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Nem véletlenül nem írtam, ked-
ves olvasók, mostanig a költség-
vetésről, mert az idei katasztro-
fális pénzügyi törvénymódosítás 
után szerettem volna egy kicsit 
tisztán látni.

Most már végleges a költségve-
tés, és ezért szeretném megosztani 
önökkel, miből és hogyan gazdálko-
dunk ebben az évben. Idén a kor-
mány módosította a törvényt: sarok-
számokban határozta meg a köz-
ponti költségvetésből a leosztást, 
egy kalap alá véve a kis és nagy 
községeket.

Ez a szám 1.500.000 lej, ami úgy 
tevődik össze, hogy a helyi adókból 
beszedett összeget kiegészítik az 
állami költségvetésből. A község 
által illetékek és más formában be-
szedett összeg 1.150.000 lej, így a 
kapnivaló csak 350.000 Ron. 

Az elmúlt években a kormánytól 
leosztott összeg több mint egy mil-
lió volt, melyhez hozzájött a Megyei 
Tanácstól leosztott összeg. Az idén 
a megyei tanácsok nem adhatnak 
kiegészítésként vagy fejlesztésnek 
támogatásként pénzt a helyi köz-
igazgatásoknak, ezt törvényben til-
totta meg a parlament. 

A február úgy kezdődött, hogy a 
nagyközségek rájöttek, milyen hát-
rányosan érinti őket ez a rendelke-
zés. A Gyergyómedencében Ditró, 
Remete, Alfalu, Csomafalva, Újfalu 
mind hátrányos helyzetbe került.

Mint tudjuk, ezekben a községek-
ben az adófizetési kedvvel, mint 
minden becsületes székely telepü-
lésen, nincs probléma, ha az adót 
lefizették, vagyis a hivatal behajtot-
ta, még kevesebb jutott az állami 
alapból. 

A község viszonylatában ez 
1.100.000 Ron, mely az idén hiány-
ként jelent meg év elején a költség-
vetésben. Nagy feladat volt tehát a 
helyi tanács számára megbirkózni 
ezzel a tetemes hiánnyal a bevállalt 
fejlesztések tükrében. Ilyen esetben 
nem igazán van mit tenni, csak a 
lehetőségek szerint gazdálkodni, 

megkeresni a külső forrásokat és a 
nadrágszíj még szorosabbra húzá-
sával faragni a költségeket.

Az elmúlt esztendőben az év végi 
egyenleg, vagyis a megtakarítás 
250.000 lej lett, és az iskola is egy 
90.000 lejes spórlással élt, mely jól 
jött az idei évben. A helyi tanács 
igyekezett biztosítani a hivatal, az 
iskola működését, a szociális szol-
gáltatások (Caritas, hátrányos hely-
zetű gyerekek gondozása, családi 
pótlék, beteggondozási pénzek stb.) 
finanszírozása is megoldódott, a 
tűzoltóság, sport, kultúra és az egy-
házak is kaptak egy kis pénzt a költ-
ségvetésből.

A fejlesztésekkel már nehezebb 
a helyzet, mert itt nagy összegekről 
van szó, de itt is sikerült elég nagy 
részt belefoglalni a költségvetésbe, 
vagyis a helyzet a következő:

A fejlesztések legfontosabb része 
a csatornahálózat építése, vagyis 
a folytatás és a meglévő rendszer 
üzembe helyezése.

Az idén be kell fejezni a szerző-
désben levő részt és üzembe is kell 
helyezni, melynek a községre eső 
része 750.000 lej. A kivitelező cég 
most az átemelő rendszer kiépíté-
sén dolgozik, amely  hét átemelő 
szivattyúházból áll, amelyek bizto-
sítják a folyók, patakok alatt a szeny-
nyvíz közlekedését. Március végén 
egy kifizetési kérést teszünk le a 
minisztériumba, ennek már tarlam-
zania kell a beruházás ezen részét. 
Hátravan még az elmaradt részek, 
a Nagykert, Tekerőpatakon egy két 
utca, a vasút és a folyók, patakok, 
utak alatti átfúrások, és végül a 
rendszer teljes üzembe helyezése. 
Február elején még letettünk egy 
újabb támogatási kérelmet a Kör-
nyezetvédelmi Minisztériumba a 
már meglévő betongyűrűs rendszer 
újjáépítésére, biztosítva az idei csat-
lakozó rendszer biztonságos műkö-
dését. Remélem, kérésünk meghall-
gatásra talál, melyet két felméréssel 
és két tanulmánnyal támasztott alá 
a hivatal és a tervező cég.  

A markológép-vásárlás a végső 
fázisba jutott, a gép már Brassóban 

várja az utolsó jóváhagyás utáni 
kifizetést, és szállítják is, remélem, 
rövidesen, sajnos a bürokrácia itt is, 
mint mindenhol, lassította a kivitele-
zést.  

A malomprojektnél  a kivitelező 
megkapta a kezdési parancsot, 
remélem, már április az építkezés 
hava lesz a több évi papír munka 
után. Az idő felmelegedésével most 
már indul az aszfaltozás is, már 
nincs akadálya a kivitelezésnek. A 
költségvetési hiányt nem sikerült 
teljesen eltüntetni, csak javítani le-
hetett a tavalyi spórlással és az idei 
megszorítással. A hivatal működése 
és a fejlesztések nagy része bizto-
sítva van a teljes évre, hiány a ma-
lom önrészénél van, amely októbe-
ri-novemberi kifizetés, és a csatorna 
utolsó elszámolásánál, amely az év 
vége fele lesz esedékes. 

A múlt héten ígéretet kaptak a 
nagyközségek a költségvetések ki-
egészítésére a pénzügy által szer-
vezett államtitkári találkozón, ahol 
úgy Domokosnak, mint Újfalunak 
vagy Remetének megígérték a költ-
ségvetés kiegészítését. Addig is mi 
intézkedések egész sorát hoztuk, 
látják, már a helyi újság is visszaállt 
a régi változatra, az utcák kövezését 
is lakók segítségével végeztük el, az 
önkormányzat megvásárolja a kö-
vet, a lakók segítségével elterítjük, 
így próbáljuk eltüntetni a csatorná-
zás okozta kellemetlen sártaposást. 

Van egy mondás, miszerint ha 
nem elég hosszú a kardod, akkor 
toldd meg egy lépéssel. Az a lépés 
most az Önök segítsége, mert közö-
sen meg tudunk oldani nagyon sok 
problémát a közbiztonságtól a fej-
lesztésekig. A székely közösségek 
nem arról voltak híresek, hogy nem 
tudják megoldani a saját ügyeiket, 
fogjunk össze, és tegyük élhetőbbé 
a közösséget. A helyi testület sem 
tud mindent megoldani, csak a rá-
bízott szerény eszközökből próbálja 
kihozni a lehető legjobbat. Én nem 
tudok többet megoldani, mint amit a 
tanács feladatként rám oszt, de ha 
Önök is részt vesznek, jelzik a prob-
lémát, és ha lehetőség van, együtt-
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Ha már a jég Háta jutott  
a székelynek…

Egyed József

Kezdő szintű angol tanfolyam indul munkanélküli-
ek számára. A képzés helyszíne Gyergyócsomafalva 
vagy Gyergyóújfalu, időtartama 1 hónap. A kezdési 
időpont és a helyszín a jelentkezések függvenyében 
véglegesítődik az áprilisi hónapban! A tanfolyam in-

gyenes, a résztvevők a Munkaügyi Minisztérium által 
elismert diplomát kapnak! Előnyben azok a munkanél-
küliek, akik nem kapnak munkanélküli segélyt.

Érdeklődni, iratkozni a 0745-029107-es telefonszá-
mon lehet!

aNGol TaNfolyaM MuNkaNÉlkÜliEk SzáMára

a TiSzTElT lakoSSáG fiGyElMÉbE!

HaTározaTok
február 26-án a munkaterv szerinti ülésen a kö-

vetkező határozatok születtek:
8. számú Határozat: „A gyergyóújfalvi Elekes 

Vencel Általános Iskolához tartozó régi iskola épü-
letének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű 
beruházás gazdasági és technikai mutatóinak kor-
szerűsítéséről

9. számú Határozat: a 9/2013-as számú, Gyer-
gyóújfalu Község specifikus jeleinek elfogadására 
vonatkozó Határozat módosításáról  

10. számú Határozat: Gyergyóújfalu Község köz-
tulajdonában levő, Újfalu külterületén található erdő-
ből, fővágásból származó fakitermelés mennyiségé-
ről és ennek rendeltetéséről a 2015-ös évben 

Önkormányzati Hírek

Bevizsgálásra került a Maros híd alatti borvízkút.
Ennek eredményeképpen a lakosság tudomására 

hozzuk, hogy a víz tartalmaz szerves anyagokat, 
szennyeződéseket, nitrátokat.  Ezért csecsemők 

(0-1 éves gyerekek) NEM fogyaszthatják, kisgyere-
keknek (1-5 éves) nem ajánlott, valamint felnőttek 
az eredmények tudatában saját felelősségükre fo-
gyaszthatják.

működnek a helyzet orvoslásában, 
a hatékonyság sokkal nagyobb lesz. 

Egykoron azt láttam még kívülről, 
hogy a hivatalban van egy rakás 
pénz, csak oda kell állni és csinálni, 
most látom, hogy milyen kevés ez a 
pénz az elvégzendő feladatokhoz 
képest. 

Az elmúlt években egyre gyengülő 
gazdaságnak lehettünk szemlélői, 
már a közösség szintjén is látom, 
mennyire megviseli a kezelhetetlen 
faválság a helyi fafeldolgozó cége-
ket, és ez meg fog látszani a mun-
kahelyeken is. 

A mezőgazdasági támogatási 
rendszer is egyre nehezebben elér-
hető, mindezeknek a tükrében felér-
tékelődik a vállalkozók, a vállalkozni 
vágyó fiatalok szerepe. Mint látják, 
a 2012-es évben leadott pályázatok 
most már építkezés alatt állnak, én 
személy szerint a választási évben 
3 pályázatot adtam le (a FEADR 
112,313és312-es kiírásban), amely-
ből 2 lett nyertes, és még többnél 
segédkeztem, melyek nagy része 
nyert, és ezáltal új munkahelyek 

és európai uniós pénz jön a közös-
ségbe. Az elmúlt évben publikáltuk 
ezeket a lehetőségeket, és látok 
pár fiatalt, aki ügyesen gondolkodik, 
és részt vállal egy ilyen munkából. 
Sokan megkerestek már a fiatalok 
részéről, és itt fog érvényesülni az 
idegen országból hozott tudás és 
innováció. A jelen gazdasági hely-
zet megköveteli, hogy bátorítsuk 
fiataljainkat a kezdésre, a vállako-
zások létrehozására, fejlesztésére. 
A fás vállalkozások nehéz helyzete 
mutatja, hogy milyen a multi beavat-
kozása a helyi működő rendszerbe, 
mennyire védtelen a közösség, ha 
nagy az érdek egy ilyen cég mö-
gött. 

Azért buzdítom a helyi vállalko-
zókat, hogy ne történhessen meg 
mindaz, amit az elmúlt években jó-
soltak. Itt nagy szerepe lesz a Köz-
birtokosságnak és a Tagrészeknek 
is, hogy nyersanyaghoz, fához jut-
tassák a helyi vállakozókat. El kell 
tekintenünk néha a legdrágábban 
eladott fa tényétől, mert a drágán 
eladott fa a szegénység hordozója, 

mivel munkahelyek szűnnek meg, 
és így családapák, anyák kénysze-
rülnek külföldi munkavégzésre, hát-
rahagyva a családot, gyereket.

  Polgármesterként és vállakózó-
ként is megpróbálom hozzátenni, 
amit lehet, megpróbálom pályá-
zatból felépített céggel megmutat-
ni a járható utat az uniós források 
lehívásához. A  vállalkozások for-
rásszerzésében, a pályázatíró, a 
tervező kiválasztásában, az üzleti 
terv, az ötlet továbbfejlesztésében 
tudok segíteni.

Mint látjuk, több mint három éves  
papírmunka van egy ilyen uniós 
projektben, de ha pár százezer le-
jes beruházás épül, mely által lét-
rejön 5-10, vagy akár több munka-
hely, akkor már megérte a vesző-
dés.

Ha valaha szükség volt a talpra-
esettségre, akkor most van, így hát 
arra kérek mindenkit, gondolkod-
junk el, mert a székelyről mondják, 
hogy a jég hátán is megél, ne cáfol-
juk meg e mondást, és éljen meg e 
közösség akár a jég hátán is. 



4 5

Barázda | VIII. évfolyam 3. szám | 2015. március Barázda | VIII. évfolyam 3. szám | 2015. március

a magyar népszabadság 167. 
évfordulóját ünnepeltük Újfalu-
ban, méltó módon emlékezvén 
hőseinkre, a Nemzet Nagy Fiaira, 
akik életüket áldozták hazánkért, 
szülőföldünkért, a szabadságért.

Az ünnepi szentmise után, a temp-
lomban a Szász László magyar sza-
kos tanár úr által összeállított műsor 
igazi múltidézős, forradalmi han-
gulatot teremtett. A nemzet nagyjai 
mellett név szerint megemlékezett a 
gyergyóújfalvi hősi halottakról. Ezek 
a nevek a következők: Alszeg tíz-
esből: Búzás Péter, Bartalis János, 
Ferenczi György, Gáll Máté, Kovács 
Antal, Máthé Ignác, Máthé János 
az Ignácé,  Kosza tízesből: Egyed 
Márton, Koós Sándor és Páll Miklós, 
a Fenyés tízesből: Barabás Károly 
huszártizedes, Hosszúbükk tízesből: 
Elekes Ágoston, Vészhágó tízesből: 
Deák Lajos tizedes, Balla János, Hu-
nyadi Ignác, Nagy János és Szabó 
János. „Hálával és kegyelettel gon-
dolunk rájuk, emlékük legyen áldott!”- 
fogalmazta meg Szász László. Bajkó 
Péter honvédszázados kimutatása-
iból tudjuk, hogy Gyergyóújfalu 308 
honvédjéből 231-en közhonvédként, 
és több mint 77-en tiszti, altiszti, hu-
szár, tüzér rangfokozatokban vettek 
részt a szabadságharcban.

Az iskola tanulói Petőfi, Wass Al-
bert, Juhász Gyula, Pósa Lajos, 
valamint Kányádi verseit szavaltak, 
továbbá beszámoltak az agyagfalvi 

eseményekről, fölolvasták a 12 pon-
tot. Ezek a diákok a következők: Ele-
kes Karola, Szőcs Izabella, Huszár 
Timea, Nagy Klementina, Koszta 
Orsolya, Lázár Sebestyén, Sólyom 
Barbara, Czirják Rudolf, Kovács Szi-
lárd, Erszény Arnold, Dénes Anita, 
Kovács Anett, Szabó Bence, Bálint 
Boglárka, Gergely Attila és Kovács 
Hanna. Az iskola kórusa pedig Bálint 
István vezénylésével katonadalokat 
énekelt.

Az ünnepi eseménysorozat a Hő-
sök Emlékművénél folytatódott, ahol 
Egyed József polgármester köszön-
tő beszédében a Márciusi Fiatalokat 
méltatta, és összefogásra buzdította 
az embereket. Sólyom László rámu-
tatott arra, hogy fel kell adnunk a gő-
günket, példázva Haynau tábornok 

esetét. A Molnár Antal Fúvószene-
kar kíséretében közösen elénekeltük 
a Magyar és a Székely Himnuszt, 
majd az Önkormányzat, a politikai 
pártok, a helyi tűzoltóság és az egy-
háztanács képviselői elhelyezték ko-
szorúikat. Az eseményen részt vet-
tek a Magyarországról, Csávolyból 
érkezett vendégeink is, akik szintén 
koszorút helyeztek el az Emlékmű-
nél.

Végezetül Wass Albertet idézném: 
„Nekünk magyaroknak az Úristen 
különösen gazdag és színes nem-
zeti örökséget adott…Véreim, fiatal 
magyarok, jól-rosszul, de valahogy 
átmentettük számotokra azt a nem-
zeti örökséget, ami Isten rendelése 
folytán a tietek…De a többi már a ti 
dolgotok, a ti felelősségetek.”

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
kilyénfalván idén is megemlé-
keztek a magyar forradalom és 
szabadságharc kitöréséről, 1848. 
március 15-ről. Százhatvanhét év 
távlatából sem halványult el elő-
deink hőstetteinek, hazaszerete-
tének, nemzet-és szabadságsze-
retetének fénye, követendő példát 
állítva fel nemzedékünk számára.

Fejér Lajos plébános és a Kilyénfal-
vi Önkéntes Tűzoltó Testület szerve-

Civil fóruM Civil  fóruM

Az 1848. március 15-én kezdő-
dött forradalmat ünnepeltünk a te-
kerőpataki templomban a 11 órás 
szentmise után.  Ez a nap a ma-
gyar történelem egyik legszebb 
napja. Ezen a napon nem fogott 
az idő, és annyi év után példaként 
áll ma is előttünk. A Tizenkét Pont 
ma is azt üzeni nekünk, hogy mi 
magyarok, székelyek össze tu-
dunk fogni, ki tudunk állni egymá-
sért, a nemzetünkért.

„Négy szócskát üzenek, vésd jól 
kebeledbe, s fiadnak

Hagyd örökül, ha kihunysz:  
A  Haza Minden Előtt.” 

(Kölcsey Ferenc)
A műsort Bernád Ildikó tanulónk 

nyitotta meg a Hazám, hazám, 
édes hazám énekkel, Kovács Kris-
tóf a Katonadalt szavalta, Fodor 

Boglárka az Elindultam szép ha-
zámból éneket adta elő, a Rendü-
letlenül verset pedig Sajgó Réka. 
A fiúk a  Kolozsvári vigadóban 
kezdetű dalt, a lányok az  kezdetűt 
énekelték, és a templomi műsort  a 
89 éves György Imre zárta a Nem 
tudhatom című verssel.

Kint az emlékmű mellett a Nem-

zeti dalt György Csanád szavalta. 
A Harsona Zenekar idén is az ün-
nepnek megfelelő dalokkal szóra-
koztatott. Az önkéntes tűzoltók a 
jelenlétükkel ünnepélyesebbé tették  
a  megemlékezést. A szertartást az 
egyházi elöljárók végezték.

Mindenkinek hálás köszönet min-
denért!

Megemlékezés Tekerőpatakon

Megemlékezés kilyénfalván

Kolumbán Csilla 

Gál Katalin

Czirják Kinga

február 23-án vendégeket fo-
gadhatott Kilyénfalva: a Hazajáró 
műsor teljes stábja tette tisztele-
tét falunkban, bálint attila, Czirják 
Endre és Péter József meghívásá-
nak eleget téve. Egy korábbi mű-
sor készítése közben ismerked-
tek meg és barátkoztak össze a 
kilyénfalviakkal a műsorvezetők, 
amikor a környék hegyeit látogat-
ták meg, és kicsiponkon aludtak.  

A két műsorvezető, Kenyeres Osz-
kár és Jakab Sándor a közönségta-
lálkozó kezdetén elmondták, hogy a 

népszerű műsor immár a IV. évadját 
éli, ugyanis 2011-től megszakítás 
nélkül látható a Duna Televízióban. 
Jelenleg készül a 114. adás. A köz-
vetlen hangulatú találkozón sor került 
a műsor bemutatására, nem hallgat-
ták el azt sem, hogy milyen nehéz-
ségekbe ütköznek készítésekor, és 
természetesen az egész stáb bemu-
tatásra került, hiszen a háttérmunka 
nagyon fontos szerepet játszik a lát-
ványos eredmény megszületésében. 

Mindez képekkel volt alátámaszt-
va, és a jelenlévők bepillanthattak a 
stáb mindennapi életébe, erőfeszí-
téseibe, meggyőződhettek, hogy a 

műsor elkészítése nem kis feladat. 
Csodálatos felvételeket láthattak a 
Kárpát-medence tájairól, ezzel a 
Hazajáró csapata ismételten eleget 
tett kitűzött céljának: a hon ismerte-
tésének, ezáltal erősítve a nemzeti 
öntudatot. 

A közönségtalálkozó végén a 
résztvevők kérdéseket tettek föl, így 
sok apró műhelytitokra is fény derült.  
Köszönet a szervezőknek, hogy ily 
páratlan élményben lehetett része 
Kilyénfalva lakóinak!

A rendezvényt Gyergyóújfalu Köz-
ség Önkormányzata támogatta.

Hazajárók vendégségben
Gál Katalin

március idusán zésében került sor a megemlékezés-
re, az ünnepi szentmisét követően, 
a Jakab Antal téren. A színvonalas 
rendezvényt az egyházi kórus Szent 
István királyhoz intézett fohásza 
nyitotta meg, majd Fejér Lajos plé-
bános ünnepi beszéde következett, 
aki a közösség lelkipásztoraként rá-
világított Március 15. üzenetére. Ha-
vas István Március 15. című versét 
György Rómeó és Fodor Dorottya 

előadásában hallhatták a jelenlévők. 
Gyergyóújfalu Község Önkormány-
zatának ünnepi köszöntőjét Gál Ka-
talin képviselőasszony mondta el, 
majd Kolozsi Gergő és Kolozsi Előd 
Petőfi Sándor Négy nap dörgött az 
ágyú című versét adták elő. Barabás 
Gyöngyvér tanárnő ünnepi beszédét 
követően került sor a koszorúzásra a 
Kilyénfalvi Önkéntes Tűzoltó Testü-
let, valamint Gyergyóújfalu Község 

Önkormányzata részéről, az egyházi 
kórus előadásában felcsendülő Kos-
suth-nóta akkordjaira. Befejezésként 
Bálint Hanna Pósa Lajos Márciusi 
ifjúság című versét szavalta, majd 
ezt követte a Szózat és nemzeti 
imánk eléneklése.  

Úgy hiszem, minden résztvevő ha-
zavihetett egy kis szeletkét a márciu-
si forradalmi hangulatból!
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Szinte napirenden találkozom 
ezzel a hajmeresztő – már a ki-
nek! – kérdéssel. a nagyobb 
gyerekek, akik már akkorák, 
hogy megértik, mi történik nem 
is olyan messze szülőföldünk-
től, leplezetlen érdekeltséggel 
és aggodalommal teszik fel ezt 
a kérdést. ugyanakkor kortól, 
oktatástól és foglalkozástól füg-
getlenül mind elgondolkoztunk 
már ezen. Persze senki sem tud-
hatja, mi is rejlik a nagyhatalmak 
viselkedése és beszéde mögött, 
de a történelmet és az emberek 
pszichológiáját ismerve meg-
próbálhatunk egy pár magyará-
zatot meg esetleges előrejelzést. 
Majd a történelem igazolja, hogy 
helyesen ismertük-e fel a helyze-
tet vagy nem...

A már szinte másfél éve zajló „uk-
rán krízis” nem csak megosztotta a 
világot, de komoly aggodalmakra 
okot adott. Az is igaz, hogy Orosz-
ország nem először próbálja meg 
erőszakkal visszaállítani az egykori 
hatalmát és fontosságát a nemzet-
közi színpadon –lásd Transzniszt-
ria vagy Dél-Oszétia helyzetét– de 
Ukrajna esetében már jelentős for-
rásokról és katonai-stratégiai pozí-
ciókról beszélünk, így persze hogy 
sem az Egyesült Államok, sem Eu-
rópa már nem hajlandók egyszerű-
en szemet hunyni. És innen szár-
maznak a feszültségek...

Minden népnek a világon vannak 

sajátos tulajdonságai, olyan erős-
ségek, amelyeknek kiaknázásával 
gazdasági előnyre és egyben po-
litikai hatalomra tud szert tenni. A 
kínaiaknak ott van a munkaerő, a 
japánoknak ott van a minőség és a 
technikai fejlődés, a nyugat-európai 
és az észak-amerikai országok-
nak ott van az üzleti érzék a jólét 
biztosításában, míg az oroszoknak 
megmaradt a hatalmas mennyi-
ségű természetes erőforrások. És 
hogyha Oroszország meg akarja 
tartani életmódját – egy horribilisan 
gazdag oligarchia, amelyik irányítja 
az élet minden részét, legyen az 
gazdasági vagy politikai – akkor 
meg kell bizonyosodjon arról, hogy 
egyrészt, rengeteg nyersanyaggal 
rendelkezik (kőolaj, földgáz, stb.), 
másrészt biztosítani tud olyan pia-
cokat, ahol ezekért a nyersanyago-
kért akkora árat kérhet, amekkorát 
akar. Mert valójában Oroszország 
nem termel és nem produkál sem-
mit, még akkor sem, ha rendelkezik 
gyárakkal – és nem is kis méretűek 
– de azokat nyugati vagy amerikai 
cégek működtetik, mert itt olcsóbb 
a munkaerő: ilyenek a Renault, a 
Mercedes vagy más autógyárak, a 
Nokia telefon vagy Nokián gumiab-
roncs gyárak, stb. Inkább a kőolaj, 
a földgáz és a búzafélék exportálá-
sából él.

Szovjetunió szétesése óta (1991), 
Oroszország minden erejével pró-
bálta gátolni a volt szovjet államokat 
abban, hogy ténylegesen függet-
lenek legyenek és kicsússzanak 

a befolyása alól. 1991. december 
21-én megalakult a Független Ál-
lamok Közössége ami a volt Szov-
jetunió tagállamait tartalmazta, 
kivéve Észtországot, Lettországot 
és Litvániát. 2005-ben Türkme-
nisztán megszüntette állandó tag-
ságát, miközben Grúzia (2009) és 
Ukrajna (2014) kilépett az oroszok-
kal folytatott háborúk után. Amikor 
fenn állt a „veszély”, hogy a Moldvai 
Köztársaság egyesülhet Románi-
ával, az orosz „szakadárok” hábo-
rút indítottak az orosz XIV. sereg 
segítségével (amihez ukrán önkén-
tesek is csatlakoztak!) a moldvai 
hatóságok ellen. Miután legyőzték 
a moldvai hadsereget, megkötötték 
1992. július 21-én azt a békét, ami 
egy új ország születését jelentette: 
Transznisztria. A volt Moldvai Szov-
jet Szocialista Köztársaság zászla-
ját választották (piros-zöld-piros) és 
a Román Szocialista Köztársaság 
címerét, kisebb módosításokkal. Hi-
vatalosan Moldvához tartozik és a 
világ egyetlen országa sem ismeri 
el függetlenségét (még Oroszor-
szág sem!).

Ugyanezen forgatókönyv szerint 
zajlott Dél-Oszétia történelme is. 
Már 1990-ben kikiáltotta független-
ségét Grúzia alól, amit senki sem 
ismert el. Kisebb-nagyobb össze-
csapások után, 2008-ban egy va-
lódi háború tört ki Oroszország és 
Grúzia között, de a kis kaukázusi 
államnak semmi esélye nem volt 
az orosz hadsereggel szemben. 
Dél-Oszétia létezését csak Orosz-
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Elekes Dániel László

„és akkor lesz-e Háború?”
Egy fiatal lány gondolatát oszta-

nám meg az olvasókkal, aki a követ-
kezőket mondta az idős hölgyeknek:

„Folyton azt halljuk az idősektől, 
hogy mi már nem vagyunk szépek, 
már ráncosok vagyunk és csúnyák. 
Többet nem szeretném hallani eze-
ket a szavakat, mert ez nem igaz. Az 
idősek arcán sokkal több szépséget 
lehet látni, mint a fiatalok arcán. Ha 
ránézel, egy fiatalra nem látsz mást, 
mint irigységet, elégedetlenséget, 
hazugságot, csak azt lesi, hogy mivel 
tudjon jobban felvágni, mint társai, 
vagy hogyan tudja a másikat átver-
ni. Ezzel ellentétben az idősek arca 
tisztaságot, őszinteséget, tapaszta-
latot, bölcsességet, megfontoltságot, 
nyugodtságot sugároz és ez az, ami 
sokkal szebbé tesz egy időset, mint 

egy fiatalt.”
Kedves idősek, higgyék el, hogy 

ezek nem csak egy fiatal lány gondo-
latai, hanem ez az igazság, Önök a 
mi büszkeségeink, akik meg tudnak 
tanítani minket az igazi szépségre.

Nőnap alkalmából úgy az újfalvi, 
mint a kilyénfalvi idős csoport tag-
jai igyekeztek mássá tenni a cso-
portalakozókat. A csoport női tagja 
szendviccsel, süteménnyel, kávéval, 
teával készültek, a férfiak virággal 
igyekeztek szebbé tenni nőtársaik-
nak a délutánt. A délután témája a 
finom falatok fogyasztás közben a 
Korabeli szépség volt. Arról hallgat-
hattak egy kis bevezetőt az idősek, 
majd beszélgettünk közösen, hogy 
az idők folyamán a nők milyen par-
ktikákat alkalmaztak a szépségük, 
nőiességük minél jobban való meg-
mutatására, hogy még jobban tetsz-

szenek. Ugyanakkor a történelem 
során, kik voltak a női ideálok, nem 
csak az arcuk által sugallt szépség-
ben, hanem alkatilag is, mint például 
az alma, körte, homokóra típusok, 
valamint az ennek megfelelő öltözkö-
dést, a divatot követtük nyomon nap-
jainkig. A délután során az mellett, 
hogy kikapcsolódtunk, szórakoztunk 
a téma kapcsán, nagyon sok érték 
és tudás mutatkozott meg az idősek-
ben, amelyekre nekünk, fiataloknak 
nagyon sok szükségünk van, a mai 
világban. Jó volna, ha mi fiatalok 
nem azzal foglalkoznánk, hogy me-
lyik kozmetikumot reklámozó cég ter-
mékét kenjük fel az arcunkra, hogy 
elérjük a kívánt szépséget. Hanem 
inkább egymásra figyelve, lelkünk 
ápolásával, emberi értékekkel pró-
bálnánk szépségünket elérni, mert a 
szépség belülről fakad.

NőNap az idősekkel
Páll Emilia

Az 1848-49-es szabadságharc 
leverését követően sokan gon-
dolták úgy, hogy a megfelelő pil-
lanatban újra kirobbantható lesz 
a Habsburgok elleni felkelés. az 
emigrációba kényszerültek és a 
Magyarországon maradt szabad-
ságharcosok egyaránt szervezke-
désbe kezdtek az újabb felkelések 
kirobbantására.

Makk József tüzérezredes a komá-
romi tüzérség volt parancsnoka a tö-
rökországi Hutáhiában internált Kos-

suthot 1851 júniusában meggyőzte, 
hogy támogasson egy országos 
fegyveres felkelést.. Kossuth ekkor 
már szoros kapcsolatban állt más 
kiemelkedő forradalmárokkal is. Ez-
után a szervezkedést Makk végezte 
Kossuth nevében. A szervezkedést 
egy olasz forradalmár, Giuseppe 
Massini módszerei alapján kezdték 
meg. Massini úgynevezett évszaki 
rendszert dolgozott ki, ami alapján 
az országot „hónapokra”, a hónapot  
„hetekre”, a heteket  „napokra”, a na-
pokat „órákra” és az órákat percekre 
osztották fel.

A szerveződés Pest környékén és 
a Székelyföldön haladt a leggyorsab-
ban. Székelyföld a felosztás szerint a 
11. hónap volt. 

A szervezkedés központjául Buka-
restet választották. Nagy József sza-
bómester házában futottak össze a 
szervezkedés szálai és Makk József 
innen irányította a szervezkedést. 
Makk Figyelmessy volt honvédszá-
zadost küldte Erdélybe, ahol sikerült 
megnyerni Török János marosvásár-
helyi főgimnáziumi tanárt, Gálfy Mi-
hály Udvarhely megyei ügyvédet és 
Horváth Károly Háromszéki megyei 

székely vértanúk
Huszár Zoltán

birtokost. A szervezkedés kezdetben 
nagyon eredményes volt, de csakha-
mar tudomására jutott a rendőrség-
nek, ugyanis a beszervezettek között 
fizetett kém is volt. Innentől fogva a 
rendőrség csupán a szervezet fel-
göngyölítésére várt  a letartóztatá-
sokkal. Az ez első házkutatást Buka-
restben az ottani császári és királyi 
konzulátus közreműkődésével tartot-
ták Nagy Józsefnél. Makk Józsefnek 
sikerült elmenekülnie, de előkerült 
egy névsor, ami alapján 1852. január 
24-ének éjjelén az erdélyi összees-
küvők nagy részét elfogatták. A to-

vábbi nyomozások eredményeként 
mintegy 60 embert tartóztattak le, 
köztük 3 nőt is. 

A letartóztatottakat Nagyszeben-
be vitték és részletes kivizsgálást 
indítottak ellenük. Ítéletet csak 1854 
tavaszán hoztak 2 év vizsgálat után. 
Hetet közülük halálra, a többieket 5 
évtől egészen 18 évig terjedő börtön-
büntetésre ítéltek. A halálra ítélteket 
felségárulásban és összeesküvés-
ben találták bűnösnek. Név szerint 
Török János, Horváth Károly, Gálfy 
Mihály, Borbáth László, Piringer Pa-
taki Mihály, Várady József és Barta-

lis István. Borbáth ítéletét életfogytig-
lanra változtatták.

1854. március 10-én Marosvásár-
helyen a Postatéren végrehajtották 
a halálos ítéletet.Török Jánoson, 
Horváth Károlyon és Gálfy Mihályon 
kívül Várady Józsefet és Bartalis Ist-
vánti Sepsiszentgyörgyön végezték 
ki április 19-én.

A szabadságharc kitörésére tett 
kísérlet ezzel végleg megbukott, és 
újabb szervezkedésre már nem ke-
rült sor, de a vértanúk halála még 
erősebbé tette az abszolutizmussal 
szemben.

NőNapi üNNepség kilyéNfalváN

A kilyénfalvi szülők az elmúlt 
években több rendezvényt is lét-
rehoztak, így a szülők bálját is 
például, és most, 2015-ben úgy 
döntöttek, nőnapi ünnepséget 
szerveznek a falu hölgyeinek. 
Ténykedésüket siker koronázta, hi-
szen pontosan hatvankét vendég 

jelent meg az ünnepségen, minden 
korosztályt képviselve, szükségét 
érezve annak, hogy együtt ünne-
peljen barátaival, szomszédaival. A 
rendezvényt Gál Katalin köszöntője 
nyitotta meg, majd sor került a finom 
vacsora elfogyasztására. A későbbi-
ekben is vidáman telt az este, hiszen 
ahol ennyi hölgy összegyűl, ott min-
dig akad megbeszélnivaló, nevetni-

való. Úgy hiszem, mindenki mara-
déktalanul jól érezte magát!

Köszönet a szervező szülőknek és 
pedagógusoknak, akik ötleteikkel, 
munkájukkal széppé tették a kilyén-
falvi nők ünnepét! Őszintén remél-
jük, hogy lelkesedésük és kitartásuk 
eredményeként az elkövetkezendő 
években is együttesen ünnepelhe-
tünk!

Gál Katalin
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bevallom, bántják a fülemet 
azok a fellengzős szavak, monda-
tok, amelyek olykor a temetése-
ken is elhangzanak. Például ilye-
nek: Emléked szívünkben örökké 

él… Sohasem felejtünk el. Mégis 
el kell ismernünk, hogy ezek az 
ígéretek nem egészen alaptala-
nok. Ha ugyanis olyan valaki tá-
vozik el a földi életből, akit igazán 
szerettünk, akkor az számunkra 
nem szűnik meg „létezni”. a gon-

dozott, virágos sírhantok is erről 
tanúskodnak. Megállunk szeret-
tünk sírja előtt, és múltba néző 
tekintetünk előtt fölaranylanak a 
szép, közös emlékek. Még annak 
is örülünk, ha az illető megjelenik 
álmunkban, és felébredéskor is 

érezzük „éji látogatásának” jól-
eső melegét. Szívesen küldünk 
halottainknak túlvilágra címzett 
üzenetet, és olykor mi is kapunk 
ilyesmit.

Templomainkban ősi szokás sze-
rint nagyszombatra feldíszítjük a 
szent sírt, és szeretettel látogatjuk 
Krisztus jelképes nyughelyét. Köz-
ben arra gondolunk, hogy Nagypén-
teken Jézus ajkát lezárta a halál, és 
csak a húsvéti feltámadás szólaltat-
ta meg. De vajon mit csinált ebben 
a köztes nagyszombati időben? 
Hová ment, kikkel beszélt, hol tar-
tózkodott? Az apostoli hitvallás nem 
hagyja válaszolatlanul ezt a fontos 
kérdést. Ezt imádkozzuk benne: „alá 
szállt a poklokra…” Ez 
a kifejezés egy kissé 
zavarba hoz, mivel nem 
tudjuk, mit kereshetett 
volna Jézus lelke a po-
kolban? Nyilvánvaló, 
hogy a pokol szó nem 
megfelelő annak kifeje-
zésére, amit az ősi hit 
akar mondani. A Szent-
írás görög szövegében 
az alvilágot jelentő Há-
des, illetve a héber Seol 
szó szerepel. A zsidó hit 
értelmében a halott em-
ber a Seolban, a holtak 
országában folytat vala-
mi árnyékszerű életet. A túlvilág igazi 
mibenlétéről és megnyílásáról csak 
Jézus által értesülünk. Gondoljunk 
csak a dúsgazdagról és a szegény 
Lázárról szóló példabeszédre! A ke-
resztény magyarázat szerint Jézus a 
holtak országába távozott, hogy az 
ott élő lelkeknek megvigye a meg-
váltás örömhírét. Ilyen értelemben a 
nagyszombatot nevezhetjük legtalá-
lóbban a „halottak napjának”. Ekkor 
vált nyilvánvalóvá, hogy „életünkben 
és halálunkban egyaránt az Úré va-
gyunk”.

A nagyszombati liturgia a tűzszen-
teléssel kezdődik. Ez is emlékeztet 
arra a világosságra, amelyet Krisz-
tus gyújtott a halál sötét éjszakájá-
ban. A nagyszombati „alvilágjárás” 
arra figyelmeztet, hogy az ember 
élete nem korlátozódik a születés és 
a halál közötti idő tartamára. Minden-
napos tapasztalataink nyomán úgy 
gondoljuk, hogy a halál visszalöki 
életünket az élettelen anyagba. Jé-

zus ezzel szemben azt tanítja, hogy 
itt nem megszűnés, hanem átválto-
zás történik. Halálával sorsközössé-
get vállalt velünk, de feltámadásával 
jelezte a testi halál átmeneti jellegét. 
Igaz ő harmadnapra föltámadott, ám 
a mi esetünkben ez a várakozás a vi-
lág végéig tart. Ő az egyetlen az em-
beri történet színpadán, aki ezt ígérte 
választottainak, és saját föltámadá-
sával hitelesítette lelkünk és testünk 
halhatatlanságát. Ezért sem lehet őt 
eltüntetni az emberiség életéből.

Sajátosan magyar szokás a nagy-
szombati föltámadási körmenet. Ró-
mában és a keresztény világ legtöbb 
országában nem tudnak ilyesmiről. 
Mi azonban szinte siettetjük Jézus 

föltámadását, és nem akarunk va-
sárnap hajnalig várakozni. Vajon 
miért? Mert nekünk, magyaroknak 
mindig nagy szükségünk van a föl-
támadásra. Költőink énekeltek a sír-
ról, hol nemzet süllyed el. A végzet 
ormain járó népként jellemzik a ma-
gyart. Mindig akadtak buzgó sírásók 
és rekviemre készülő énekkarok. De 
mi mindeddig föltámadtunk. És így 
lesz ez a jövőben is, ha rádöbbe-
nünk arra, hogy ehhez Jézusra van 
szükségünk. Péter apostollal kell 
vallanunk: Uram Jézus, az örök élet 
és a magyar élet igéi nálad vannak. 
Nélküled nem boldogulunk. Meddő 
erőfeszítés a különféle pártok vetél-
kedése, a gazdasági programok, a 
parlamenti viták, a külföldi segítség, 
ha mi magunk nem újulunk meg hi-
tünkben, és Jézus nélkül keressük 
a jövendőt. Nincs sürgetőbb feladat 
napjainkban, mint az életadó igék 
befogadása, az igazság és a szere-
tet gyakorlati megvalósítása. A feltá-

madó Krisztus felénk nyújtja segítő 
kezét. Ha elfogadjuk, ha megragad-
juk, ha fölhagyunk önpusztító, önnön 
sírunkat megásó magatartásunkkal, 
csak akkor állhatunk be igazán a 
magyar élet feltámadási körmeneté-
be.

Húsvétvasárnap

David Friderich Strauss a XIX sz. 
legjelentősebb és legszellemesebb 
racionalistája kertelés nélkül vallja: „a 
sarkpontok sarkpontja, a keresztény-
ség tulajdonképpeni szíve nem más, 
mint Jézus feltámadása”. Ezzel, per-
sze Strauss nem mondott újat. Szent 
Pál apostol 1900 évvel korábban azt 

mondja híveinek: „Ha 
Krisztus nem támadt 
fel, akkor azok is el-
vesztek, akik Krisztus-
ban haltak meg.” 

A feltámadás csodá-
ja Krisztus legnagyobb 
és legfontosabb jele, 
melyet a hit igazolá-
sára adott. Mert a fel-
támadás az a nagy 
pecsét, amellyel Isten 
igazolja, hogy Jézus 
az az Üdvözítő, akinek 
el kellett jönnie. 

vegyük a zsidók 
húsvétját. Ezt a kivo-

nulás könyve beszéli el. József ha-
lála után Egyiptomban új fáraó jutott 
hatalomra, aki látván a zsidó nép 
elszaporodását és megerősödését, 
féltette a hatalmát ezért sanyargat-
ni kezdte őket, durva robotmunkára 
kényszerítve kevés bér és élelem 
fejében. Egy napon a fáraó elhatá-
rozta, hogy emeli a normát, vagyis 
elrendelte, hogy ugyan azért a bérért 
többet kell dolgozni. Isten azonban 
meghallgatta a nép sírását és pana-
szát és megemlékezet Ábrahámmal, 
Izsákkal és Jákobbal kötött szövet-
ségéről, kiválasztotta Mózest és arra 
rendelte, hogy általa a zsidó nép 
átmenjen a szolgaság hazájából a 
szabadság országába, Egyiptomból 
Palesztinába, arra a földre, amelyet 
Isten megígért, és ahol majd szaba-
dok és boldogok lesznek. Ez az át-
menet nem volt könnyű, hiszen elő-
készülettel járt. Először el kellett ke-
rülniük a halál angyal bosszúját, akit 
a levágott bárány vérével távolítottak 

nagyszombati vigília
Fejér Lajos, plébános

ország, Nicaragua, Venezuela és 
Nauru ismerték el. És akkor még 
nem említettük Nagorno-Karabakh, 
Abházia és Csecsenföld helyzetét, 
ahol az oroszok a hadsereg segít-
ségével oldották meg a problémá-
ikat, de ezek mind túl jelentéktelen 
területek voltak hogy nagy ellenállást 
váltsanak ki a világ nagyhatalmai ré-
széről.

Ukrajna kissé más helyzetben van, 
és nem annyira a nyersanyagok mi-
att, mint az Európai Unióhoz való kö-
zelsége miatt. Oroszország, Putyin 
személyében, nem egyszer hangoz-
tatta „aggodalmait” a nyugat-európai 
terjeszkedés miatt olyan területe-
ken, amelyeket már ősidőktől fogva 
„orosz területeknek” nevezett. Az 
ukrán krízis valójában 2013. novem-
ber 21-én kezdődött, amikor az ak-
kori ukrán elnök, Viktor Janukovics, 
felfüggesztette –több mint valószínű, 
hogy Moszkva parancsára, kinek 
a támogatását élvezte– az Európai 
Unióval folyatott tárgyalásokat az 
integrálás érdekében. Ez hatalmas 
tüntetésekhez vezetett az ukránok 
részéről, akik szeretnének az Euró-
pai Unióhoz csatlakozni.

2014. február 22-én végül Januko-
vics Oroszországba menekült, miu-
tán előzőleg parancsba adta a tünte-
tés vérbe fojtását (ami csak még job-
ban felbőszítette az ukránokat), de 
az ide vezető eseményeket érdemes 
kissé alaposabban megvizsgálni. 
Ugyanis egy darabig úgy tűnt, hogy 
Oroszországot nem igazán izgatta, 
hogy Janukovics hatalma komolyan 
inog. A magyarázatot máshol kell 
keresni. Putyin nem akarta veszé-
lyeztetni a téli olimpiát Szocsiban, 
ami február 7. és 23. között zajlott. és 
amibe hatalmas összegeket fektet-
tek az orosz hatóságok. Ugyanakkor 
az orosz elnök a napokban beval-
lotta, hogy már 2014 elején tervezte 
Ukrajna szétszedését, ha az folytatja 

az Európai Unió felé vezető útját, és, 
mivel tartott a NATO közbeavatko-
zásától, még az atomfegyvereket is 
készenlétbe helyezte.

Innentől kezdve az események 
szédítő gyorsasággal zajlottak. A 
Krím-félsziget orosz lakossága „fel-
fegyverezte” magát, és nyílt harcot 
indított az ukrán hatóságok ellen. 
Az orosz elnök folyamatosan han-
goztatta, hogy nem orosz katonákról 
van szó, csak helyi orosz „polgári 
gárdákról”, akik az „ukrán elnyomás” 
ellen harcoltak. Végül, 2014. márci-
us 18-án, Oroszország annektálta 
a Krím-félszigetet a nemzetközi tilta-
kozás ellenére. Az évforduló ünnep-
lése alkalmával, idén márciusában, 
Putyin beismerte, hogy az „orosz 
szakadár gárdák” valójában orosz 
különleges hadosztályok voltak...

Hogyha a Krím-félsziget elfogla-
lása többé-kevésbé békés úton zaj-
lott, Ukrajna keleti tartományaiban 
(Donyeck és Luganszk) valóságos 
háború tört ki Oroszország jóvoltjá-
ból. Ma már ezeket a területeket is 
„orosz szakadárok” uralják, és sen-
kit sem fog meglepni, ha egy újabb 
„népszavazás” után egyhangúan 
úgy döntenek, hogy ezek a többnyi-
re orosz lakta területek is Oroszor-
szággal „egyesülnek”. A Krím-fél-
sziget stratégiai elhelyezkedése lét-
fontosságú Oroszország számára, 
ha valódi kontrollt akar gyakorolni a 
Fekete Tengeren. 1991-en Oroszor-
szág átengedte a Krím-félszigetet és 
garantálta Ukrajna határait, cserébe 
az ukránok lemondtak a nukleáris 
arzenáljukról (ami akkoriban a har-
madik legnagyobb volt a világon). 
Másrészt, az orosz lakta keleti ukrán 
tartományok nagyon gazdagok ás-
ványkincsekben, ezért Putyin nem 
fog egyhamar lemondani ezekről...

A nyugati nagyhatalmak tudták, 
hogy a fegyverek erejével nem fog-
nak semmire sem menni az oroszok-

kal szemben – főleg, ha ezek készek 
akár a nukleáris fegyverek beveté-
sére is, hogy elérjék céljaikat – ezért 
egy teljesen másfajta fegyverhez 
nyúltak, ami úgy tűnik, kissé meg-
lepte az orosz elnököt, és aminek a 
hatásait csak hosszú távon fogjuk 
érzékelni: a gazdasági és kereske-
delmi szankciók. Az Európai Unió 
és Amerika fokozatosan megtiltották 
az orosz cégek működését a nyuga-
ti világban és azon dolgoznak, hogy 
megszüntessék az energiafüggősé-
get a nagy orosz exportáló cégektől. 
A kőolaj árát szándékosan alacsony 
szinten tartják, így hatalmas veszte-
ségeket okozva az orosz exportáló 
cégeknek, a szankciók miatt pedig 
az orosz gazdaság szabadesésben 
van. Putyin egy nem éppen jövedel-
mező szerződést volt kénytelen alá-
írni Kínával (holott ezelőtt hallani sem 
akart ilyen alacsony árakról), mert 
máshol nem tudja eladni az orosz 
kőolajat, és cégei csődbe mennek. 
Az orosz rubel folyamatosan veszíti 
erejét, és ez már látszik az oroszok 
életszínvonalán...

Oroszország kétségbeesetten ke-
res új szövetségeseket és főleg új 
piacokat, ahova eladja országa „kin-
cseit”, másképp visszakerül a Szov-
jetunió utolsó éveiknek szintjére.  
Nézeteltéréseket szít az Európai 
Unió belsejében, gyengítése céljából 
– lásd Görögország vagy Magyaror-
szág esetét – és mindenütt a világon 
támogatja az Amerika ellenes politi-
kát. Az Oroszország elleni szankci-
ók lassan sarokba fogják szorítani 
Putyint, aki majd ha úgy érzi, hogy 
semmi veszíteni valója nem maradt, 
egy totális háborút fog indítani, nem 
számít, ki ellen. De egyelőre a szov-
jet kommunista politikát fogja folytat-
ni, és kisebb-nagyobb harcokat fog 
indítani, miközben hevesen tagadni 
fogja, hogy bármi köze is lenne az 
egészhez.
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A tekerőpataki iskola adott ott-
hont a Xvii. Kurutty általános mű-
veltségi vetélkedő körzeti szaka-
szának 2015. március 7-én. 

Öt csapat mérte össze tudását: 
a remetei Balázs Jenő Általános 
Iskolából a Mókusok csapat, a szent-
simoni Endes József Általános Is-
kolából az Ugrándozó Mókusok és 
a Dr. Bubó csapatok, a balánbányai 
iskolából a Csipike barátai csapata 
és a tekerőpataki iskolából a Kecs-
kebékák csapata.

A verseny témája Fodor Sándor: 
Csipike, a gonosz törpe meseregény. 
A verseny első részében a csapatok 
bemutatkoztak, ezután ügyességi 
próba következett, amelyben a csa-
patok bemutatták a reggeli tornát, 
melyet Csipikének ajánlottak. Ezt kö-
vetően villámkérdések következtek 
az állatvilágból, majd minden csa-
pat bemutatott egy állatot sorshúzás 
alapján. Eközben rajzok készültek az 
állatokról táplálékszerzés közben. A 
második részben egy 3 perces angol 
jelenetet kellett bemutatni, majd egy 
matematika feladatlapot kellett meg-
oldaniuk. A harmadik részben egy 
anyanyelv-feladatlap kitöltésével és 
a III-IV. osztályosok versírással pró-
bálkoztak.

A verseny zsűritagjai: Ambrus Ka-
talin tanítónő a gyergyószentmiklósi 
Fogarasy Mihály Általános Iskolából, 
Kolumbán Ilona tanítónő Kilyénfalvá-
ról, Becze Juliánna tanárnő a szár-
hegyi Bethlen Gábor Általános Isko-
lából, Simon Katalin tanárnő az újfal-
vi Elekes Vencel Általános Iskolából 
és Portik Gabriella tanárnő a csoma-
falvi Köllő Miklós Általános Iskolából. 

A jól felkészült csapatok munkáját 
a zsűri témakörönként értékelte. Az 
Állatvilág témakörben a tekerőpataki 
Kecskebékák csapata szerzett 
legtöbb pontot. A Matematika 
témakörben a szentsimoni Ugrándo-
zó mókusok csapata volt a legügye-
sebb, az Idegen nyelv témakörben 
a remetei Mókusék csapata kap-
ta a legtöbb pontot, a Művészetek 

témakörben a balánbányai Csipike 
és barátai kapta a legtöbb pontot, az 
Anyanyelv próbán a szentsimoni Dr. 
Bubó csapata ügyeskedett, elérve a 
legtöbb pontot az összpontszámot 
tekintve is, tehát ők jutottak tovább a 
megyei szakaszra.

A Kurutty-vetélkedő egy olyan 
verseny, amelyen mindenki nyertes, 
hiszen sok műveltségi területen mu-
tatták meg a tanulók képességeiket, 
és sok ismeret birtokába jutottak. A 
tekerőpataki tanítók munkáját dicséri 
a verseny jó lebonyolítása. Köszön-
jük az újfalvi Elekes Vencel Általános  
Iskola vezetőségének a versenyben 
nyújtott segítséget! 

Jó volt együtt kuruttyolni, reméljük, 
jövőben is találkozunk! 

Gratulálunk mindenkinek!

HiTÉlET  /  SuliviláG SuliviláG

a kilyénfalvi iskolás gyerekek 
számára mozgalmas és érdekes 
programok voltak összeállítva 
az elmúlt hetekben. Kezdjük a 

téli szánkózással, amely Nagy-
ponkon volt megszervezve a 
gyerekek nagy örömére. 

Ezt követte a farsangtemetés, 
szerepléssel összekötve, ahol a 
jelmezes bemutatkozást két jele-

net követte: a kisebb iskolások A 
libapásztorlányt adták elő, a na-
gyobbak  Farsangtemetés címmel 
adtak elő egy felettébb szórakoz-
tató jelenetet. Aztán következett 
egy cowboy-tánc, amelyet együtt 

az iskola életének a tanórá-
kon kívül szerves részét képezik 
mindazok a tantárgyversenyek 
és egyéb vetélkedők, amelyeken 
diákjaink hétről hétre részt vesz-
nek. Ezekre a versenyekre diákja-
ink és az iskola tanárai rengeteg 

időt és energiát áldoznak, ez az 
áldozathozatal viszont meghozza 
gyümölcsét. Ezt példázzák azok 
az érdemek és eredmények, ame-
lyeket tanulóink elértek ezidáig 
ebben a tanévben. a továbbiak-
ban ezekről az eredményekről 
szeretnénk röviden beszámolni 
kedves olvasóinknak:

Számos tantárgyból születtek ki-
emelkedő eredményeink, ezek közül 
elsőként a matematikát említeném. 
Az Erdélyi Magyar Matematika Ver-
senyen körzeti I. helyezést ért el Ko-
lozsi Gergő, V. osztályos tanulónk, 
míg Elekes-Köllő Jenő a III. helyet 
tudhatja magáénak, így Gyergyó kör-
zet legjobbjainak mondhatjuk őket. 

eredményeink 2015-ben
Máté Hajnal

Hírek a kilyéNfalvi iskola  
Háza tájáról

Barabás Adél

együTT  kUrUTTyolTUNk
Fodor Annamária

idén is megszervezésre került  
a  római katolikus  tantárgyver-
senyre 2015. február 28-án. A há-
zigazda szerepet  a fogarasi Mi-
hály Általános iskola töltötte be.  
iskolánkat két hetedikes és egy 
nyolcadikos tanuló képviselte: 
Nagy Beáta, vii.o.,  Jakab Szidó-
nia,vii.o  és fodor beatrix viii.o.  
részt vettek a gyergyói-medence 
iskolái. A hetedikes diákjaink is 
nagyon jól teljesítettek, de csak 
egy tanuló juthat tovább az egész 
kerületből .

 Nagy meglepetésünkre Fodor 
Beatrix 10-es osztályzatot kapott, 
ez azt jelenti, hogy ő képviseli a ka-
tolikus egyházat az országos verse-
nyen, ahol más felekezetekkel kell 
összemérje tudását, kreativitását. 

Marosvásárhelyre készülünk, április 
7-11 között lesz megtartva az Iskola 
másként hetén.  Az egyházmegyei 
verseny pedig  Székelyudvarhelyen 
lesz, április 17-19 között. 

„ Ne legyetek soha szomorúak! Egy 
keresztény soha nem lehet szomorú! 
Ne engedjetek soha a bátortalanság 
érzésének! A mi örömünk nem a bir-
toklásból fakad, hanem abból, hogy 
találkoztunk egy Személlyel: Jézus-
sal, aki közöttünk van” (Ferenc pápa)

Hajrá,  Beartrix!!!

Ugyancsak február 28-án lett 
megszervezve a földrajz Terra tan-
tárgy-verseny Gyergyóremetén. Is-
kolánkból négy fiú vett részt: Gál Be-
nedek VI., Antal Dániel VI.o., Kóos 
Krisztián V.o., Fodor Alpár VI.o. Kö-
zülük Kóos Krisztián I., Fodor Alpár 
II. helyezést kapott. Március 28-án a 
megyei versenyen szeretnénk meg-
jelenni Kézdivásárhelyen. Kitartást 
fiúk!

BeszáMolÓ a verseNyekről
Kolumbán Csilla

el családjaiktól. Majd meg kellett me-
nekülniük a fáraó harci csapata és 
haragja elől. Végül pedig követke-
zett a 40 éves pusztai vándorlás. A 
zsidóknak ez a 40 éves vándorlás, 
szenvedésekkel és nehézségekkel 
telített út volt. Egy valóságos átme-
net. Ezt a szót szeretném kiemelni. 
A búzaszemnek ahhoz, hogy igazi 
kalásszá növekedjék, átmenetre van 
szüksége. A földben el kell halnia, 
hogy termést hozzon. Minél jobban 
haladtak előre a zsidók a sivatagban, 
akik hasonlítanak a földbe vetett bú-
zamaghoz, annál inkább visszasír-
ták azt az időt, amikor még Egyiptom 
földjén rabszolgák voltak. Az volt az 
érzésük, hogy a halál felé mennek, 
holott valóságban az igazi élet felé 
haladtak. Mint ahogy a földbe vetett 
búzaszem is látszólag elpusztul, de  
valójában a búzakalászlét felé halad. 

És amikor megtörtént a zsidóknál 
az átmenet az akadályokon, a csa-
pásokon, a nehézségeken, megta-
lálták az új életet, a nyugalom és a 
béke életét. A pászka vacsora éven-
te megismétlődő eseményé vált a 
zsidó családoknál és napjainkig az is 
maradt. 

Tekintsük meg most krisztus 
húsvétját. Krisztus a maga szemé-
lyében újra átéli azt, amit a nép át-
élt. Ott van életében az átmenet. 40 
napon át böjtöl és imádkozik a pusz-
tában, a Getszemáni kertben kiüre-
síti önmagát, teljesen beleegyezik az 
Atya akaratába, vállalja, hogy ő le-
gyen az igazi húsvéti bárány, vállalja 
a szenvedések kelyhét. Eltemetkezik 
a halálba, de valóságban az igazi 
élet felé halad, megszabadítva ben-
nünket a bűntől és a haláltól, hogy új 
életet adjon nekünk. 

Olvastuk az evangéliumban Mária 
Magdolna kimegy a sírhoz, de ész-
reveszi, hogy a kő el van hengerítve. 
Hol van? - szalad a tanítványokhoz: 
„Elvitték az Urat a sírból és nem tu-
dom, hogy hová tették.” Egyszerre 
félelem és öröm sugárzik e mondat-
ból. Ez indította Pétert, és a szerettet 
tanítványt, Jánost, hogy kiszaladja-
nak Jézus sírjához. János, aki fiata-
labb volt Péternél hamarabb jutott a 
sírhoz. „Benézett a sírba, látta a gy-
olcsot, de nem ment be. Megvárta, 
míg Péter is odaért, maga elé en-
gedte és azután ő is bement.” Amint 
János belépett „látta” az üres sírt és 
„hitt”. Később az angyal nyitja fel Má-
ria Magdolnának és a többi asszony-
nak a szemét, akik a sír bejárata előtt 
szomorkodtak, amikor így szólt: „Mi-
ért keresitek az élőt a holtak között? 
Nincs itt, feltámadt!” 

ropott kicsi és nagy. A tánc után 
elégették a gyerekek Farsang Tó-
bit, és így jelképesen elűztük a 
telet. A szülők finom fánkkal ked-
veskedtek a gyerekeiknek és a 
nagy számú közönségnek. Külön 
szeretnénk megköszönni azoknak 
az anyukáknak, akik beöltöztek 

farsangkor jelmezbe és ezzel is 
színesebbé tették ünnepünket. 

Ezek után minden osztály kü-
lön, gőzerővel készült a nőnapra 
ajándékokkal, versekkel. Az elő-
készítő,  I. és III. osztály a várva 
várt pomponos tánccal készült, 
amely nagy sikernek örvendett 

a szülők és gyerekek körében is. 
Nagyon hálás vagyok  azoknak a 
szülőknek, akik mindenben támo-
gatnak és főképp a gyerekeknek, 
akik nagy odaadással dolgoznak 
együtt velem, hogy  közösen va-
lami szépet és maradandót alkot-
hassunk!
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a tudomány csak a közelmúlt-
ban figyelt fel arra, milyen gyor-
san terjed ez a kór. a krónikus 
fáradtságban (Chronic Fatigue 
Syndrome – CFS) szenvedők szá-
ma ma már ugyanolyan ütemben 
növekszik, mint az allergiásoké, 
és jellemző, hogy tartósan vagy 
szakaszosan jelentkezik. Tovább 
tart fél évnél, amely idő alatt az 
érintett teljesítőképessége csak-
nem a felére csökken. a test min-
den részét terheli.

Tünetek: alvászavarok, nyirok-
csomó-duzzadás, enyhe láz. A 
probléma súlyosbodásával je-
lentkezhet még: remegés, izza-
dás, görcsök, hányás, érzékcsa-
lódás és hallucináció, depresz-
szió, tartós fogyás, keringési zavar. 

A tünetek jelentkezése jellemző 
módon meghatározott időponthoz 
köthető. A fáradékonyság felismer-
hető még a tompa izomfájdalomról, 
a test több tájékán jelentkező, álta-
lános fájdalomról – ezekhez nem 
társul sem vörösödés, sem duz-
zanat. Sokan panaszkodnak még 
bizonytalan fejfájásra, torokfájásra, 
nyirokcsomó-duzzadásra és/vagy 
enyhe lázra, amelynek hátterében 
gyulladás nem igazolható. Egyes 
tevékenységek után, melyeket a be-
tegség előtt az érintett könnyedén 
elvégzett, a krónikus fáradtság akár 
24 óráig is eltarthat. Fokozott fényér-
zékenység, átmeneti látótérkiesés, 
gondolkodásbeli vagy összpontosí-
tási zavar szintén megfigyelhető. A 
csecsemők és kisgyermekek is ve-
szélyeztetettek. A szülőknek, nagy-
szülőknek fel kell figyelniük arra, ha 
gyermeküknél tej vagy tojás fogyasz-
tását követően allergiás reakció 

vagy tartós fáradékonyság alakul ki! 
Kóroktan: Túlterheltség következ-
ménye, ilyenkor a kimerültségben 
nincs a háttérben diagnosztizálható 
betegség. Ilyenkor a legfőbb kivál-
tó ok a túlterheltség és az immun-
rendszer gyengesége. Elsősorban 
teljesítmény-központú embereknél, 
több területen helytálló nőknél fordul 
elő. A kutatók az immunrendszer fo-
kozatos kimerülését, túlterheltségét 
teszik felelőssé a kialakult állapotért. 
Kísérőjelenség is lehet a krónikus 
kimerültség valamilyen betegség-
nek – ilyenkor feltétlenül orvoshoz 
kell fordulni kivizsgálás céljából, 
hogy a későbbi bajok megelőzhe-
tők legyenek, mint például a víru-
sos fertőzések – például influenza, 
májgyulladás – után is jelentkezhet 
nagyfokú fáradékonyság, ugyan-
akkor okozhatják vérszegénység, 
hosszan tartó fertőző betegségek 
(tuberkulózisnál, gümőkórnál), bel-

a krÓNikUs kiMerülTségről  
rÖviden

Dr. Madarász Kelemen Enikő 
családorvos

SulivilÁg  /  éP TESTBEN... éP TESTBEN...

 A ProTekerőpatak Egyesület 
hatodik alkalommal február 28-
án, szombaton a Bucsin-tetőn 
szervezte meg a ProTekerőpatak 

– kupával díjazott sífutóversenyt. 
A tekerőpataki sífutók igazi ott-
honában, a Bélakertben elolvadt 
a hó, de a Bucsin-tetőn a 60 cm-
es hóréteg még tartja magát, így 
verőfényes napsütésben, jó kö-
rülmények között versenyeztek 
a sportág szerelmesei. Mesebeli, 
téli csoda fogadott. Jól előkészí-
tett, kifogástalan sípálya is, de a 
Bujdosó Székely Panzió vendég-
fogadása is maradandó emlék 
mindenki számára, aki itt most 
megfordult a verseny okán.

A sportiskolások mellett több mint 
60 síző nevezett be. Versenyzett a 
falu büszkesége, az ifjúsági világbaj-
nok Ferencz Réka is. Nagyon sokan 
keresték a társaságát, hogy legalább 
egy felvétellel megörökítsék a talál-
kozás pillanatát. A kiváló sportisko-
lások mellett veterán atléták is szép 
számban érkeztek. Az idén is rajthoz 
állt Tankó Elemér, a többszörös olim-
pikon és bebizonyította, hogy még 

most is felveszi a harcot a fiatalok-
kal. A 82 éves Sándor István szintén 
bebizonyította, hogy idősebb korban 
sem szabad abbahagyni a sportot.

senki sem távozott üres kézzel, a 
szervező  proTekerőpatak egyesület 
az összes versenyzőt díszoklevéllel és 
ajándékcsomaggal jutalmazta. serlegek-
kel  díjaztuk a korosztályok legjobbjait, 
illetve a legidősebb és legfiatalabb férfi 
és női versenyzőket.  forró teát szolgál-
tunk  fel minden versenyzőnek, résztve-
vőnek. a Bucsin-tetői sífutó versenyt a 
Gyergyóújfalvi Önkormányzat, a Te-
kerőpatak Közbirtokosság, illetve a 
marosfői Iager Kedves  és a tekerő-
pataki Gál Forest cégek támogatták. 
köszönjük a házigazda  gyergyó-
szentmiklósi sportiskola vezetőségé-
nek a szervezésben nyújtott segítségét.  

Íme az eredmények: (Tp – Tekerőpa-
tak, Cs – Csíkszereda, M – Maroshévíz, 
gy- gyergyószentmiklós)

2006 és fiatalabb korosztály: Fiúk: 

proTekerőpaTak sífUTÓ verseNy  
a BUCsiN-TeTőN

Molnár János

ső elválasztású mirigyek betegség 
(cukorbetegség vagy pajzsmirigy-túl-
működés esetén), légzési nehéz-
ségekkel járó betegség (asztma, 
krónikus légcsőhurut), szívprobléma 
(amikor a szív gyengén vagy kevés-
bé hatékonyan képes pumpálni a 
vért), elmebetegségek (például sú-
lyos szorongás, depresszió esetén). 
További okok lehetnek még: örök-
lött/szerzett immungyengeség, 
a környezet szennyezettsége, 
szociális körülmények: magány, 
társadalmi elszigeteltség, féle-
lem szeretteink elvesztésétől stb. 
Kezelés: a szakemberek általában 
kombinált terápiát javasolnak a kró-
nikus fáradtság kezelésére, amelybe 
beletartozik az életmód pozitív irányú 
megváltoztatása. A krónikus fáradt-
ság orvoslására minden olyan eljárás 
alkalmazható, amely a test és a lélek 
felfrissülését szolgálja. Ide sorolha-
tó például az egészséges étrend, a 
stresszoldás különböző változatai, 
a rendszeres testedzés, a gyógy-
szeres kezelés és a lelki segély. 

A rendszeres testmozgás fejleszti 
az állóképességet, frissességérzetet 
biztosít, így segítségével csökkent-
hető a fáradékonyság. Sok páciens 
számolt be arról, hogy mérsékelt 
terhelést jelentő mozgásformák, 
például séta, gimnasztika után job-
ban érezte magát. Ajánlatos a fizikai 
terhelést fokozatosan növelni, ne-
hogy a kezdeti túlerőltetés elvegye 
a kedvet az örömszerző mozgástól. 
Nagyon fontos az alvás is, hiszen 
lehetővé teszi, hogy a szerve-
zet megújuljon, regenerálódjon: 
a salakanyagok távozzanak, az 
enzimkészlet feltöltődjön, a szer-
vezetet ért támadások okozta ká-
rok elháruljanak – érzelmi vona-
lon pedig hozzájárul ahhoz, hogy 
megszabaduljanak a stressztől, és 
túltegyék magukat a traumákon. 
Az orvosi vizsgálatok során sok-
szor kiderül, hogy a kimerültséget a 
B12-vitamin hiánya okozza. Ez a vi-
tamin nélkülözhetetlen eleme a vér-
képzésnek, segíti a vörösvértestek 
képződését és regenerálódását, a 

stresszellenes hormon termelését, 
és szükséges az idegrendszer nor-
mális működéséhez. Megtalálható 
a tejben, a sajtfélékben, a tojásban, 
a májban, a leveles zöldségekben, 
a gyümölcsökben, az élesztőben. 
A magnézium fontos az ideg- és 
izomműködéshez, több mint 300 
létszükségletű enzimet aktivál, nyug-
tató, lazító hatású, javítja a szellemi 
és fizikai teljesítőképességet, vala-
mint az alvást. Nagy mennyiségben 
megtalálható a tenger gyümölcse-
iben, gabonafélékben, csokoládé-
ban, a fehér kenyérben, az aszalt 
gyümölcsökben és a friss gyümöl-
csök közül elsősorban a banánban. 
A gyógynövények közül az édesgyö-
kér enyhíti a stresszes feszültséget, s 
egyúttal serkenti az adrenalinterme-
lést, az ázsiai ginszeng pedig erősíti 
a szervezet stresszel szembeni vé-
dekező rendszerének működését és 
a hormonháztartását. A citromfű, a 
levendula, az orbáncfű, a komló és 
a hársvirág is harmonizál, oldja a 
stressz okozta feszültséget.

Kiváló eredményeik révén képvisel-
hették iskolánkat a verseny megyei 
szakaszán is, ahol tisztességesen 
helytálltak. Felkészítő tanáruk Ele-
kes-Köllő Tibor volt.  A tantárgyver-
senyek elmaradhatatlan részét ké-
pezik a vetélkedők sorozatának, így 
tehát V., VI., VII. osztályos diákjaink 
idén is részt vettek ezen a megmé-
rettetésen, melynek a körzeti szaka-
szán Elekes-Köllő Jenő (V. osztály) 
IV. helyet, míg Elekes-Köllő Hunor a 
II. helyet szerezte meg, így ő a me-
gyei fordulón is képviseli iskolánkat.

Továbbhaladva a tantárgyak so-
rán, említést kell tennünk a magyar 
nyelv és irodalommal kapcsolatos 
eredményeinkről is. Magyarból ed-
dig csak a tantárgyversenyen va-
gyunk túl melynek körzeti szakaszán 
diákjaink kiválóan teljesítettek, Ele-
kes-Köllő Jenő V. osztályos tanu-
lónk korosztályában kimagaslóan 
az egyik legjobb eredményt érte el. 
A körzeti szakaszt a megyei forduló 
követte, ahol szintén jól képviselte 
iskolánkat. Felkészítő tanáruk Máté 
Hajnal volt.

A román nyelv és irodalom min-
dig nehézségeket okoz a magyar 

anyanyelvű diákok számára, ennek 
ellenére diákjaink nem riadtak visz-
sza a megmérettetésről, hiszen 
részt vettek az Universul cunoaşterii 
prin lectură nevű megyei versenyen, 
amelyen román anyanyelvű diákokat 
megelőzve Hîngan Clementina V. 
osztályos tanulónk a 7. helyet, Ke-
resztes Kriszta, VII. osztályos tanu-
ló a 9. helyet érték el. A vetélkedőn 
Király Krisztina VIII. osztályos tanu-
lónk, illetve Elekes-Józsa Martina 
V. osztályos diákunk is részt vett, ők 
is kiválóan helytálltak. Köszönet a 
felkészítő pedagógusoknak, Simon 
Katalin és Cristina Hadâmbu román 
szakos kolléga nőknek.

Gyerekeink a kémia és fizika terü-
letén is bizonyítottak, hiszen számos 
kitűnő eredményt hoztak iskolánk-
nak. A Fizikavalkád csapatverse-
nyen, amelyen VI., VII.,VIII. osztályos 
diákok vettek részt, I. helyezést sike-
rült elérni. A második csapatverse-
nyen, amely a Mi és a kémia nevet 
viseli, szintén a legjobb helyezést 
érte el a VIII. osztályos diákokból 
álló csapat. A sort a fizika tantárgy-
versennyel folytatjuk, amelynek a 
körzeti szakaszán Elekes-Köllő Hu-

nor VII. osztályos tanuló dicséretben 
részesült. A fizika versenyt a kémia 
tantárgyverseny követte, melynek 
körzeti szakaszán Fórika Hilda VIII. 
osztályos tanuló továbbjutó helye-
zést szerzett a megyei szakaszra. A 
sort a Hevesy kémiaverseny zárta, 
amelyen Fórika Hilda nagyon szép 
eredményt ért el, hiszen a megyei 
III. helyet szerezte meg. Mindezen 
érdemek a diákok mellett Szőcs Haj-
nalka kémia, illetve fizika szakos ta-
nárnőrnek is köszönhetők. 

Beszámolónkat a földrajzverseny-
nyel szeretnénk zárni, amely a Terra 
nevet viseli. A vetélkedő körzeti sza-
kaszán Kolozsi Gergő (V. osztály), 
Elekes Evila és Deák Enikő (VII. 
osztály) nagyon jól teljesítettek és 
továbbjutottak a megyei szakaszra, 
melynek megszervezésére március 
végén kerül sor. Felkészítő tanáruk 
Laczkó-Dobos Csaba.

Ezuton szeretném megköszönni a 
diákoknak azt sok fáradozást és ké-
szülődést, melynek eredményekép-
pen dicsőséget hoznak az iskolánk-
nak. Igazán büszkék vagyunk rátok! 
Csak így tovább!
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kedves kis és nagy diákok! 
Nagyon örültem a beküldött 
helyes megfejtéseknek. Há-
rom szerencsés nyertes van, 
akik sorsolás útján jutottak 
az ajándékok birtokába: vá-
radi zsombor-ferenc ii. osz-
tályos tanuló, Mihók Petra 
iv. osztályos tanuló és Tódor 
zsolt-Csaba vii. osztályos ta-
nuló, mindhárman Tekerőpa-
takról. köszönjük varga Gabri-
ellának a könyvadományokat!

Szerkesztő: Mindenekelőtt sze-
retnék gratulálni ahhoz, hogy 
Hargita Megye Tanácsa vitos Mó-
zes-díjjal tüntette ki a Gyergyóúj-
falvi  Szarvasmarha-tenyésztők 
Egyesületét. A hivatalos közle-
ményben olvashattuk, hogy „Al-
csíkon, majd Háromszéken tevé-
kenykedett hajdanán vitos Mózes 
plébános, aki szívén viselte népe 
sorsát, szorgalmazta annak fel-
emelkedését, és észrevételeit, 
meglátásait a Csíkmegyei füze-
tekben összegezte. 

Az ő emlékére alapították a Vitos 
Mózes-díjat, amelyet a megyei ta-
nács a kiemelkedő vidékfejlesztési 
tevékenységért adományoz azok-
nak a személyeknek, akik a megye 
és Székelyföld mezőgazdaságának 
fejlesztésével, az új technológiák 
elterjesztésével, a termelés haté-
konyságát javító kutatásokkal, az ag-
rárium európai uniós csatlakozását 
elősegítő tevékenységükkel hozzájá-
rultak a mezőgazdaságból élők élet-
minőségének javításához.   A Gyer-
gyóújfalvi Szarvasmarha-tenyésztők 
Egyesülete, mely 1998-ban alakult 
egyesület, 2008-ban 20 lelkes gazda 
kezdeményezésével született újjá. 
Az elmúlt időszakban megszervez-
ték a közös legeltetést, és istállót 
vásároltak, ahol állatokat tenyészte-
nek. Tevékenységüket állatkiállítás 
szervezése színesíti. A tagok együtt 
dolgoznak, közösen vezetik nap mint 
nap a szervezetet. Az egyesület te-
vékenységét Hargita Megye Taná-
csa a Vitos Mózes-díj adományozá-

sával ismeri el. A díjat átveszi Lázár 
Ákos, az egyesület elnöke.” Milyen 
tervek vannak a jövőre nézve?

Lázár Ákos, a Gyergyóújfalvi 
Szarvasmarha-tenyésztő Egyesü-
let elnöke: Köszönjük az elismerést. 
Nehéz munka áll mögöttünk, de most 
már megérett a közös munka ered-
ménye. A közeljövőben szerettünk 
volna kivitelezni egy újabb tervet, 
ezúttal közösen a Gyergyókilyénfal-
vi Szarvasmarha-tenyésztők Egye-
sületével. Január végén hivatalosak 
voltunk az AGROROM marosvásár-
helyi konferenciára, ahol közösen 
Kolozsi Géza és Máté László alen-
ökökkel megalapoztuk azt az elkép-
zelést, hogy amennyiben érdekeltek 
a helyi gazdák, akkor egy nagyobb 
tételű műtrágyarendelést lehetne 
leadni a céghez,  így sokkal jobb 
árban lehetne kiegyezni érte. Haza-
érkezésünkkor nyomban meg is 
hirdettük a helyi Tv-csatornán, de 
mivel nem voltak jelentkezők, a szer-
vezkedés kudarcba fulladt. 

Kolozsi Géza, Gyergyókilyén-

falvi Szarvasmarha-tenyésztő 
Egyesület alelnöke:  Előnye a nagy 
tételű rendelésnek az, hogy olcsób-
ban lehet megkapni a terméket és 
helyben szolgálnánk ki a helybéli 
gazdákat, ezzel is megpróbálnánk 
kedvet csinálni a gazdálkodóknak, 
akiknek amúgy eléggé monoton a 
munkája, és reméljük, hogy tovább-
ra is türelmesen végzik mindennapi 
teendőket. 

Máté László, a Gyergyóújfalvi 
Szarvasmarha-tenyésztő Egye-
sület alelnöke: Fontosnak tartom 
kihangsúlyozni, hogy egy nagyobb 
tétel rendelésénél KÖZÖSEN sokkal 
jobb árban tudjuk megvenni a műt-
rágyát, mint a helyi forgalmazoknál.

Lázár Ákos, a Gyergyóújfalvi 
Egyesület elnöke:Az elhangzottak 
után csak sajnálatunkat tudjuk kife-
jezni, mivel a sok fáradságos munká-
nak nem lett eredménye, de ígérjük, 
hogy jövőre újra próbálkozunk, hát-
ha sikerrel járunk.

Szerkesztő: Kívánok mindenkinek 
további sikeres munkát és kitartást!

Dr. Horváth Nina állatorvos

Kiadja: 

Gyergyóújfalu Község 
Polgármesteri Hivatala

Felelős kiadó: 
Egyed József polgármester

Szerkesztőség címe: 
537305 Gyergyóújfalu 212. szám

Tel: 0266-350.004, 350077
barazda@gyergyoujfalu.ro
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éP TESTBEN / gyErMEKSAroK gyErMEKSAroK  / MEzőgAzdASÁg

Várjuk a következő feladványok megfejtéseit! Jó kobaktörést kívánok!

1. Melyik szó hiányzik a szólásokból: fölötte, mellette, negy-
vennyolcból, huszonegyet, állít, ültet.
 

      Nem enged a ________________.

      Kivágja a    __________________.

      Pálcát tör    __________________.

      Lándzsát tör __________________.

      Pellengérre   __________________.

     A vádlottak padjára  _____________.

Gábor Mária

2. Szerinted melyik a helyes? Húzd alá a helyes mondatokat!

a. A kutya ki van ugorva az ajtón. 
 A rugó ki van ugorva a helyéről.                
b. A család ki van rándulva a hegyekbe.
 A bokám ki van rándulva a helyéből.
c. Én mondanék valamit.
 Én mondanák valamit.

3. Szeleteld a betűkígyót, és írd le helyesen a mondatokat! Tedd ki a megfelelő írásjeleket!

Voltegyszeregyszegényembersannakegyfiakolontospalkóvoltaneveapjaelegetkínlódottbajlódottpalkó-
valdehiábaésztnemverhetettafejébe.

1. grozea Cristian - Hodoşa, 2. Corpoş  
dragos – Hodoşa,. Lányok:, 1. răuţu 
M. Cristina –Hodoşa. 2004-2005 kor-
csoport: Fiúk. 1. antal dávid Tp, 2. 
fârţală Marius-Tp, 3. kós adorján Tp 1. 
Lányok: 1. gábor edina gy. 2002-2003 
korcsoport: Fiúk: 1. Bernád lehel- gy, 
2. Boldizsár alex -M, 3.ferencz Cs. ar-
nold- M, 4. kovács levente-Tp, 5. ră-
uţu i. Ştefan–M, 6. szóra Norbert-gy, 
7. Bokor róbert-Tp, Lányok: 1.  fórika 
erika-Tp, 2. Balázs izabella-gy, 3. Bá-
lint Boglárka- Újfalu., 2000-2001 kor-
csoport: Fiúk: 1. fórika szabolcs-Tp, 
2. sára zoltán-gy, 3. Tompea sebasti-
an-M, 4. vakaria áron-gy, 5. Tompea 
răzvan-M, 6. ráduly iulian-M. Nők: 
1.darvas zsanett-gy, 2. kémenes an-
na-gy, 3. sipos Bernadett-gy, 4. farkas 
erika-Tp, 5. Bálint katalin-Tp, 6. kis 
a. eszter-Tp. 1998-1999 korcsoport: 
Fiúk: 1.györgy sándor-Tp, 2. raduly 
andrei-M 3. Bokor rajmond-Tp, 4. 

pop N. Marian-M, Nők: 1.kacsó Ber-
nadett-gy,2. sára dalma-gy, , 1995-
1997 korcsoport: Nők: 1. Bajkó ré-
ka-gy, 2. vakaria edit-gy. 1985- 1994 
korcsoport:, Nők: 1. ferencz réka-Tp. 
1975-1984 korcsoport: Férfiak: 1. 
angi levente-gy,  1965-1974 korcso-
port: Férfiak: 1. Tankó elemér-gy,  
Nők: 1. Horváth annamária-Cs, 2. 
rácz zsuzsánna-Cs. 1955-1964 kor-
csoport: Férfiak: 1. imre istván-Cs, 2. 
spânachi ilie-Cs 1945-1953 korcso-
port: Férfiak: 1. Molnár János-Tp, 2. 
incze zoltán-Cs, 3. Benő zoltán-Cs. 
Nők: 1. iosub gabriela-Cs, 1942 és 
idősebb korosztály: férfiak: 1. sza-
bó József-szépvíz, 2. keresztes gyu-
la-Cs, 3. sándor istván Csikszentsimon. 
Legfiatalabb versenyzők: gyerekek: 
Corpoş dragoş Hodoşa, Lányok: răuţu 
Cristina-Hodoşa. Legidősebb verseny-
zők: Férfiak : sándor istván-Csíkszent-
simon, Nők: iosub gabriella-Cs.
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bizonyára sokan megcso-
dálták karácsonykor az újfalvi 
templomban a két egyformán 
gyönyörűen feldíszített kará-
csonyfát. Az a rengeteg horgolt 
csipkedísz 18 jóravaló, ked-
ves asszony és lány áldozatos 
munkája volt. Noha akkor, az 
ünnepek elteltével nem tettünk 
róla említést a helyi lapunkban, 
most igenis megtesszük, hiszen 
ezek asszonyok többsége ismét 
meglepetéssel készül a húsvé-
ti ünnepekre. Ezúton pimpófát 
szeretnének feldíszíteni színes 
röpködő pillangókkal, tojások-
kal, tojástartókkal.

A karácsonyfáink híre Csomafa-
lába is eljutott, ugyanis a csoma-
falvi tisztelendő igen megcsodálta 
a hófehér horgolt díszeket és még 
a misén is megemlítette. De hogy 
honnan is származott a horgo-
lás ötlete, mindjárt el is mesélem 
Önöknek. Nagy Gizella néni ta-
valy novemberben meglátogatta 
Buzás Erzsébet barátnőjét, hogy 
névnapjára felköszöntse. Magával 
vitte horgoló felszerelését, hogy 
amíg nála lesz, még egy kicsit ké-
zimunkázzon, hiszen Erzsi néni is 
szeret kézimunkázni. Közben Só-
lyom katalin szomszédasszony is 
bement Erzsi nénihez, szintén kö-
szöntés céljából. És akkor, ahogy 
meglátta Gizi nénit horgolni, elszól-
ta magát, hogy de szép is volna a 
templomban ilyen horgolt díszekből 
a karácsonyfa, milyen rég gondol 
már erre. Gizi néni  nagyon megö-
rült Kati kijelentésének, hiszen neki 
már nagyon régi vágya volt, hogy 
horgoljon díszeket a templomnak, 
de egyedül mégsem mert vállal-
kozni, hiszen hatalmas munka. Szó 
szót hozott, és Gizi néni megbe-
szélte Katival, hogy felhívja barát-
nőit, ismerőseit, hátha még besegít 
valaki. Gizi néni csillogó szemekkel 
mesélte nekem, hogy mindenki, 
akinek szólt, boldogan és örömmel 
vállalta a feladatot, hogy rövid idő 
alatt, amennyit tudnak, horgolnak, 
és meglesz a sok szép dísz. Így is 
lett: karácsonykor ott álltak ezek a 

fák, hófehér tisztaságukkal, büsz-
kén az oltár két oldalán. Tele a sok 
angyalkával, hópehellyel, csillagok-
kal, gömbökkel és csengőkkel, iga-
zi harmóniát és békét sugallva. 

Hogy kiknek köszönhetjük mind-
ezt, íme a hölgyek listája: Nagy 
Endréné Gizella,  özv. Máté Mar-
git, Nagy irénke (Örmény utca), 
Ferenczi Józsefné Margit, Szabó 
kató, Csíki laciné rózsika, fe-
renczi Kató (Alszeg), Szabó Jó-
zsefné irénke, Hunyadi anuska, 

Máté ilonka, özv.babos katalin, 
ferenczi ignácné, özv. Kozma 
Margit, Máté Sándorné Enikő, Csí-
ki Péterné Marika. Külön kiemel-
ném a három lány nevét: Sólyom 
Beáta, Barabás Enikő és Balla 
Márta, hiszen manapság nem sok 
fiatal büszkélkedhet horgolási tu-
dománnyal és ráadásul, hogy vál-
lalták ezt a karitatív feladatot, kü-
lön köszönet érte, és csak biztatni 
tudom őket, hogy tovább gyako-
rolják és barátnőiket is biztassák, 
tanítsák horgolni.  

Tankó Géza plébános is nagy 
örömmel fogadta a szép ajándékot 
és biztatta az asszonyokat továb-
bi kezdeményezésre. E bátorítás-
nak köszönhetően fogtak újra ösz-
sze a kézimunkázó hölgyek, hogy 
húsvétra is tovább horgoljanak. 
Nagyon hálásak vagyunk nekik, 
hiszen tudjuk, hogy nagyon fárad-
ságos munka, ráadásul a hozzá-
való anyag sem túl olcsó, és végül 
is, egy örök emlék, egy csodálatos 
ajándék egyházközségünknek. 
Isten fizesse meg érte és kérem 
a Jóistent, adjon nekik még sok 
egészséget, hogy még sok szépet 
alkothassanak.

Tarkabarka - MaGaziN

üNNepi dekoráCiÓ az ÚJfalvi TeMploMBaN
Czirják Kinga

Dátum Névnap Időjóslás

április 24. György

Szent György-napi dörgés, 
Jó bortermés.

Szent György-nap után 
Kalapáccsal sem lehet 
Visszaverni a füvet.

április 25. Márk
Ha megszólal a pacsirta, a béka, 
jó termést várhatsz, 
Ellenben ha hallgat a fülemüle, 
akkor változékony lesz a tavasz.

április - szeNT györgy Hava 
„áprilisnak szárazsága, jó gazdának bosszúsága, 

áprilisnak nedvessége, fáknak termőképessége.”
böjti szelek vizet árasztanak, 

Jeget olvasztanak.
Ha nagypénteken délelőtt esik, 

az év első fele szárazsággal telik.


