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Határozatok
Április 30-án a munkaterv 

szerinti ülésen a következő ha-
tározatok születtek:

22. számú Határozat Gyergyóúj-
falu község részvételének jóváha-
gyásáról a G10 Gyergyó Régió Helyi 

Fejlesztési Akciócsoportjának fej-
lesztési területében 

23. számú Határozat az 1/2015-
ös számú Határozat módosításáról

24. számú Határozat a 4/2015-ös 
számú Határozat módosításáról

számú Határozat a „Vízimalom 

és a hozzá tartozó épületek fel-
újítása” megnevezésű beruházás 
keretében a székelyudvarhelyi 
székhelyű LAPP-PROD KFT-vel 
megkötött építésfelügyelői szol-
gáltatási szerződés jóváhagyá-
sáról.

A csatornázást és az aszfalto-
zást magába foglaló 322-es pá-
lyázat sajnos nem nyert, így 2012-
ben új stratégiát kellett kidolgozni 
a fejlesztések terén, úgy a csator-
názásra, mint az aszfaltozásra. A 
csatornázást egy újabb pályázati 
lehetőségen kellett elindítani, ez 
a Környezetvédelmi Minisztérium 
új kiírása volt, ahol sikeresen pá-
lyáztunk. Az aszfalttal nehezebb 
volt a helyzet, mert már nem volt 
pályázati kiírás,  így csak saját 
erőből lehetett megoldani a kér-
dést. Akkor kezdtünk el tárgyal-
ni a Lafarge vezetőségével és a 
tárgyalás vége egy közel 6o ezer 
tonna kőmennyiség ajándékozá-
sa lett részükről, melyet egy sza-
bályos nyílt közbeszerzési eljárá-
son kiírtunk aszfalt vásárlásra.

A cégek nem nagyon gyúródtak, 
mivel a munka végeztével nem volt 
pénzfizetés, csak kő. Két cég je-
lentkezett és kiválasztódott a jobb 
ajánlat, vagyis a Viaduct kft., mert 
ellenértékként több tonna aszfaltot 
ajánlott és gondoltuk, ha ő kell lete-
rítse az aszfaltot kevésbé töri össze 
a csatornázás során az utcákat.

A 2012-ben megnyert csatorná-
si pályázatot közvetlenül a kezdés 
után a Minisztérium pénzhiányra 
hivatkozva egy évre felfüggesztet-
te, így tolódott az aszfalt kérdése is, 
mert egyszer a vezeték legfektetése 
a fontos. A munkálatok így csak a 

2014-es évben folytatódtak és tarta-
nak még a mai napig. A csatorna tel-
jes befejezéséhez a végső határidő 
ez év november.

Az aszfaltozást nyerő cég a kő-
mennyiségből mostanáig elvitt 12 
ezer tonna követ, ezt ellensúlyozta 
aszfaltozással a kultúrotthon előtti 
téren, a Faluköze és Újut 6650 né-
gyzetméter alapréteg, vagyis BAD 
25-ös leterítésével, melyet majd még 
egy 5 cm koptatóréteg fog lezárni, 
így éri el a végleges formát a padka 
feltöltése után.

Ebből az egyezségből aszfaltoz-
va lesz a Faluköze teljes hosszú-
ságban, valamint Alszeg és Újut 4 
méter szélleségben. Az Újut bekötő 
szakaszán a szivattyúház bekötésé-
nél még ásás lesz, így elmaradt ez 
a szakasz, majd a csatornarendszer 
teljes beüzemelése után fejeződik 
be. Az alszegi úton a kicserélt új 
rendszer teljes átkötése és egy pár 
bekötés után megtörténik az utca 

szilárd burkolása az utca teljes hosz-
szúságban.

Az elmúlt héten volt egy munka-
megbeszélés, melyen részt vett a 
Lafarge vezetősége és a tendert 
nyerő cég is. A téma a kő elhordása 
és az aszfalt terítése volt.

A cég ígérete szerint a kő értéke-
sítése után rögtön folytatja az aszfalt 
terítését is.

Mivel nem egy pályázatról van szó, 
ahol biztosítva van az anyagi forrás, 
ezért lasubb a beruházás menete. 
Itt csak az útfelület kétrétegű aszfal-
tozásáról beszélünk, nincs benne a 
sáncok rendbetétele, melyet majd, 
ha rendesen beindul a már saját kot-
rórakodó gépünk, önerőből is meg 
tudunk csinálni. 

Remélem annyi év várakozás után 
eljut az aszfalt a mellékutcákban is 
és megszűnik az állandó por, mely 
bosszúságot okoz nap mint nap.

Ehhez kérem az Önök türelmét és 
a Jó Isten segítségét.

Az AszfAlt

ÖnKorMÁnyzAT ÖnKorMÁnyzAT / Civil fóruM

ÖnkormányzAti hírek

Egyed József, polgármester
GyerGyóújfalu KözséG önKéntes tűzoltósáGa

Újfalu, tűzoltóparancsnok: Deák Csaba, Tel.: 0731031074

Kilyénfalva, tűzoltóparancsnok: Kolozsi Géza, Tel.: 0745072394

Tekerőpatak, tűzoltóparancsnok: Gáll István, Tel.: 0731031073

Csapatunk, az 58-as számú 
Márton Áron cs.cs. az idei évet  
sem kezdte tétlenül. Bár már má-
jus közepén járunk,  január óta 
rengeteg minden történt csapa-
tunk életében. 

Februárban első alkalommal volt 
itt körzeti télitábor. 

Részt vettünk és őrséget álltunk 
a március 15-ei megemlékezésen 
a templomban és a  hősök emlék-
művénél.

A foglalkozások keretein belül ko-
kárdát készítettünk, és a gyergyó-
ditrói Lg. Takó János cserkész csa-
pat által meghirdetett „Zúg Március“ 
történelmi  vetélkedőre készültünk. 
Ezen a versenyen és találkozáson  
két  kiscserkész  csapat és egy  nagy 
csapat vett részt. Voltak „Vitézek“, 
„Honvéd szakasz“ és „Honleányok“. 
  A „Vitézek” csapata nem sajnálva 
időt, energiát, megmutatták hogy 
hősiesen tudnak küzdeni és nagy-
nagy örömünkre megszerezték az 
első helyezést.  A Honvéd szakasz 
bátor kis katonái pedig szakaszin-
dulókkal biztatták a harcba induló-
kat.

Ugyanezen a hétvégén 4 csa-
pattag CSELEN-en (cserkész lelki 
napok) vett részt Csíkszeredában.  
Péntek este „élő könyvtár” volt, 
meghívottakkal, amely pályabör-
zeszerűen zajlott, kérdezz-fele-

lek játék és mese volt beleszőve.                                                                                                                                       
     Szombaton a csíksomlyói ke-
gytemplom lábainál foglalkoztató 
tevékenységekkel szórakoztattak, 
majd este közösen keresztutat vé-
geztünk. Vasárnap színdarabbal 
zártuk az egész hétvégés progra-
mot. Hazafele fáradtan, emlékekkel, 
élményekkel gazdagabban jöttünk.

Hogy a vakációt ne kezdjük rosz-
sz kedvvel, az „Iskola másként” hét 
péntekjén kis csapatunk biciklitúrát 
szervezett a falu határba. A kicsik-
kel kimentünk a katorzsai emlék-
műhöz, ahol ők is, én is elmondtuk, 
hogy mit tudunk a faluról.  Persze 

a játék sem maradhatott el. Ezúton 
viszont szeretném köszönetem kife-
jezni Erszény Arnold és Kiss Károly 
hősies tettéért, mivel nem számítva 
rá, hogy a túra ilyen jól sikerül és 
olyan sokáig ott leszünk,  a vízről 
elfelejtettem gondoskodni, ők kise-
gítettek.  

És hogy a tavaszi szünidő se tel-
jen el unalmasan és cserkészfoglal-
kozás nélkül, kihasználva a jó időt,  
bányatúrát szerveztünk. Kis és nagy 
cserkészek csapatokra osztva ke-
resték az elrejtett betűket, akadály-
pályán kellett kijönniük, játszottunk, 
ettük,  és nagyon jól mulattunk. És 

CserkÉsz-CsAVArGások
Molnár Henrietta, örsvezető.
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Április 25-én került sor Cso-
mafalván a XXiX. Kájoni Já-
nos Egyházi Kórustalálkozóra. 
E rendezvényt minden évben 
más-más egyházközség szer-
vezi. Közösségünk mindhárom 
egyházi kórusa jelen volt a ta-
lálkozón, (Újfalu, Kilyénfalva, 
Tekerőpatak egyházi kórusai) a 
gyergyószentmiklósi, maroshé-
vízi, szárhegyi, remetei, tölgye-
si, alfalvi, ditrói, borszéki, cso-
mafalvi kórusok mellett.

Változatos kórusművek szerepel-
tek a fellépők repertoárján, ame-
lyek az egyházi zene iránti elköte-
lezettséget és szeretetet tükrözték. 
A nagy számban megjelent éneke-
sek, idősebbtől fiatalig, mind-mind 
azzal a céllal énekeltek (és énekel-
nek), hogy ily módon is kifejezzék 
szeretetüket a Mennyei Atya iránt.

Az ünnepséget indító szentmisén 
Farkas László, a gyulafehérvári 
Hittudományi Főiskola zenetaná-

Civil fóruM Civil fóruM

Községünkben öt évente kerül 
sor a bérmálásra, így az idén is 
részesei lehettünk e jeles ese-
ménynek. Mindhárom egyházköz-
ségben már ősszel elkezdődött a 

bérmálkozandó fiatalok felkészítése, 
és hetente hittanórákra várták az ifja-
kat a plébánosok. Újfaluban május 
11-én délután zajlott az ünnepélyes 
szentmise, 129 fiatalt bérmált meg 
Tamás József püspök. Kilyénfalván 
és Tekerőpatakon május 19-én ke-
rült sor a bérmálásra, délelőtt 10, 

illetve délután 5 órától. Kilyénfalván 
32, Tekerőpatakon 44 ifjú részesült a 
bérmálás szentségében, amelyet Dr. 
Jakubinyi György érsek szolgáltatott 
ki. Kívánjuk, hogy a Krisztusban 
most nagykorúvá vált fiatalok hittel 
és tudatosan éljék meg keresztény 
életüket!

persze megnéztük a Bánya-kilátót, 
ahol rengeteg érdekes fénykép ké-
szült.  Hazafelé több pihenőt tartot-
tunk, mint menet, de akadtak azért 
olyanok, akik követelték hogy a na-
gyobbak a nyakukban hozzák őket.

Ezt a túrát meg szeretném megkö-
szönni a kiscserkészeinknek. Gábor 
Erikát, Erszény Arnoldot, Kiss Károlyt, 
Molnár Izabellát és Molnár Tamást 
pedig a sok segítségért szeretném 
kiemelni, mert egyedül nem tudtam 
volna megszervezni, lebonyolítani.  
És persze mindazon szülőknek kö-
szönet, akik bizalmat szavaztak ne-
kem és elengedték gyerekeiket. A 
legnagyobb köszönet pedig a csapat-
vezetőnek jár.

Az áprilisi hónapot hasznos tevé-
kenységgel zártuk, hiszen egy péntek 
délutáni foglalkozást kis csapatunk 14 

tagja arra szánt, hogy megtisztítsa 
a falut. A munka pénteken nem ért 
véget; szombaton reggel folytattuk. 
Több mint 20 zsák, megközelítőleg 
1500 liter szemetet gyűjtöttünk össze.

Jó látni a lelkesedést. Öröm és 
várakozás tölt el minden pénte-
ken, hogy újra ott lehetek közöttük. 
Ők azok, akikről nem sokan tud-
nak. S ha tudnak is, oly keveset. Ők 
azok, akik nem várják, hogy megdi-
csérjék, tesznek, mert tenniük kell.  
Ezzel a közkedvelt cserkészdallal  zá-
rom soraimat, és legközelebb is meg-
mutatjuk, hogy :

“Cserkészek vagyunk, 
Bur kalapot hordunk. 
S hogyha ezt nem értik, 
Hangosabban mondjuk..“

BÉrmálás A kÖzsÉGBen
Gál Katalin

XXiX. kájoni jános eGyházi kórustAlálkozó 
CsomAfAlVán

Gál Katalin

ra, csomafalvi származású lelkész 
szavait hallhatták a jelenlévők, aki a 
zene világába kalauzolta el a hallga-
tóságot.

Az eseményt ebéd zárta, bizony 
mindenkinek jólesett az ízletes töl-
tött káposzta. 2016-ban Gyergyóúj-
falu lesz a házigazdája a XXX. Ká-
joni János Egyházi Kórustalálkozó-
nak.
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Kiemelkedő egyházi ünnep 
volt április 29-én Gyulafe-
hérváron, Nagyméltóságú és 
Főtisztelendő Dr. Jakubinyi 
György érsek úr püspökké 
szentelésének 25. évforduló-
ján. 

Kilyénfalváról Fejér Lajos plé-
bános úr szervezésével és veze-
tésével kilenc személy hajnali fél 
öt órakor indult útnak részt ven-
ni a 10 órakor kezdődő hálaadó 
jubileumi szentmisén a székes-
egyházban. Itt együtt imádkozott 
és énekelt Jakubinyi érsek úr és 
Tamás József püspök úr mellett 
több 170 pap és hívő. A szentmi-
se után Tamás József püspök úr 
méltatta és köszöntötte a jubiláló 
érsek urat, aki minden zarándok-

csoportot, így minket is külön kö-
szöntött, néhány percet beszél-
getve velünk, miután tolmácsol-
tuk jókívánságainkat, és átadtuk 

a neki szánt virágcsokrot.
Szép élményben volt részünk, 

melyet ezúton is köszönünk a 
plébános úrnak.

Tavasszal eseménydús volt a 
kilyénfalvi egyházközség élete. 
Elsőáldozás, házassági évfordu-
lók színesítették a hétköznapokat. 
Április 26-án került sor az elsőáldo-
zásra. Ez alkalommal négy harmadik 
osztályos gyerek részesült először e 
szentségben. Bálint Hilda, Dali Klau-
dia, Gál Sámuel és György Hilda. 
Az ünnep családiasan, bensőséges 
hangulatban zajlott, és minden részt-
vevőnek nagy élmény volt.

Május első vasárnapján, Anyák 
Napján, a 10., 20., 25., 30., 40., 50., 
55. éves házassági évfordulójukat 
ünneplő házastársak köszöntésére 
került sor. A jelenlévő huszonnégy 
pár meghatottan adott hálát házas-
ságáéért, hogy a sok megpróbálta-

tás és nehézség ellenére kitartottak 
egymás mellett. Ezen ünnepek mér-
földkövek egy házasság életében, és 

nagy szükség van rájuk, hogy erőt 
lehessen meríteni az elkövetkezen-
dőkre.

Civil fóruM HiTÉlET

juBileum GyulAfehÉrVáron

Gál Péter

Minden évben a születésnapok, 
névnapok, különböző évfordulók 
körkörösen térnek vissza életünk-
ben, amelyeket szeretteink, csa-
ládjaink körében szívesen megün-
neplünk. 

Az ünneplést mindig előkészület 
előzi meg a sikeres lebonyolítás ér-
dekében. Az egyházi életben és ün-
nepkörben is minden évben kiemelt 
ünnepélyességgel üljük meg a 
karácsonyt, húsvétot, pünkösdöt. 
Minden település, falu, egyház-
község életében a templom búcsú 
szintén egy ilyen kiemelkedő és 
fontos esemény. A gyergyótekerő-
pataki egyházközség búcsúja jú-
nius 24-én van, Keresztelő Szent 
János születésnapján. Az üdvös-
ségtörténetben Jézus Krisztus és 
a Boldogságos Szűzanya szüle-
tése mellett megemlékezünk Ke-
resztelő Szent Jánosnak, az Úr 
Jézus előfutárának születésnapjá-
ról. Más születésnapról nem emlé-
kezik meg az Egyház. (A szentek 
életében mindig a halál napját ün-
neplik meg, ez számít ugyanis égi 
születésnapjának.)

Az egyházközség életében a 
védőszent mindig követendő pél-
daként kell hogy előttünk álljon. 
Azért választják (választották az 
ősök) a védőszentet, mert valami-
ben követni akarták az illető szen-
tet. Keresztelő Szent János az Úr 
Jézus előfutára volt. Ő készítette elő 
Jézus nyilvános fellépését a zsidóság 
körében. Az ő tevékenysége amo-
lyan „kampányoló” tevékenység volt, 
amely Jézusra irányította a figyelmet 
és Jézushoz akarta elvezetni az em-
bereket. Elsősorban prédikációival és 
életmagatartásával áll előttünk pél-
daképként. Bűnbánatot és megtérést 
hirdetett. Szükségesnek látta a meg-
újulást, a megtérést, a bűnbánatot. 

A megtérés, megújulás nem mindig 
csak a bűnnek az elhagyását jelen-
ti, hanem azt is, hogy amikor észre-
vesszük, hogy valamit az életünkben 
nem jól tettünk, akkor irányt váltunk, 
elkötelezzük magunkat a jó fele. Igaz 
az is, hogy általában a bűnbánattar-
tás a nagy egyházi ünnepek előtti 
időszakokban aktuális (advent, nagy-
böjt), de így a nyár elején is, amikor 
úgymond lejártak a fő ünnepek és a 
hétköznapok munkaidejét éljük, szük-

séges, hogy újra és újra magunkra és 
magunkba tekintsünk, és ha szüksé-
ges, újra és újra megújuljunk, jobbak 
legyünk. Mindannyiunk életében, 
emberi kapcsolatainkban nagyon 
időszerű a megújulás, a jobbá levés. 
Mert ahogy a mindennapok roha-
násában élünk, dolgozunk, gyakran 
ránk rakódnak olyan észrevehetetlen 
dolgok, amelyek elnehezítik, megbé-
nítják életünket – tehát kell a megúju-

lás és jobbá levés készsége a jóra és 
a jobbra.

A templombúcsúval kapcsolatban 
van még egy megjegyezni való. A 
búcsú kifejezi azt is, hogy „búcsút” 
veszünk valamitől. Mitől is? Mi is az 
Egyház tanítása a búcsúkról? Ami-
kor a szentgyónásunkat elvégezzük, 
meggyónjuk és megbánjuk bűne-
inket, Isten megbocsájtja azokat. 
Viszont a bűnök után van jóvátétel, 
vagyis vagy itt a földi életünkben vagy 

a halálunk után a tisztítótűzben kell 
a bűneinkért vezekelnünk. (Hogy 
jobban megértsük, egy példával is 
bemutatom: karambol esetén va-
laki összetöri az autónkat. Ilyenkor 
nem elég, ha bocsánatot kér tőlünk 
és mi megbocsátunk, hanem az 
okozott kárt jóvá is kell tenni: vagy a 
biztosítón keresztül vagy a saját se-
gítségünkkel.) Az egyház a temp-
lombúcsú alkalmával felkínál egy 
ilyen lehetőséget, hogyha a kegye-
lem állapotában vagyunk (vagyis 
meggyóntunk), részt veszünk a bú-
csús szentmisén, és megáldozunk, 
valamint a szentatya szándékára 
elimádkozunk egy Hiszekegyet, 
Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát, 
akkor a bűneink után járó bünte-
tést is elengedi a jó Isten. „Búcsút” 
mond a büntetés. Ezt a búcsút (a 
bűneink után járó büntetés elenge-
dését) felajánlhatjuk elhunyt szeret-
teink részére is vagy saját magunk 
részére is. 

Ha mindezek szem előtt tartá-
sával ünnepeljük a templom búcsú-
ját, akkor mindenképpen a szemé-
lyes ünnepünk is lesz, és nem csak 
a „papok” ünnepe. Tekintsünk így a 
saját templomunk búcsúünnepére, 
és engedjük, hogy Keresztelő Szent 
János példája a megújulásban és 
Isten irgalma a búcsú elnyerésében 
lelkünk számára kegyelmet hozzon 
és életünkben gyümölcsöt teremjen.

A BúCsú

Antal József, plébánosGál Katalin

tAVAszi rendezVÉnyek kilyÉnfAlVán
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Idén május 8-án (és 9-én) megün-
nepeltük azt a hetven évet, ami az-
óta telt el, mióta véget ért a máso-
dik világháború Európában. Ez idő 
alatt sokat átélt nemcsak Európa, 
de az egész világ, sokat fejlődtünk 
úgy társadalmi, mint technikai és 
tudományos szempontból, de iga-
zi, valódi, békéről sajnos még min-
dig nem beszélhetünk. A nemzeti 
és személyes érdekek, a szűklátó-
körűség és az intolerancia szám-
talanszor veszélyeztette vagy akár 
megszakította a békét.

Mi több, az idén rendezett ünnep-
lések – a második világháború be-
fejezésének évfordulója alkalmával 
– is okot adtak a neheztelésekre és 
a kölcsönös kritikákra. De hát az em-
ber nem lenne ember, ha nem találna 
folyamatosan indokot, hogy kritizáljon 
bárkit és bármit.

Hetven évvel ezelőtt a második 
világháború az utolsó napjait járta, 
miután április 30-án Hitler öngyilkos 
lett és Németországot sorsára hagy-
ta. A szövetségesek már átkeltek a 
Rajnán és behatoltak Németország 
nyugati területeire, miközben keleten 
a szovjetek már vészesen közeledtek 
Berlinhez. Hogy megmentsék kato-
náik életét – akik többnyire túl fiatalok 
vagy túl öregek voltak már a harchoz 
– a német tábornokok nagy számban 
vezényelték a csapatokat nyugatra, 
hogy a szövetséges csapatoknak 
(amerikaiak és angolok) adják meg 
magukat, mert keleten az oroszok 

irgalmatlanul bántak a foglyokkal és 
Szibériába deportálták őket (ahonnan 
csak egy tizede tért haza a foglyok-
nak, azok is rendszerint több évtized 
után). Május elején a német vezérkar 
békét kért és feltétel nélkül kapitulált, 
ahogy azt a szövetségesek kérték. 
De a németek nem akarták, hogy a 
szovjetek előtt adják meg magukat, 
ezért 1945. május 7-én Reims-ban 
Wilhelm Keitel marsall, a német had-
sereg főparancsnoka, aláírta a kapi-
tulációt, ami május 8-án, 23:01 órakor 
lépett érvénybe. Ezt az időpontot az-
óta Victory Europe Day néven említik 
és ünneplik (Győzelem Európában 
Nap).

Sztálin, Szovjetunió vitathatatlan 
vezére, nagyon elégedetlen volt a né-
metek megadási eljárásával, és köve-
telte, hogy csak Berlinben, a szovjet 
főparancsnok, Georgyi Zhukov mar-
sall jelenlétében írják alá a feltétel nél-
küli megadást. Sztálin ezt nyilatkozta: 
„Ma a németek aláírtak egy előzetes 
megadási szerződést Reims-ban. 
A béke főszereplője mégis a szovjet 
nép volt és nem a Szövetségesek, 
ezért a kapitulációt a Hitler elleni ko-
alíció összes országainak főparancs-
nokai előtt kell aláírni és nem csak a 
Szövetségesek főparancsnokai előtt. 
Mi több, nem értek egyet azzal hogy 
a kapitulációt nem Berlinben írták alá, 
a náci agresszió központjában, ezért 
megegyeztünk a szövetségesekkel, 
hogy a Reims-i protokollt csak előze-
tesnek tekintjük.”

Így hát másnap, 1945. május 8-án, 
Berlinben újból lejátszották az egész 

ceremóniát, Keitel újból aláírta a pa-
pírokat, ezúttal Zhukov jelenlétében. 
A késői órák miatt Moszkvában már 
május 9-e volt, így hát az oroszok a 
mai napig ezt a dátumot ünneplik.

A háborút befejező időszakot bár-
hogyan is lehet jellemezni, csak ép-
pen békésként nem, főleg Kelet-Eu-
rópában és a Balkán-félszigeten. 
Sztálin bejelentette, hogy azokon a 
területeken, amelyeket a Vörös Had-
sereg „szabadít fel”, joga van olyan 
politikai rendszert bevezetni, ami-
lyent ő akar, magyarán kommunista 
rendszert. Elég hosszú időn keresz-
tül próbáltak a kelet-európai népek  
fellázadni a szovjet elnyomás ellen: 
a Balti Országok gerillaharcot vívtak 
1956-ig, felkelések törtek ki Kelet-Né-
metországban (1953), Lengyelor-
szágban és Magyarországon (1956), 
Csehszlovákiában (1968). Szovjet-
unió szétesése után (1991) a háborús 
fészkek gyarapodni kezdtek: a grúz 
civil háború (1991-1993), a horvát 
függetlenségi háború (1991-1995), a 
transznisztriai háború (1992), a bos-
nyák háború (1992-1995), a koszovói 
háború (1998-1999), a makedón fel-
kelés (2001), a koszovói krízis (2011-
2013), nem beszélve az ukrán konflik-
tusról (2013-manapság).

Május 9-ét a britek is ünneplik 
2007 óta, hogy megemlékezzenek 
a konvojok tengerészeiről, akik 1941 
és 1945 között folyamatosan ellátták 
Szovjetuniót étellel, lőszerekkel, jár-
művekkel és más, a háborúhoz szük-
séges anyagokkal. Ezen a napon a 
brit és orosz veterán tengerészek ta-

HiTÉlET HITÉLET /  MúLTIDÉző

A zarándoklat hagyományos 
út egy parancsolat teljesítésére, 
vagy egy bizonyos vallási jelen-
tőségű zarándokhely felkeresése 
érdekében. A zarándoklat társas 
esemény is, mert az út során na-
gyon gyakran olyan hívők talál-
koznak, és tapasztalatokat cserél-
nek, akik talán addig nem is látták 
egymást.

A mi, április 19-24. közötti zarán-
dokkirándulásunk szervezője és 
egyik sofőrje Antal József tekerőpata-
ki plébános volt. Velünk tartott Csedő 
István korábbi tekerőpataki plébános 
is azon az úton, amelynek során az 
imádságos lelkület és vidám, ének-
kel, viccmondással fűszerezett han-
gulat jól megfért egymás mellett. 
Kényelmes, nagy autóbusszal indul-
tunk vasárnap este Tekerőpatakról. 
A zarándokok egy része már ismer-
te egymást, korábban egy római út 
során is együtt voltak. De a többiek 
is hamar megismerkedtek, már a 
következő reggelre összerázódott a 
csapat.

Utunk Magyarországon át vezetett, 
miután rövid megállókkal Szlováki-
ába, a történelmi magyar Kassába 
érkeztünk. Idegenvezetőnkkel, dr. 
Szentirmai Mártával megnéztük a 
domonkos, ferences templomot, az 
Állami Színházat, amelyet Láng Adolf 
építtetett, és ahol az N. SZ. Nemzeti 
Színház felirat látható. Ezek után a vá-
rosháza szépsége tárult elénk, ame-
lyet ma a várost meglátogató illuszt-
risabb vendégek fogadására hasz-
nálnak. Kassa 2013-ban elnyerte az 
Európa Kulturális Fővárosa címet. Jól 
megférnek itt a különböző nemzetisé-
gek, érdekes módon működik itt szlo-
vák, magyar, de cigány színház is. 

Továbbá a Szent Erzsébet-székes-
egyházat, dómot csodálhattuk meg, 
amelyet 130 éven keresztül építettek.

A XIII. században szász keres-
kedők által épített Lőcse városába 
folytattuk utunkat, ahol mindenekelőtt 
a Jakab-templom szépségében gyö-
nyörködhettünk. Ez a Felvidék má-
sodik legnagyobb temploma, benne 
a világ legmagasabb, 18,62 méte-
res szárnyas oltárával. A főtéren a 
Szégyen Ketrec látható, ide azokat a 
lányokat zárták be huszonnégy órá-
ra, akik sötétedés után sétáltak.

Első szálláshelyünk Zakopanéban 
volt. A Magas-Tátra lábánál fekvő Za-
kopane Lengyelország téli fővárosa, 
itt alakították ki az ország legnagyobb 
síközpontját.

Csomor Márton humoros idegen-
vezető segítségével néztük meg a 
település legrégebbi, Szent Kelemen 
nevét viselő fatemplomot, majd a 
fatimai Szűzanya tiszteletére szen-
telt istenházát, melyet a helyiek há-

lából építettek annak emlékére, hogy 
Szent II. János Pál pápa nem lett ál-
dozata az ellene elkövetett merény-
letnek. Ezen templom keresztútjának 
érdekessége, hogy az V. és XII. ál-
lomásokon Szent II. János Pál pápa 
faragott alakja látható, ugyancsak itt 
találkozhatunk a pápai ereklyével, a 
felfogott vércseppjével is.

Ezt követően sok érdekességet 
megtudtunk a Magas-Tátra környé-
kén élő sajátos népcsoportról, a go-
rálokról. E népnek nemcsak múltjá-
ról, konyhájáról, vendégszeretetéről, 
italozási szokásaikról szerezhettünk 
információkat, azt is megtudtuk, hogy 
olyan emberek, akik keveset beszél-
nek magukról, hirtelen haragúak, 
öntörvényű hegyi emberek... a széke-
lyekhez hasonlíthatóak.

Innen Karol Wojtyla szülővárosába, 
Wadowicébe utaztunk. Megismer-
kedtünk Szent II. János Pál pápa élet-
útjával, fontosabb helyszínekkel, mint 
például szülőházával, amit múzeum-

eGyütt zArándokoltunk  
szent ii. jános Pál PáPA nyomáBAn

szent helyeken És A hAláltáBorBAn

Kolumbán Csilla, Tekerőpatak

Elekes Dániel László

má alakítottak. A pápa szülőháza 
mellett a Szűzanya Bemutatásának 
tiszteletére emelt kis bazilika látható. 
A templomban négy kis kápolna is 
van, a Szent Kereszt kápolna, Szent-
család kápolna keresztelőkúttal, 
melyben a pápát megkeresztelték, 

Ereklyék kápolna különböző szentek 
ereklyéiből, illetve itt látható a pápa 
véres ereklyéje, amely a merénylet-
ből maradt meg.

Nem messze a templomtól egy 
híres cukrászda található, ide járt 
gyakran édesapjával a később pá-

pává lett wadowicei diák. Ma is élő 
hagyomány, hogy minden évben itt 
fogyasztják el az érettségi után a di-
ákok a „pápai krémest”, a kremowki 
papieskie-t.

(Folytatás a következő lapszám-
ban.)

hetVen ÉV BÉke?
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felejthetetlen marad. Antal József 
tekerőpataki plébános szentmisét 
mutatott be a bánya kápolnájában, 
amelyben hálát adtunk az együtt töl-
tött napokért, ugyanakkor az utasok 
védőszentjének, Szent Kristófnak 
kértük a segítségét a balesetmentes 
utazásért. 

Hálásan köszönjük azoknak, akik 
valamilyen formában segítettek a 
vendégfogadásban, előkészületek-
ben, avagy lelkileg támogattak a 
megszervezésben.

„A szív valóban nem ismer határt!”

MúLTIDÉző  /  SuLIvILág SulivilÁG

lálkozóját is megrendezik. A különb-
ség csak az, hogy míg Londonban 
mindenki részt vett az ünnepléseken, 
a királynővel az élen, mindegy, hogy 
milyen politikai párt tagja volt, addig 
Oroszországban csak Putyin és a 
hadsereg fővezérei voltak meghívva.

Európa számára május 9. fontos 
dátumként van jelen más szempont-

ból is, és ezt kellőképpen meg is 
ünneplik. Annak ellenére, hogy az 
Európai Tanácsot már 1949. május 
5-én megalapították, az egyesült Eu-
rópa csak 1950. május 9-én kezdett 
kialakulni, amikor Robert Schuman, 
a francia külügyminiszter, kikiáltotta 
az Európai Szén és Acél Közösség 
kialakulását. Valójában csak a francia 

és német acél- és széniparokat egye-
sítették akkoriban, de mivel nagyon 
hamar rájöttek a határok és vámok 
eltörlésének előnyeire, ezt az ötletet 
haladéktalanul kierjesztették egész 
Nyugat-Európára. 2008. októbere óta 
hivatalosan is elismerték május 9-et 
az Európai Parlamentben mint az Eu-
rópai Unió ünnepnapját.

E mottó jegyében találkoztunk 
az újpesti Szent János Apostol 
Katolikus iskola diákjaival és ta-
náraival immár negyedik alkalom-
mal, ápolván testvériskolai kap-
csolatainkat.

Idén május 6-án este érkeztek 
meg vendégeink, akik különböző 
családoknál voltak elszállásolva. A 
következő napon, május 7-én, a te-
kerőpataki iskolában gyűltünk össze, 
ahol délelőtt műsorral kedveskedtünk 
vendégeinknek, melyben iskolánk ta-
nulói énekeket, verseket és táncokat 
mutattak be. Kafer György, az újpesti 
iskola igazgatója is meglepetéssel 
készült, hiszen tárogatón kísérte a 
népdalokat, kurucdalokat, melyeket 
közösen énekeltünk. Ezt követően 
tanítási órákon is részt vettek a helyi 
tanulók és pedagógusok a vendé-
gekkel együtt. Így alkalom adódott az 
ismerkedésre és a tapasztalatcseré-
re. Délután gyalogtúrán vehettünk 
részt a vendégekkel közösen, hiszen 
elgyalogoltunk a tekerőpataki Szent 
Rozália kápolnához, búcsújáró he-
lyünkhöz, valamint a Kútfőben levő sí-
ugrósánchoz, majd egy jó kis szalon-
nasütéssel fejeztük be ezt a kellemes 
délutánt, újabb kedves élményeket 
szerezve vendégeinknek.

Május 8-án két autóbusszal indul-
tunk Ivóba (a buszokon vegyesen ül-
tünk a vendégekkel, még szorosabbá 
téve a barátságokat), hiszen az úticél 
a Madarasi Hargita, mely a Keleti 

Kárpátok vulkanikus hegységének, a 
Hargita hegység legmagasabb csú-
csa (1800 m). Ivótól traktorok szállítot-
tak el a menedékházakig, ami egyedi 
élményt nyújtott gyermeknek és fel-
nőttnek egyaránt. A tíz kilométeres 
traktorozás után gyalog közelítettük 
meg a Madarasi Hargita hegycsú-
csot, ahol csodálatos látvány fogadott 
a sok kopjafával és a turulmadárral, 
amely igazi hangulatot adott a szé-
kelyek „szent hegyének”. A csúcsról 
gyönyörű kilátás nyílt a Görgényi-, 
Gyergyói- és Csíki-havasokra, vala-
mint az Erdélyi medencére, de még a 
Déli Kárpátok is feltűntek a távolban. 

Május 9-én szintén két autóbusz 
várt ránk és a Gyilkos-tó irányába 
vettük utunkat, közben megálltunk a 
Pongrác-tetőn is. A Gyilkos-tó legen-
dáját György Csanád VIII. osztályos 

tanuló ismertette. A Békás-szorost 
bejártuk gyalog, bámultuk a nagy 
sziklaóriásokat, Közép-Európa leg-
szebb szurdokvölgyét. A szoros 
végétől a Békási-gyűjtőtóig busz-
szal folytattuk utunkat. Hajókázás 
élményében volt részünk a tavon 
gyönyörű napsütésben. Visszatérve 
a Gyilkos-tóhoz fagyiztunk, két órás 
szabad program után érkeztünk szép 
élményekkel haza.

Vasárnap családnap volt,  mindenki 
a saját belátása szerint szórakoztatta 
a vendégét.

Hétfő reggel nagy csomagokkal 
érkeztek az újpestiek, mert a parajdi 
sóbánya meglátogatása volt az utol-
só együtt töltött napunk. Mi innen ha-
zajöttünk, barátaink pedig Magyaror-
szágra indultak A sóbánya látványa, 
az ott töltött tartalmas idő szintén 

„A szíV nem ismer hAtárt”

Kolumbán Csilla, Fodor Annamária

A Fürkész helyesírási verseny a 
tantárgyversenyek körében igen 
közkedvelt, népszerű nagyon sok 
pedagógus, illetve kis-és nagydiák 
körében. Éppen ezért a tanítók, 
tanárok nagy hangsúlyt fektetnek a 
versenyre való felkészülésre, illetve 
arra, hogy a megmérettetést a tőlük 
telhető legnagyobb eredménnyel 
zárják. Nem történt ez másként 
az Elekes Vencel Általános 
Iskolában sem, hiszen IV. osztályos 
tanulónk, Szász Anita kitartásának, 
szorgalmának köszönhetően kitűnő 
eredménnyel zárta a versenyt. 
Élményeit itt ő meséli el pár sorban:

„Az az igazság,hogy nekem ez a 
verseny többet jelentett mindennél.

Kezdeném a legelején.A Fürkész 

helyesírási és nyelvhelyességi ver-
seny arról szól,hogy ki tud a leghe-
lyesebben írni.Három fordulója van:-
körzeti,megyei és országos szakasz.
Nekem nagyon jól sikerült mind a 
három forduló.Az országos döntőre 
2015.ápr.24-én,pénteken reggel 6.15 
órakor indultunk.

Hargita megyéből 9 diák ment.Na-
gyon kedvesen fogadtak Nagyvára-
don a szervezők.Másnap volt a ver-
seny.21 tanuló képviselte az ország 
IV.osztályosait.A feladatlapban volt 
betűrejtvény,szólás,tollbamondás,és 
sok más érdekes feladat,amelyek 
egy kicsit nehezek voltak.Ameddig 
javították  a dolgozatokat,nagyon 
jó programok voltak szervezve:vár-
nézés szabadtéri játékok stb.Végül 
következett az eredményhirdetés.Én 
dicséretet kaptam az V. helyezésért.
Az eredményhirdetés után összec-

somagoltunk és indultunk haza.
Remélem,hogy a továbbiakban az 
iskolánk diákjai ugyanilyen ered-
ményeket érnek el.További sok sikert 
kívánok mindenkinek!”

Mi is további sok sikert kívánunk 
neked, Anita, büszkék vagyunk rád!                                                           

orszáGos Verseny nAGyVárAdon
Máté Hajnal

mesemondó Verseny GyerGyóditróBAn
A mese a gyermeki élet egyik leg-

meghatározóbb eleme, sokszor csak 
ámulva figyeljük, milyen csodálatos 
hatással vannak gyermekeink feljő-
désére. Népmeséink felbecsülhe-
tetlen értékei anyanyelvünknek, iro-

dalmunknak, éppen ezért szükség 
van arra, hogy ezeket a népi alkotá-
sokat továbbörökítsük, ne hagyjuk 
elveszni. Fontos, hogy gyermekeink 
ugyanúgy birtokosai legyenek ennek 
a kicsnek, mint nagyanyáink, ükany-

nyáink, népünk nagy öregjei. A ha-
gyomámnyőrzés egyik módja lehet, 
ha tanulóink számára mesemondő 
versenyeket szervezünk, melyek által  
diákjaink egy-egy mesét megtanulva, 
és legjobb tudásuk szerint előadva 



12 13

Barázda | VIII. évfolyam 5. szám | 2015. május Barázda | VIII. évfolyam 5. szám | 2015. májusÉp TESTBEn... Ép TESTBEn... 

A márciusi országos vetélke-
dő után egymást követték az ut-
cai futóversenyek, amelyeken a 
gyergyói és tekerőpataki iskolák 
tanulói is jól teljesítettek.

Bukarestben  március 7-8-i Ve-
terán Atlétikai Országos Bajnoksá-
gon az egész országból több mint 
200 versenyző vett részt. Csík- és 
Gyergyó-medence sportolói a sza-
badtéri atlétikai vetélkedőről ösz-
szesen 17 éremmel tértek haza. 
Eredmények: Molnár János (65-
69) ProTekerőpatak: 60 m gátfutás 
I. hely, 400 m síkfutás II. hely, 60 
m síkfutás III. hely, 200 m síkfutás 
III. hely.

Szovátán (április 18) a Tavaszi 
Futóversenyen  összesen 182 ver-
senyző szaladta végig a fürdőváros 
utcáin  kijelölt  4 km-es útszakaszt. 
Jelen voltak Gyulai Béla síedző  
tanítványai is. A gyergyószéki ver-
senyzők eredményei: (Gyergyó-
szentmiklós – Gy), (Tekerőpatak 
- Tp),  2004-2005-ös korcsoport - 
lányok: 6. Gábor Edina (Gy), fiúk:7. 
Antal Dávid (Tp), 2002-2003-as 

korcsoport – lányok: 4. Fórika Erika 
(Tp), fiúk: 5. Kovács Levente (Tp), 
6. Fodor Alpár (Tp),  2000-2001-es 
korcsoport - lányok: 4. Bálint Kata-
lin (Tp),  1996 – 1999-es korcso-
port – fiúk: 7. Bokor Rajmond (Tp),  
1946-1955-ös korcsoport férfiak: 
3. Molnár János – ProTekerőpatak.

Sepsiszentgyörgy (május 2). A  
Gáll Lajos futónap rangos utcai ve-
télkedőre 606 versenyző (331 férfi 
és 275 nő) érkezett az ország 38 
helységéből és  Magyarországról. 

Háromszék fővárosában egy újabb 
nevezési csúcs született a  régi 467 
benevezett versenyzővel szemben. 
A versenyen részt vett a Gyergyó-
szentmiklósi Sportiskola 18 tanulója. 
A gyergyószéki versenyzők ered-
ményei: 9 évig: 2. Gábor Edina (Gy). 
12–13 évesek: 4. Fórika Erika (Tp), 5. 
Balázs Izabella (Gy) illetve 3.Kovács 
Levente (Tp), 4. Fodor Alpár (Tp), 5. 
Antal Dániel (Tp). 14–15 évesek: 3. 
Fórika Szabolcs (Tp), 4. Sára Zoltán 
(Gy). 20–29 év: 2. Sára Péter (Gy). 

utCAi  futóVersenyek
Molnár János

Az Európai Elhízás Elleni Nap 
(European Obesity Day, EOD) 
alapítóinak célkitűzése az, hogy 
megértessék: az elhízás nem csu-
pán esztétikai probléma, hanem 
komoly egészségügyi kockázati 
tényező. Olyan súlyos betegségek 
rizikóját növelheti, mint a cukorbe-
tegség, a magas vérnyomás, az 
ízületi panaszok, illetve a meta-
bolikus szindróma néven ismert 
tünetcsoport.

 A testsúly csökkentése hossza-
dalmas, gyakran nehézségekkel teli 
folyamat, melyhez nemcsak a túlsú-
lyos egyének elszántságára, de szé-
lesebb körű összefogásra van szük-

ség. Már 5-10 százalékos testsúly-
csökkenésnek is igen pozitív élettani 
hatásai lehetnek, már ekkora fogyás 
is javíthatja a túlsúlyos és elhízott eu-
rópai polgárok állapotát.

Egyes adatok szerint a világon 1,6 
milliárd felnőtt ember túlsúlyos és 
400 millió elhízott. A fejlett országok-
ban évről évre nő a súlyproblémák-
kal küszködő gyermekek száma, 
Európában évente 400 000-rel több 
elhízott és 85 000-rel több túlsúlyos 
gyermeket tartanak számon. 

Az elhízás mögött számos kór-
kép húzódhat (genetikai, endokrin, 
hipotalamusz-hipofízis rendszer be-
tegségei), azonban a legfontosab-
bak a nem megfelelő táplálkozás, 
illetve inaktivitás. A súlyfelesleggel 
kapcsolatban igen sok kórkép me-

rül fel. Nagyon szoros összefüggést 
mutat a kettes típusú cukorbeteg-
séggel, amelynek a tartós és túlzott 
szénhidrátterhelés következtében 
kialakuló inzulinrezisztencia a leg-
főbb oka. A túlsúlyos személyeknél 
gyakrabban alakulnak ki az epe-
hólyag betegségei, kardiovaszku-
láris megbetegedések (hipertónia, 
ischaemiás történések), köszvény, 
fertilitási problémák, daganatok (pl. 
endometrium).

Évről évre az elhízás okozta 
egészségügyi teher feltartóztatat-
lanul növekszik, pedig a hátterében 
húzódó okok többsége elkerülhető 
lenne a megfelelő egészséges ma-
gatartással. Sokak szerint korunk 
egyik nagy betegsége, így fel kell 
venni a kesztyűt, és megindíta-

Dr. Kelemen Madarász Enikő 
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ni ellene a szervezett támadást. 
Az elhízás megelőzésére elsődle-
gesen a következők használható:

- Anyatejjel történő táplálás lega-
lább 6 hónapos korig
- Az egészséges táplálkozás alap-
elveinek megismertetése és köve-
tése kisgyermekkortól
- Az ideális testtömeg ismerete 
- Rendszeres fizikai aktivitás
- Az egészséges táplálkozáshoz 
szükséges élelmiszerek elérhe-
tőségének biztosítása a lakosság 
számára
- Stresszkezelés, stressztűrés foko-
zása

- Az elhízás szövődményei-
nek ismertetése a lakossággal 
A már kialakult túlsúly leadására a 
következők ajánlhatók:
- Diéta – a napi energiaszükséglet-
nél 500 kcal-val kevesebb energia-
bevitel
- Fizikai aktivitás – fokozatos, napi 
60 perces, mérsékelt mozgás a hét 
minden napján
- Fontos, hogy a fogyás ne haladja 
meg 0,5-1 kg/hetet
- Magatartásváltozás, életmód– és 
szemléletváltás
- (Gyógyszeres kezelés, sebészi 
kezelés)

A megfelelő életmóddal kap-
csolatos ismeretek terjesztését 
nem csak kormányzati szinten 
kell érvényesíteni, hanem már az 
egészségügy iskolák, családok és 
az egyén szintjén egyaránt. A mai 
világban nagyon sok a nem meg-
felelő tudományos alátámasztású 
fogyási módszer, amely segítségé-
vel a terjesztők óriási jövedelemre 
tehetnek szert, kihasználva a fo-
gyasztók kétségbeesését. A meg-
felelő ismeretanyagot terjeszteni 
kell, hisz leggyakrabban ez a legol-
csóbb a leghatékonyabb módszer, 
meg a legegyszerűbb is.

Egy szép tavaszi napon Kolum-
bán Csilla tanárnővel elindultunk 
Székelyudvarhelyre, hogy részt 
vegyünk a vallás olimpia egyház-
megyei szakaszán. 

A verseny háromnapos volt. Első 
nap, pénteken ismerkedtünk a többi 
versenyzővel, körbejártuk a bentla-
kást, ahol elszállásoltak. A második 
nap került sor a versenyre, ami három 

órát tartott, aztán következett a vá-
rosnézés, múzeumlátogatás. A har-
madik nap misével indult, majd ered-
ményhirdetésen vettünk részt, amely 
ünnepélyes és szép volt, amelynek 
keretén belül megtudtam, hogy nagy 
meglepetésemre első helyet értem 
el. Nagyon tartalmas napokat töltöt-
tünk együtt. 

Köszönöm Csilla tanárnőnek a sok 
fáradozást és, hogy lehetővé tette, 
hogy részt vegyek a versenyen.

Fodor Beatrix, VIII. osztály

VAllás olimPiA

nagyban gazdagodnak lelkileg és 
szellemileg egyaránt. 

A gyergyóditrói mesemondó ver-
senynek már nagy hagyománya 
van medencénkben. A verseny ke-
retén belül, mely tulajdonképpen a 
versenysorozat megyei szakasza 
III-IV., illetve V-VII. osztályos tanulók 
vehetnek részt. Akik egy-egy általuk 
választott székely vagy magyar nép-

mesét adnak elő. Iskolánk tanulói is 
képviseltették magukat a versenyen. 
A harmadik osztályból Ferenczi Sze-
réna, míg a hetedik osztályból Szabó 
Ibolya mondott el a közönségnek egy- 
egy népmesét. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni nekik a szorgalmukat, 
kitartásukat, mely végigkisérte őket a 
felkészülési időszak során. A kitartás-
nak és a közös munkának meg is lett 

az eredménye, hiszen Szabó Ibolya, 
VII. osztályos tanulónk megyei V. He-
lyezést kapott, így tehát egy megyei 
dicsérettel gazdagabban térhettünk 
haza a megmérettetésről. 

Renméljük, hogy tanulóinkban a 
mese iránti szeretet nem csökken jö-
vőre sem, és így az elkövetkezendő 
tanévben is büszkélkedhetünk majd 
hasonló eredményekkel!
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Április végén tartották a 21. al-
kalommal megszervezett Agra-
ria nemzetközi mezőgazdasági, 
élelmiszeripari és állattenyésztési 
vásárt és kiállítást. Hasonlóan az 
elmúlt évekhez, idén is megszer-
vezte a csoportos kirándulást a 
gyergyóújfalvi szarvasmarha-te-
nyésztők egyesülete a kiállításra.

Az eseménynek ezúttal új helyszín, 
a Kolozs megyei Jucu község adott 
helyet. A vásár tíz hektáron zajlott, 
330 kiállító vitte oda termékeit, és 
számos gyakorlati bemutató tette 
színesebbé az eseményt. Voltak bi-
otermékek, mezőgazdasági gépek, 
állattartási eszközök és minden, „mi 
szem-szájnak ingere” azok számára, 
akik az ágazatben tevékenykednek. 

Állatbemutatót is tartottak, és me-
zőgazdasági gépek használatát is 
bemutatták. Mivel sokkal nagyobb 
kiállítási teret kaptak, a gépek sok-
kal átláthatóbbak voltak, ugyanakkor 
egyes traktortípusokat ki is lehetett 
próbálni, vezetni lehetett őket.

Fárasztó nap volt, de érdemes volt 
ellátogatni, sok újdonságot bemutat-
tak és új generációs gépeket is láthat-
tak a résztvevők.

MEzőgAzDASág GyErMEKSAroK
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  +  Toldalék

KoBaKtörŐ

A márciusi Barázda „KOBAKTÖRő” 
rovatának megfejtéseit négy tanuló 
küldte be, akik értékes könyveket és 
ikerposztert nyertek. Ők a következők: 
Fodor Alpár, György József és Nagy 
Beáta Tekerőpatakról, valamint Jakab 
Szidónia Kilyénfalváról. Gratulálunk a 
nyerteseknek, és várjuk a további meg-

fejtéseket a tekerőpataki iskolában elhe-
lyezett Cókmók-postaládába és az újfalvi 
iskolában elhelyezett postaládába vagy az  
ancitanci73@gmail.com e-mail-címre. 

A megfejtések mellé írjátok le a követke-
ző adatokat: név,lakcím, életkor. Köszön-
jük szépen Varga Gabriellának a könyva-
dományokat!

Jó kobaktörést kívánok az agypörgető 
betű- és képrejtvényekhez!

Fodor Annamária

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

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

AGrAriA kiállítás 2015

30-39 évesek, nők: 1.György Koncz 
Monika (Sepsiszentgyörgy), 65–69 
év férfiak:1.Molnár János (ProTe-
kerőpatak).

A nyílt verseny győztesei kész-
pénzben is részesültek és értékes 
ajándékcsomagot is  kaptak.

Udvarhely (május 9.). Hetedszer 
rajtolt el az IPSE Városnapi Tömeg-
futás. Az idén is rekordot döntött a 
sportoló város: több mint 1800-an 
vettek részt az idei tömegfutáson. A 
város utcáin 4200 m-es versenypá-
lyát jelöltek ki. Itt is számos gyergyó-
szentmiklósi és tekerőpataki spor-

toló állt rajthoz. „Korosztályonként 
nem volt díjazás, de a tekerőpataki 
Molnár János így is különdíjban ré-
szesült, mint az egyik legidősebb 
versenyző.”

Csíkszereda (május 10.) utcáin 35. 
alkalommal rendezték meg a Mind-
annyiunk Egészségére Pro Európa 
elnevezésű futóversenyt. A verseny 
hivatalos adatai szerint összesen 
369-en álltak rajtvonalra, 194 fiú és 
175 lány vállalta a megmérettetést. 
A versenyre a Gyergyószentmiklósi 
Sportiskola mikrobuszával érkez-
tünk. Elsőként a kotormányi Takács 

Szabolcs teljesítette a város utcáin 
kijelölt 8 km-es távot, a lányok közül 
pedig a gyergyószárhegyi Vakaria 
Edit ért be elsőnek a célba. A gyer-
gyószéki versenyzők jól szerepeltek.

A gyergyószéki versenyzők ered-
ményei:11-12 évesek: 1. Fórika Eri-
ka (Tp), 2.Gábor Edina (Gy). 13-14 
évesek: 1.Fórika Szabolcs (Tp). 
15-16 évesek: 1. Darvas Zsanett 
(Gy), 2. Kémenes Anna (Gy), illetve 
3.Vakaria Áron - Gyergyószárhegy. 
17-20 évesek: 1.Vakaria Edit -Gyer-
gyószárhegy. 65 évnél idősebbek:  
1. Molnár János -ProTekerőpatak.

mailto:ancitanci73@gmail.com


16

Barázda | VIII. évfolyam 5. szám | 2015. május

A jó idő beálltával egyre többet gril-
lezhetünk, sütögethetünk a sza-
badban. nyárson, grillen, tárcsán 
vagy parázson, mindegy, a lényeg, 
hogy sercegjen a zsír, süljön a hús.

A grillezés egyik legfontosabb lépése 
a pácolás. Ma már kitűnő páckeve-
rékeket vásárolhatunk, amiket olajjal 
összekeverünk és a húsokra kenünk. 
Azonban készíthetünk mi magunk is 
saját ízlésünk szerint fűszerkeveré-
ket. A citrom leve vagy szárított re-
szelt héja (például a halak esetében), 
illetve a különböző zöldfűszerek friss 
ízt adnak a húsnak. A római kömény 
és a koriander egyvelege inkább eg-
zotikus, de a mézes -mustáros kom-
bináció is jót tesz az omlós húsnak. 
Szárnyasoknál használhatunk kakuk-
kfüvet. Tipp: ha 2-3 napot fokhagy-
más tejben áztatjuk a csirkemellet, 
akkor különösen puha, porhanyós 
lesz, csak grillezés előtt töröljük le 
róla a pácot, mert a tejzsír ráég a hús-
ra, illetve a rácsra. 

Grillezés közben nyugodtan keneget-
hetjük a húsokat különféle ízes ola-
jakkal vagy italokkal is (bor, sör), így 
elkerülhetjük a húsok kiszáradását. 
Használjunk bátran zöldségeket, sőt 
gyümölcsöket is a szabadban sütés-
kor, például a rablóhúshoz, vagy kö-
retként salátának.

Grillezett pisztráng

Hozzávalók (személyenként): 1 piszt-
ráng, fokhagyma, friss petrezselyem-

zöld, só, olivaolaj, citrom.

Elkészítése: A pisztrángot megpucol-
juk, a bőrét ferdén bevagdaljuk, majd 
besózzuk. A résekbe és a hal belse-
jébe apróra vágott fokhagymát és 
petrezselyemzöldet tömünk. Kevés 
olajon, tárcsán sütjük meg. Tálalás-
kor még meglocsoljuk kevés olívaolaj 
és citromlé keverékével.

Rablóhús

Hozzávalók: 1 kilónyi hús vegyesen: 
csirke, disznó, borjú, 3-4 fej hagyma, 
1 ananász, 20 dkg szalonna, 1 cuk-
kini, 1 piros paprika, 30 dkg gomba.

Elkészítése: a hozzávalókat, a hagy-
ma kivételével, kb.3 cm-es kockák-
ra, a hagymát karikákra vágjuk. A 
szalonnát kb.1 centisre. A húsokat 
sózzuk, borsozzuk. Ezután mindent 
nyársra tűzünk rendre egymás után. 
Grillrácsra fektetve, forgatva, szép 
pirosra sütjük. Salátát, mártogatóst is 
készíthetünk melléje.

zöldfűszeres mártás

Hozzávalók: metélőhagyma, vagy 
zöld hagymaszár, tetszés szerint más 
zöldfűszer (bazsalikom, citromfű, pet-
rezselyemzöld, majoránna,t árkony, 
ki amivel szereti), kb. fél deci tejföl, fél 

deci natúr joghurt, só, bors, 1 evőka-
nál mustár és olívaolaj. Apróra vágjuk 
a zöldeket, összevegyítjük a tejföllel, 
joghurttal, mustárral és ízesítjük. Ezt 
1 nappal előtte is elkészíthetjük, hogy 
az ízek jól összeérjenek.

És végül még néhány jó tipp:

- Grillezéshez mindig friss húst hasz-
náljunk, ne fagyasztottat.

- Pácoláshoz fémedényt használjunk, 
mert a műanyagban könnyen bepál-
lik a hús.

- A húsokat ne szúrjuk meg villával, 
mert kifolyik belőlük a lé és kiszárad-
nak. Használjunk inkább lapátkana-
lat vagy hússütő csipeszt, azzal for-
gassuk a húsokat.

- Alumínium grilltálcán kevés fűszer-
rel és olajjal vegyes zöldségeket is 
süthetünk roston.

- Hagyjuk, hogy a kész húsok még 
kb.10 percig egy alufóliával bélelt 
tányéron pihenjenek, hogy a szaft a 
lehető legegyenletesebben átitassa 
a húst.

Remélem, tudtam néhány jó ötletet 
adni, hogy a szabadban, kellemes 
hangulatban, barátainkkal közösen 
grillfogásokat készíthessünk el, ezál-
tal nemcsak remek ízekben, hanem 
gazdag élményekben is részesülvén. 

    Mindenkinek jó grillezést!!!

irány A GrillPArti!
Czirják Kinga

TArKABArKA - MAGAzin


