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Az Európai Bizottság támoga-
tásának köszönhetően az „Eu-
rópa a Polgárokért” program ke-
retében megrendezésre kerül a 
„Fenntartható mezőgazdaság, a 
fenntartható európai jövőért”el-
nevezésű rendezvénysorozat. 

A program célja, hogy segítse a 
polgárokat az Unió működésének 
alaposabb megismerésében, az uni-
ós szakpolitikák és döntéshozatali 
folyamatok megértésében, miközben 
aktív szerepvállalásra és demokrati-
kus részvételre ösztönzi őket. Miként 
a pályázatunk címe is sugallja, idén a 
mezőgazdasági témakörben lett sike-
res a pályázatunk. Ezeket a konferen-
ciákat, kerekasztal megbeszéléseket 
a falunapi programok keretén belül 
megrendezésre kerülő „Szarvas-
marha kiállítás” köré csoportosítjuk. 
A kiállítás szervezője a Gyergyóújfal-
vi Szarvasmarhatartók Egyesülete, 
amelyet részben támogatott Hargita 
Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesülete.  

A fent említett konferenciát Borboly 
Csaba Hargita Megye Tanácsának 
Elnöke nyitja meg, majd Tánczos 
Barna Szenátor a közös agrárpolitiká-

ról beszél. Napjainkban egyre többet 
foglalkoztatott téma a vidékfejlesztés 
és a fi atal gazdák helyzete, e téma-
körben tart előadást Haschi András 
Péter a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Kifi zetési és Intervenciós Ügy-
nökség (APIA) igazgatója. Dr. Molnár 
Csaba állatorvos és az Austrabull Srl. 
ügyvezető igazgató előadásával foly-
tatódik a programsorozat, Mire lehe-
tünk büszkék témakörben, majd Ko-
vács József mérnök, a Genetik Plus 
munkatársa a Magyar Tarka húsvo-
nalról ismertet.

Sebestyén Csaba az Erdélyi Ma-
gyar Gazdák Egyesületének elnöke a 
kisgazdaságok pályázati lehetőségeit 
mutatja be. Végezetül Dr. Gál József 
állatorvos a Hagyományos mezőgaz-
daság a globalizáció világában című 
előadását hallhatják.

A folytatásban a Bachtalo Projekt 

bemutatására kerül sor a Romániai 
Vállalkozásokért Egyesület által, mely 
program támogatva van az Európai 
Szociális Alap támogatásával a Hu-
mánerőforrás – fejlesztési Szektoriá-
lis Operatív Program (POSDRU) által. 
Ezt kővetően pedig a G10 – Gyergyó 
Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoport 
LEADER tájékoztatója következik a 
térség megvalósításairól, valamint a 
jövőbeni tervekről.

A pályázatnak köszönhetően szín-
vonalas rendezvénysorozatot szeret-
nénk megvalósítani, amelyhez hoz-
zájárul az is, hogy testvértelepülé-
seink küldöttségeit is vendégül tud-
juk látni, tapasztalatcsere céljából.

Tisztelettel felkérjük a vállalko-
zókat és a mezőgazdasággal fog-
lalkozókat, hogy aktívan vegyenek 
részt a programsorozat lebonyolítá-
sában.

„FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG A FENN-
TARTHATÓ EURÓPAI   JÖVŐÉRT”

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Határozatok
Június 1-jén, a rendkívüli ülé-

sen a következő határozatok 
születtek:

26. számú Határozat egy, Gyer-
gyóújfalu Község magántulajdonát 
képező legelőnek nyilvános árve-
résen történő bérbeadásáról

27. számú Határozat egy ingat-

lannak Gyergyóújfalu Község köz-
vagyonából Gyergyóújfalu Község 
magánvagyonába való áthelyezé-
séről

28. számú Határozat az ingá-
zási költségek kifi zetésének jóvá-
hagyásáról a gyergyóújfalvi Elekes 
Vencel Általános Iskola tanügyi al-

kalmazottai számára a 2015 márci-
us – április közötti időszakra

29. számú Határozat a Gyer-
gyóújfalu község területén műkö-
dő, államilag elismert egyházak 
részére a községi költségvetésből 
kiutalandó összegek pályázati sza-
bályzatának jóváhagyásáról

Egyed József, polgármester



3

Barázda | VIII. évfolyam 6. szám | 2015. június

A kisebb-nagyobb hidegek 
ellenére a telet átvészeltük tűz-
mentesen, hála a Fennvalónak,  
a tavasz érkezésével viszont 
megkezdődtek a határban a tü-
zek is. Jól mondják, hogy gyarló 
az ember, nem kímélve semmit, 
csak saját érdekeit nézve pusz-
títja a természetet. Nem számít, 
ha ég az erdő vagy a mező, tüzet 
gyújtanak egy kis szerencsében 
bízva, hogy nem jönnek a tűzol-
tók, és abban, hogy talán egy kis 
tüzelés után hamarabb kizöldül a 
legelő, és kezdődhet a legeltetés. 
Vagy talán az is lehet, hogy köny-
nyebb tűzzel,,kaszálni’’, hátha nem 
ellenőrzik le, és be tudjuk tenni tá-
mogatásra a kis kaszálónkat. Min-
den tavasszal meg kel másznunk 
egynéhányszor Tekerőpatak mere-
dek oldalait és hosszan csapkodni 
Újfalu vagy Kilyénfalva határait. 

Tavasz után itt a nyakunkon a 
nyár, és hogy ne essünk ki a gya-
korlatból, elkezdjük a versenyek 
sorozatát. Az idén is Szárhegy 
kezdte a szezont, amelyben Kilyén-
falva csapata vett részt, és learat-
va a babérokat, sorra hozta haza 
az első díjakat. Megmutatták, hogy 
nem csak technikájukkal tudják el-
juttatni a vizet a célba, hanem vöd-

rökkel is. A riasztási gyakorlatban 
is az elsők között szerepeltek, és 
nyolc csapatot megelőzve elhozták 
az első helyezést. Gratulálunk ne-
kik! 

A következő verseny, amelyben 
részt vettünk a megyei verseny 
volt, itt az újfalvi és kilyénfalvi tűz-
oltók együtt alkottak egy csapatot, 
itt is bebizonyítva, hogy működik a 
közös munka, ismét az elsők között 
végezték el a kiadott feladatokat. A 
versengések sorozata folytatódik, 

július 4-én a mi csapatunk látja 
vendégül a környékbeli tűzoltókat, 
hogy felidézzük a régi hagyomá-
nyokat. Ezúton szeretettel meg-
hívjuk minden falustársunkat, hogy 
bátorítsa csapatunkat. 

Reménykedünk abban, hogy ha 
eljön az ősz, a betakarítás ide-
je, nem tüzeléssel tisztítjuk meg 
a földjeinket, hanem mindenki a 
maga törvényes és veszélytelen 
módján gyűjti össze télire a takar-
mányát.

ÖNKORMÁNYZAT / CIVIL FÓRUM

Deák Csaba

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁGA
Újfalu, tűzoltóparancsnok: Deák Csaba, Tel.: 0731–031.074

Kilyénfalva, tűzoltóparancsnok: Kolozsi Géza, Tel.: 0745–072.394

Tekerőpatak, tűzoltóparancsnok: Gáll István, Tel.: 0731–031.073

TÜZEK ÉS VERSENYEK A TŰZOLTÓKNÁL
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Fehér sereg, csupa liliomszál 
lepte el június második vasárnap-
ján Sarlós Boldogasszony temp-
lomát. Ezen a szép ünnepnapon 
együtt örvendeztünk, hogy 33 kislány 
és kisfi ú járult első alkalommal szen-
táldozáshoz templomunkban. Az ün-
nepi szentmisén szülők, keresztszü-
lők, nagyszülők és rokonok osztoztak 
a fi atalok örömében. A gyermekek 
első szentgyónásukat követően iz-
galommal várták a Jézussal való ta-
lálkozást. Tankó Géza plébános úr 
jótanácsokkal látta el őket útravalóul. 

A Jó Isten segítse és vezérelje 
Őket! 

ELSŐÁLDOZÁS GYERGYÓÚJFALUBAN

Május 30-án került sor a Szent 
Miklós templomban található, Lu-
kácsovits Magda művésznő által 
festett, Apostoli Hitvallás képso-
rozat ötvenedik évfordulójának 
ünneplésére.

A délelőtt 10 órától kezdődő főpapi 
szentmise főcelebránsa Dr. Jakubinyi 
György volt, szentbeszédet Csató 
Béla csíkszentkirályi plébános mon-
dott. A szentmisét követően a Korona 
dísztermében folytatódott az ünnep, 
a művésznő Fidem pinxit – A hitet 
festette című albumának a bemuta-
tójával, illetve a munkáit időrendben 
bemutató, összegző (fényképes ösz-
szeállításokban rögzített) kiállítás-
megnyitójával. Ugyanakkor, Erdély-
ben első alkalommal voltak láthatóak 
a gyergyói Hiszekegy képeinek váz-
latai, amelyeket maga Márton Áron 
püspök látott el kézjegyével, az enge-
délyezés folyamán, valamint több, Lu-
kácsovits Magda által tervezett, nép-
művészek által kivitelezett stóla is. 

A kiállításmegnyitó egy feleme-
lő, mégis bensőséges ünnepként 
zajlott. Varga Gabriella újságíró va-
lódi háziasszonyként moderálta az 
eseményt. A résztvevők meghall-
gathatták a székelyudvarhelyi Nagy 
Zoltán hitoktató tanulságos előadá-
sát a gyergyói Hiszekegy képeinek 
felhasználásáról a vallásoktatásban, 
Baricz Lajos plébános több versét, 

a költő saját előadásában, valamint 
a marosszentgyörgyi Szent Cecília 
Együttes által játszott szívmelengető 
dallamokat. Hatzak Idmar diakónus, 
a művésznő férje, és az album egyik 
szerzője, bemutatta a tárlaton látható 
munkákat, személyes élményekkel 
gazdagítva, majd végezetül Dr. Ja-
kubinyi György érsek megnyitotta a 
kiállítást.

ÜNNEP A SZENT MIKLÓS TEMPLOMBAN
Gál Katalin

Albert Katalin
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NAPSÜTÉSES GYEREKNAP

Már régóta nem történt meg, 
hogy a gyereknapot június 1-jén 
tudjuk ünnepelni, de az idén ez 
összejött, ráadásul még az idő 
is velünk tartott. 

A délutáni órákban, a mosolygó, 
ragyogó nap alatt, összegyűltünk egy 
pár barátságos fa árnyékában, hogy 
esélyt adjunk a gyerekeknek vidá-
man játszani és összemérni képes-
ségeiket, jártasságaikat, tudásukat.

És a gyerekek is szép számban 
jelentek meg, főleg az anyukák-
nak köszönhetően, akik végig kí-
sérték az óvodásokat. Az idén a 
csapatmunkára fektettük a hang-
súlyt, ezért minden versenyt két, 
illetve háromtagú csapatok szá-
mára szerveztünk: így zajlottak a 
futóversenyek, a gördeszkás ver-
senyek és az óriás társasjáték. A 
programok között a gyerekeknek 
esélyük volt egy kicsit szórakozni a 
most már híres twister játékkal. A 
megszokott eljárás szerint az Esély 
Alapítvány biztosította most is a ju-

talomcsomagokat.
Mint mindig, most is jó érzéssel 

töltött el minket az a látvány, amit 

a boldog, mosolygó gyerekarcok 
nyújtottak. Nem hiába mondják: a 
gyerekkacagás a legjobb terápia!

A TeleHáz önkéntesei

Május 15-én reggel székelyru-
hába öltözött fi atalok lepték el 
Gyergyószentmiklós utcáit. A 
járókelők összedugott fejjel kér-
dezgették egymástól, hogy vajon 
mire készülnek. Kiderült, hogy 
a Salamon Ernő Gimnáziumban 
immár 12. alkalommal Hagyo-
mányőrző napot tartanak. A gim-
názium sokat ad a hagyományok 
ápolására, így  ezen a napon 514 
diák öltötte magára a székelyru-

hát.
A programok között szerepelt az 

egész napon át tartó „Lánc, lánc, 
népdallánc” elnevezésű népda-
léneklés, az osztálymúzeumok 
bemutatása, ahol a régi idők kincseit 
láthatták kiállítva. A nap fénypontja 
a «talán az ország legnagyobb 
körtánca», ahol több mint 500 
székely fi atal ropta a néptáncot fél 
órán keresztül.

Délután volt a Településvetélkedő, 
ahol a salamonos diákok egy-egy 
családi eseményt mutattak be te-

„SZERELEM VIRÁGA” ÚJFALVI CSAPAT 
A XII. HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOKON

Deák Gabriella - IX.osztályos tanuló
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Megalakultunk, tehát létezünk. És a 
létezésünket tettekkel szeretnénk bi-
zonyítani. Ezen gondolatok foglalkoz-
tatták a frissen megalakult Tekerő-
pataki Polgárőrség 5 vezetőjét, vala-
mint a jelenlegi 50 tagját, akik életre 
keltették, bejegyezték a szervezetet. 
Az immár hivatalosan bejegyzett 
jogi szervezetként üzemelő Polgár-
őrség megkezdte működését, ami 
a jelen időszakban vagyonvédelmi, 
őrző-védő tevékenységekben nyil-
vánul meg. Az induláshoz anyagi se-
gítséget az Újfalvi Önkormányzattól 
(technikai eszközök, ruházat, műkö-
dési székhely), valamint a Tekerőpa-
taki Közbirtokosságtól (autó és anya-
gi támogatást) kaptunk.

A gyergyószentmiklósi polgárőr-
ségtől sok hasznos tanácsot, ötletet 
és szervezési segítséget kaptunk, 
de  aktívan is besegítettek az elmúlt 
napokban, így nagyszabású közös 
megfi gyelési őrjáratot szerveztünk, 
nem is eredménytelenül. Az illegá-
lis szemétlerakást sikerült megelőz-
nünk és felszámolnunk a tekerőpata-
ki mezőben. Az őrjáratok folyamato-
san és meghatározatlan időben tör-
ténnek, hogy minél hatékonyabban 
tudjuk tuladjonaink védelmét bizto-
sítani. Mindezen tevékenységekhez 
várjuk a lakosság segítségét is, hisz 
egy megfi gyeléssel, észrevétellel 
mindenki a segítségünkre siethet. 
Csak közösen tudjuk tulajdonainkat, 

erdeinket, mezeinket megvédeni, 
a közömbösség szüli a bűnözőket. 
Bejelentéseiket a következő telefon-
számon tehetik meg: 0740066476. 
Ugyanezen a telefonszámon várjuk 
adományaikat, fölajánlásaikat, ame-

lyek működésünkhöz igen igen fon-
tosak. 

Kérem, ne feledjék, hogy mi sza-
badidőnket áldozzuk föl, hogy önök 
biztonságban legyenek.

CIVIL FÓRUM

POLGÁRŐRSÉG

lepülésenként. Volt ott István név-
nap, lakodalom, katonai behívás. A 
mi községünket 10 lány képviselte 
a vetélkedőn, babavárást, szülést, 
babalátást és keresztelőt adtunk elő 
egy 15 perces előadás keretében. A 
színdarab bővelkedett az újfalvi kife-
jezésekben és szavakban.

A humoros előadás elnyerte a zsű-

ri és a nézők tetszését egyaránt, így 
elnyerték az első díjat a szenttamási 
és csomafalvi csapatokkal együtt. A 
zsűrinek nehéz dolga volt, mert sok 
színvonalas bemutató közül kellett 
kiválasztania a legjobbakat.

Az előadás szereplői: Fákó Júlia, 
Simon Beáta, Elekes Krisztina, Ele-
kes Izabella, Szász Anett (Kilyénfal-

va), Koós Bernadette, Albert Brigitta, 
Mezei Emese (Tekrőpatak), Márton 
Henrietta és Deák Gabriella.

Ezúton is hálás köszönetünket fe-
jezzük ki felkészítőnknek, Pantilimon 
Hajnal könyvtáros néninek, aki ösz-
szehozta a csapatot, és mindvégig 
biztatott és segítette csapatunk mun-
káját.

Totpál László
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Zsenge suhanc, de inkább gyer-
mekkorom egyik templomi élmé-
nye volt, amikor „nyáribúcsú” 
nagymiséjén a szónok, akkor még 
a szószékről, lendületes pátosszal 
prédikált. Ministránsként valahol a 
megyefi ak padjainál, közel a sek-
restyeajtóhoz kuporoghattam, mert 
csak oldalt láthattam a szószéket 
és a belőle mindjárt-mindjárt szinte 
kirepülő elragadtatott papot. Nem 
tudtam, hogy kicsoda, akkor nem is 
nagyon érdekelt. Jóval később, ami-
kor közvetve ugyan, munkatársak 
lettünk, akkor ismertem fel benne az 
akkori lelkes szónokot: Borbély Gá-
bor, csíkszeredai plébános urat, most 
már Isten nyugosztalja. Nemcsak 
pátosszal beszélhetett, hanem em-
berfeletti meggyőző erővel is, ha az 
akkori gyermekben abból a beszéd-
ből két gondolat is nagyon mélyen 
megmaradt. Most csak az egyikre 
utalok. Sarlósboldogasszony napján 
természetes, hogy arról az esemény-
ről beszélt, amikor a Jézust méhében 
hordozó fi atal Mária meglátogatja 
idős rokonát, Erzsébetet, aki szintén 
csodálatos módon, hajlott kora elle-
nére gyermeket várt. Erzsébet felis-
merte a látogatás nagyságát, és azt 
kérdezte: „hogyan lehet, hogy Uram-
nak anyja látogat el hozzám?” Erről 
az eseményről mondta a szónok, 
hogy „Mária, mint eleven, élő szent-
ségtartó, monstrancia jelent meg 
Erzsébet előtt, hiszen saját testében 
hordozta a Szentséget, magát Jézus 
Krisztust”. Hogy tovább milyen gon-
dolatokat fűzött ehhez a képhez az 
elragadtatott rétor, nem tudom, mert 
én nyomban már magamban kun-
cogva arra gondoltam, mennyire leiz-
zadna a pap, ha a vecsernye végén 
ezzel a monstranciával kellene áldást 
adnia. Már azt is elképzeltem, hogy 
mennyit nyűgölne csak azzal, hogy 
hogyan is fogja meg. A továbbiakban 

aztán egy jó ideig sem a gyermeki 
komolytalanság, sem az idézett képi 
megállapítás nem foglalkoztatott. Egy 
alkalommal azonban valahonnan a 
mélyről mégis előkerült, és ekkor már 
érettebb ésszel, mint a föld gyomrá-
ból előtörő búvópatak frissességét, 
úgy csodáltam ennek a hasonlatnak 
a gazdagságát. Mert Mária valóságo-
san magában hordozta Jézus Krisz-
tust. Nem volt szüksége semmilyen 
bányászott arany és ezüst díszítésre 
vagy ékkövekre, mint ahogyan egy 
jó ideje a templomi szentségmuta-
tók kinéznek. Mária élete maga volt 

a szentségmutató, úgy, ahogy min-
den pillanatában Igent mondott az 
isteni akaratra, még akkor is, amikor 
az homlokegyenest ellenkezett az 
akkori vallási rendszer sugallta iste-
nakarattal. Borbély Gábor plébános 
úr hasonlatában az is benne van, 
hogy minden ember, de akik keresz-
ténynek, azaz krisztusinak mondják 
magukat, azok még inkább Krisztust 
hordozzák magukban, és mutatják 
a nagyvilágnak. Jézus sehol nem 
mondta, hogy építsetek magatoknak 
aranyozott templomokat, tegyetek 

a házaitok tetejére kereszteket, öl-
tözzetek különb ruhába, még talán 
a szertartásokra sem, de azt igen, 
hogy „arról ismerjenek meg, hogy ta-
nítványaim vagytok, hogy szeretettel 
vagytok egymás iránt” és hogy lássák 
jótetteiteket, és dicsőítsék érte Meny-
nyei Atyátokat”. A szeretet és a belő-
le fakadó jótett az egyetlen ismérve 
annak, aki krisztusinak meri nevezni 
magát. Sajnos oda alakultunk ke-
reszténységünkben, hogy könnyebb 
valamilyen megkülönböztető jelzés-
sel felhívni magunkra a fi gyelmet, 
mint szeretettel jótettekre képes lenni. 
Pedig akkor vagyunk igaz emberek, 
ha az isteni gondolatnak, az Igének 
hordozói, szóban és tettben muta-
tói vagyunk. Semmilyen rendszer 
arany-ezüst-drágakő díszítése nem 
teszi igazabbá, valóságosabbá em-
berségünket, csak a bennünk élő, és 
munkálkodó isteni Valóság. Ebből az 
is következik, hogy lehet az egyház-
községnek vagyonokat érő, arannyal, 
drágakövekkel kirakott monstranciá-
ja, ha az emberek maguk nem hord-
ják magukban Krisztust és ez nem 
látszik az életükön, akkor az aranyos 
monstrancia csak kincstári tárgy.

Nem tudom, Borbély Gábor plé-
bános úr, akkor abban a nevezetes 
prédikációban ilyen gondolatokra ki-
tért-e, mert amint említettem, egy da-
rabig más kép kötötte le fi ckándozó 
gondolataimat, aztán pedig semmi. 
Évtizedek múltán még egyszer talál-
koztam a búvópatak gazdagságával 
és frissességével is. Egy nyári regge-
len egy autóbusznyi csíkival mentem 
át Nagygalambfalván. Egy biciklis 
öreget kellett megelőznöm. Csak 
amikor mellé értem, vettem észre, 
hogy Borbély Gábor plébános úr. Ő 
ekkor már évek óta otthon volt, és 
érdemei elismerése mellett gazdál-
kodott, kapálta a kukoricát, kihajtotta 
a tehenet a csordába, végezte, amit 
falun tennie kell. Olykor pedig, amikor 
igénybe vették nem lekicsinylendő 

HITÉLET

Elekes András

ÉLŐ SZENTSÉGTARTÓ
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Folytatás az előző lapszámból

Auschwitz volt következő úticé-
lunk. A legnagyobb német megsem-
misítő tábor az Auschwitz-Birkenau 
Koncentrációs Tábor volt. Legalább 
1,1 millió embert öltek meg itt, akiknek 
több mint kilencven százaléka zsidó 
volt, de katolikus lengyelek, és ci-
gányok is meghaltak ártatlanul. Ma 
az Unesco Világörökség része a 
tábor. 1979-ben Szent II. János Pál 
pápa Auschwitz földjén szentmisét 
mutatott be 500 000 embernek, és 
felállítottak egy keresztet a 2. bunker 
mellé, oda, ahol elgázasították Edith 
Stein zsidó származású német fi lozó-
fust, karmelita apácát, szentet.

Krakkóban két éjszakát töltöttünk 
egy gyönyörű szállodában. Krakkó, 
Lengyelország egykori fővárosa, ma 
ismét virágkorát éli. Túlzás nélkül ne-
vezhetjük Európa legkarakteresebb 
városának, amely akár néhány órás 
látogatás során is életre szóló élmé-
nyekkel ajándékozza meg az odauta-
zókat. Talán nincs még egy olyan 

nagyváros, ahol annyi régi remekmű, 
építészeti emlék fennmaradt volna. 
Ilyen például a Posztócsarnok, az Eu-
rópa legnagyobb gótikus szárnyas 
oltárával büszkélkedő Mária-temp-
lom, a Wawel, ami a lengyel királyok 
otthonául szolgált, vagy a Báthory Ist-
ván erdélyi fejedelem síremlékét őrző 
waweli székesegyház. A krakkóiak 
nagyon kedves emberek, és a ma-
gyar turistákkal szemben talán még 
a szokásosnál is barátságosabbak. 
Megnéztük az Isteni Irgalmasság ba-

zilikát és szent Fausztina nővér sírját.
Czestochowában, Európa egyik 

leglátogatottabb Mária-kegyhelyén a 
Fekete Madonna ikont láthattuk, és 
szentmisén vettünk részt. Itt Csedő 
István plébános megfogalmazása 
szerint „Székely zarándokok kö-
szöntötték a czestochowai Szűza-
nyát”. A Fekete Madonna ikon köré 
két legenda is szövődött. Egyik sze-
rint Szent Lukács evangélista festette 
egy cédrustáblára, a másik szerint 
pedig a Szentcsalád asztalából vág-

EGYÜTT ZARÁNDOKOLTUNK 
SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA NYOMÁBAN

SZENT HELYEKEN ÉS A HALÁLTÁBORBAN

Kolumbán Csilla, Tekerőpatak

lelkipásztori adottságait, helyettesí-
tett, ahol éppen szükség volt rá. Mon-
danom sem kell, mennyire megör-
vendtek a csíkiak neki és ő is a csíki-
aknak. Szóba került nyugdíjaztatása, 
az egymásnak feszülő érdekek, de 
maga a falusi élet is. Szavából nem 
érezhettem a keserűséget, csak a 
tények állásának tisztánlátását. Adott 
helyzetét derűsen és humorral fogad-
ta. Elmesélte, hogy egy alkalommal 
nemcsak a saját tehenüket hajtotta 
a csordába, hanem a szomszédét 
is. Egy arra menő unitárius asszony 
meg is jegyezte, hogy „ejsze az es-

peres úr kivállalta a falu csordáját?” 
Hát kérem! – mondta az esperes úr, 
már felém fordulva, jóízű nevetés kö-
zepette: e mellett a buszsofőrség mi-
niszteri állás! Pillanatok alatt felderí-
tett mindenkit. Látszott, hogy nagyon 
is érdekli őt az egész egyházmegye 
ügye, érdeklik az újonnan (2008 óta) 
bevezetett törvények, érdekli a ma-
gyarság kérdése, a képviselet, a po-
litika, de leginkább az ember maga. 
Emberekről, élethelyzetekről érdek-
lődött, és látszott, hogy a hallottakat 
lelkébe zárja, oda, ahonnan derűje is 
sugárzik.

Ekkor úgy éreztem, hogy ez az 
ember a valamikori prédikációját 
éli tovább: Krisztust hordozza és 
mutatja is, a munkában, egy-egy 
jó szóban, de itt az út szélén nem 
aranyos miseruhában, hanem egy-
szerű munkásruhában. És amikor 
elindultunk, munkától repedezett 
kezével nemcsak intett, de életre 
szólóan meg is áldott. Ez volt utolsó 
földi találkozásunk. Felemelt kezét a 
visszapillantó tükörben még láttam 
egy darabig. A kirándulók is érezték: 
több volt ez, mint egy rég nem látott 
ismerőssel való találkozás.



9

Barázda | VIII. évfolyam 6. szám | 2015. június

A XIX. század elején Európa 
először került közel egy teljes és 
tényleges egyesüléshez a Római 
Birodalom létezése óta. Miután 
szinte másfél évezredet feldara-
boltságban, majdnem folytonos 
háborúban és széthúzásban töl-
tött, az „öreg kontinenst” egye-
síteni kezdte, hogyan másképp, 
ha nem a fegyverek segítségével, 
minden idők legsikeresebb kato-
nai stratégája, Napóleon Bona-
parte. Európa arculatát próbálta 
megváltoztatni a saját elképzelé-
sei szerint, és akkor is, ha az álmát 
csak rövid időre sikerült valóra 
váltani, öröksége sokkal fonto-
sabb és mélyrehatóbb, mint azt 
bárki is gondolhatta volna.

Miután tíz éven át keresztül-kasul 
bejárta Európát egyenként legyőz-
ve minden akkori nagyhatalmat – az 
angolokat, az osztrákokat, a poroszo-
kat, az oroszokat és az őket szolgáló 
népeket –, végre az ellene harcoló és 

egyre szaporodó koalíciók egyike le-
győzte és lemondásra kényszerítette 
1814. április 4-én. Mivel már császári 
címet viselt, senki sem merte kivé-
gezni, ezért a nagyhatalmak úgy dön-
töttek, száműzik Elba szigetére, egy 
12.000-es lakosságú szigetre, 20 ki-
lométerre a toszkánai parttól. A sziget 
teljes fennhatóságát átengedték neki, 

és megengedték, hogy megtartsa a 
császári címet, de ez egy Napóleon 
kaliberű embernek túl kevés volt. Ön-
gyilkos próbált lenni, használva egy 
pirulát, amit magával hordott már az 
orosz kampány idejéből, de a méreg 
erejét vesztette az évek folyamán.

Annak ellenére, hogy felesége 
gyerekével együtt elhagyta, hogy tu-

HITÉLET /  MÚLTIDÉZŐ

Elekes Dániel László

ták ki. A három részből álló ikonnak 
csodatevő hatalmat tulajdonítanak. 
A XV. században a husziták megtá-
madták a kolostort, templomot, kira-
bolták, és a Mária képet kivitték, le-
dobták a földre, karddal megsértették 
az arcát. Jagello Ulászló király Krak-
kóba vitette az ikont, ahol olasz mű-
vész felújította, megfestette, megerő-
sítette a vágásokat, majd visszakerült 
a kápolnába. A festményről több má-
solatkészült, de láttuk a Csíksomlyói 
Szűzanya szobrának másolatát is.

Érdekes történeteket hallhattunk a 
lengyel-magyar barátságról is, e ba-
rátság kútjának ízletes vízével olthat-
tuk szomjunkat. Ugyanakkor azt is 
megtudtuk, hogy idén is készülnek 
Czestohowából zarándokok a Csík-
somlyói búcsúra. A szerzetes nővé-
rekkel két miseruhát készíttettek, me-

lyek elejére, illetve hátára a Csíksom-
lyói Szűzanya és a Fekete Madonna 
lesz ráhímezve.

A Wieliczka Sóbánya kihagyhatat-
lan része a dél-lengyelországi láto-
gatásnak. Ez a világ legrégebbi só-
bányája, a XIV. század óta termeltek 
sót itt 2007-ig. Egyik leglátogatottabb 
helyszín Lengyelországban, körülbe-
lül 1,2 millió turista keresi fel évente. 
Több mint 300 méter mély, 300 km 
hosszú, de a turisták csak egy szá-
zalékát járhatják be idegenvezetővel. 
Védőszentje Szent Kinga.

Az ötödik nap búcsút vettünk Krak-
kótól és Miskolctapolca irányába in-
dultunk. Miskolctapolca jellegzetes 
üdülőváros, szállodákkal, fürdőhe-
lyekkel. Miskolc központjától keve-
sebb mint 5 kilométerre fekszik. Von-
zerejét a Bükk-hegység keleti része 

természeti adottságainak köszönheti. 
A feltörő gyógyforrások, a gazdag nö-
vényvilág önmagában is egyedülálló, 
gyógyító és pihentető hatást nyújt. A 
barlangfürdő, a gyógyvizű források 
fölött tornyosuló sziklák barlangja-
iban kialakított fürdő a terület igazi 
kincse. A víz évezredeken át vájta ki 
a kemény mészkősziklából. Az Eu-
rópában egyedülálló adottságú Mis-
kolctapolcai Barlangfürdő páratlan 
élményt nyújt itt a természet fedett 
uszodájában úszni, fürödni, élvezni 
a szennyeződéstől mentes levegőt, 
amit persze élőben ki is próbáltunk, 
testi-lelki felüdülésképpen.

Örök élmény volt ez a zarándokút. 
Jól megszervezett, látnivalókban bő-
velkedő utazás emlékével gazdagod-
tunk, valamint lélekben feltöltődve 
indultunk haza. Mindenért ezer hála!

1815. JÚNIUS 22., AZ „ÖRÖK BÉKE” NAPJA
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lajdonképpen egész családja hátat 
fordított neki és a hatalmas birodal-
ma helyett csak egy apró kis szigettel 
maradt, nem ült tétlenül, és szokása-
ihoz híven nekifogott modernizálni és 
alaposan megszervezni környezetét. 
Pár hónap alatt kifejlesztette a vas-
bányákat, törvényeket hozott a me-
zőgazdaság modernizálására, meg-
szervezte a közigazgatást, még egy 
apró sereget és fl ottát is adott a kis 
szigetnek. Mindezek nem tudták kie-
légíteni képességeit és vágyait, ezért 
a legelső adódó alkalommal megszö-
kött Elba szigetéről.

1815. február 26-án elfoglalta pár 
hűséges emberével a Swiftsure 
utánpótló hajót és két napra rá fran-
cia partra landolt. XVIII. Lajos, akit 
közben Franciaország királyának 
neveztek ki, hadsereget küldött elle-
ne. Grenoble közelében, Napóleon 
egyedül, gyalog, közelítette meg a 
sereget, kiáltva: „Itt vagyok, öljétek 
meg a császárotokat, ha úgy akar-
játok!” A katonák „Éljen a császár!” 
szavakkal fogadták, és Párizsig kí-
sérték. XVIII. Lajos elmenekült és a 
Bécsi kongresszus (Anglia, Ausztria, 
Poroszország és Oroszország) tör-
vénytelennek nyilvánította, és minden 
résztvevő ország kötelezte magát 
150.000 katona biztosítására Napó-
leon legyőzése céljából.

Napóleon március 20-án érkezett 
Párizsba és pontosan 100 napig ural-
kodott. 200.000 katona állt rendel-
kezésére és úgy döntött nem várja 
meg a koalíció támadását hanem ő 
fog kezdeményezni és betört a mai 
Belgium területére. A döntő ütközet 

június 18-án zajlott Waterloo-nál ahol 
az angolok és a poroszok nagy ne-
hézségek árán – annak ellenére hogy 
szinte háromszor több katonával ren-
delkeztek – legyőzték a francia csá-
szárt. Napóleon visszatért Párizsba, 
de mikor látta, hogy megint mindenki 
ellene fordult, június 22-én ismét le-
mondott és menekülni próbált. Június 
29-én a porosz csapatok Párizsba 
értek azzal a paranccsal, hogy élve 
vagy holtan elkapják Napóleont, aki 
menedéket kért a brit Frederick Ma-
itland kapitánytól, az HMS Bellerop-
hon parancsnokától.

Ezúttal a britek Szent Ilona szigeté-
re száműzték, az Atlanti-óceán köze-
pére, 1.870 kilométerre Afrika partja-
itól. Az angol költő, Lord Byron sze-

rint, Napóleon volt a romantikus hős 
megtestesítése: egy meggyötört, ma-
gányos, hibákkal teli zseni. Az egész-
sége folyamatosan romlott, míg végül 
1821. május 5-én meg nem halt.

Tehát 200 éve annak, hogy Euró-
pa összefogott először egy közös cél 
eléréséért. A nagyhatalmak megpró-
bálták restaurálni az abszolutisztikus 
monarchiát, de Európa népei, Napó-
leon seregeinek köszönhetően, meg-
ismerkedtek az emberi és polgári jo-
gok, az egyenlőség, a szabadság és 
a nemzeti érzés fogalmával, ami gyö-
keresen megváltoztatta történelmün-
ket. Akárhogy is, Napóleon nélkül 
nem létezett volna sem az 1848-as 
forradalom, de talán még az Európai 
Unió sem.

A tekerőpataki Tarisznyás Már-
ton Általános Iskola VIII. osztá-
lyos tanulóinak búcsúelőadásán 
vehettünk részt 2015. május 15-

én Kilyénfalván, május 16-án Te-
kerőpatakon.

 Az előadás címe Indul a bak-
terház, egy 1980-ban bemutatott 
magyar vígjáték, mely Rideg Sán-

dor azonos című regénye alapján 
készült. A szereplők a következők:

1. Bendegúz: Molnár Csaba
2. Bakter:  Fórika Tamás
3. Patás: György Csanád

A VIII. OSZTÁLYOSOK BÚCSÚELŐADÁSA
Fodor Annamária
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GYERMEKNAP-CSODANAP

4. Banya: Fórika Hilda
5. Rozi: Sajgó Réka
6. Kereskedő: Kovács Hajnal
7. Piócás: Ciobanu Andrea
8. Buga Jóska: Gábor János
9. Csendőrök: Fórika Mária- 
 Magdolna és Fodor Beatrix
10. Szellem: Ferencz Eszter
11. Súgók: Fórika Dóra és   
 Fodor Boglárka    

A tanulók sok próbával és ki-
tartással megmutatták színészi 
tehetségüket. Gratulálunk nekik, 
és sok sikert kívánunk a vizsga-
időszakra is!

Minden évben a gyermekek vár-
va várt ünnepe a gyermeknap. 
A tekerőpataki iskolában június 
elsején szerveztük meg ezt a na-
pot a gyermekek örömére.

A pityókatokány előkészítése 
után a gyermekek részt vettek 
különböző játékokon, ügyességi 
versenyeken: kötélhúzás, csapat-
játékok, labdarúgás, aszfaltraj-
zok. Igazi erőpróbának bizonyult 
a kötélhúzás próba. A csapatjá-
tékok és a focibajnokságok csa-
patszellem-formáló erővel bírtak, 
ugyanakkor jó volt a csapattársnak 
szurkolni is. Az aszfaltrajzokat az 
előkészítő és I-IV. osztályos tanu-

lók készítették,  akik bemutathatták 
rajztehetségüket.

Méltán nevezhetjük ezt a napot 
csodanapnak, hiszen minden gyer-
mek arca felderült a játékok és az 

ügyességpróbák közben. A pityó-
katokány elfogyasztása után min-
denki elégedetten térhetett haza, 
friss erővel készülve a további ta-
nulásra és vizsgákra.

Fodor Annamária

A felkészítő tanárommal, Kolum-
bán Csilla tanárnővel és társam-
mal Koós Krisztiánnal elmentünk 
Keresztúrra a TERRA földrajzver-
seny megyei szakaszára . 

Ott csak én jutottam tovább, har-
madik lettem. Így sajnos csak egye-
dül és a felkészítő tanárommal me-
hettem az országos szakaszra, ami 

Ditróban volt, és számítógépek előtt 
dolgoztunk. Ott középmezőny szintű 
helyezést értem el. Nekem ez a ver-
seny csupa szórakozás volt, de azért 
komolyan is kellett vennem ahhoz, 
hogy eljussak idáig. 

Amíg az eredményeket vártuk, a 
tanárnő elvitt fagyizni a parkba, és a 
szervezettel megnéztük az Erdők há-
zát, ahol volt egy vetélkedő. Ott kap-
tam egy oklevelet a részvételemre.

TERRA FÖLDRAJZVERSENY
Fodor Alpár V. osztályos tanuló
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Az iskolai színjátszás az okta-
tásnak talán az egyik legszíne-
sebb, leginteraktívabb megnyil-
vánulása. A színpadon, illetve az 
előadást megelőző próbák során 
a gyerekeknek lehetőségük nyí-
lik az önkifejezésre, arra, hogy 
felfedezzék saját magukban a te-
hetséget. A színpadi siker, a kö-
zönség részéről történő vissza-
igazolás pedig az esetek száz 
százalékéban nagyon ösztönző-

leg hat a kis színészekre.
Nem volt ez másként az idei 

színjátszó fesztiválon sem, amely 
Gyergyóremetén került megszer-
vezésre május közepén. Iskolánk 
lelkes kis színjátszó csapatával 
mi is részt vettünk ezen az ese-
ményen, ahol két kisebb színda-
rabbal, kabaréjelenettel léptünk 
fel. Nagy örömmel vettük tudo-
másul, hogy a sok próba, kitar-
tó munka nem volt hiábavaló, 
hiszen színdarabjainkkal kiérde-
meltük a közönség elismerését.  

A rendezvénysorozat két napos 
volt, melynek keretén belül szá-
mos iskolai színjátszó csapat 
lépett  fel, mind az I-IV., mind 
pedig az V-VIII. osztályos diákok 
köréből. Ez az esemény mindig 
jó lehetőség csapatunknak arra, 
hogy diákjaink bizonyítani tudják 
tehetségüket.

Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk, és reméljük, hogy a jövő tan-
évben szintén hasonló motiváci-
óval keszülnek majd.

A vakációs hangulat velejáró-
ja az év végi szereplés, amikor a 
gyermekek bemutatják kis műso-
rukat a szülők és a pedagógusok 
örömére. Íme a műsorszámok az 
előadásuk sorrendjében:

Az előkészítő osztály jelenetével 
nyitottuk meg műsorunkat. Címe: 
Kata és a hét törpe. A II. és IV. osz-
tályos tanulók zenés talajtornája 
következett. Az I. osztályos tanulók 
bemutatták a Hamupipőke című 
mesejelenetet. György Eszter, VI. 
osztályos tanuló tekerőpataki gyűj-
tésű népdalokat énekelt. A II. osz-
tályos tanulók Népi gyermekjátéko-
kat mutattak be. A furulyások dalai 
következtek.  A III. osztályos tanu-
lók következtek, akik bemutatták a 
Pletykás asszonyok című jelenetet. 
Az V-VIII. osztályos tanulók gyer-
gyói gyűjtésű népdalokat adtak elő. 
A IV. osztályos tanulók következtek, 
akik a Búcsú a IV. osztálytól című 
verses-zenés összeállítást mutatták 
be. Felcsíki tánc következett. Isko-
lánk kórusa egyházi és világi dalo-
kat énekelt. Betanította Kolumbán 

Csilla tanárnő. Az I-IV. osztályos 
tanulók moldvai táncokat adtak elő. 
Somogyi karikázós és ugrós követ-
kezett az V-VIII. osztályos tanulók 
előadásában.

 Záró műsorszámunk a 2012 
novemberében alakult zenekar, 
mely a Harsona fúvószenekar 
utánpótlásaként állt össze. Vezényel 
Mayer Róbert, aki 2013 őszétől 
oktatja a gyerekeket. 

A jelenetek sikeréért a tekerő-

pataki tanítónőket említjük meg: 
Deák Éva, Szabó Tünde, Sipos Má-
ria-Magdolna, Fodor Annamária, 
György Tünde, továbbá a talajtorna 
betanítása Ilyés István tanár úr mun-
kája, az énekeket, furulyaszámokat 
Kolumbán Csilla tanárnő tanította 
be, valamint a táncokat Portik Izol-
da-Magdolna munkáját dícséri. 

Köszönjük a sok tapsot, és min-
denkinek jó vakációt kívánunk!

Fodor Annamária

Máté Hajnal

ÉV VÉGI MŰSOR TEKERŐPATAKON

SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL GYERGYÓREMETÉN
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Ezen a napon azokat a csendes 
hősöket ünnepeljük, akik önzetlen 
adományukkal, vérükkel, életet, 
reményt adnak beteg embertár-
saiknak, akik egyetlen véradással 
akár három életet menthetnek 
meg. A véradók hősök! – hangzik 
a jeles nap idei szlogenje.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO), a Vöröskereszt és Vörösfél-
hold Társaságok Nemzetközi Föde-
rációjának kezdeményezésére 2004. 
óta június 14. a Véradók Világnapja. 
A nap, melyen az egész világ köszön-
ti a véradókat, Karl Landsteiner, az 
ABO vércsoportrendszer Nobel-dí-
jas felfedezőjének születésnapja. A 
kezdeményezés célja, hogy felhívja 
a fi gyelmet a véradás fontosságá-
ra, a világ lakosságának mintegy 80 
százaléka ugyanis nem lehet biztos 
abban, hogy szükség esetén jut szá-
mára elegendő, fertőzésmentes vér.

Ki jelentkezhet véradónak? Minden 
egészséges 18 és 50 év közötti sze-
mély, akinek testsúlya több mint 58 
kg nőknel és 60 kg férfi aknál, nem 
szenved vérzékenységben, normális 
értékeken belől van a vérnyomása és 
pulzusa, és nem szoptatós kismama. 
Ezeken kívül vannak még ritkábban 
előforduló egyéb egészségügyi kizáró 
tényezők is, és szigorúan tilos véradás 
előtt 48 órával alkoholt fogyasztani. 

A teljes véradást 3 havonta ismétel-
hető. A véradáshoz szükséges irato-
kat ne felejtse el magával vinni! A vé-
radás nem tart tovább 10 percnél, egy 
alkalommal 4,5 dl vért vesznek.

A véradás előtt orvosi vizsgálat-
ra van szükség, hogy megbizonyo-
sodjanak róla, hogy a donor teljesen 
egészséges és alkalmas a véradás-
ra, ennek része a vérnyomásmérés, 
a tüdő és a szív meghallgatása, a 
vérvétel, a nyirokcsomók megta-
pintása és a látható nyálkahártyák 
vizsgálata. Első véradók esetében 
meghatározzák a vércsoportot is.

Hol és hogyan használják fel a levett 
vért? Sok véradóban felmerülhet a 
kérdés, hogy mi is lesz az adományo-
zott vérrel.

A teljes vért laboratóriumban cent-
rifugálással választják szét három 
fázisra. A tejes vérből alapvetően 
háromféle vérkészítményt lehet elő-
állítani: vörösvértest- és trombocita-
koncentrátumot, valamint plazmaké-
szítményt. A vérkészítmények legna-
gyobb részét tervezett műtétek, illetve 
hematológiai betegségekben (mint 
például leukémiában) szenvedők ke-
zelése során használják fel. A vér-
készítmények további jelentős része 
daganatos betegek kezelése során 
kerül felhasználásra. Nagy hányadát 
szívbetegek, gyomor- és bélrendszeri 
betegségekben szenvedők, máj- és 
vesebetegek ellátása során használ-
ják fel, valamint vérszegénység és he-
matológiai betegségek kezelésében, 
szüléskor fellépő komplikációk során, 
illetve csont- és ízületi betegségek ke-
zelésekor.

Június végén ér véget a Gyergyó-
körzeti labdarúgó bajnokság, me-
lyet a Hargita Megyei Labdarúgó 
Szövetség szervez. A jelen állás 
szerint 31 ponttal a II. helyen áll a 
Katorzsa csapata Tölgyes mögött, 
aki 35 pontot szerzett.

Az 5. Liga gyergyói csoportját 6 
csapat alkotja: a szárhegyi Bástya, a 
csomafalvi Délhegy, az alfalvi Bucsin, 
a vaslábi Maros együttes, Tölgyes és 
az újfalvi Katorzsa.

A 6 csapat 20 fordulót játszik, 10- et 
tavasszal, ami most ér véget, és 10-
et ősszel szeptembertől. Így mindenki 
játszik a többi csapattal. A helyezés 

ÉP TESTBEN... 

JÚNIUS 14. - A VÉRADÓK VILÁGNAPJA
Dr. Kelemen Madarász Enikő 
   családorvos

JÓ FORMÁBAN AZ ÚJFALVI KATORZSA 
SPORTKLUB FOCICSAPATA

Czirják Kinga
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Habár vidékünkön nem elter-
jedt, de jó tudni, hogy léteznek 
mezőgazdasági biztosítások – ál-
lattenyésztésben és növényterm-
esztésben is, hasonlóan a házra, 
haszontárgyakra vagy gépjármű-
vekre kötött biztosításokhoz. 

A biztosító társaságok különböző 
szerződéseket ajánlanak, de van pár 
egységes tulajdonságuk is. Az állat-
tenyésztésben a biztosítást az állatok 
tulajdonosa kötheti meg. Biztosítha-
tóak a szarvasmarhák (6 hónapos 
kortól 8 éves korig), juhok - kecskék 
(6 hónapos kortól 5 éves korig), mun-
kalovak (másfél éves kortól 10 éves 
korig), fajtiszta lovak (másfél éves 
kortól 10 éves korig), fajtiszta kutyák, 
méhcsaládok és halak (haltenyészté-
sekben). Csak egészséges állatokra 
lehet biztosítást kötni, melyhez  kell 
az állategészségügyi igazolás, és az 
egyedileg azonosítható állatok eseté-
ben kell az egyedi azonosító (fülszám, 
mikrochip). A szerződés ideje alatt 
biztosítani kell az állategészségügyi 
országos stratégiai programok betar-
tását. Érdemes tudni, hogy ameny-
nyiben  a biztosított állat időközben 
meghaladja a biztosítási korhatárt, 
addig biztosítva lesz, amíg a szerző-
dés ideje le nem jár.                                                              

Mire/miért is fi zet a biztosító? A biz-
tosítóakkorfi zet, ha az állat elhullását 
vagy levágását okozta sebészeti, 
belgyógyászati, nőgyógyászati vagy 
fertőző betegség -kivéve a szívbu-
rokgyulladást-, ugyanakkor bizonyos 
balesetek esetén. Ezek a balesetek 
(felfúvódás, nehéz ellés, idegen tárgy, 
fulladás, ütések, vadállattámadás, kí-
gyómarás) történhetnek az istállóban 
vagy az istállón kívül. Az istálló 
épületében keletkezett összeomlás 
(tűz, robbanás, villámcsapás, földren-
gés stb.) miatt elhullt állatokért éppúgy 
fi zet a biztosító, mint az istállón kívüli 
balesetekért. Az istállón kívül kelet-
kezett biztosított károk: vadállattáma-
dás, kígyómarás, ütés, közúti baleset, 
vízbe fulladás, napszúrás, fagyás.                                                             

Rendszerint nem kötnek biztosítást 
olyan állatokra, amelyek állategész-
ségügyi karanténzónában vannak, 
amelyek nem megfelelő istállókban 
és nem megfelelő körülmények kö-
zött vannak tartva, és amelyek hegyi 
legelőkön vannak. Amennyiben az 
elhullást olyan fertőző vagy parazitás 
betegség okozta, amelyre a kezelő 
állatorvos kezelést javasolt, de a tulaj-
donos megtagadta, akkor nem fi zet-
nek biztosítást. 

A biztosítást lehet kötni egész állo-
mányra, kor- és súlycsoportra vagy 
egyedenként is. A biztosítási össze-

get abban a pénznemben kell kifi zet-
ni, amelyet az érték megállapításánál 
alkalmaztak, de amennyibena bizto-
sítónak kell kárpótlást fi zetnie, a kifi -
zetés mindig lejben történik. A szer-
ződés ideje alatt a biztosító bármikor 
ellenőrizheti, hogy a biztosított állatok 
esetében a tartási körülmények meg-
felelnek-e az elvárásoknak. 

Amennyiben biztosított állat elhull, 
vagy le kell vágni, legtöbb 48 órán be-
lül értesíteni kell a biztosítót, ugyan-
akkor igazolni kell az elhullás-levágás 
okát – vannak olyan esetek is, amikor 
a biztosító a saját szakemberével is 
megvizsgáltatja a tetemet, ameny-
nyiben nem olyan betegség okozta 
az elhullást, amelyre kötelezően el-
hamvasztást ír elő a jogszabály. Ilyen 
esetben kellenek az igazoló állate-
gészségügyi akták.

A növénytermesztésben a bizto-
sítás rendszerint lefedi a jégeső, vil-
lámacsapás által okozott tűz, nagy 
viharok, késő tavaszi fagyok és kora 
őszi fagyok okozta károkat. Mennyi-
ségben mért károkat értékelnek fel, a 
biztosítók nem szokták a minőségben 
okozott kárt felértékelni. A legelőket 
és állatoknak szánt takarmánynö-
vényeket nem szokták biztosítani, 
ugyanakkor olyan vetéseket sem, 
melyek 500 méteren belül vannak 
bármilyen folyóvíztől.

ÉP TESTBEN...   /   MEZŐGAZDASÁG

Dr. Horváth Nina állatorvos

JÓ TUDNI  - RÖVIDEN A MEZŐGAZDASÁGI 
BIZTOSÍTÁSOKRÓL

pontszám szerint számolódik. Eddig 
csapatunk 53 rugott góllal büszkl-
kedhet, kapott gólok száma pedig 37. 
Az újfalvi focicsapatot 21- en erősítik: 
Ferenczi Ernő, Deák Barna, Fákó 
Norbert, Páll Árpád, Szabó Tihamér, 
Cserny Csaba, Nagy Zsolt, György 
Bálint, Fákó Ernő, Dali Gyula, Albert 
Attila, Albert Lóránt, Bányász Zoltán, 
Sólyom Ernő, Molnár Zsolt, Dénes 
Tihamér, Varga Tihamér, Lázár Tiva-

dar mint kapus és Komsa Balázs. A 
csapat edzője pedig Kelemen Csaba.

„Ahogyan a képeken is látható, 
korábban piros mezekben rúgták a 
bőrt az újfalviak, mostanra viszont 
sikerült sportkedvelő támogatók se-
gítségével új mezeket vásárolni, így 
kék színekben focizik a Katorzsa 
csapat”- tudtam meg Albert Lóránttól, 
a csapat menedzserétől. Mint mond-
ta, nem olcsó egy ilyen „mulatság”, 

ugyanis csak a bíró illetéke egy mér-
kőzésre 360 lejbe kerül. Azt gyorsan 
beszoroztam a 10 fordulóra, 3600 
lej. Továbbá kötelező egy orvosi as-
zisztens jelenléte: 50 lej/ mérkőzés. 
Erre pályázott a Katorzsa csapata a 
Hargita Megyei Tanácsnál 5000 lejre, 
hogy bár ezeket a költségeket fedezni 
tudják, remélhetőleg sikkerrel.

Hajrá fi úk!
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„DE NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA”... Kiadja: 

Gyergyóújfalu Község 
Polgármesteri Hivatala

Felelős kiadó: 
Egyed József polgármester

Szerkesztőség címe: 
537305 Gyergyóújfalu 212. szám

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

Rovatszerkesztők:

Önkormányzat
Egyed József
Albert Katalin

Civil fórum
Czirják Kinga

Lukács Róbert
Fodor Annamária

Deák László
Gál Katalin
Páll Emilia

Mezőgazdaság
Horváth Nina

Hitélet
Gál Katalin

Múltidéző
Elekes Dániel László

ifj. Sólyom István
Sólyom Csaba
Deák Csaba

Huszár Zoltán

Gyermeksarok
Fodor Annamária

Gál Katalin

Sulivilág
Fodor Annamária

Máté Hajnal

Ép testben …
Horváth Nina
Czirják Kinga
Deák Csaba

Tarkabarka – Magazin
Gál Katalin

Czirják Kinga

Nos, egy újabb tanév végére értünk. 
Sok élménnyel, munkával, tapasztalat-
tal, tanulsággal raktározhatjuk el ma-
gunkban az iskolában töltött időszakot. A 
megérdemelt vakáció már teljében van, 
gondolom, mindegyikőtöknek konkrét 
elképzelése van már, miként tölti e sza-
bad két hónapot. A feltöltődés, ellazulás, 
pihenés időszaka ez, de nem a tunya-
ságé, lustaságé. Egy kissé könnyedebb 
tárgyat is választottam e hónapban, az 
ének-zenét, hiszen ezek az órák is egy 
kis lazítást jelentenek az órák sűrűjében. 
Miért is vannak zeneórák az iskolában? 
Hiszen aki akar, otthon is hallgathat ze-
nét, olyat, amit szeret- gondolhatjátok 
néhányan, akik nem vagytok jó barát-
ságban a zenével. Az énekóráknak nem 
az a céljuk, hogy az éppen topon lévő 
slágereket hallgassátok, hanem telje-
sen más rendeltetésük van. Az éneklés 
egyidős az emberrel. Mindig, akár szo-
morúak, akár vidámak vagyunk, ének-
léssel fejezzük ki érzelmeinket. Gondol-
jatok a mulatságokban nótázgató embe-
rekre, vagy a temetésen siratóénekeket 
éneklőkre. A zene, az ének segít meg-
élni, átélni az érzelmeket, kifejezni őket, 
gyakran vigasztalást nyújt, erőt ad, per-
sze, ha fogékonyak vagytok rá. Minden-
ki szeret és tud énekelni. Emlékezzetek 
vissza, kisgyerekként milyen lelkese-
déssel énekeltetek az óvónénivel, nem 
is gondolkodtatok azon, hogy „nem jó a 
hangom”, „nem tudok énekelni”, „hami-
san énekelek”. Miért? Mert az együttes 
éneklés öröme teljesen elragadott. Ez 
az érzés még kisiskolás korban is segít 
abban, hogy csak a közös élményre fi -
gyeljetek. A gátlások a későbbiekben 
alakulnak ki, és nagymértékben megne-
hezítik az együttes éneklést.

Tehát ne feledd, hogy azok is élvezhe-
tik az együttes éneklés örömét, akiknek 
nincs igazán jó hangjuk. Megfelelő han-

gerővel jól beilleszkedhetnek a csoport-
ba, feltéve, ha tudják a dalok szövegét. 

Az iskolának az a feladata, hogy mi-
nél több területről nyújtson ismereteket 
és élményt a gyermekek számára. Csak 
ezeknek birtokában tudtok dönteni, hogy 
milyen irányban fejlesztitek tudásotokat. 
Ha nem ismernétek meg a zenei alapfo-
galmakat, ez az út nem nyílhatna meg 
előtted. Tehát ezért kell énekelni, szolmi-
zálni, elméleti ismereteket tanulni. Két-
ségtelenül ezek a legkevésbé kedvenc 
részei a zeneóráknak, de a zenei kom-
munikáció alapját a hangjegyek, kották 
alkotják. Lehet, hogy nem mindenki fog 
közületek kottát használni, de néhányan 
bizonyára igen, ha hobbi szinten is. 

A felsoroltakon kívül érdemes fi gyel-
nünk még a zenehallgatásra is. A „ko-
molyabb” vagyis klasszikus zene nem 
tartozik a mindenki kedvencei közé, pe-
dig egy rendkívüli eszköz arra, hogy töb-
bek legyünk. Esélyt kell adnotok maga-
toknak, hogy beengedjétek életetekbe a 
klasszikus zenét, hangolódjatok rá, nem 
fogtok csalódni. A zenehallgatás segít a 
zenei ízlés kialakulásában, lassanként 
más füllel fogjátok hallgatni a trendi ze-
nekarokat is, és könnyedén el tudjátok 
dönteni, melyik képvisel igazi értéket. A 
klasszikus zeneszerzőkkel szemben a 
mai divatzenekarok közül nem túl sokan 
lesznek halhatatlanok. 

Hallgassatok tehát sok zenét a nyá-
ron, de igényesen!

Gál Katalin
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TARKABARKA - MAGAZIN

Július 2. Csütörtök 
11:00 – Ünnepi szentmise
13:30 – Fonó – Idősek Csoportjának előadásában
15:00 – Gergely Géza Nevetni jó című könyvének 

a bemutatója
16:00 – Kulturális programok:
 – Sirülő néptáncegyüttes – Gyergyóremete
 – Kászonaltízi néptáncegyüttes 
 – Katorzsa néptáncegyüttes - Gyergyóújfalu
 – Társasági tánc – a Step Dance előadásában
18:00 – Nótacsokor – felvidéki notaénekesek 
    előadásában
20:00 – Koncert – The Blast
21:30 – Koncert - NEOTON, Ádám és Éva

TARKABARKA - MAGAZIN

GYERGYÓÚJFALVI 
FALUNAPOK
2015. JÚLIUS 2-4.

Barázda | VIII. évfolyam 6. szám | 2014. június

Július 3. Péntek
 09:00 – Gyereksarok – homokozó, kézműves 

foglalkozások, staféta
  – Tinisarok - szépségsziget
10:00  – Szalad Újfalu – Falunapi fútóverseny – 

Indulás a központról
12:00  – Szarvasmarhakiállítás
  Mezőgazdasági konferenciák
  Posdru/Leader bemutató
17:00 – Kelekótya – interaktív zenés foglalkozás 

és koncert   gyerekeknek
18:45 – Csíkszentgyörgyi Székelygóbékból János 

és Mária “A mű üdőnkbe nem így vót” – 
című előadása

20:00 – Koncert – Kritikus Nyolcad
21:30 –  Koncert – PIRAMIS

Július 4. Szombat
10:00 – Gyergyó-medencei Önkéntes 
    Tűzoltók versenye

A falunapos rendezvénysorozatok helyszíne a gyergyóújfalvi 
futballpálya. 
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják


