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Önkormányzati hírek
határozatok január vége-február eleje

Talán sok szülő nem is sejti, 
milyen szigorú keretek közé 
szabott mintaétrend szerint 
étkeznek gyerekeik a napközi-
ben. E témában a legszakava-
tottabb személyt, Jére Hajnalt, 
a Harangvirág napköziotthon 
gyermekélelmezési felelősét 
kérdeztem, aki egészségügyi 
asszisztens közreműködésé-
vel állítja össze a  heti menüt.

A gyerekek egészséges, ki-
egyensúlyozott étkeztetésére 
igyekeznek figyelni az étrend 
összeállításakor, az állami elő-
írásoknak megfelelően, számol-
va a szükséges tápanyagbevi-
telt, jelentette ki Jére Hajnal  ad
minisztrátor.

„Egy úgynevezett »élelempi-
ramis« szerint dolgozzuk ki az 
étrendet, amely a gyermekek 
fejlődéséhez elsősorban a gabo-
naféléket emeli ki, aztán a zöld-
séggyümölcsöt, kisebb mérték-
ben a tejet és a tejtermékeket, 
valamint egyéb fehérjéket: húst, 
húskészítményeket, halat, to-
jást, magvakat és végül csekély 
mértékben a cukrot tartalmazó 
ételeket. A gabonafélék eseté-
ben próbálkozunk új termékek 
bevezetésével, mint például a 
búzacsíra vagy a zabpehely, le-
vesbetétnek tészta helyett kölest 
csempészünk a levesbe, melyet 
a gyerekek észre sem vesznek, 

és nagyon szívesen fogyasz-
tanak el”  állítja. „A gyerekek 
évek óta félbarna igazi pityókás 
kenyeret esznek, valamint heti 
egyszer magvas rozskenyeret.  
A rántást teljesen száműzték a 
levesekből, galuskát is csak bar-
na lisztből készítenek. A zsírban 
sült ételeket, felvágottakat, mar-
garint lehetőség szerint mellőzik 
és csak ritkán adnak édességet 
a kicsiknek, de olyankor minősé-
gi csemegéket tálalnak fel, mint 
például a gyümölcsösjoghurtos 
sütemény, melyet zabpehellyel 
készítenek.” magyarázza Haj-
nal. A legnépszerűbb ételek is 

leggyakrabban kéthetente kerül-
nek a listára, emellett új fogáso-
kat is feltálalnak az apróságok-
nak többkevesebb sikerrel.

„Az intézet kiemelt célja az 
egészséges életmódra nevelés, 
ehhez pedig elengedhetetlen a 
tudatos, változatos étkezés.” fej-
tette ki Hajnal. „Szinte naponta 
kapnak valamilyen gyümölcs il-
letve zöldségsalátát, melyet a 
kicsik igenis nagyon szeretnek, 
figyelembe véve a szezon nyúj-
totta lehetőségeket, mint jelenleg 
a savanyú káposzta, vagy éppen 
a feketeretek. A halrudacskákat 
pedig legutóbb nem olajban vagy 

Czirják Kinga

változatos és egészséges étrend  
az újfalvi napkÖziotthonban

Január 29-én a munkaterv sze-
rinti ülésen a következő határozat 
született:

4. számú Határozat: egyes, Gyer-
gyóújfalu Község köz  illetve magán-

vagyonát képező területek/felületek 
ideiglenes elfoglalására/használatára 
vonatkozó illetékek jóváhagyására.

február 16-i rendkívüli ülésen a 
következő határozatok születtek:

5. számú Határozat: a 2015ös évi 
Helyi költségvetés jóváhagyására.

6. számú Határozat: a fogyaté-
kos gondozók számának jóváha-
gyásáról a 2015ös évre.

7. számú Határozat: a 2014es 
év költségvetési többlete felhasz-
nálásának jóváhagyására vonat-
kozóan.

Albert Katalin
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a farsangot nagyon sok ren-
dezvény színesítette kilyénfal-
ván. Röviden lássuk, mi minden. 

Február 8án, vasárnap Fejér La-
jos plébános szervezésében sor 
került az immár hagyományos kút-
dombi szánkózásra. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel készültek, annál 
is inkább, mert az időjárás szeszé-
lyei miatt el kellett napolni a már 
megszervezett szánkózást. Másod-
szorra már a hó is maradt, így min-
den résztvevő jól szórakozott. Feb-
ruár 13án, pénteken került sor a 
szintén hagyományos farsangi Ko-
saras bálra, ugyancsak Fejér plébá-
nos úr szervezésében. A muzsikát 
Ambrus Levente, Ambrus Tibor és 
Bartalis Ferenc zenészek szolgál-
tatták, így a tánc mellett éneklésre 
is sor került. 

Ugyancsak februárban került sor 
a csíksomlyói zarándoklatra, vala-

mint a Jakab Antal hittanversenyre. 
Mindkét eseményről bővebben ol-
vashatnak lapunk hasábjain. 

Az idén másodjára megszervezett 
borkóstoló február 14én volt meg-
tartva. Az iskolás és óvodás gyer-
mekek farsangjára húshagyó ked-
den került sor. E két rendezvényről 
lapunk márciusi számában írunk 

majd. 
Remélem, nem hiábavaló a ren-

dezvényszervezők fáradozása, 
hiszen igyekezetük egyértelmű, a 
közösséget szeretnék megmozgat-
ni, összekovácsolni. A lelkes rész-
vételre buzdítok mindenkit, hiszen 
az itt felsorolt eseményekre minden 
évben sor kerül. 

Civil fóruM

eseménydús február kilyénfalván
Gál Katalin

zsírban sütötték, hanem a ler-
ben, zsírpapíron, minimális olaj 
használatával.”

Az adminisztrátor hozzáfűzte, 

hogy szívesen fogadják a szülők 
javaslatait, újszerű, egészséges 
receptjeit, ezáltal bővítve az étel-
listát és a jövőben is igyekeznek 

a gyermekek igényeit, a köve-
telményeket és az egészséges 
életmódot összeegyeztetni. 
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„Cserkész, fel a fejjel, a har-
sona zeng, 
Álljunk csatasorba vidáman!”

2015.  február 6-án este fel-
csendült a gyergyóújfalvi Ele-
kes Vencel Általános Iskola 
udvarán a Cserkészinduló 130 
cserkész ajkáról.  Ez azt jelen-
tette, hogy elkezdődött valami. 
Valami olyan, ami eddig még 
nem volt. Idén első alkalom-
mal szervezett az újfalvi 58-as 
Márton áron Cserkész Csa-
pat téli tábort az udvarhely és 
Gyergyó körzeti cserkészek-
nek. Udvarhely körzetet nyolc, 
a gyergyói körzetet három 
csapat képviselte.

Amikor kiderült, hogy idén mi 
fogjuk megszervezni a tábort,  
nagyon fel kellet kötni a nadrá-
gunkat, hogy olyan színvonalas 
cserkésztábort tudjunk öszehoz-
ni, ami  emlékezetes és mozgal-
mas legyen.  Sok lelkes cserké-
szünk fáradtságot nem ismerve 
küzdött azért, hogy minden prog-

ram rendben  legyen, megfelelő 
helyen és időben. 

A tábor első napját február 6., 
a pénteki nap jelentette. Már 
nagy volt az izgalom, amikor 
kezdtek lassacskán megérkezni 
az autóbuszok, és rajta cser-
kész testvéreink. Mikor már min-
denki szerencsésen elfoglalta 
a helyet az osztálytermekben, 
ahol aludni fog, és regisztrálta 

magát, megtörtént a zászlófel-
vonás, ami hivatalosan is a tá-
bor kezdetét jelentette. Ezután 
mindenki elindult, hogy megtöm-
je a pocakját valami finomság-
gal. Az esti program a cserkész 
szokásokhoz híven tábortűz 
volt, amelyre minden csapatnak 
készülnie kellett egy kis előa-
dással.  A színdarab egy régi fo-
nót jelenített meg, amelyet min-

téli tábor gyergyóújfaluban
Ferenczi Lilla Rozália őrsvezető 

Az újfalvi Szarvasmarha-Te-
nyésztők Egyesülete immáron 
második alkalommal szervezte 
meg február 2-án a farsangi Gaz-
dabált a Metróban. A házigazdák, 
Simon lászló és lázár ákos az 
egyesület egyik disznaját és bor-
júját feláldozva finom vacsorával 
várták a közel 90 helyi gazdát. a 
hangulatot a férfiak gyümölcspá-
linkával, a gyengébb nemhez tar-
tozók egy része áfonyapálinkával 
alapozta meg, de inkább a társal-
gás, a beszéd folyt, mint az ital. 

A bálozókat először Egyed Jó-
zsef polgármester köszöntötte, aki 
magával hozva egy 1942es évi ki-
mutatást, érdekes adatokat osztott 

meg a hallgatókkal. Mint kiderült, 
akkoriban a falu önellátó volt, nem 
függött a nagy multiktól, cégektől. 
Molnár, timár, szabó, kovács, asz-
talos, cipész, méhész, mészáros és 
még számos szakma fellelhető volt, 
3 vágóhely, 8 üzlet, 7 kocsma műkö-
dött. A mai elenyésző állatállomány-
hoz képest több mint 3000 juhot, 
500 feletti lovat, 400 körüli disznót 
és közel 3000 szarvasmarhát tar-
tottak az emberek.

Lázár Ákos házigazda, bízva a 
társaság mulatós tehetségében, 
igen szűken mérte a mondatokat: 
köszöntötte a jelenlévőket jó szóra-
kozást kívánva mindenkinek.

A Juci néni által főzött húsgombó-
cos csorba és borjúpörkölt krump-
lival igazi házias, mondhatni „gaz-

dás” ízeket biztosított. 
Az est egyik várva várt pillanata a 

tombola sorsolása volt. Ezúttal 13 
vendég örülhetett nyereményének. 
A tombola tárgyait az Szarvasmar-
haTenyésztők Egyesülete és az 
Önkormányzat biztosította. 

A Katorzsa néptáncegyüttes frap-
páns zenéstáncos műsora csak 
fokozta az este hangulatát, akik fel-
lépésük után a vendégeket is meg-
táncoltatták.

A talpalávalót Simon András bíz-
tosította, aki egyszercsak igazi 
nosztalgiás hangulatot teremtett, 
elővéve harmonikáját. A bálozók 2 
órán keresztül rendes énekpróbát 
tartottak, elénekelve mindenki ked-
venc nótáját.

Czirják Kinga

gazdabál
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denki a saját szokásai szerint 
adott elő, így megtudtuk, hogy 
az adott tájegységeken milyen 
is volt annak idején a fonó. Az 
este jó hangulatban telt el, min-
denki felszabadult volt és vidám, 
mert tudta azt, hogy cserkészek 
között csodálatos napokat fog 
eltölteni. A tábortűz végén min-
denki álomra hajtotta fejét, mert 
figyelmeztettük őket, hogy a 
következő nap nagyon fárasztó 
lesz. 

Felvirradt a nap. Cserkészeink 
életerővel telten és felkészülten 
belevágtak a kihívásokba, ami-
ket kitaláltunk nekik. Elsőként 
egy régi kedves cserkész is-
merősünk, Tölgyesi Béla tertott 
előadást nekünk az ősmagyar 
viseletről, majd a nagyobbak ki-
próbálhattak és megtanulhattak  
érdekes dolgokat is, mint pl. az 
íj használata. A bemutatót egy 
hosszú és fárasztó portya kö-
vette, amely a központi iskolá-
tól a Várós tetejéig, majd onnan 
újból az iskoláig vezetett. Nem 
volt egyszerű, de ahogyan a tá-
borparancsnok is fogalmazott: 
„A cserkészet nem anyámasz-
szony katonáját nevel a gyerme-
kekből, hanem érett embert, aki 
készen áll a nagybetűs életre.” 
Ezen szavak hallatán mindenki 
biztatást érzett arra, hogy meg-
csinálja a portyát. A nehéz túrát 
Julis néni finom főztjével fejez-
tük be. Mindenki éhes volt, mint 

a farkas. Köszönjük, Julis néni! 
Ezután  egy kiadós táncház kö-
vetett, amelyen az újfalvi zené-
szek húzták a talpalávalót. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni 
Simon Andrásnak, Koós Ró-
bertnek, Sólyom Csabának és 
Oláh Daninak, hogy eljöttek és 
megörvendeztettek bennünket 
a zenéjükkel, továbbá az úfal-
vi táncosoknak is, hogy eljöttek 
és megmutatták, hogy nálunk 
milyen betyár táncosok vannak.  
A táncház nagyon jó hangulat-
ban telt el. Mindenki táncolt és 
énekelt annak ellenére, hogy 
nagyon fáradtak voltak. A követ-
kező program mindenkinek egy-
aránt tetszett, mert a közös játé-
kot mindenki szereti. Csapatok-
ra osztódva történtek a játékok, 
kinek staféta, kinek mozgásos 
játékok, de mindenkinek került 
olyan játék, amiben kiélhette ma-
gát. Elérkezett az este, a csapa-
tok ismét a tábortűzre készültek. 
Mondanom sem kell, fantaszti-
kus volt ismét a hangulat,  bár 
egy picivel kevesebb volt már az 
energiánk, de mindenki próbált 
lelkesen és aktívan részt venni 
a programokban. Ezután kimen-
tünk a zászlóhoz, és a farsangi 
szokásokhoz híven elégettük 
Ilyést. Ezután olyan dolog követ-
kezett, aminek mindenki nagyon 
örült. Két segesvári fiatalember 
fogadalmat tett, és ők is cser-
készek lettek. 23:00kor elérke-

zett a takarodó. Megnyugvására 
szolgált a táborparancsnoknak, 
hogy a fárasztó nap után senkit 
nem kellett álomba ringatni, mert 
mindenki aludt, mint a tej. 

Reggel mindenki felkelt, szé-
pen felöltözött cserkész egyen-
ruhába, és elindultunk hangos 
énekszóval a templomba, hogy 
hálát adhassunk az Úrnak a cso-
dálatos havazásért, a napsüté-
sért és azért, hogy együtt lehet-
tünk. A mise végeztével vissza-
mentünk a táborhelyre, és min-
denki összepakolta a csomagját, 
majd rendbe rakta az alvóhelyét. 
Sajnos ezután elérkezett az a 
pillanat, amelyet senki sem várt. 
Búcsúzni kellett. Könnyes sze-
mekkel álltunk a zászló előtt, is-
mét felcsendült a Cserkészindu-
ló, de ezúttal azt jelentette, hogy 
véget ért a tábor. Elbúcsúztunk 
egymástól, mindenki felszállt az 
induló buszára, és szép emlé-
kekkel telve elindult hazafelé. 

Köszönjük szépen mindenki-
nek, aki hozzájárult a tábor sike-
réhez: a szervezőknek, Elekes 
Köllő Tibor igazgató úrnak, a 
zenészeknek, Julis néninek és a 
kedves szülőknek is, hogy elen-
gedték gyermekeiket, hogy min-
denben támogatták őket és sok 
finom pánkót sütöttek nekünk. 

Rendezvényünk főtámogatója 
Gyergyóújfalu Község Önkor-
mányzata volt. Isten fizesse a 
segítséget. 



6

Barázda | VIII. évfolyam 2. szám | 2015. februárCivil fóruM 

A gyergyótekerőpataki Önkén-
tes Tűzoltó Alakulat 2015-ben is 
felkészült a farsangi időszakban 
már hagyománnyá vált húshagya-
ti bál megszervezésére, ezt meg-
előzően pedig szokásukhoz híven 
színdarabbal készültek a tagok.  
Előzetes szervezés, megbeszélés 
alapján összegyűltek a szereplők, 
akik hetekkel azelőtt komolyan ké-
szültek az előadásra: megtanulták a 
szerepet, illetve beszerezték a szük-
séges eszközöket a terem berende-
zéséhez. A cél nem a tökéletességre 
törekvés, hanem inkább az évrőlév-
re kisebb létszámú közönség meg-
örvendeztetése volt. 

Az idei darab egy vígjáték volt, 
amelynek címe: az igazgató nyug-
díjba megy, szerzője Györffy Kál-
mán. A színdarabban a család láza-
san készül arra, hogy a nappalit dol-
gozószobává alakítsa, mivel a csa-
ládfőt nyugdíjazzák, s hogy ne viselje 
meg a változás. Azonban amikor a 
nyugdíjazott igazgató otthon is úgy 
kezeli a családtagokat, mintha alkal-
mazottai lennének, a család fellázad 
ellene, s ugyancsak „nyugdíjazzák”, 
azaz lebeszélik a főnökösködésről, 
hogy a végén helyreálljon a rend. 

A főpróbát megelőző napokon az 
alakulat vezetői plakát, illetve a helyi 
adón közvetített hirdetés formájában 

értesítették a község lakóit az előa-
dás és a bál időpontjáról. A főpróbát 
2015. február 12én, csütörtök este 
19 órától láthatta a közönség. Két 
nappal később, 2015. február 14én, 
szombaton este 20 órától az előadás 
megismétlődött. A színfalak mögött 
nagy volt az izgalom. A közönséget 
Gál István tűzoltóparancsnok kö-
szöntötte. Fodor Annamária, szerve-
ző és súgó ezt követően bemutatta 
a szereplőket, akik szerepükből ki-
ragadva egyegy részletet, bemutat-
koztak a közönségnek. Ilyenformán 
egymás után lépett a közönség elé: 
Dombai Lajos, az igazgató szerepé-
ben Horváth Attila, Dombai Cecilia, 
az igazgató felesége szerepében: 
Péter Anna, Zoli és Ági, az igazgató 
gyermekei szerepében: Tatár Győző 

és Gál Kinga, Cecilia szülei, Rozália 
és Aladár szerepében Molnár Hajnal 
és Blénesi Levente, valamint a bú-
torszállítók szerepében Kovács Csa-
ba és Blénessi Márk. Az előadást 
bál követte, amelyhez a talpalávalót 
Sajgó Árpád és társa szolgáltatta. 
Az előadás folyamán köszönet il-
leti Fodor Emilt is, aki ugyancsak a 
súgásban és a szervezésben vállalt 
szerepet. 

Köszönjük szépen a segítségét 
azoknak a tagoknak, akik a próbák 
alatt biztosították a meleget, a szer-
vezőknek, akik az idén sem hátráltak 
meg feladataik elől, valamint a tapsot 
és a biztatást a közönségnek, mely 
arra buzdít, hogy a következő far-
sangon is örvendeztessük meg őket. 
Talán...

Farsangi előadás
Péter Anna

„legyen a zene mindenkié!” – 
Kodály Zoltán híres zeneszerzőnk 
sorai jól illenek a Molnár Antal fú-
vószenekar által szervezett nyílt 
napra. fennállásának 105. évfor-
dulója alkalmából december 27-
én 10 órától kitárta ajtaját a zene-
kar díszterme, és mindenki részt 
vehetett a rendezvényen. 

A vendégek fogadása és kö-
szöntése után a fúvószenekar tör-
ténetét ismerhették meg a részt-
vevők, majd ezt követően bemu-
tatták a zenekar tagjai a hangsze-
reket, amelyeket ki is lehetett pró-
bálni. A program beszélgetéssel, 
tapasztalatcserével folytatódott, 
majd a résztvevők megvendége-
lésével  zárult, hiszen minden jó 
falat, ami szemszájnak ingere, a 

terítékre került. A Gyergyóújfalu 
Község Önkormányzata által kiírt 
és megnyert pályázati összegből 
került megszervezésre a rendez-
vény. 

A nyílt nap célja az volt, hogy 
a fiatalok érdeklődését felkeltse 
a zenélés ezen ágazata iránt, és 
betekintést nyerhessenek a ze-
nekar mindennapjaiba a próbák-
tól a fellépésekig. 

nyilt napot szervezett a molnár 
antal fúvószenekar

Albert Katalin
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kÖnyÖrtelen, irgalmas jézus

Mielőtt halálra botránkozná 
bárki is magát, igyekszem e szo-
katlan szóhasználatot megma-
gyarázni. Még az elején sietve 
elmondom, a téma tényleges 
fejtegetése előtt, hogy az iskolás 
teológia is ismeri ezt az Istenről 
való beszédmódot. amikor is-
tenről bármilyen tulajdonságot 
is említünk, akkor tudnunk kell, 
hogy az adott tulajdonság, jelen 
esetben a könyörületesség, amit 
mi egyáltalán könyörületesség-
nek mondunk, az ilyen formában 
Istenben nem is létezik, hanem 
csak abban a tökéletes formá-
ban, amit nem is ismerhetünk, és 
elképzelni sem tudunk.

Ezt a szokatlan „jézusi könyörte-
lenséget” elsősorban az ő életében, 
magatartásában vesszük észre. 
Soha nem mással szemben volt 
„könyörtelen”, hanem önmagával 
szemben, és önmagával szemben 
sem úgy, ahogy azt mi gyakoroljuk, 
amikor lelkiismeretfurdalásunkban 
önmagunkat büntetjük. Nem böjtöl-
tette magát kampányszerűen, nem 
ostorozta véresre magát, és nem 
viselt kényelmetlen ciliciumot egy-
szerű ruhája alatt, mint egynéhány 
szerzetes a kolostorok penészesen 
nedves magányában. Sőt, ellen-
kezőleg! Szerette az életet, evett, 
ivott, meg is jegyezték róla a vallá-
si vezetők, hogy falánk, borissza, a 
vámosok és bűnösök barátja. Böjtö-
lése és imádsága nem a vallási elő-
írásnak való megfelelni akarás volt, 
hanem az Atyával való éber kap-
csolattartás eszköze. Ebben nem 
kegyelmezett magának. Hosszas 
böjtölése vége felé, még nyilvános 
működése előtt, amikor az isteni 
végtelen hatalom ott izzott minden 
gondolatában és akaratában, akkor 
nem engedte meg magának, hogy 
ezzel a hatalommal visszaélve a kö-
vekből, pillanatnyi éhségét csillapí-
tandó, kenyeret teremtsen, vagy egy 

kis ügyességgel földi, azaz társa-
dalmipolitikai hatalmat szerezzen 
magának. A kísértésnek nemcsak 
akkor mondott ellen, hanem élete 
minden mozzanatában, beleértve a 
kereszten átélt legnagyobb kísértést 
is, nevezetesen, hogy szálljon le a 
keresztről, szabadítsa meg magát, 
és akkor majd hisznek neki. Könyör-
telen volt magával szemben, amikor 
az olcsó látványról lemondott, pedig 
mekkora követői sereget toborozha-
tott volna!

Egy másik mozzanat: Jézus maga 
is beleszületett egy adott történel-
mipolitikai helyzetbe. Szüleinek is 
azért kellett viszontagságos módon 
Betlehembe menniük, ahol aztán 
végül is Mária megszülte gyerme-
két, mert a nagyzoló elnyomó hata-
lom tudni akarta, hány emberrel is 
számolhat a birodalomban. A nép-
számlálás és sok más intézkedés a 
római császár rendelete volt, de ott 
lihegett mellette a hol megalkuvó, 
hol a maga hatalmát fitogtató zsidó 
királyok uralkodása. Hogy Mária, 
Jézus édesanyja vagy a Biblia tanú-
sága szerint a halk és kevés szavú 
József tette a rendszerre vonat-
kozó elmarasztaló kijelentést, nem 
tudhatjuk, de hogy az akkori köz-
életben rengeteg indulattal találko-
zott Jézus, azt az evangéliumokban 
is olvashatjuk. Ezek közül sokan 
akarták Jézus isteni hatalmát politi-
kai célokra felhasználni. Hiszen az, 
aki számos csodát művelt, egyetlen 
legyintéssel megtisztíthatta volna 
az országot minden elnyomástól. 
Biztos vagyok benne, hogy az igaz-
ságtalan elnyomás magának Jézus-
nak is fájt, és hogy ez a kérdés is ott 
volt pusztai böjtölésében és az Atya 
akaratának keresésében. Életpél-
dájából és tanításából tisztán kiol-
vashatjuk, hogy az adott történelmi 
helyzet, az elnyomatás csak követ-
kezmény, és ha Jézus népe, a pa-
lesztinai zsidók meg is szereznék a 
függetlenséget, az ismét elveszíthe-
tő lenne, mert a háború, vagy bármi-
lyen erőszakos fellépés látványosan 

egy időre valami eredményt felmu-
tatna, de lényegileg nem orvosolna 
semmit. Nem jutna el a baj gyö-
keréig. Csupán az egyik hatalmat 
váltaná a másik, mindaddig, míg 
az előző, vagy akár egy harmadik 
ismét egyeduralkodóvá nem válik. 
A lényeges megoldás nem a rend-
szerek cseréjével történik, hanem 
az egyes emberben, akiben a bajok 
forrása is, az a bizonyos sötét pont 
élősködik. Ez a sötét pont azonban 
nemcsak rajtunk kívül van, mond-
juk, a gonosz ellenségben, akire rá 
lehet mutatni, hanem bennünk is, 
mindenkiben. Ennek köszönhetjük 
azt a változást is, melynek során 
észrevétlenül, a pillanat töredéke 
alatt üldözöttekből üldözőkké vá-
lunk. Ez a rendszerváltások elma-
radhatatlan velejárója. Jézus, mint 
az Atyával egylényegű Fiú, azt is 
tisztán látta, hogy a nem zsidó em-
berek is, lehetnek bár a hatalomhoz 
tartozó rómaiak, a szakadár szama-
riaiak, a hitetlennek tartott szírföní-
ciaiak, azok is mind egyazon Isten 
teremtményei, gyermekei. Így Jézus 
népe, akiért az emberlétet vállalta 
nemcsak a kiválasztottságban elbi-
zakodott zsidóság, hanem minden 
egyes ember. A pusztai kísérté-
sekben a kísértő ezt a sötét pontot 
akarta létrehozni Jézusban is, hogy 
Jézus is beálljon egy pártba, ne az 
egységet keresse az emberek kö-
zött, hanem a pártérdeket, és ezál-
tal a továbbiakban maga a kísértő 
irányíthassa magát Istent is. Amikor 
szekértáborokba verődik az embe-
riség, könnyebben elszabadulnak 
az indulatok, és igazolt lesz a sö-
tét pontok kiirtása, természetesen 
hordozójukkal, az esendő emberrel 
együtt. Jézus ennek a kísértésnek 
állt ellen könyörtelenül, és nagyon 
finoman, de kellő határozottsággal, 
ha úgy tetszik, könyörtelenül kihúz-
ta a talajt minden nemzeti, vallási, 
kiválasztottsági gőgös elbizakodott-
ság alól, aminek magaslatáról elíté-
lően lehet mutogatni a mások sötét 
pontjára, de nagyszerűen palástolja 

Elekes András
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a sajátunkat.
Aki kereszténynek, azaz krisz-

tusinak vallja magát, annak el kell 
fogadnia Jézus ezen „könyörtelen-
ségét”. Milyen egyszerű volna hi-
tetlenségünkért felelősségre vonni 
letűnt és új rendszereket, megal-
kuvásainkat a gazdasági és politi-
kai helyzetre kenni, szeretetlensé-
günket pedig azokra, akik ellenünk 
vétettek. Ha naponta egyszer úgy 
igazán, szívvellélekkel el tudnánk 
mondani a Miatyánkot! Ezen az ál-
lásponton „könyörtelen” a Mester! 
Mert ha Jézus nevét számra aka-
rom venni, vagy egyáltalán bármi 
ügyben is rá hivatkozom, csak ak-
kor tehetem, ha egész lényét figye-

lembe veszem. Azt a mozzanatot is, 
amikor a keresztrefeszítőiért imád-
kozik: „Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek”. 
A megbocsátás kérdése mutatja 
meg ugyanis leghamarabb a ben-
nem hatalmaskodó, és sunyin meg-
húzódó sötét pontot, a bennem lévő 
bajok gyökerét. És Jézus, bármikor 
mondom is ki a nevét, vagy szorult 
helyzetemben hívom segítségül, 
mindig eszembe juttatja, azt, amivel 
mindenek előtt önmagamban foglal-
koznom kell.

Tény az is, hogy, ha egyszer 
hagy tam, hogy ez a sötét pont ben-
nem megtelepedjen, azt a magam 
erejéből megszüntetni nem tudom. 

(Nem tudom, a reklámok sugallta 
tisztaságmániában, hogy bizonyos 
csodaszerekkel a legmakacsabb 
foltot is ki lehet venni a ruhából, az 
üzleti érdek mellett nincse egy jó 
adag Ágnesasszonyeffektus is?!) 
A sötét pontot csak átvilágítani le-
het, és csakis Krisztus világossá-
gával. Ebben mindig remélhetek, 
és bízhatok. És ez az ő irgalma. Jé-
zus „könyörtelen” tehát, mert nem 
hagyja jóvá, hogy a magam sötét 
pontjáról megfeledkezve átkozzam, 
elítéljem, könyörtelenül ostorozzam 
a mások sötét pontját, de irgalmas, 
amikor a magamét előtte feltárom, 
hogy szelíd világosságával teljesen 
átvilágítsa.

HiTÉlET

a kilyénfalvi hívekkel február 
7-én Csíksomlyóra zarándokol-
tunk. Évente három alkalom-
mal szoktunk a Szűzanyához 
menni: a betegek világnapjá-
hoz (lourdes-i Boldogasszony 
ünnepe) közel eső szombaton, 
pünkösd szombatján és a Má-
ria neve ünnepéhez közel eső 
szombaton. ilyen alkalmakkor 
szentgyónást végzünk, szent-
misén veszünk részt, hogy mi-
nél hatékonyabban részesül-
jünk Isten kegyelmében. Ez az 
alkalom a teljes búcsú elnye-
résére is alkalom volt, mivel a 
kegyszobor 500 éves. Ezért a 
múlt év szeptemberétől teljes 
búcsúban részesül az a hívő (a 
szokott feltételek mellett: gyó-
nás, áldozás, imádság a pápa 
szándékára), aki Csíksomlyóra 
zarándokol.

A Szentatya, Ferenc pápa 
2014. advent első vasárnapjától 
meghirdette a Megszentelt élet 
évét 2016. február 2áig. Ez azt 
jelenti, hogy ezen időszak alatt, 
aki meglátogatja egy szerzetes-
közösség templomát, oratóriu-

mát és ott valamilyen rendezvé-
nyen részt vesz, a szokásos és 
említett feltételek mellett teljes 
búcsút nyerhet. 

Miért is tiszteljük mi, katoliku-
sok Szűz Máriát? Miért szeret-
jük képét és szobrát temploma-
inkban, lakásainkban? – azért, 
mert ő a végtelen Istennek 
anyja. A jó Isten öröktől fogva 
elhatározta, hogy elküldi a föld-
re egyszülött szent Fiát, hogy 
minket, Istentől elfordult szeren-
csétlen embereket, akik már a 
világra is bűnben születünk, a 
bűn és a gonosz lélek hatalmá-
ból megszabadítson, és az örök 
boldogság örököseivé tegyen. 
Mikor pedig eljött a várva várt 
idők teljessége, Isten kiválasz-
tott Názáret városából egy fiatal, 
tiszta lányt, hogy világra hozza 
és felnevelje Isten Fiát, akire a 
nemzetek várakoznak. Ez az 
esemény volt az, ami által Szűz 
Mária, az ismeretlen leány a vi-
lágmindenség legszebb, legdrá-
gább, legszentebb teremtménye 
lett, hiszen neki, minden ember 
közül egyetlennek, maga az Is-
ten mondotta: „Édesanyám”. Az-
óta boldognak hirdeti őt minden 
nemzedék, s a Nagyasszony 

dicséretét zengik az Ég angya-
lai és Isten minden szentjei. – 
Angyalok, próféták, apostolok, 
vértanúk Királynője, áldott vagy 
Te az asszonyok között, mert 
Isten anyja lettél. Mi is, a földi 
élet küzdő vándorai belekap-
csolódunk a mennyei seregek 
dicsőségébe: „Máriát dicsérje 
nyelvünk, Máriát dicsérje szánk, 
őt, ki által Isten annyi szent ke-
gyelme szálla ránk.” Másodszor, 
a Szűzanya hathatós pártfogá-
sára emlékeztessen minket az ő 
képe. Ő a keresztény emberek 
segítsége, minden égi és földi 
jó közvetítője. Ő a mi égi édes-
anyánk. Isten értünk emberré 
lett, hogy kínszenvedése és ke-
resztje által mi, emberek Isten 
fiaivá, Krisztus Jézus testvérei-
vé lehessünk. Mikor tehát Szűz 
Mária egyszülött gyermekét ér-
tünk áldozatul adta a kereszt 
oltárán, minket gyermekeivé fo-
gadott. A Megváltó Édesanyja a 
megváltott emberek édesanyja 
lett. Mi sohasem tudjuk elég-
gé hálás lélekkel megköszönni, 
„hogy megadta Istenünk Szűz 
Máriát minekünk.” Hogy valóban 
mit jelent Mária édesanyai oltal-
ma alatt élni, azt csak az örök 

teljes búcsú és mária-tisztelet

Fejér Lajos, plébános
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életben fogjuk igazán látni. Ő vi-
gyáz reánk, és őrködik felettünk, 
és ha a bűn miatt letűnik életünk 
egéről a kegyelem napja, egyet-
len reményként ragyog felénk 
Mária, új életünk Hajnalcsillaga. 
Szent hitünk tanítja, hogy Isten 
minden szentje közbenjár értünk 
az Égben, de legnagyobb köz-
benjáró, leghatalmasabb közve-
títő közülük a Szent Szűz, mert 
míg a többi szent csak Urunkhoz, 
Királyunkhoz könyörög értünk, 
addig a Boldogságos Szűz Fiá-
hoz fordul: Fiam, hallgasd meg a 
jó magyar emberek könyörgését, 
áldd meg munkájukat, mert ők 
szeretnek Téged és dicsérik Ne-
vedet. Az Úr Jézus pedig mindig 
meghallgatja édesanyja kérését, 

mint a kánai menyegzőn is tette, 
és minden földi jót az ő kezén át 
ad nekünk. 2000 éve tőle kéri a 
katolikus hívő nép Isten szent 
kegyelmét, földi egészséget, 
családi békét és végül a jó ha-
lál kegyelmét, hogy majd együtt 
lehessünk örökre Vele szent Fia 
országában. Aki a Szűzanyát 
nagyon szereti, és hozzá sokat 
imádkozik, biztosan remélheti 
anyai segítségét és pártfogását 
mind itt a földi életben, mind az 
örök élet elnyerésében. Őrizzétek 
meg lelketekben emlékül a Szűza-
nya képét, kiről a Szentírásban ol-
vassuk: Ruhája olyan, mint a nap, 
lába alatt a hold, a fején tizenkét 
csillagból álló korona. Befejezésül 
hadd idézzem a költőt: 

Balássy lászló, 
Szentolvasó Királynője 

Időtlen és idő együtt van itt: 
olvasódon peregnek a szemek, 
testi magad fölé emel a hit, 
és Istenhez emeli lelkedet. 
Ó, szent Öröm, mely örülni tanít!
Látod a Szüzet és a Gyermeket, 
s látod a kereszt véres ágait, 
melyek Gyümölcse léted üdve lett. 
És látod a dicsőség titkait: 
a tárt sziklasírt, a megnyílt eget…
Érzed Anyád ölelő karjait, 
ki testével a mennybe vétetett, 
áldott asszony az asszonyok 
között: 
irgalmat esdve érted könyörög.

1965. március 19-én Gheorg-
he Gheorghiu-dej meghalt, és 
az ő helyét egy új kommunista 
ember vette át, új ötletekkel, új 
meggyőződéssel és új hozzá-
állással: Nicolae Ceaușescu. 
Hogy elnyerje a társadalom 
támogatását, oly fontos volt a 
párton belüli hatalom harcok 
fényében, hogy nagyszabású 
liberalizálódást indított: a po-
litikai foglyok szabadlábra he-
lyezése, a határok megnyitása 
(részben), a kulturális és tudo-
mányos kapcsolatok helyreállí-
tása a nyugati világgal, a klasz-
szikus irodalom helyreállítása 
stb. mind része volt a program-
jának. és mindezekkel a Szov-
jetuniótól való elszakadást hir-
dette. országunk társadalma 
nagyon hamar elfogadta az új 
irányt, de mint minden csoda, 
ez sem tartott sokáig.

Persze Ceaușescunak esze 
ágában sem volt lemondani a 
kommunista elvekről, sőt, mi több, 

folytatni akarta annak gazdasági 
elképzelését: erőltetett iparosítás, 
nagyszabású városiasodás, köz-
pontosított, kollektivizált mező-
gazdaság stb. Ugyanakkor a kül-
politika hatalmas fordulatot vett: 
elismerte NyugatNémetországot 
és diplomáciai kapcsolatot terem-
tett ezzel, nem ítélte el Izraelt a 
hat napos háborúban, aktívan 
kampányolt a vietnámi háború be-
fejezéséért, és nem utolsó sorban 
elítélte Csehszlovákia lerohaná-
sát 1968ban.

Talán a legagresszívebb beavat-
kozás a családtervezéspolitika 
volt. „Töltsük meg a házakat gye-
rekekkel!” volt a szlogen, aminek 
alapján elég könyörtelen törvé-
nyeket vezettek be 1966. október 
2án: betiltották a terhesség meg-
szakítását, lehetetlenné tették az 
elválást, büntették a nem házaso-
dó fiatalokat, ugyanakkor pénzzel 
jutalmazták azokat az anyukákat, 
akik három (vagy több) gyereket 
szültek. Ezek a döntések nem 
tudták biztosítani a családok hosz-
szú távú fennmaradását, mivel az 
emberek mindig találnak kiutat a 

szabályozások alól. Megjelent a 
nagyszabású bigámia (már nem 
váltak el, egyszerűen egy másik 
családot alapítottak máshol!) és 
az élettársi kapcsolat, ugyanak-
kor elszaporodtak a törvénytelen 
gyerekek. Legalább a születési 
arány nőtt, habár csak a hatvanas 
évek elején: ha 1966ban szinte 
274.000 gyerek született Románi-
ában, a következő évben ezeknek 
száma duplázódott. Utána viszont 
megint csökkenni kezdett...

Egyik legjelentősebb esemény 
a hatvanas évek közepén a vi-
etnámi háború volt. Ceaușescu 
aktívan részt vett a háború elíté-
lésében, még csapatok küldésén 
is töprengett (mint minden másik 
„lelkiismeretes kommunista”).

 Meglepően sok önkéntes ke-
rült, aki szeretett volna harcolni 
„az imperialista agresszió ellen”, 
de a nők egy sokatmondó névte-
len levelet küldtek a párttitkárnak, 
amit próbálunk itt lefordítani: „...
habár sajnáljuk a vietnámiakat, 
de még jobban sajnáljuk magun-
kat, mivel így is úgy élünk, ahogy, 
napi öt lejes munkából, és azt is 

az „új ember” korszaka

Elekes Dániel László
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Nyolcadik alkalommal szervez-
te meg a tekerőpataki Tarisznyás 
Márton Általános Iskola a „dr.Ja-
kab antal püspök élete és mun-
kássága” tanulmányi vetélkedőt 
kilyénfalván  2015. február 13-án.

Idén jelentős eseményekre em-
lékeztünk: Jakab Antal püspök éle-
te és munkássága mellett 25 éve, 
hogy újraszervezte és megalapítot-
ta a gyulafehérvári  Caritas Szerve-
zetet, valamint a Keresztény Szó új 
hetilapot.

Tizenhat csapat nevezett be a ver-
senyre a következő csapatnevekkel: 
Jakab Antal követői , Szeretet, 13
as szám, Szent Imre, Dani Gergely, 
Hittan 3as, Dominus meus et Deus 
meus, 13as Orotva, Mosolygós 
káplán, Junior apostolok, Jakab An-

tal csemetéi, Hűség példaképe, Se-
gítő szeretet, Lángnyelvek, Mosoly-
gós lányok, Akarat. Első alkalommal 
vettek részt ezen a megméretteté-
sen a búzásbesenyői, maroshévizi, 
valamint a gyimesbükki tanulók.

A zsűri tagjai: Kari Attila tanfel-

ügyelő, Kafer György, a budapesti 
Szt. János Apostol Katolikus Iskola 
igazgatójatanfelügyelője, Ferenczi 
Attila, a Salamon Ernő Elméleti Lí-
ceum aligazgatója, valamint Ördög 
Csilla a gyulafehérvári Caritas szer-
vezettől. 

„igazán segíteni csak szeretetből, 
szeretettel lehet”

(a segítség első parancsolata)

csak nyáron, mintha télen hiber-
nálnánk, mint a medve, erre fel a 
fiainkat és férjeinket Vietnámba 
akarják küldeni. Nem! Nem aka-
runk háborút, nem akarunk meg-
halni, nem akarunk özvegyek ma-
radni, nem akarjuk, hogy a gye-
rekeink Vietnámban maradjanak. 
Amerika erős, megöli a férjeinket, 
mire odakerülnek.”

1968. augusztus 21én a Szov-
jetunió a többi keleteurópai 
kommunista országgal együtt 
lerohanta Csehszlovákiát. Ro-
mánia nemcsak, hogy nem vett 
részt, de egyértelműen elítélte 
ezt a „nagy hibát és súlyos ve-
szélyt”. Románia megengedhette 
magának, hogy szembeszálljon 
Moszkvával, hisz az egyetlen ke-
leteurópai ország volt, ahol nem 
állomásoztak szovjet csapatok. 
A magyar forradalmat követően 

ezeket kivonták már 1957ben. 
Ceaușescu hatalmas népszerű-
ségre tett szert ezzel a húzással, 
ugyanakkor a háború szélére so-
dorta Romániát, mivel Moszkva 
nem engedhette, hogy hatalma 
gyengüljön. De a külföldi veszély 
csak megszilárdította Ceaușescu 
pozícióját az országban, a társa-
dalom támogatását élvezve köny-
nyedén eltette láb alól a lehetsé-
ges ellenzéket, így biztosítva 24 
éves uralkodását.

Számunkra 1968 volt a vég 
kezdete. Mivel Ceaușescu po-
litikája elsősorban nacionalista 
volt, minden erőfeszítéssel neki-
látott az „egységes nemzetállam” 
megteremtésének. Magyarán ez 
azt jelentette, hogy mindent, ami 
nem volt román vagy román szár-
mazású, betiltott, korlátozott vagy 
jelentéktelené tett. Újraosztotta 

az ország területét, felszámolva 
az addigi régiókat – beleértve a 
Magyar Autonóm Régiót – be-
vezetve a megyerendszert. Így 
jelent meg Hargita megye, ami 
addig sohasem létezett. Megpró-
bálta korlátozni a kisebbségek 
kultúráját, iskolarendszerét, élet-
módját kiadványok beszüntetésé-
vel, iskolák átalakításával, a nem 
román tévé és rádióadók felfüg-
gesztésével. A falvakat „sziszte-
matizálta”, vagyis próbálta felszá-
molni őket, és teljesen semmibe 
vette az emberek óhajait. Ugyan-
úgy mint Sztálin, Musollini, Hitler, 
vagy manapság Putin esetében, 
Ceaușescu „uralkodása” ígérete-
sen kezdődött és katasztrofálisan 
végződött. De, ahogy az idősök 
szokták mondogatni, „legalább 
mindenkinek volt munkahelye és 
pénze”!

Kolumbán Csilla
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a farsang az év legvidámabb 
időszaka, ilyenkor az ember te-
ret enged örömteli érzelmeinek, 
szabadjára engedi jókedvét.

Ezt az időszakot kihasználva 
idén is megszerveztük iskolánk-
ban a már hagyományos farsangi 
műsort. A rendezvényre február 
13án került sor a kultúrotthon-
ban. 

Az előadást egy hosszabb, kb. 
egy hónapos előkészületi időszak 
előzte meg, mely alatt diákjaink-
kal együtt készültünk a február 
16ai napra. Ez alatt az időszak 
alatt tanulóinkkal közösen igye-
keztünk kivitelezni mindazt a sok 
tervet, amit a hosszas gondol-

kodás, tanakodás után sikerült 
összeállítani. A felkészülési idő-
szak számos szereppróbától volt 
terhes, diákjaink időt és fáradsá-
got nem sajnálva egy hónapon 
keresztül gyakorolták be azt az 
öt színdarabot, amelyeket végül 
a nagy napon színpadra vittünk. 
Így állt össze  végül egy egyórás 
előadás, melyet igyekeztünk él-
vezhetővé, üdítővé tenni minden 
kedves néző számára.

Itt szeretném kiemelni, és egyút-
tal megköszönni diákjaimnak azt, 
hogy velünk együtt végigvitték az 
előkészületeket, és hogy a szín-
padon mindent beleadva igyekez-
tek szórakoztatni a nagyérdeműt. 
Úgy érzem, a próbák minden per-
ce és erőfeszítése megérte a be-

lefektetett energiát.
A műsor atmoszférája, hangula-

ta nagyon kellemes volt, tapasz-
talataink szerint nem okoztunk 
csalódást azoknak, akik ránk 
szántak egy kis időt a péntek dél-
utánjukból. 

A jó hangulat az tanulók műso-
ra után sem hagyott alább, hiszen 
a rendezvényt követően kezdetét 
vette a szülők bálja, melyet az 
iskolánkban tanuló gyerekek szü-
lei szerveztek. Az este további 
részében is felhőtlen volt tehát a 
hangulat. 

Én őszintén remélem, hogy a 
jövő évi rendezvényünket is ha-
sonlóan jó tapasztalatokkal és 
legalább ekkora sikerrel zárjuk 
majd, mint az ideit.

farsang az iskolában
Máté Hajnal

Rendezvényünket támogatta a 
J.A.K.K., az újfalvi polgármesteri hi-
vatal, a kilyénfalvi  közbirtokosság, 
tekerőpataki  közbirtokosság, Gál 
Forest, Karpaten Milk, tekerőpataki 
iskola,  kilyénfalvi plébánia, Borsos 
Miklós Alapítvány, Jakab László és 
családja.

Nagy csapatmunka volt, munka-
társaimnak, kilyénfalviaknak, hálás 
köszönetemet fejezem ki, hogy tá-
mogattak a verseny megszervezé-
sében, előkészítésében, lebonyolítá-
sában.

Az első három helyezés: Akarat 
cs. I., 13as szám II., Szeretet és a 

Dominus meus et Deues meus III. 
helyezést éretek el.

Köszönöm a csapatokat felkészí-
tő  hitoktatók, tanárok munkáját, fá-
radságát és a versenyen résztvevő 
gyermekek  szorgalmát úgyszintén.

„Csak végezzük dolgunkat, a 
problémákat úgyis Isten oldja meg!”

FarsangteMetÉs tekerőPatakOn

Rendhagyó módon űztük el 
a telet Tekerőpatakon. 2015. 
február 17-ének délutánján az 
iskola udvarán gyülekeztek az 
ötletesebbnél ötletesebb jel-
mezbe bújt kicsik és nagyok. 
Idén új taggal bővült a jelme-
zesek sora, hiszen Illyés, a 
telet jelképező bábu is velünk 
tartott a falu körbejárásában, 
szánon húztuk őt.

Az ostorokat csattogtató le-
gények, a hangos kiáltozások, 
rigmusok, kurjantások kihívták a 
kíváncsi embereket az útra, hi-
szen teljes hangerővel érkezett 

Fodor Annamária
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február 11. a betegek világ-
napja 20 éve, 1993 óta, II. János 
Pál pápa kezdeményezésére. a 
pápa az ellene elkövetett me-
rényletet követően egyre inkább 
megtapasztalta a betegség ke-
resztjét, s különös együttérzés-
sel, a keresztény tanítás teljes-
ségének szellemében fordult a 
betegekhez.

II. János Pál pápa 1992ben dön-
tött arról, hogy a katolikus egyház 
február 11én tartsa a betegek vi-
lágnapját, azon a napon, amikor a 
legenda szerint 1858ban megjelent 
Szűz Mária a 14 éves Bernadette 
Soubirousnak, Lourdes francia kis 
faluban, majd február 15én a szik-
labarlangban csodatevő forrás fa-
kadt. A szegény sorsú francia lányt 
Szűz Mária közvetítőnek szánta és 
arra kérte, továbbítsa üzeneteit. Má-
ria a betegek és a szenvedők iránti 

különleges szeretetét akarta meg-
mutatni. Hirdetések Lourdesban a 
jelenések helyén ma már hatalmas 
templom áll, amelyhez évente több 
mint félmillióan zarándokolnak. Az 
itt történt természetes módon meg 
nem magyarázható gyógyulások 
száma több ezerre tehető. A csoda 
helyén 1876ban templomot építet-
tek, amelynek IX. Pius pápa bazilika 
címet és előjogokat adományozott. 
Lourdes a világ legnagyobb Má-
riabúcsújáró helye, a reménység 

február 11. – betegek világnapja
Dr. Madarász Kelemen Enikő 
családorvos

A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük meg min-
den január 22-én, annak em-
lékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte 
be a Himnusz kéziratát. nem-
zeti imánkat később Erkel Fe-
renc zenésítette meg. Az év-
fordulóval kapcsolatos meg-
emlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk évezredes tradí-
cióinknak, nemzeti tudatunk 
erősítésének, felmutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értékein-
ket. 

Január 22én a tekerőpataki 
Tarisznyás Márton Általános Is-
kola diákjai is megemlékeztek 
erről a jeles napról. Kolumbán 
Csilla tanárnő vezetésével tartal-
mas ünnepi műsorral készültek, 
amit az iskola tornatermében 

adtak elő. Diákjaink énekeltek 
és szavaltak, emellett felelevení-
tették a himnusz keletkezésének 
és megzenésítésének fontos 
pillanatait. A közös énekléssel 
igazi közösségi élményben volt 
részünk. Az előadásokat stíl-

szerűen vetítettképes bemutató 
kísérte, megjelenítve a magyar 
kultúra néhány kiemelkedő ér-
tékét építészetben, festészetben 
és irodalomban. Az előadást 
a Légy jó mindhalálig befejező 
dala zárta le.

a magyar kultúra napja  
tekerőPatakOn

Málnási Levente

a maskarások sora, kiáltozván: 
„Megdöglött a suta juh / Nem 
kell néki több sarjú!” , „Vége a 
sok mulatságnak / Kövér hús-
nak, pálinkának.”, „Cibere vajda, 

Koncz király / Keljetek birokra 
már!”

Visszaérkezve az iskolaudvar-
ra, elbúcsúztattuk Illyést, és vele 
együtt a telet is. A farsangi fánk 

elfogyasztása és a fergeteges 
táncház után bátran kiálthattunk 
fel: „Jöjjön a tavasz, vesszen a 
tél!”

SuliviláG  /  ÉP TESTBEn...
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Mint tudják, a taekwondo egy 
Koreából származó tradicionális 
küzdősport, mely hatalmas ön-
fegyelmet követel, küzdeni aka-
rást,rendszerességet és kitartást. 
E sport gyakorlásával együtt fej-
lődik a test, lélek és a szellem. 
Mozdulatai szépek és dinamiku-
sak, mozgása lágy. A sportolók 
nem csupán magát a küzdősportot 
tanulják és gyakorolják heti rendsze-
rességgel, hanem ugyanakkor tiszte-
letet és felelősséget is egy csapaton 
belül. Nagyon fontosak az illemsza-
bályok és azok betartása, tehát az 
udvariasság és az állhatatosság.

A 2014es évben községünket öt 
tehetséges sportolónk számos baj-
nokságon képviselte. Márciusban a 
Blackwidow Kupán Simon Szabolcs, 
Simon Andrea és Csíki Szabolcs  
Újfaluból, mindhárman első helye-
zést értek el, továbbá áprilisban a 
Moldovai Open  G 24es országos 
bajnokságon Románia színeiben 
Simon Szabolcs harmadikként állha-
tott a dobogóra. Szintén áprilisban a 

Szentkirályon rendezett versenyen 
első helyen álltak Simon Szabolcs 
és Simon Andrea, illetve II. helyezést 
ért el Kovács Kristóf Tekerőpatakról. 
A sportolók nyáron edzőtáborban 
vettek részt Zsögödfürdőn, majd ok-
tóberben két bajnokság következett: 
Mariborban, Szlovéniában Simon 
Szabolcs és Andrea Románia szí-

neiben jelent meg, az október végi 
Románia Kupán Brassóban pedig 
a három dobogós községünk spor-
tolói közül került ki: Salamon Evelin  
Kilyénfalváról első helyen, második 
helyen Simon Szabolcs, harmadik 
helyen pedig Simon Andrea végzett. 
Szívből gratulálunk nekik, továbbra is 
kitartást és sok sikert kívánunk!

beszámoló a taekwondo-  
sPOrtOlóink eredMÉnyeiről

Czirják Kinga

forrása, a zarándokok száma éven-
te több mint félmillió, hitüket erősíti 
az a tény, hogy a tudományos mó-
don megmagyarázhatatlan gyógyu-
lások  a helyi orvostudományi iroda 
vizsgálatai szerint is  időről időre 
előfordulnak, s azt a gyógyító hatá-
sú forrásvíznek tulajdonítják.

A világnap célját a pápa úgy hatá-
rozta meg, hogy „Isten egész népe 
kellő figyelmet szenteljen a beteg-
nek, illetve segítse elő a szenvedés 
megértését.” A katolikus egyházfő 
ezen a napon minden évben üzene-
tet intéz a betegségben szenvedők-
höz. Két évvel ezelőtt II. Benedek 
pápa üzenetében rámutatott arra: 
a világnappal az egyház a legszé-
lesebb körben szeretné felhívni a 
figyelmet az egészségügyben vég-
zett lelkipásztori szolgálat fontossá-
gára.

A betegek világnapja egybeesik 
egy másik évfordulóval: 1985ben 
ekkor hozták létre az Egészségügyi 
Dolgozók Lelkigondozásának Pápai 
Tanácsát.

„… Jézus halálával és feltáma-
dásával visszaállította a teljes har-
móniát Isten és ember között... Ha 
Jézus az élet forrása, aki győzedel-
meskedik a halálon, Mária a figyel-
mes édesanya, aki ismeri gyerme-
kei vágyakozásait, megszerezve 
számukra a test és a lélek egészsé-
gét. Ezt az üzenetet képviseli Lour-
des mindazoknak, akik imádkozni 
és zarándokolni mennek oda… …
Korunk nagy haladást ért el az élet 
tudományos megismerésében, me-
lyet Isten ajándékul adott nekünk, 
és ránk bízta e kincset. Az életet 
befogadni, tisztelni és védeni kell 
fogantatásától egészen a termé-

szetes halálig. Ugyanakkor a csalá-
dot is védelmezni kell, mert az min-
den születő élet bölcsője. Manap-
ság gyakran beszélnek »genetikai 
tervezésről«, utalva azokra a rend-
kívüli beavatkozási lehetőségekre, 
melyeket napjainkban a tudomány 
az élet kezdeti szakaszaiban felkí-
nál. Minden hiteles haladás ezen a 
területen csakis bátorítást érdemel, 
azzal a feltétellel, hogy fogantatá-
sától kezdve mindig tiszteletben 
tartja az emberi személy jogait és 
méltóságát. Senki nem tulajdonít-
hatja magának a jogot, hogy meg-
különböztetés nélkül manipuláljon 
vagy elpusztítson emberi életeket. 
Az egészségügyi lelkipásztorkodás 
területén dolgozók sajátos felada-
ta, hogy felhívják az élet feltétlen 
szolgálatára minden érintett ember 
figyelmét…”

ÉP TESTBEn...
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Czirják Kinga

E hónapban még mindig a 
számítástechnika területén ma-
radunk. Hogy miért? Mert nem 
ejtettünk még szót a számítógé-
pes játékokról, amelyek, azt hi-
szem, nagyon fontos szerepet 
játszanak sok gyerek életében, 
sajnálatos módon. 

Ma már széles választékot le-
het találni belőlük, nemcsak a 
boltokban, hanem a világhálón 
is, bármikor elérhetőek, letölthe-
tőek, akár online módon is játsz-
hatóak. Szinte minden hónapnak 
megvan a maga slágere, ugyan-
is a játékokat ügyes szoftverké-
szítők gyártják, akiknek éppen 
az a feladatuk, hogy kitalálják a 
módját, miként láncolhatnak oda 
minél több embert minél hosz-
szabb ideig a számítógép elé. 
Ez természetes, hiszen ők ezért 
kapnak fizetést. Csakhogy az idő 
roppant értékes! Ha játékkal töl-
töd, kevesebb marad egyébre, 
barátokra, tanulásra, munkára. 
És nem ez a legnagyobb veszé-
lye a korlátlanul játszott számí-
tógépes játékoknak! Lassanlas-
san elveszítheted a realitásér-
zékedet, a barátaid, osztálytár-
said, tanulmányaid, szüleid már 
nem fontosak számodra, csak 
az jár a fejedben, mikor játsz-
hatsz már egyet. Mit is jelent ez? 
Azt, hogy függővé lehet válni a 
számítógépes játékoktól is, akár-
csak az alkoholtól, a cigarettától 
vagy a drogtól. Meglepődtél? Ez 
a kemény valóság, és neked kell 
döntened!

Az arany középút a legjobb, de 
ezt neked kell megtalálnod. Lás-
suk, milyen szabályok segítenek 
az egészséges játékidő betartá-
sában! 

Soha ne ülj le a számítógép elé 
tanulás előtt! Könnyen beleme-
rülhetsz a játékba, elfeledkezel 
a múló időről, és egyszer csak 

azon kapod magad, hogy nem 
marad elég időd a tanulásra.

Szabd meg magadnak, hogy 
mennyi időt tölthetsz a gép előtt! 
Természetesen ezt be is kell 
tartanod! Az alkalmankénti egy 
óra már nagyon igénybe veszi 
a szemedet és az idegrendsze-
redet egyaránt. A testtartástól 
függően pedig még a hátge-
rincedet is megterhelheti. Ne a 
szüleidtől várd, hogy meghatá-
rozzák a játékkal tölthető időt! 
Neked kell felelősséggel dönte-
ned az egészségedről és a sza-
badidődről! Ha azt tapasztalod, 
hogy káprázik a szemed, éme-
lyeg a gyomrod, kezd megfájdul-
ni a fejed, azonnal hagyd abba 
a játékot! Ezek figyelmeztető 
jelek arra, hogy szervezetednek 
elege van ebből a tevékenység-
ből. Lépj ki nyomban a játékból, 
még akkor is, ha éppen nyerésre 
állsz vagy rekordot döntesz!

Heti három alkalomnál töb-
bet ne játssz a gépen. Keress 
más tevékenységet, mellyel az 
idődet töltheted. Menj a bará-
taiddal játszani. Focizz, olvass, 
játssz a kutyáddal, segíts a ház-
tartásban vagy a kinti munká-
latokban, de ne töltsd minden 
idődet a gépnél! Nagyon hamar 
a gép rabja leszel, és egyolda-
lúvá válsz, csak a számítógépes 
játékok fognak érdekelni, pedig 
az életben még nagyon sok ér-
dekes dolog van. A kialakult füg-
gőségtől nagyon nehéz szaba-
dulni, segítséget kell kérned!Ha 
különösen érdekel az informati-
ka világa, vásárolj informatiká-
val foglalkozó lapot! Sokat tanul-
hatsz belőlük!

Remélem, hogy a fentiek se-
gítenek abban, hogy tudatosan 
használd a technika vívmányait, 
jelen esetben a számítógépet! A 
tudatos használat sikerhez vezet!

Ne feledd, a gép van értünk, 
nem mi érte!

„de nehéz  
az iskolatáska”…

Gál Katalin

GyErMEkSarok

mailto:brazda@gyergyoujfalu.ro
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Mint bizonyára értesültek 
róla, a múlt hónapban kerge-
marha-kórt állapítottak meg 
egy Kovászna megyéből szár-
mazó, dâmbovițai vágóhídon 
levágott marhánál. a kéknyel-
vűség után ez már csak „hab 
a tortán” a tehenészek számá-
ra, de nemcsak nekik.

De mi is a kergemarhakór? -  
A kórokozó egy prion. Bár a prio-
nok betegséget okoznak, még-
sem vírusok, baktériumok, gom-
bák vagy paraziták. Egyszerűen 
csak fehérjék, melyek belépnek 
a sejtekbe, és átváltoztatják a 
sejt fehérjéit prionokká. Egy 
egészséges fehérje ugyanazok-
kal a „részekkel” rendelkezik, 
mint egy prion  kifejezetten, ami 
az aminosavépítőtömböt illeti. 
Csak egyetlen különbség van 
közöttük: különbözőképpen csa-
varodnak. (Ez okozza az agy-
ban bekövetkező változásokat, 
amelyek lyukakat eredményez-
nek, éppúgy, mint a szivacsban.) 
Ezeket a prionokat lehetetlen el-
pusztítani főzéssel, sugárzással 
vagy bármely hővel, amely nem 
éri el a 340 Celsiusfokot. 

A Bovine Spongiform En-
cephalopathy (BSE) legelter-
jedtebb elnevezése a kerge-
marhakór. Ez egy ragályos és 
gyógyíthatatlan betegség, amely 
lassan támadja meg a marhák 
agyát és idegrendszerét, ugyan-
akkor a Scrapie a BSE juhokban 
talált formája. A ‚70es években 
egy furcsa betegség jelent meg a 
juhok között, amit „scrapie”nek 
(dörzsölés) neveztek el, mivel a 
beteg állatnak egy olyan furcsa 
szokása volt, hogy odadörzsölte 
magát különféle tárgyakhoz. Mi-
vel semmilyen más tünete nem 

volt a betegségnek a lappangá-
si időszak alatt, az állatorvosok 
nem diagnosztizáltak kórt. A 
beteg állatok átadták betegsé-
güket a kisbárányaiknak, ame-
lyek azt egyenesen az emberek 
asztalára vitték. Amennyiben 
az elhullt állatokat felhasznál-
ták húsliszt gyártására, melyet 
megetettek más állatokkal, azok 
is megfertőződtek. 1985ben 
a brit gazdák felfigyeltek arra, 
hogy egy betegség  gyanúsan 
hasonló a „scrapie”hez  jelent 
meg a marhák között. Egy Hol-
stein tejelő marha volt az első, 
amely rugdalni kezdett, egyre 
idegesebbnek tűnt, majd holtan 
esett össze. Miután felboncol-
ták, megállapították, hogy agya 
tele volt lyukakkal, mint egy szi-
vacs, ezért nevezték el ezt a 
betegséget „bovine spongiform 
encephalopathy” (BSE)nek. Ez 
volt az első eset, hogy egy ál-
latbetegségnek nevet adtak. Egy 
tehén sokkal értékesebb, mint 
egy juh, ezért a gazdák választ 
követeltek kérdéseikre. 

1994ben emberek haltak meg 
NagyBrittaniában ugyanezen 
„szivacsos” betegség emberi 
változatától  melyet Creutz-
feldt-Jakob disease (CJD)-nek 
neveztek el. A BSE ugyanan-
nak a betegségnek az állatoknál 
megjelenő formája, amit embe-
reknél CJDnek neveznek. 

a betegség tünetei: A beteg 
emberen először szellemi vál-
tozás tünetei figyelhetők meg, 
mint pl. koordinációs zavarok, 
rövid távú memória elvesztése, 
egybefolyó beszéd. Néha szem-
mel látható izomrángatózás, arci 
lemerevedés vagy botladozás, 
elesés. A következő hetekben 
a beteg zavarttá válik, és nem 
ismeri fel a dolgokat; nem tud 
olvasni, s még a legközelebbi 

családtagokat sem képes azo-
nosítani. E betegség nagyon 
hasonlít az Alzheimerkórhoz, 
mégis egészen másról van itt 
szó. A kutatók kimutatták, hogy 
a marháknál jelentkező BSE, a 
„scrapie” (dörzsölés) a juhoknál 
és CJD a nyugati világban az 
agy ugyanazon részét támadja 
meg. Ugyanaz a betegség, je-
lentkezzen emberben vagy állat-
ban. Azt is feltárták, hogy akár 
30 évbe is telhet, amíg valaki lát-
hatóan beteg lesz. A betegség 
az agyba és az idegrendszerbe 
nagyon lassan „fúródik bele”, de 
ha már ott van, hirtelen okoz el-
mebajt és halált. Semmivel sem 
gyógyítható. Az agy olyanná 
válik, mint egy szivacs. Mielőtt 
bármilyen tünet is jelentkezne, 
e betegség már csendben meg-
kezdte munkáját. A betegségek 
közös jellemzője, hogy több évig 
tartó lappangási periódus után 
alakul ki maga a betegség, mely 
aztán viszonylag gyorsan halál-
hoz vezet. Egyik betegség sem 
gyógyítható. A betegség diagnó-
zisa a klinikai tünetek alapján tör-
ténik: a diagnózist megerősíteni 
csak a halál után elvégzett agy
kórszövettani vizsgálattal le het
séges, amikor egy jellegzetes, 
fibrilláris fehérje mutatható ki.

A fertőzés veszélyét hordo-
zó termékek közé tartoznak az 
olyan állatok szöveteiből és vá-
ladékaiból készített termékek, 
melyek a mindennapi életben 
is (tehát nem csak kísérleti kö-
rülmények között) fogékonyak a 
szivacsos agyvelőgyulladás kór-
okozóival való fertőződésre.

A szivacsos agyvelőbetegsé-
gek állatról állatra terjedése és 
átvitele közismert. 

Az esetleges fertőződések 
megelőzésével kapcsolatban a 
hazai szabályozás megfelel az 
Európai Unió ajánlásainak. 

Dr. Horváth Nina állatorvos

a kergemarha-kór vagy szivacsos  
agyvelőgyulladás

MEZőGAZdASÁG
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A legtöbben alig várjuk, hogy 
megérkezzen a tavasz, hogy minél 
több időt tölthessünk a szabadban, 
és végre elfelejthessük a szürke téli 
napokat. Igen ám, de a napsütéssel 
és madárdallal gyakran együtt jár a 
tavaszi fáradtság is. A megelőzés 
szempontjából fontos, hogy télen 
is sok gyümölcsöt és zöldséget fo-
gyasszunk, tavasszal azonban kü-
lönösen lényeges, hogy feltöltsük 
a kiürült „raktárakat”.

A tavaszi fáradtság ellen nagyon jó 
hatással van a böjt, mivel segít meg-
szabadulni a fehérjék és a zsírok elé-
gése során keletkező salakanyagoktól. 
Nem véletlen, hogy a legtöbb vallás is 
böjtöt ír elő. A kevesebb napfény nem-
csak az idegrendszerre hat negatívan, 
hiszen napsütés nélkül a Dvitamin 
termelése is leáll a szervezetünkben, 
hanem egyben az immunrendszer le-
gyengüléséhez is vezet. Ezért fontos, 
hogy ősztől tavaszig gondoskodjunk a 
Dvitamin pótlásáról.

A téli hosszabb éjszakáknak azon-
ban pozitív jelentősége is van: több 
időt fordíthatunk az alvásra, a pihe-
nésre, ezáltal támogatjuk szerveze-
tünk regenerálóképességét. 

Ahhoz azonban, hogy frissebbnek, 
energikusabbnak érezzük magunkat, 
íme, összegyűjtöttem néhány jó ötle-
tet:

1. Tegyünk tányérunkra mi-
nél több színt! Ha étrendünk a szi-
várvány valamennyi színét tartalmaz-
za, csaknem biztosak lehetünk ben-
ne, hogy minden fontos tápanyaghoz 
hozzájut a szervezetünk.

2. fogyasszunk minél több 
nyers ételt! Ez persze nem azt je-
lenti, hogy mondjunk le sült és főtt 
kedvenceinkről, csupán azt, hogy 
előételként, vagy a főétel mellé ne 
felejtsünk el salátát tálalni. Sütemény 
helyett pedig nyers és finom gyü-
mölcssalátát.

3. igyunk sok folyadékot! 
Lehetőleg sima vizet, pótoljuk natúr 
gyümölcslevekkel, teával.

4. Együnk inkább barna ke-
nyeret, köretnek pedig barna rizset, 
párolt zöldséget.

5. Zsír - kösz, nem! Mivel 
amúgy is a böjt időszaka van, kerül-
jük a zsíros, húsos ételeket, helyette 
iktassunk be salátákat, halat, leg-

alább heti egy alkalommal. Igazán 
meghálálja majd a szervezetünk!

6. Többször is! Naponta ötször 
étkezzünk, egyik étkezés se legyen 
túlságosan bőséges vagy nagyon 
kevés, és együnk nyugodtan, ne kap-
kodva!

7. És végül, íme pár szuperétel, 
amit érdemes lenne gyakrabban enni 
és ami bármely háztartásban megta-
lálható: 

SavanyÚ káPoSzTa: Igazi Cvi-
taminbomba, nem hiába próbálták 
nagyanyáink anno belénk erőltetni. 
Rákmegelőző hatású, probiotiku-
mokban gazdag, amelyek segítik az 
emésztőrendszer hasznos baktériu-
mainak a szaporodását, csökkentik a 
gyulladást, javítják az emésztést. Sőt 
antioxidánsokban is bővelkedik – még 
egy ok, amiért érdemes enni.

CÉkla: segíti a vérerek tágulását, 
hatására több vér és oxigén áramlik 
az izmokba – ezáltal javítja a teljesít-
ményt. Segíti a vérképzést, csökkenti 
a vérnyomást, javítja a máj regene-
rálódását, vörös festékanyaga pedig 
tumorellenes hatású. Fogyaszthatjuk 
főve, de nyersen, salátákba reszelve 
is!

kÖlES: A legősibb termesztett 
gabonaféle. Sok értékes fehérjét tar-
talmaz., gazdag aminosavakban, 
immunrendszer erősítő, és mivel 
viszonylag magas a zsírtartalma, 

jó energiaforrás. Ásványianyag és 
nyomelemtartalmának köszönhető-
en kiváló csonterősítő, és segít, hogy 
dúsabb hajunk, erősebb körmeink le-
gyenek. Szóval, lányok, asszonyok, 
csak bátran a kölest!

HaGyMa: B1, B2 és Cvitamint 
tartalmaz, nikotinsavat, káliumot, kál-
ciumot, vasat, foszfort és rostanya-
got. Baktériumellenes, csökkenti a 
vérnyomást és a koleszterinszintet, a 
trombózis veszélyét, tágítja az ereket 
és a hörgőket. A hagymatea segít fel-
ső légúti gyulladás, köhögés, asztma, 
hörghurut vagy megfázás esetén.

Sorolhatnám még a háztartásunk-
ban lévő szuperételeinket, egyszerű 
praktikákat, de talán majd egy másik 
cikkben. Remélem, sikerült kedvet 
csinálnom az egészségesebb élet-
módhoz. A tavasz a legjobb kezdet 
minderre!

A tavasz azonban a lélek újjászüle-
tésének is az időszaka, ezért törőd-
jünk többet lelki egészségünkkel! Jár-
junk a szabadban nyitott szemmel és 
füllel! Hagyjuk, hogy a szürke téli hó-
napok után felébressze testünket és 
lelkünket a fény, örüljünk a színek ka-
valkádjának! A tavaszi napsütés ma-
dárhangokkal harmonizálja testilelki 
állapotunkat: sétáljunk és élvezzük a 
természet gyógyító erejét!

Forrás: 
„Elixír” és „Nők Lapja Egészség”

TarkaBarka - MaGazin

tavaszi ébredés
Czirják Kinga

Dátum Névnap Időjóslás

március 12. Gergely
Gergelynapi szél,  
Szent Gyögynapig él.

Megrázza még szakállát Gergely!

március 18. Sándor
Sándor, József, Benedek, 
Hoz a zsákban meleget. 
De ha nem hoz meleget, 
Gyuri lesz majd a gyerek.

március 19. József Szent Józsefkor nyissad, (szőlőt) 
Ha vízben áll is a lábad.

március 21. Benedek Benedek, jönnek a jó melegek.

március 25.
Irén 
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony

Gyümölcsoltó hidege 
Téli hónapnak megölője.

Ha ezen a napon megszólalnak a békák, 
még negyven napig hideg lesz.

március - bÖjtmás hava 
“amilyen a március kilencedik napja,olyan lesz 

az egész hónap folyamatja.”
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