudom, az 1965-
ben befejezett gyergyószentmik-
lósi Hiszekegy-sorozat ötvenéves 
jubileumának megünnepléséről is 
egyeztetéseket kezdett Jakubinyi 
György érsek úrral és Portik-Hegyi 
Kelemen főesperes úrral. Hatzack 
úr, bár ő sem fiatal már – örök fia-
talnak azonban okkal nevezhetjük! 
– nagyon aktív és soha nem fogy ki 
az ötletekből. Sajnos a művésznő, 
súlyos betegsége miatt, semmiben 
nem tud részt venni, semmiben 
nem tud a férje segítségére lenni. 
Ezért is csodálom ennyire, hogy 
Idmar – gyermekei, Christina és 
Wilfried támogatását nap mint nap 
érezve – ekkora elszántsággal vi-
szi a vállán hitvestársa egyházmű-
vészetének ügyét, s ezért is érzem 
úgy, hogy ha már ekkora bizalom-
mal tüntetett ki, lehetőségeimhez 
mérten mellé állni kötelességem.

*Lukácsovits Magda Fidem pinxit 
– A hitet festette című életműalbu-
ma korlátozott számban a gyergyó-
szentmiklósi Szent Miklós-plébáni-
án még megvásárolható.

fidem pinxit – a hitet festette
Megjelent lukácsovits Magda életMűalbuMa

Gál Katalin

kölcsei ferenc 1823. január 22-
én befejezi a „Hymnusz a Magyar 
nép zivataros századaiból” című 
költeményét Szatmárcsekén.

a költemény 1829-ben jelenik 
meg nyomtatásban kisfaludy 
károly „aurorájában” majd 1832-
ben Kölcsei munkáinak első kö-
tetébe is bekerült. a „Himnusz” 
megzenésítésére 1844-ben kerül 
sor, amikor Bortay endre a Nem-
zeti Színház igazgatója pályázatot 
ír ki. Több mint 10 pályázó közül 
Erkel ferenc a nemzeti Színház 
karmesterének munkája nem 
nyerte el a zsűri tetszését.

Erkel megzenésített változatát 
1844 július 2-án mutatták be először 
majd ugyanebben az évben au-
gusztus 10-én a „Szécsényi” gőzös 
vízrebocsátásával is felcsendülnek 
a Himnusz hangjai. Nem sokkal ez-
után augusztus 15-én a pesti polgári 
őrhad zászlószentelésére celebrált 
szentmisén a „fölmutatás” alatt a 
Himnusz-t játszotta a zenekar. Ez az 
első említés a Himnusz megszólalá-
sáról egyházi ünnepségen. 

1844. november 27-én a kolozsvá-
ri Nemzeti Színházban az előadás 
után a színészek a Himnuszt ének-
lik, majd következő év május 16-án 
ugyancsak Kolozsváron a Deák Fe-
rencet és Vörösmarty Mihályt ün-

neplő közönség énekli a himnuszt.
1848. március 25-én a forradalmi 

ifjúság a Himnuszt énekli felvonulás 
közben Marosvásárhelyen

Az állami ünnepségen 1848. au-
gusztus 20-án hangzik el először a 
Himnusz, majd az 1850-es évektől 
fokozatosan válik a magyar nemzet 
himnuszává.

1989-től törvény mondja ki, hogy  
„a Magyar Köztársaság himnusza 
Kölcsey Ferenc Himnusz című költe-
ménye Erkel Ferenc zenéjével.”

A magyar Himnusz az egyetlen a 
világon amelyet ilyen sok ideig nem 
tett kötelezővé semmilyen törvény 
mégis általánosan elfogadták.

Huszár Zoltán

január 22., a himnusz születésnapja

tervezzenek, részletesen, a rendez-
vénytervezés módszertani lépéseit 
betartva. Az ebédszünet után mind-
egyik csoport be is mutatta az ered-
ményt, amelyet a jelenlévők vélemé-
nyeztek, átbeszéltek.

Mindezek után Sajgó Annamária, 
a Polgármesteri Hivatal beruházási 
osztályának munkatársa ismertet-

te az elérhető pályázati kiírásokat 
és azok elszámolási módozatait. 
A résztvevők is megosztották egy-
mással ezirányú tapasztalatukat. 
Bányász Etelka, a Polgármesteri Hi-
vatal könyvelője a civil szervezetek 
könyveléséről beszélt, kitérve a tör-
vény által előírt kötelezettségekre.

Az átdolgozott nap után mindenki-

nek az volt a véleménye, hogy szük-
ség van ilyen jellegű találkozásokra, 
és a képzés fontossága egyértel-
művé vált, hiszen a boldoguláshoz 
minden egyesületnek szüksége van 
arra, hogy kellőképpen tájékozottak 
legyenek a tagjai. A teljes programot 
Gyergyóújfalu Község Önkormány-
zata támogatta.
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Ötven évvel ezelőtt Románia 
egy elég alapos változáson 
ment át, ami meg fogja hatá-
rozni úgy a bel-, mint (főleg) a 
külpolitikáját, illetve a helyét 
a kommunista blokkban. 1965. 
március 19-én meghalt Gheorg-
he Gheorghiu-Dej, románia 
teljhatalmú vezére, és ezzel 
kezdetét vette egy kegyetlen 
és hosszas harc a hatalomért. 
Az, hogy hogyan és főleg miért 
halt meg Dej, az a mai napig a 
találgatások és az összeeskü-
vési elméletek kedvenc témája.

De ki is volt ez a Gheorghe Ghe-
or ghiu-Dej? Hát Sztálin nélkül 
egy nagy senki maradt volna, de 
a „szovjet testvér”-nek köszönhe-
tően az „abszolút uralkodója” lett 
Romániának húsz éven keresztül. 
Egy megrögzött és kitartó sztáli-
nista volt, fanatikusan követte a 
szovjet elnök politikáját. Mi több, 
mikor Sztálin meghalt 1953-ban, 
Dej nem követte Hruscsov politi-
káját, nem ítélte el Sztálin politiká-
ját vagy a személyi kultuszt. Ezért 
lassan, de biztosan kezdett kisza-
kadni a szovjet blokkból, sajátos 
nemzeti politikát űzve.

Dej egyáltalán nem értett egyet 
Hruscsov külpolitikájával sem, 
amit „kalandos”-nak nevezett, fő-
leg a kubai rakéták krízise után. 
De a legjobban a „desztalinizálás-

tól” félt. Az ötvenes években ő is 
nagy szeretettel záratott be vagy 
akár végeztetett ki mindenkit, akit 
ellenfelének tekintett, úgy, ahogy 
Sztálin tette Szovjetunióban, és őt 
követve mindenki más a kelet-eu-
rópai kommunista országokban. 
És most hirtelen Hruscsov paran-
csára az áldozatokat tisztázni kel-
lett volna, és helyreállítani hírne-
vüket - ezzel tönkretéve saját hír-
nevét? Ez nem történhetett meg 
soha...

Így aztán Dej szembe került 
Moszkvával és annak politikájával. 
Elég jó kapcsolatai voltak Titóval, 
a jugoszláv elnökkel, jó viszony-
ban volt Maóval, a kínai „nagy ve-
zérrel”, Párizs és Washington jó 
szemmel nézték... Csak idő kér-
dése volt, mikor fog a Szovjetunió 
konkrétabban fellépni Dej ellen. 
De tényleg Moszkva parancsára 
ölték meg a román „vezért”?

Egyik legjobban őrzött titok a 
kommunista archívumokban Dej 
halála. Jobban mondva KGB általi 
állítólagos meggyilkolása. Annak 
ellenére hogy rengeteget írtak 
erről a témáról 1990 után, sem-
milyen bizonyíték nem került elő, 
ami igazolná, hogy Dej valaha is 
a KGB feketelistáján szerepelt vol-
na. A titkosszolgálatok egyik tör-
ténésze, Cristian Troncotă szerint 

a Securitate egyik tisztje azt állí-
totta, hogy Dej sugárzás áldozata 
lett 1963 júniusában a moszkvai 
látogatás alkalmával. Bizonyíték-
ként azt hozta elő, hogy a négy 
tiszt közül, akik a testőrségét ké-
pezték, hárman rákban haltak 
meg szinte egyidejűleg. És mégis, 
hivatalosan, Dej a saját ágyában 
halt meg. Természetes halál...

De a KGB már végzett ki akti-
vistákat, ahogyan ezt bizonyítja a 
„Togliatti-ügy”, amikor Hruscsov 
egyik „ellenfelét”, az olasz kom-
munisták vezérét, Palmiro Togli-
attit, talliummal sugározták meg 
Jaltában. Ennek ellenére március 
16-án a Nagy Nemzeti Gyűlés al-
kalmával Dej „erősnek és életteli-
nek” tűnt, csakhogy rá egy hétre, 
meglepetésszerűen, már halott 
volt.

A hivatalos orvosi jelentésben, 
amit közöltek az akkori újságok-
ban is, az állt, hogy 1965. január-
jában Dej tüdőgyulladás jeleivel 
került kezelés alá. De a vizsgála-
tok nem mutattak ki semmi külö-
nöset. Március 19-én, 16 óra után, 
a páciens helyzete rohamosan 
romlott, hirtelen kómába esett, és 
17.43-kor meghalt. A vizsgálatok 
eredményeit Ceaușescu titkosítot-
ta, egyrészt hogy szilárdítsa saját 
pozícióját, másrészt mivel tartott 

Múltidéző

Elekes Dániel László

Múltidéző  /  SuliViláG

rendszerváltás kommunista módra Moszkva reakciójától. A jelenlegi 
adatok birtokában az sem kizárt, 
hogy maga Ceaușescu végeztet-
te ki elődjét, hogy így hatalomra 
jusson. (Ahogy 1989-ben Iliescu 
tette  Ceaușescuval...)

Tény, hogy Gheorghe Gheorg-

hiu-Dej-nek fáraói temetés ju-
tott, ahogy Leninnek, Sztálinnak, 
Maónak, vagy a többi nagy kom-
munista „vezérnek”, és hogy ha-
lála az „uralkodása” csúcspontján 
érte. Őt nem fogták perbe, nem 
ítélték el, és az ország tisztelte 

annak ellenére, hogy az ő rezsim-
je alatt véghezvitt államosítás és 
főleg a kollektivizálás rengeteg 
áldozatot követelt. Viszont a ha-
lála elég nagy fordulatot hozott a  
Ceaușescu-rendszer beiktatásá-
val.

Falunk ismét ünneplőbe öltö-
zött. Bármerre sétáltunk, kará-
csonyi fényekkel találkoztunk. Ez 
a meghitt hangulat megváltoztat-
ta tekerőpatakot, és talán mi em-
berek is kicsit jobbakká lettünk. 
ebben az időszakban a nyuga-
lomra, csendre, család melegére 
vágyunk, próbálunk visszatérni 
azokhoz az értékekhez, amelyek 
a hétköznapok rohanásában 
időnként háttérbe szorulnak. 

A karácsonyi ráhangolódás a Ta-
risznyás Márton Általános Iskolá-
ban idén is az adventi koszorú első 
gyertyagyújtásával kezdődött. V-VI-
II. osztályos tanulóink segítségével 
elkészítettük az adventi spirált fa-
lunk bérmálkozói számára, melyet 
ők imádságos lelkülettel és kellő 
komolysággal jártak végig. A spirál-
járás a külső fénytől a belső fényhez 
vezető utat jelképezi. Iskolánk torna-
termében fenyőágakból nagy spirált 
formáltunk a tanulókkal, a spirál kö-
zepén egy nagyobb gyertya égett 
egy lila terítőn. Amikor a fiatalok 
beléptek, csak ez a gyertya világí-
tott. Sorban egy almába helyezett 
gyertyával mindenki egyenként vé-
gigjárta az utat a középig, és az ott 
égő gyertyán meggyújtotta a saját 
kis gyertyáját. Ezt visszafelé jövet 
elhelyezte a spirálon. Ez a kétirányú 
mozgás kétféle lelki erőt mozgósít: a 
befelé tartó úton egyedül kell meg-
találni utunkat a fényhez, míg kifelé 

ezt a fényt a többiekéhez tesszük, 
hogy része legyen a közös fénynek.  

Az iskolai lelki napon adventi sé-
tát szerveztünk, amelyen diákjaink 
és pedagógusaink nagy átéléssel 
vettek részt. Az adventi séta öt stá-
cióból állt, amelynek az volt a célja, 
hogy mindenki egyénileg teljesítve 
az állomások feladatait, ünneplőbe 
tudja öltöztetni szívét. Közben An-
tal József és Fejér Lajos plébános 
urak gyónási lehetőséget ajánlottak 
mindannyiunk számára két osztály-
teremben. Az iskolai karácsonyi 
műsorral engedtük haza diákjain-
kat a várva várt vakációra. 

A Harsona Zenekar, valamint is-
kolánk kis fúvósai idén is karácsonyi 
dalokkal vittek közelebb a betlehe-
mi jászolhoz. Fúvósaink fáradtságot 
nem sajnálva végigjárták falunkat, a 
lakosság nagy örömére. Köszönet 
érte, Isten adjon erőt és kitartást a 

további munkájukhoz! 
A pásztorjáték szereplői már no-

vember végétől készültek a szere-
pek átélésére, betanulására. Idén 46 
gyermek mutatta be a kis Jézus szü-
letésének történetét. A pásztorjáték 
a maga ártatlan gyermekiségével a 
legkisebbeket is képes megragadni 
és a karácsony belső tartalmához 
lelkileg közel vinni. 

Karácsony napján a nagymise 
keretében tanulóim énekekkel, furu-
lyával, gitárral és más fúvós hang-
szerrel örvendeztették az egybe-
gyűlt híveket. 

Hiszem, hogy lélektől lélekig elju-
tott a karácsonyi ünnepkör minden 
jóakaratú ember szívébe. Ezúton 
szeretném megköszönni Istennek, 
hogy rám bízott annyi ártatlan gyer-
meket, fiatalt, akikkel újra és újra 
öröm dolgozni. Karácsony alkalmá-
ból köszönöm azt a sok szeretetet, 

kaRácsonY tekeRőpatakon
Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok
Zörgessetek máma este miden piciny ablakot
Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek,
Boldogságos ünnepet!

Kolumbán Csilla
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a karácsony az év talán leg-
szebb időszaka, amikor az em-
berek kissé átszellemülnek, 
hirtelen megerősödik bennünk 
a szeretet, a mások iránti törő-
dés igénye, ami ott volt bennünk 
az év ezt megelőző időszakában 
is,  viszont hétköznapi lótás-fu-
tásunk közepette kevésbé került 
felszínre. ilyenkor érezzük, mi-
lyen fontos és értékes az együtt 
töltött idő, el sem tudnánk kép-
zelni, hogy a szent estét ne a 
szeretteink biztonságot nyújtó 
körében töltsük el. 

Ilyen szeretetteljes hangulatot 
igyekeztünk teremteni mi is iskolánk 
gyermekei és minden érdeklődő 
számára, amikor 2014. december 
19-én megszerveztük iskolánkban 
a Mennyből az angyal karácsonyi 
szavalóversenyt. 

A verseny iránti lelkesedés ebben 
az évben sem csökkent, hiszen ta-
nulóink közül összesen negyven-
négyen jelentkeztek a versenyre, 
amelyből végül a selejtezőt követő-
en harmincöt tanuló vehetett részt 
a rendezvényen. Újdonságként 
számolhatok be arról, hogy ebben 
a tanévben már nem csak a köz-
ponti iskola tanulói mutatták meg 
tehetségüket, hanem a tekerőpa-
taki, marosfalvi iskoláink tanulói is 
képviseltették magukat. Köszönöm 
nekik, hogy érdeklődtek a verseny 
iránt, és hogy olyan szép számban  
eljöttek, hogy megörvendeztesse-
nek bennünket a szavalataikkal.

Idén is, akárcsak az eddigi évek-
ben, a diákok három kategóriában 
indultak (III-IV., V-VI., VII-VIII.). 
Minden kategóriában szép szám-

mal voltak versenyzők, így a zsűri 
döntése sem volt könnyű. A ver-
seny végeztével a zsűri három dí-
jat, illetve egy dicséretet osztott ki 
minden kategóriában. A nyertesek 
tehát a következők: az legfiatalab-
bak közül, azaz a III-IV. osztályból 
első helyezést ért el Szász Anita 
(IV. osztály), második helyen vég-
zett Sólyom Imre (III. osztály), míg 
a harmadik helyezett lett Benedek 
Csenge (IV. osztály). Az V-VI. osz-
tályosok korcsoportjának győzte-
se Bálint Boglárka lett (V. osztály). 
Második helyezést ért el Hîngan 
Clementina (V. osztáy), míg a har-
madik helyért járó díjat Páll Henri-
etta (V. osztály) vihette haza. A le-
gidősebbek kategóriájában Szabó 
Ibolya VII. osztályos tanuló lett 
az első, őt követte Elekes Karola 
VIII. osztályos tanuló, a harmadik 
helyezést pedig Dénes Anita (VIII. 
osztály) kapta. Czirják Dorottya 
(III. osztály), Nagy Klementina (VI.
osztály), illetve Sólyom Evelin (VII. 
osztály) dicséretben részesültek.

Ezúton is szeretném megköszön-
ni minden diáknak azt, hogy időt 
szántak a versek megtanulására, 
és hogy ezáltal örömet szereztek 
nekünk.

A verseny zárómomentuma az 
eredményhirdetés volt, melynek 
keretében a díjazott tanulók nagy 
értékű könyvjutalmakat kaptak. 
Ezeknek a könyvcsomagoknak a 
kiosztása nem valósulhatott volna 
meg támogatóink nagylelkű ho-
zzájárulása nélkül. Ezért szeret-
ném megköszönni Gyegyóújfalu 
Önkormányzatának, a Communi-
tas Alapítványnak, illetve közsé-
günk minden vállalkozójának 
és magánszemélyének a támo-
gatást.

Őszintén remélem, hogy a jövő 
tanévben is ekkora érdeklődés 
és lelkesedés fogja jellemezni ta-
nulóinkat, és így újra egy öröm-
teli műsornak lehetünk majd rés-
zesei.

szorgalmat, figyelmet, odaadást, 
amit kaptam tőletek! Kérlek, most 
gondoljatok azokra is, akikhez ké-
pest csodás és gondtalan a mi 
életünk. Továbbá hálás vagyok lel-
kipásztoraimért, akik mindig pozití-

van mellém állnak, és támogatnak. 
Végül minden falustársamnak kívá-
nok Istentől megáldott, sikerekben, 
egészségben gazdag újesztendőt! 

„A karácsony nem az ész, ha-
nem a szív ünnepe. És a szív 

érzi, hogy azok is ott állnak veled 
a karácsonyfa körül, akiket a sze-
meddel nem látsz és az eszeddel 
nem hiszel.” (Müller Péter)

szavalóverseny 2014-ben

Máté Hajnal

Jövő hónap elejétől kezdenék 
el az egészségügyi kártyák hasz-
nálatát egy nemrég közvitára bo-
csátott kormányhatározat-terve-
zet szerint. amit tudni kell, hogy 
a régi és az új rendszer bizonyára 
párhuzamosan fog működni egy 
ideig.

Az egészségügyi tárca bocsátotta 
közvitára múlt év végén azt a kor-
mányhatározat-tervezetet, amely 
szerint február elsejétől kötelező 
lesz az egészségügyi kártyák hasz-
nálata, de még nem hagyták jóvá a 
tervezetet. Ennek keretében a bizto-
sítottak csak a kártyák segítségével 
vehetik igénybe az egészségügyi 
szolgáltatásokat, az azokat nyújtó 
háziorvosoknak, gyógyszertárak-
nak stb. pedig csak akkor számolják 
el a szolgáltatás ellenértékét, ha a 
kártya használata révén igazolják 
azokat. 

A Hargita Megyei Egészségbiz-
tosító Pénztár adatai szerint a me-
gyében 203 669 kártyát kellett hogy 

kiosszon a 18. életévüket betöltött, 
egészségügyi biztosítással rendel-
kező címzetteknek a posta, 197 
419 darab kártyát sikerült kézbesí-
teni. Megyeszerte 5382 egészség-
ügyi kártyát küldött vissza a posta 
az egészségbiztosítónak amiatt, 
hogy a címzetteket nem találták 
otthon vagy azok lakcímet változtat-
tak, azért pedig, mert elhunyt sze-
mélyek számára állították ki azokat, 
868 kártya került vissza. 

Azt még nem tudni, hogyan jutnak 
hozzá egészségügyi kártyájukhoz 
azok, akik nem kapták meg azt a 
postán keresztül, de valószínű, hogy 
az egészségbiztosító pénztáraknál 
vehetik fel kártyáikat az érintettek.

Súlyos jogi és alkotmányos aggá-
lyokat vet fel például az, hogy mi-
ként tehetik az egészségügyi kártya 
használatától függővé egy biztosított 
számára az egészségügyi szolgál-
tatások igénybevételét olyan körül-
mények között, amikor maga a biz-
tosítópénztár nem juttatta el minden 
ügyfeléhez a kártyát. Országszerte 
milliós nagyságrendű azok száma, 

akik nem kapták meg a kártyát, eze-
ket az embereket törvényes joguktól 
fosztják meg, ha a kártya meglété-
hez kötik az ellátáshoz való jogot, 
és majd fizetniük kell az orvosi szol-
gáltatásokért azért, mert a biztosító 
nem tudta neki átadni a kártyájukat.

A nemrég megjelent kormányha-
tározat-tervezet szerint ugyanakkor 
a biztosított kell hogy kifizesse az 
egészségügyi kártya előállításának 
és szállításának költségét akkor, ha 
a már átvett kártyáját elveszíti, el-
lopják vagy megrongálódik. Ebben 
az esetben az egészségbiztosító 
pénztárnál kell az új kártyát kérvé-
nyezni és harminc napon belül állít-
ják ki azt. Ezen idő alatt az érintett 
egy igazolás alapján veheti igénybe 
az egészségügyi szolgáltatásokat.

A megyei egészségbiztosító 
pénztár által közölt érdekesség, 
hogy a biztosítottaknak jogukban áll 
tájékozódni arról, hogy a kártyájuk-
ra milyen személyes adatokat töltöt-
tek fel. Ehhez az egészségbiztosító 
pénztárnál kell kérvényt leadni.

egészségügyi kártyák használata

Dr. Madarász Kelemen Enikő 
családorvos

Kedves kis és nagy diákok!

Ismételten felhívjuk figyelme-
teket, hogy új rovatot indítottunk 
útjára azoknak, akik szeretik a ma-
gyar nyelvet, vagy kedvelik a rejtvé-
nyeket, feladványokat, egyszóval a 
kobaktörést! A helyes megfejtők 
közül ajándékokatsorsolunk ki!

A novemberi KoBAKtÖRő 
megfejtéseit egy tanuló küldte el: 
kováCS lEvEnTE VI. osztályos 
tanuló Tekerőpatakról. Köszönjük 
szépen neki! Gratulálunk! Nyere-
ményei: a Balogh József, Devecse-
ry László, Utassy József szerezte 
ÓRIÁSKERÉK című verseskötet, 

kobaktÖRő
Fodor Annamária
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1. Csak egy-egy betűt írtak el! Írd le helyesen a közmondásokat!
      

Minden fagynak kicsi a kezdete.       ________________________________________________________

Ki korán kel, aranyat nyel.                  ________________________________________________________

Az igazság mindig kimerül.               ________________________________________________________

Nem a ruha veszi az embert.            ________________________________________________________

Többet ésszel, mint esővel.               _______________________________________________________

Aki mer, az nyel.                               ______________________________

Fából nem lesz vaskatika.                ______________________________

2. Illeszd mondatokba a következő szavakat: száll, hal, hall, 
akkora, akkorra, udvarol, udvarról.

1. Belehal-e a _____ abba, hogy nem _______?
2.       A levegőben egy ökörnyál ____________ .
3.      _________  gombát talált, mint egy kalap.
4.       Kiléptem az ____________, hol a bátyám ___________.
5.       ____________ érkezz, amikorra hívtak.

3. Kettő közül az egyiket! Melyik szót írod a vonalra? 

egyelőre-egyenlőre

____________nem mondhatok én se többet.

gondatlan-gondtalan

Szüleitek igyekeznek, hogy ____________gyerekkort biztosítsanak.

helység-helyiség

Ez a __________kicsi, ne dohányozz benne!

lélektelen-lelketlen

Bottal ütötte szegény állatot, mert ___________.

szívleled-szíveled

Jól jársz, ha meg-___________az öregek tanácsát.

az országos vidékfejleszté-
si Program (PnDr) a 2015-2020 
időszakban 9,85 milliárd euróval 
fog rendelkezni, 15 különböző 
intézkedés keretében nyújt majd 
támogatást. Remélhetőleg 2015 
februárjától lehet benyújtani a pá-
lyázatokat, 2015 júniusától pedig 
lehet számolni azzal, hogy meg-
lesznek az első eredményhirdeté-
sek a projektek finanszírozására.

A program kiemelten fogja kezelni 
az agrártermelés integrálódását, a 
termelő és a végső fogyasztó közötti 
út lerövidítését, és hangsúlyozottan 
fogja támogatni a családi gazdasá-
gokat. Azok a gazdálkodók, akik a 
térítésmentes támogatást nemcsak 
a termelésük fejlesztésére kívánják 
felhasználni, hanem termékeik fel-
dolgozására is, nagyobb összegű 
támogatásra számíthatnak. Aki csak 
a termelés fejlesztésére kér finanszí-
rozást, az a projekt értékének felére 
kaphat támogatást térítésmentesen, 
a többit saját erőből vagy banki hi-
telből kell fedeznie. Akik termékeik 
feldolgozására is igényelnek támo-
gatást, a projekt értékének további 
20%-ára, vagyis összesen 70%-ra  
kapnak majd pénzt. Termék feldol-
gozása lehet például a gabonafélék-
ből előállított állateledel, a húsfélék 
vágóhídon való feldolgozása, lekvár, 
gyümölcsíz készítése stb. Abban az 
esetben, ha a termelés és feldolgo-
zás nem egyéni gazdaság keretében 
történik, hanem más kistermelőkkel 
való társulásban, a projekt értékének 
további 20%-ára jár térítésmentes 
támogatás, tehát az összérték 90%-
ára.

Az mezőgazdaságban a fiatalok-
nak új munkahelyek létrehozását kí-
vánja elősegíteni a fiatal gazdáknak 
nyújtható, a gazdaság nagyságától 
függően 15.000 eurótól 50.000 eu-
róig terjedő térítésmentes támoga-
tás, melyet a 6.1 jelzésű intézkedés 
szabályoz. Ez azokat a fiatalokat 
célozza, akik vidéken kívánnak me-
zőgazdasági tevékenységet folytatni 

és megfelelnek az alábbi követel-
ményeknek: a támogatásigénylő a 
kérvény benyújtásakor még nem töl-
tötte be 40. életévét; elsősorban me-
zőgazdasággal foglalkozó magán- 
vagy jogi személy, gazdasága Ro-
mánia területén van és szerepel az 
APIA gazdaságokat nyilvántartó re-
giszterében; először vállalkozik egy 
gazdaság vezetésére; rendelkezik 
a tevékenységhez szükséges szak-
mai felkészültséggel, vagy vállalja, 
hogy megszerzi ezt; benyújt egy üz-
leti tervet; tagja egy mezőgazdaság-
gal foglalkozó családnak, és a saját 
gazdálkodásának létrehozása előtt 
legkevesebb 12 hónapig legalább 
részmunkaidővel egy gazdaságban 
dolgozott, amely nem feltétlenül a 
családi gazdaság.

A támogatást két részletben fo-
lyósítják: az elsőt, ami a támogatás 
80%-át jelenti, a projekt elfogadá-
sakor fizeti ki a Vidékfejlesztési és 
Halászati Kifizetési Ügynökség (AP-
DRP). A második részletet a vállalko-
zási tervben foglaltak megvalósítása 
után fizetik ki, leghamarabb 12 hó-
nap elteltével.

Annak érdekében, hogy a PNDR 
program keretében könnyebben le-
hessen agrárgazdasági gépeket és 
berendezéseket venni, a Vidékfej-
lesztési Beruházások Finanszírozá-
sának Ügynöksége (AFIR) közzétet-
te azoknak a mérvadó áraknak az 
adatbázisát, melynek alapján ver-
senytárgyalás nélkül lehet gépesíteni 
a gazdaságokat.   

Amit jó tudni, hogy nehéz dolguk 
lesz azoknak a gazdáknak, akik nem 
tudják bizonyítani, hogy gazdálko-
dásra használják területüket. Egy új 
törvénymódosítás ugyanis tisztázza, 
hogy csak az aktív gazdák igényel-
hetnek SAPS-támogatást, vagyis 
csak azok kaphatnak területalapú 
támogatást, akik aktív gazdálko-
dók és bizonyítottan gazdálkodásra 
használják azt a földterületet, amely-
re SAPS-támogatást igényelnek. A 
kikötés eddig is érvényben volt, pon-
tosan leírt meghatározás azonban 
nem létezett arra vonatkozóan, ki is 

számít aktív gazdának. Így történhe-
tett meg, hogy nyolc éven keresztül 
repülőterek, golfpályák, egyházi terü-
letek tulajdonosai is ugyanúgy része-
sültek területalapú támogatásban, 
mint azok a gazdák, akik megművel-
ték földjüket.

Ezentúl az jogosult a területalapú 
támogatásra, aki bizonyítottan me-
zőgazdasági tevékenységet folytat 
rajta, akár lekaszálja, akár lelegelteti 
vagy eladja a füvet, de ezt igazolnia 
kell a gazdának. Termőföld eseté-
ben egyszerűbb a helyzet, mivel ott 
nyilvánvaló, hogy azon valamilyen 
haszonnövényt termeszt. Ha viszont 
csak látszatgazdálkodást folytatnak, 
vagyis leégetik vagy éppen ugy hagy-
ják a kaszálójukat, nem részesülnek 
területalapú támogatásban. Ugyan-
akkor tudni kell, hogy ha egy gazda 
a szomszédjával megegyezett, hogy 
állatait a gazda területén legelte-
ti, viszont közben kiderül, hogy a 
szomszédnak megvan a szükséges 
méretű legelője, kaszálója az állatai 
eltartásához, akkor az adott gazdától 
megvonhatják a támogatást.

A módosított jogszabály azt is rög-
zíti, milyen dokumentumokkal kell 
hogy igazolja a támogatás igénylője 
a területhasználati jogát: ha vannak 
tulajdonjogi papírok, azokkal, ha 
nincsenek, úgy a gazdalajstromban 
való szerepléssel. Ezt a polgármes-
teri hivatalban töltik ki, ott kell nyilat-
koznia a gazdának, mekkora terüle-
ten gazdálkodik. 

Jogi személyek esetében az aktív 
mezőgazdasági tevékenységet a vál-
lalkozások tevékenységi körét jelző 
kód (CAEN) jelzi, de mivel a közbir-
tokosságok vagy egyesületek nem 
esnek hasonló besorolás alá, így 
azok alapító okiratából kell kiderülnie 
a mezőgazdasági tevékenységnek. 
Amennyiben az egyesületek, közbir-
tokosságok a tagság állataival – há-
rom hektáronként eggyel – fedik le a 
területet, ugyanazokkal az állatokkal 
ne fedjenek le más legelőt, kaszálót, 
mert adott esetben elesnek a támo-
gatástól. 

Mezőgazdasági pálYázati  
lehetőségek, táMogatások 2015-től

Dr. Horváth Nina állatorvos

a Bágyi Anna Erzsébet KÁRPÁTAL-
JAI MESÉK című könyve, valamint 
a MAGYAR KIRÁLYOK, FEJEDEL-
MEK, KORMÁNYZÓK ikerposz-
ter!Hálásan köszönjük varga Gab-
riellának a könyvadományokat!

Hasonló nyereményekben része-
sülhettek ti is, ha elkülditek a KO-
BAKTÖRŐ megoldásait. A megfej-
tések mellé írjátok le a következő 
adatokat: név,lakcím, életkor, majd 
küldjétek el a következő e-mail-cím-

re: ancitanci73@gmail.com, az új-
falvi iskolában elhelyezett postalá-
dába vagy a tekerőpataki iskolában 
elhelyezett Cókmók-postaládába! 

Jó kobaktörést kívánok! 

http://preturireferinta.afir.info/
mailto:ancitanci73@gmail.com
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FebRuáR - bÖjtelő hava 
„ha rajlik a muslica februárban, lesz még zimankó márciusban.”

újévi szerencsemalacok

Az új esztendőt mindig jókíván-
ságokkal kezdjük, hiszen mind-
annyian azt szeretnénk, hogy a 
következő év ne legyen rosszabb, 
mint a már eltelt, ha lehet, egész-
ségesebbek, erősebbek, sikere-
sebbek, kedvesebbek, megér-
tőbbek legyünk. Nos, lapunk is 
csatlakozik egy rendhagyó jókí-
vánsággal, egy igen szemrevaló 
és természetesen nagyon finom 
sütemény receptjével, amelyet 
lapunk egyik szerkesztője, Hor-
váth nina állatorvos készített el, 
aki nem élő malackákkal lepett 
meg minket, hanem azok élethű 
másával. köszönet érte!

Nos, nézzük, hogyan készülnek 
a kis malackák! Elöljáróban elmon-
dom, hogy kétféleképpen lehet e kis 
csodákat elkészíteni: édes vagy sós 
kiadásban. Így az alapot, amely egy 
egyszerű kelt tészta, a töltelékhez 
igazítjuk. 

Hozzávalók: 
1 kg liszt, élesztő, egy csipet só, 

cukor ízlés szerint, tojás (ki is marad-
hat), tojás a kenéshez, kb. 0,5 dl olaj 
(fényesebbé teszi a tésztát), kb. 0,5 

l tej vagy víz  (a liszttől függ, mennyit 
vesz fel), az édes változathoz lehet 
tenni citrom- vagy narancshéjat, 
esetleg vaníliát, ki hogyan szereti. 

A töltelékhez: 
Az édes változathoz: barack- vagy 

szilvaíz és darált dió, a sós változat-
hoz: túró vagy sajt, de akár pörkölt-
maradék is nagyon jó.

A tölteléktől függően édes vagy 
kevésbé édes, hagyományos, jól 
dolgozható kelt tésztát készítünk 
(kalács vagy kenyértészta), melyet 
hagyunk megkelni, majd 3–4 mm 
vastagságúra nyújtjuk. Két különbö-
ző pogácsaszaggatót vagy külön-
böző átmérőjű poharakat használva 
kiszaggatjuk a malackák fejét és or-
rát, a következőképpen: 

– a nagyobb méretű szaggatóval 
párosával szaggatunk köröket (ez 
lesz a feje)

– a kisebb méretű szaggatóval 
szaggatott körökből egyet számo-
lunk minden két nagy körhöz (ez 
lesz az orra).

Az egyik nagy kör közepébe tesz-
szük a tölteléket, a széleit megken-
jük tojással, a másikat ráillesztjük, 
összenyomjuk a széleiket, majd 
bekenjük tojással a második kört 
is. A kisebb körbe két kis lyukacs-
kát nyomunk a közepe táján (ezek 
lesznek a malacka orrlyukai), majd 
ráillesztjük a nagy tojásozott körre. 
Ezt követően a tésztából két kis há-
romszöget szakítunk, és rátesszük 
óvatosan a malac fejére (fülecskék), 
majd megkenjük tojással. Az orr fölé 
vigyázva beszúrjuk a két szemet, 
mely az édes tölteléknél kisebb sze-
mű mazsola, a sósnál pedig borsz-
szem.

Ha elkészültünk, kikent tepsibe 
helyezzük, előmelegített sütőbe 
tesszük, és szép pirosra sütjük.  
E finom és látványos sütemény 
nemcsak az újévi, de a farsangi mu-
latságok hangulatát is feldobja!

Gál Katalin

Dátum Névnap Időjóslás

február 2. /Karolina/ -  
Gyertyaszentelő Boldogasszony

Gyertyaszentelő melege 
Sok hó és jég előjele. 
Gyertyaszentelő hidege 
Kora tavasznak hírnöke.

február 6. Dorottya Ha Dorottya szorítja, 
Julianna tágítja.

február 14.  Bálint Ha házasodnak a verebek Bálintkor, 
Készülődhetsz a tavaszra bármikor.

február 16.  Julianna Ha Juliska fésülködik, 
A tavasz már közeledik.

február 19.  Zsuzsanna Zsuzsanna, megszólal a pacsirta.

február 24.  Mátyás

Mátyás szűre ujjából 
ereszti ki a tavaszt.
Mátyás ront, ha talál (jeget) 
Ha nem talál, csinál.
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