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Simon Mártát Gyergyóújfalu-
ban amolyan csodabogárként 
tartja számon a közösség, hiszen 
„egyszerű háziasszonyként” 
könyvet jelentetett meg, és mai 
napig tréfás történeteket ír iskolai 
előadásokra. Törekvéseit utóbb 
Példakép-díjjal jutalmazták, az 
elismerést a Terézanyu.hu portál 
Te miért dolgozol? pályázatára írt 
Egy szürke, majdnem ötven(es) 
háziasszony „árnyalt” élete című 
karcolatával érdemelte ki. 

– Hogyan került kapcsolatba 
Rácz Zsuzsa magyarországi író-
nővel, egyáltalán hogyan szerzett 
tudomást az általa szerkesztett 
Terézanyu.hu portál pályázatáról?

– Közösségi oldalakon olvasnivaló 
után kutatva jutottam el erre a hon-
lapra, és mivel tetszett az ott meg-

osztott tartalom, többször is vissza-
tértem oda olvasgatni. Így bukkan-
tam rá a Te miért dolgozol? című 
pályázatra is, de első gondolatom az 
volt, ez nem nekem szól, hiszen mit 
is írhatnék olyan emberként, akinek 
még munkahelye sincsen. Miért is 
dolgozom? – tettem fel magamban 
a kérdést és egyre inkább az volt a 
meggyőződésem, hogy szürke, falu-
si háziasszonyként semmi érdekeset 
nem tudnék írni. Aztán a fiaim addig 
biztattak, próbáljam meg, hogy egy 
este eldöntöttem, mégis írok valamit. 
Kiadtam az ukázt: „sipirc itthonról, 
kell a számítógép, mert írni akarok!” 
Egyszusszra megírtam a karcolatot, 
még vissza sem olvastam, a kicsi 
fiamat kértem meg, segítsen elkül-
deni az írást mielőtt meggondolom 
magam.

– Hogyan tudta meg, hogy nyert 
a pályázatra küldött karcolata? 

– Ez nagyon érdekes volt, ugyan-
is miután elküldtem a pályázatra 
az írást, szinte naponta figyeltem a 
mozgást a honlapon; láttam, hogy 
több mint ötszáz pályázati munka 
érkezett be, a kommentekben pedig 
marakodtak egymással a pályázók, 
kinek az írása jobb, ki nyer, stb. El-
döntöttem, én itt labdába sem rúg-
hatok, de legalább megpróbáltam. 
Aztán egy napon – amikor épp Gyer-
gyószentmiklóson voltam – magyar-
országi telefonszámról hívtak, egy 
kedves hölgy pedig röviden közölte: 
a karcolatom bekerült a legjobb har-
minc pályázat közé és szeretnék, ha 
részt vennék a díjkiosztó gálán. Le-
írhatatlan öröm lett úrrá rajtam, po-
tyogtak a könnyeim, de szájam a fü-
lemig ért örömömben, és mindenkire 
mosolyogtam, aki szembe jött velem 
az utcán. Megtanácskoztam a csa-
láddal, és az a döntés született, hogy 

ÖnkoRMányZaT ÖnkoRMányZaT

Önkormányzati hírek

nyeregben a székely

Határozatok
augusztus  11-én a rendkivüli 

ülésen a következő határozatok 
születtek:

39. számú Határozat a „Gyergyóúj-
falvi Elekes Vencel Általános Iskolá-
hoz tartozó Régi iskola épületének re-
habilitációja és felújítása” megneve-
zésű beruházás gazdasági és techni-
kai mutatóinak korszerűsítéséről

40. számú Határozat a 30/2015-ös 
számú, a „Gyergyóújfalvi Elekes Ven-

cel Általános Iskolához tartozó Régi 
iskola épületének rehabilitációja és 
felújítása” megnevezésű beruházás 
az Országos Helyi Fejlesztési Alap 
által nem támogatható költségeinek a 
helyi költségvetésből való biztosításá-
ra Határozat módosításáról

41. számú Határozat egy, Gyer-
gyóújfalu Község közvagyonát képe-
ző terület elfoglalásáról a „Gyergyóúj-
falvi Elekes Vencel Általános Iskolá-
hoz tartozó Régi iskola épületének 

rehabilitációja és felújítása” megne-
vezésű beruházás kivitelezésére

42. számú Határozat a 2015-ös évi 
Közbeszerzési program módosításá-
ról

43. számú Határozat Gyergyóúj-
falu Község köztulajdonában levő, 
Tekerőpatak külterületén található 
erdőből, gyérítésből származó faki-
termelés mennyiségéről és ennek 
rendeltetéséről a 2015-ös évben

a hétvégén egy igazán szép 
eseményen vehettem részt, mely 
a székelyföldi lovasokhoz köthető 
és a fiatalok kemény kiállásához.

A székely zászló és a maroknyi föld 
stafétaként való hordozása komoly 
megpróbáltatás is tud lenni, főleg 
ha éjszaka és hegyes kies tájakon 
kell átvágni. Szép volt a csomafalvi 
legények indulása a nehéz terepre, 
mert a Délhegyet megkerülő út nem 
egyszerű még lóháton sem. A tizen-
fős csapat jól teljesített, mert a sika-
szói pontnál már dalolva érkezett az 
ünneplőbe öltözött de nyakig sáros 
csapat. Kis időre megérkezett a zet-
elaki lovasság egységesen kiöltözött, 
mondhatnám nyalka vitézek formájá-
ban, és vitte tovább a zászlót, a taris-
nya földet, melyben ott lapult már az 
újfalvi emlékkőtől szedett maroknyi 
föld is. Beletevéskor kérdeztem a 
csomafalviaktól, vajon a földek meg-
lesznek-e egymás mellett,  de vic-
cesen csak annyit válaszoltak, hogy 
a remetei már benne van, és ha az 
megbírta a csomafalvit, akkor nem 
lesz semmi baj.

Igazán remek példája az össze-

fogásnak és az összefogásra való 
igénynek ez a gesztus, ez a program. 
Nagyon jó identitásmegőrző ese-
mény is ez a lovas program, mert a 
már idegenbe igyekvő fiatal kell hogy 
kapjon valamit, hazulról kell vigyen a 
tarisnyában egy kis földet vagy annak 
a szeretetét, hogy itthon tervezzen 
jövőt, itt alapítson családot. Tudom, 
nehéz dolog hazajönni a szépből, a 
jóból, én is megszenvedtem már ezt 
az érzést, de mégis itthon lehetsz 
önmagad, még akkor is, ha keserves 
néha az élet. Jövőben, vagyis 2016-
ban Újfalu is csatlakozik a lovas prog-
ramhoz, és Alfalutól a mi lovasaink-
nak kell majd átvenniük a stafétát, és 
Újfalut érintve átadják Szászfaluban 
a csomafalvi csapatnak.  Remélem, 
lesz talpraesett fiatal, aki segít majd a 
staféta hordozásában és így a falunk 
is kiveheti részét ebből a csodálatos 
eseményből.

Jogosan ünnepelhetjük a székely 
egységet, hiszen a minap is tapasz-
taltam az erős összefogás erejét, a 
villám sújtotta hátsóépület oltásakor 
és a szomszéd épület mentésénél, 
amikor mindenki egyöntetűen segí-
tett, és ha nem is menekült meg az 
épület, de a szomszédokat sikerült 

megőrizni egy teljes tragédiától.
Hálás vagyok a szomszédság se-

gítségéért, a tűzoltó csapatok gyors 
beavatkozásáért, úgy hivatásos, mint 
önkéntes szinten.

Volt valami, amit az udvarhelyi ár-
vízkor még az akkori államelnök is 
megcsodált és példaként hozott fel 
sokak számára, az  összefogást a 
bajban.

Kevés olyan település van, amely 
elmondhatja, hogy 5 órával a tragé-
dia után már a füstölgő romok is el 
voltak takarítva. Ilyen volt most Újfalu, 
a bajban segítőkész, odaadó a közös 
munkában. Régen azt mondták, amit 
itt elvesz az Isten, azt majd visszaad-
ja máshol. Hiszem, hogy a közösség 
megtalálja a módját az újraépítésnek, 
mint mindig a történelem során.

Ez az igazi székely identitás, ezt 
érdemes erősíteni, ápolni, ebben van 
a székely ember igazi nagy ereje, az 
összefogásban, az egymásra figye-
lésben.

Ezt az érzést kell erősíteni minden 
szinten, hogy az idegenbe szakadt 
fiatalok is büszkén vállalják székely 
mivoltukat. Ennek köszönhetően egy 
kicsivel többek lehetünk, mint más.

Mellékutak, utcák, és mezei utak 
javítása zajlik a falu területén.  
A helyi önkormányzat megpróbálja 
járhatóvá tenni azokat az útszaka-
szokat, amelyek megrongálódtak, és 
azokat, amelyek nehezen járhatóak. 
Töltés került a Szászok utcájába, az 
utca belső felétől a falu között egé-
szen a kilyénfalvi templomig, a Fe-
nyés utcába. A mezei utakon is volt 
javítás: a Vargában, a Nyárasban, és 
Kilyénfalván a raktár épülete melletti 
útszakaszon. A munkálatokat a helyi 
önkormányzat gépe és a Carrion cég 
gépei végzik, az esetleges akadályok 
miatt türelmüket kérjük.

mellékutak  karbantartása 
Újfalu  területén

Deák Csaba
Egyed József, polgármester

PéldakéP az egyszerű embereknek
beszélgetés simon mártával

Jánossy Alíz
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az „ Ismerjük meg Erdély tör-
ténelmi  városait” című projek-
tünk  egy újabb állomásához 
érkezett. Július 19-én e lelkes 
tekerőpataki fiatalokból álló kis 
csapat Segesvár és nagyszeben 
városát látogatta meg.  Az első 
megálló Segesváron volt, ahol 
egy kis lépcsőzés után feljutot-
tunk a várba, ahonnan gyönyörű 
kilátás tárult elénk. Meglátogat-
tuk  Vártemplomot és a „kilátó” 
Óratornyot, amely múzeumként 
működik. Innen szinte az egész 
várost látni lehet. Ez után egy 
rövid körútra indultunk a várba: 
elsétáltunk még néhány őrtorony 
mellett, melyeken kis tábla jel-
zi, hogy a védelmére kijelölt céh 
nevét viseli, valamint néhány kö-
zépkori ruhába öltözött emberrel 
is találkoztunk. 

Segesvárról tovább indultuk 
Nagyszebenbe. Keresztes Kálmán 
idegenvezető várt ránk, hogy meg-
mutassa nekünk a város nevezetes-

ségeit. Körutunkat a sétáló utcában 
kezdtük, megnéztük a római katoli-
kus templomot, a Városházát, a Ta-
nács tornyot, átsétáltunk a „hazugok 
hídján”, megpihentünk a város főte-
rén, utána meg látogattuk a Brukent-
hal Palotában működő múzeumot. A 
körutunkat  a Kádár-, A Fazekasok-, 
és a Fegyverkovácsok tornya mel-
letti sétával fejeztük be. 

Mindannyiunk arcán az öröm és 
megelégedettség látszott. Nagyon 
jó hangulatban telt a nap, és ez se-

gített erősíteni és ápolni a fiatalok 
közti kapcsolatot. Valamint fontos 
információkkal gazdagodtunk a szé-
kely, a szász és a román nép törté-
nelmét és kultúráját tekintve. Ismét 
egy nagyon szép és tartalmas ki-
ránduláson vehettünk részt a Com-
munitas Alapítvány segítségével és 
támogatásával, amit ez úton is há-
lásan köszönünk. Reméljük, hogy 
lesz még lehetőségünk hasonló jó 
kirándulások és programok meg-
szervezésére!

ismerjük meg erDély tÖrténelmi városait

Gyulai Emilia

a gyergyóújfalvi 58-as számú 
Márton áron cserkészcsapat im-
máron 22. alkalommal rendezte 
meg hagyományos nyári nagytá-
borát. az idei tábor kissé rendha-
gyóra sikeredett, ugyanis a soron 
levő mozgótábor helyett ismétel-
ten a libáni cserkésztanya szol-
gált a tábor helyszínéül. azonban 
ez senkinek sem szegte kedvét, 
és július 25-én közel 30 cserkész 
és kiscserkész indult el táborozni. 

A tábor keretmeséjét ezúttal  
A dzsungel könyve szolgáltatta, és 
ebben a szellemben telt teljes tábori 
létünk. 

Az első napon a táborépítésé volt 
a főszerep, de nem csak, ugyanis 
már ekkor elkészültek az őrsi zász-
lók és indulók is. Este már a ha-
gyományokhoz híven fellobogott a 
tábortűz, és felcsendült a körülötte 
ülő cserkészek ajkáról az ének. 

Vasárnap reggel a tábori szoká-
sok szerint zajlott a nap egész kora 
délutánig, amikor is Tankó Géza 
plébános úr jóvoltából szentmisére 
gyűltünk össze. A cserkészek örö-
mére délután sor került a várva várt 
métázásra is. 

A hétfői nap izgalmasabbnak ígér-
kezett, mert a jelenlévők őrsönként 

kincsvadászatra indultak, és felfe-
dezték a környéket. A sikeres kincs-
vadászat után elsősegélynyújtást 
tanulhattak, majd egy kötélpályán a 
bátorságukat tehették próbára. 

A tábor negyedik napján a forgó 
színpad keretén belül énekeket, 
csomózást, sípjeleket, útjeleket, 
alakizást tanulhattak. Továbbá raj-
zolási tehetségüket is megmutat-
hatták cserkészeink, és ismételten 
tanújelét adhatták bátorságuknak a 
legkisebbek, akik számára egy kü-
lönleges meseerdővel készültek a 
nagyok.  

Szerdán a már hagyományosnak 
számító ördög-tói portyára került 
sor, ahol a számháború rejtelmeibe 
is beavatást nyertek legkisebbjeink. 

Csütörtökön az énektanulás és 
a játék került ismét a középpontba, 
de nem maradhatott el az akadály-
pálya sem, amely újabb kihívásokat 
és izgalmakat tartogatott mindenki 
számára.

Az esti tábortűz is számos meg-
lepetést tartogatott számunk-
ra és méltán állíthatjuk, hogy 
megkoronázta a táborban töltött 
napjainkat.

Az utolsó nap reggelén minden-
ki izgatottan várta a találkozást a 
szülőkkel, és lázas pakolás vette 

kezdetét. Azonban ezen a napon is 
sort kerítettünk egy kis énektanu-
lásra, hiszen meg kellett tanulni, át 
kellett ismételni a miseénekeket is. 
Mert hát ez a tábor már csak azért 
is rendhagyó volt, hiszen az utolsó 
napon is hálaadó szentmisére gyűl-
hettünk össze, amelyet Márton Ist-
ván plébános mutatott be. A szer-
tartás után 8 kiscserkész jelöltünk 
farkaskölyök nyakkendőt kapott ju-
talmul a táborban mutatott helytál-
lásukért. A zászlólevonást követően 
befejezettnek tekintődött a tábor, a 
sátrak lebontása után szépen el-
csendesedett az erdő és mindnyá-
jan hazaindultunk.

Összességében tehát azt mond-
hatjuk, hogy egy eseménydús és 
élményekben gazdag táborban ve-
hettünk részt, amelyért elsősorban 
a jó Istennek tartozunk köszönet-
tel. Ugyanakkor Elekes Zsuzsanna 
csapatparancsnoknak is köszöne-
tünket fejezzük ki, aki lehetővé tette 
számunkra a tábor megszervezé-
sét, és biztosította minden nap a 
finom ételeket. Nem utolsó sorban 
köszönetünket szeretnénk kifejezni 
a szülőknek, hogy elengedték 
gyerekeiket a táborba és minden 
résztvevőnek, akik hozzájárultak a 
tábor lebonyolításához. 

ha nyár, akkor Cserkésztáborel kell mennem a díjkiosztóra, így hát 
felkerekedtünk a kisebbik fiammal, 
és Budapestre utaztunk.

–  Milyen volt a díjkiosztó gála?
– Ötórás gyönyörű rendezvény 

volt elegáns hölgyekkel és urakkal, 
szép műsorral, amikor megérkez-
tünk, akkor lepődtem meg, hová is 
cseppentem be. 

–  Mikor tudta meg, hogy a díja-
zottak között van?

– Nagy meglepetésemre elsőnek 
szólítottak, így még viszonyítási ala-
pom sem volt, hogyan kellene visel-
kednem. Amikor hallottam a nevem 
és felmentem a színpadra éreztem, 
mégiscsak van értelme papírra vetni 
az én egyszerű gondolataimat is, hi-

szen vannak, akik ezt értékelik. 
– Hogyan viszonyult a szülőfa-

luja közössége a díjhoz, az elis-
meréshez? 

– Amolyan csodabogárként tekin-
tenek rám, furcsállják, hogy a köny-
veket bújom, van, aki gratulált, van, 
aki megjegyzéseket tesz. 

–  Honnan ered az írás utáni 
vonzódása, mivel kezdődött?

– Édesanyám írt nagyon szép la-
kodalmi rigmusokat, a faluban mai 
napig emlegetik, milyen szép lányki-
kérőket írt. Ha lehet örökölni a hajla-
mot az írásra, akkor tőle örököltem. 
Amúgy mindig is szerettem papírra 
vetni gondolataimat, de komolyab-
ban akkor kezdtem írni, miután a 

fiaim iskolások lettek. Ünnepélyre 
készültek és a János vitézt próbálták 
az iskolában, de a gyermekek unták, 
valami modernebbre vágytak. El-
mondták nekem, és írtam egy rövid 
jelenetet, amit megmutattam a ta-
nárnőjüknek, akinek annyira tetszett, 
hogy utána még felkért, hogy írjak 
más alkalmakra is. Aztán arra bíztat-
tak, hogy ezeket a rövid jeleneteket 
írjam meg könyvbe, így született a 
Popcorn Jani, vagy amit akartok… 
című könyvem.

Mik a további tervei?
Folytatni szeretném az írást, na-

gyon vágyom egy blogra, ahol meg-
oszthatom a gondolataim, illetve 
szeretnék írni egy családi regényt.

Sólyom Csilla
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Immár 25-dik alkalommal szer-
vezte meg a gyergyói Blues Ri-
ders motoros klub, július 17-18-án 
motoros hétvégéjét. az idén is az 
újfalvi kőbánya melletti Kőszikla 
panzió adott otthont a motorosok-
nak. Ez a motoros parti a tavalyi-
hoz hasonlóan csak egy kisebb 
motoros összejövetel volt, de 
azért környékbeli motorosokon 
kívül érkeztek hozzánk Székelyud-
varhelyről, Kézdivásárhelyről, Ko-
vásznáról, Borszékről, Magyaror-
szágról, még Suceaváról is. 

Pénteken a motorosok szemrevaló 
vasparipákkal gyönyörködtették az 
érdeklődőket, és megtörték a falu 
csendjét. Este két zenekar, a Kriti- kus nyolcad és a The Blast zeneka-

rok szórakoztatták a motorosokat 
és mindazokat, akik kilátogattak 
a találkozóra. Szombat délelőtt a 
motorozásé és a baráti találkozá-
soké volt a főszerep, aztán estére 
újra a zene került előtérbe. Szent-
jobbi Endre, a motoros klub veze-
tője megköszönte klubtársainak a 
25 év alatti tevékenységeiket, és 
mindazoknak, akik segítették a klub 
előrehaladását. A találkozó két kon-
certtel végződött, Az est fénypontja 
a magyarországi Zöldkereszt ze-
nekar volt, akik a magyar rockzene 
legismertebb dalait adták elő, ezzel 

köszöntve a negyedévszázados 
motoros klubbot. 

A motoros klub köszönetet sze-
retne mondani támogatóinak, akik 
lehetővé tették, hogy ez a hétvége 
létrejöjjön. Köszönet tehát a Willex 
Srl-nek, a Sólyom családnak a terü-
letért, Transport Csata Leventének, 
Rusz Gábornak, az újfalvi önkor-
mányzatnak, a Gál Forest, Trans-
metal, Carrion, Truck Serviz, Tibsil, 
Probusiness, Euro Powertec, Fapi-
com cégeknek, illetve Fülöp László 
Bágyának, Albert Attilának, Koszo-
rus Leventének, Dezső Pálnak és 
egy névtelen adományozónak. 
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Közel két éves előkészületek 
gyakorlati munkájához érkez-
tünk a megkorhadt, begombá-
sodott régi óvoda épületének, 
területének átformálására, át-
alakítására. 

Nagyon sok szervezési munka 
előzte meg a helyszíni felmérést 

az épület állapotáról, hasznavehe-
tőségéről a kellő szakemberekkel. 
Ezt követte a lebontási engedély 
kérelmezése, ami nem volt könnyű 
döntés egy tanintézmény épületé-
ről lévén szó. Végül belátást nyert 
a kérelem, engedélyezték az épü-
let lebontását, és így elkezdőd-
hetett a gyakorlati munka is. Volt 
ígéret a közösség részéről, hogy 

besegítenek a lebontásban, amit 
be is tartottak, szép számmal jöttek 
és tették a dolgukat. 

Ez úton is köszönöm az együtt-
működést és a hozzáállást. Követ-
kező fázis a tereprendezés, udva-
rátalakítás, amit követ egy játszóté-
répítés, ezzel szolgálva a gyerekek 
és az ifjúság játék és sport iránti 
vágyának kielégítését.

kaláka kilyénfalvánviii. kilyénfalvi falunap

Bálint Attila

kissé szerényebben, alacso-
nyabb költségű rendezvényekkel, 
csupán egy napra korlátozódva, 
de ebben az évben is megrende-
zésre került a kilyénfalvi falunap. 
Tartalmas ünnepe volt a falunak, 
melyről nem hiányoztak a már ha-
gyományosnak mondható esemé-
nyek sem, ugyanakkor újdonsá-
gok is voltak. A délelőtti ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszint-mé-
résen sokan részt vettek, kihasz-
nálva e lehetőséget. A szükséges 
eszközöket (tesztcsík, tűk) a szer-
vezők biztosították, a Caritas ott-
honi beteggondozói pedig önzet-
len munkájukkal segítettek.

Az búcsús szentmisét megelőző-
en került sor a Kilyénfalván született 
Balázs Antal Ivó testvér ferencrendi 
szerzetes emlékére állított oszlop 
megáldására, melyet Anaklét atya 
O.F.M. végzett, aki egyben az ünne-
pi szónok is volt. Ivó testvér életéről 
lapunk Hitélet rovatában bővebben 
olvashatnak.

A délutáni műsor néptánccal indult. 
A Tekerői Gyopárkák somogyi kari-
kázót és gyergyói táncokat mutattak 
be, a kilyénfalvi lányok (akik több év 
kihagyás után újra színpadra álltak) 
pedig sárközi karikázót táncoltak, 
míg a meglepetés-meghívott, Fákó 
Norbert, aki a Fölszállott a páva ver-
senyen is részt vett, gyergyói legé-
nyessel kápráztatta el a jelenlévőket. 
A néptáncelőadást követően Az én 
falum, Kilyénfalva rajz- és fotókiállítás 
megnyitójára és a beérkezett mun-
kák díjazására került sor. A rajzokat 
a kilyénfalvi és itt nyaraló gyermekek 
készítették (nagycsoport és I-IV. osz-
tályosok), míg a fotókat a tizenéves 
korosztály, akik 94 fényképet küldtek 
be elektronikus formátumban (Bálint 
Hanna, Bálint Hilda, Gál Sámuel, Gál 

Viola, Görbe Dániel, György Daniella, 
Kolozsi Előd, Kolozsi Gergő, Simon 
Edina, Szász Anett). A Bányász Eme-
rencia, Deák Csaba, Kelemen Ber-
nadett és Kolozsi Kilián által alkotott 
zsűri hosszas mérlegelés után hozta 
meg alaposan megindokolt döntését, 
az első három díj mellé még külön-
díjat is kiosztva. Az értékelés során 
szakmai tanácsokkal is ellátták a pá-
lyázókat.

A kisiskolások és óvodások szá-
mára bábszínházzal kedveskedtek a 
szervezők, a Furulyás Palkó című da-
rabot játszotta el Páll Ibolya bábmű-
vész, majd ezt követte Gergely Géza 
nyugalmazott pedagógus Nevetni jó! 
című könyvének jó hangulattal fűsze-
rezett bemutatója. 

Az est koncertekkel folytatódott, 
a Dreamland, majd Ráduly Botond 
(Manó) és a Muzikum együttes bizto-
sította a jó hangulatot.

Köszönet illeti mindazokat, akik 
munkájukkal, ötleteikkel, tanácsokkal, 
erkölcsi és anyagi támogatásukkal 
hozzájárultak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához, mindazokat, akik 
helytálltak és helytállnak a közösség 

érdekében! A rendezvény főtámo-
gatója Gyergyóújfalu Község Önkor-
mányzata volt. Támogatók: Csipke-
bogyó Kulturális Egyesület, Kilyénfal-
vi Közbirtokosság, Kolumbán Zoltán 
és György Gizella. 

Gál Katalin

Deák Csaba

Az én falum-Kilyénfalva, különdíj
                   fénykép: György Daniella

25-Dik blues riDers motoros találkozó
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Gyergyóújfalu 14 fős küldöttsé-
ge 2015. július 22-én hajnalban út-
nak indult, a felvidéki immár 3. éve 
a felvidéki testvértelepülésünk 
látogatására, nagymad község-
be. Nagymad Dunaszerdahelytől 
5 km-re délkeletre a Dunamen-
ti-síkságon a Csallóköz közepén 
fekszik és már a XIII. századtól lé-
teznek feljegyzések róla.

Vendéglátóink színes programmal 
készültek, annak érdekében, hogy 
látogatásunk felvidéken felejthetetlen 
maradjon. 

Csütörtök délelőtt a meseszép Po-
zsonyba látogattunk, ahol a hatalmas 
pozsonyi várat járhattuk körbe. A im-
pozáns épületegyüttes a Duna szintje 
felett 85 méter magas dombon áll. A 
várat többször átépítették, de a leg-
nagyobb változáson Mária Terézia 
uralkodása alatt ment át. A vár Koro-
na-tornyában őrizték a magyar királyi 
koronázási ékszereket. Legmaga-
sabb pontjából gyönyörű panoráma 
tárult elénk, hiszen az egész várost 
beláthattuk.

A várból átsétáltunk a Szent Márton 
székesegyházba, amelyet Koroná-
zási Templomnak is neveznek.  Po-
zsony legnagyobb, legrégebbi és leg-
kiépítettebb székesegyháza  1563 és 
1830 között a magyar királyok koro-
názó temploma volt. A pozsonyi szé-
kesegyházban koronázott 11 király és 
8 királyné között volt Mária Terézia is. 
A templom 85 méter magas tornyát 

1,57 méter magas és 300 kg-ot nyo-
mó szent korona aranyozott mása 
díszíti. Ebben a templomban találták 
meg egyik legrégibb írásos emlékün-
ket, a Halotti beszédet.

 A nagy melegben az óváros egyik 
sétáló utca hűvösében pihentünk, 
majd a Szlovák Nemzeti Színház előt-
ti téren szuveníreket vásárolhattunk. 
Délután a bősi vízi erőművet tekint-
hettük meg, melynek elsődleges ren-
deltetése, hogy a már több alakalom-
mal katasztrófába torkollott árvizek 
hatását visszaszorítsa. Ugyanakkor 
az erőmű biztosítja az ország éves 
elektromos energiafogyasztásának 
kb.8% -át. Mindezek mellett szabá-
lyozza a Duna medrét, és megfelelő 
feltételeket teremt a Duna belföldi del-
tájának védelméhez. A bősi erőmű jó 
példája annak is, hogy képes az em-
ber összeegyeztetni saját érdekeit a 
természet igényeivel.

Pénteken a „Fenntartható és ver-
senyképes európai idegenforgalom 
erősítése felé irányuló együttműkö-
dés” címen megrendezésre kerülő 
konferenciasorozaton vettünk részt.

Betekintést nyerhettünk a kárpátal-
jai Mezőgecse település mindennap-
jaiban. Örömmel hallgattuk, hogy a 
falusi turizmus kialakult és fejlődik, 
működik Mezőgecsén, ugyannak-
kor a Böllér Fesztivál, amelyet télen 
szerveznek immár nemzetközivé nőt-
te ki magát, és az Ukrán kormány is 
elismeri a nagyságát és a turisztikai 
fontosságát.  A vajdasági Kispiac is 
a gasztroturisztikai előnyeit dombo-
rította ki Mezőgecséhez hasonlóan. 

Egyed József Polgármester közsé-
günk turisztikai látvánnyosságait, ter-
mészeti kincseit és a sokak által köz-
kedvelt vadállományát mutatta be. 
Minden egyes település küldöttsége 
odaadással, operatívan vett részt a 
konferenciákon, ez által betekintést 
nyerhettünk a hasonló sorsban élők 
mindennapjaiba. Felemelő érzés volt 
részt venni ezen a rendezvényen.  
A konferencia után elhelyeztük 
koszorúnkat a Mátyás-szobor-
nál, majd ökumenikus istentiszte-
leten vettünk részt, ezt követően 
pedig állófogadásos díszvacso-
rával zárult a nap. 

Szombaton szabad program volt, 
mindenki a kedve szerint eldönthet-
te, hogy mivel tölti a napot. Volt, aki a 
Bicskás ételek főzőversenyen vettek 
részt, mások a Futamad szaldóver-
senyen mérték össze kitartásukat és 
gyorsaságukat. Volt, aki a kulturális 
programokat tekintette meg, vagy 
pedig dunaszerdahelyi városnézés, 
strandolás mellett döntött.

A 4 napos rendezvénysorozaton 
tartalmas és minőségi együttlétnek 
voltunk résztvevői, valamint felvidéki 
barátaink vendégszeretetének lehet-
tünk részesei. Az óriási hőség és a 
közel 800 km-es utazás ellenére is 
nagyon örültünk, hogy ott lehettünk, 
és hogy szívből fakadó baráti szere-
tettel fogadtak bennünket. Reméljük, 
hogy a település és a lakói között 
kötött barátság sosem halványul, és 
mindig örömmel látogatunk el majd 
egymáshoz.

az EGyIk egyesület egy önkén-
tes projektre szeretné felhívni a 
figyelmed:

a projekt paraméterei
Fogadó szervezet neve: Humán 

Erőforrásért Egyesület
Önkéntes periódus időtartama: 

12 hónap
Helyszín: Kiskunhalas Pici-Paci 

Porta, Magyarország;

külföldi önkéntesek létszáma:  
3 fő, 18-25 év közötti fiú

a projekt tartalma
Az önkéntesek saját kompetenciá-

ikhoz mérten fogják segíteni az egye-

Albert Katalin

látogatás nagymaDon
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sület mindennapi munkáját. Segíte-
nek rendezvényeink szervezésében 
és lebonyolításában, valamint tema-
tikus programok megtervezésében 
és megvalósításában iskolás-, illetve 
ifjúsági csoportok részére.

az önkéntes szerepe
A projektben 3, 18-25 év közötti fiú 

önkéntest várnak, akik kedvelik a ru-
rális körülményeket.

A három önkéntes három külön-
böző feladatkörrel fog rendelkezni. A 
sport területén dolgozó önkéntes fela-
data a sport által elősegíteni a fiatalok 
integrációját. A kreativitás területéért 
felelős önkéntes tematikus kézműves 
foglalkozások által igyekszik növelni 
a toleranciát és elfogadást az ifjúság 
körében, pl: romák európai integráci-

ója. A környezetvédelemmel foglalko-
zó önkéntes a  megújuló energiafor-
rások használatát, környezetvédelem 
fontosságát és az európai összefogás 
lényegét fogja tudatosítani az egye-
sülethez látogató csoportok számá-
ra. Ezenkívül segítenek információs 
anyagok-és előadások összeállításá-
ban, amelyek célja az Európai Unió s 
az Erasmus + program népszerűsíté-
se a helyi fiatalok körében.

Mit kap az önkéntes?
Az önkéntes fizetés nélkül dolgozik, 

munkájáért cserébe viszont szállást, 
ellátást, nyelvoktatást, személyes 
segítőket, és egy kisebb összegű 
zsebpénzt kap. Sőt, az utazásáról, a 
helyi közlekedéséről és biztosításá-
ról is gondoskodik a program. Túl a 

munkán, az önkénteskedés életre 
szóló élményeket, barátságokat, 
tapasztalatokat, életszemléletben 
bekövetkező változásokat okoz.

***
A bővebb információt kérhetsz az 

egyesület munkatársaitól:
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági 

Központért (EGYIK), 
www.ifikozpont.ro
ambrus Rita, EGYIK önkéntesko-

ordinátor,
E-mail: ambrusrita@gmail.com
Telefon: 0745-029107
A jelentkezési határidő: minél 

hamarabb, ehhez egy önéletrajzra 
és egy bemutatkozó (motivációs) le-
vélre van szükség, melyeket a fenteb-
bi emailcímre postázhatsz.

keDves ÖnkénteskeDni, tanulni vágyó fiatalok!

Folytatás az előző lapszámból.

Ivó testvér Máriát valóban gondvi-
selő égi anyának tartotta. Amint azt 
gyermekkori visszaemlékezésével 
kapcsolatban említettem, Szenétén 
a nevelőanyja egy színes Mária-kép 
előtt tanította imádkozni. Erről a kép-
ről, amely mindvégig itt volt Csíksom-
lyón az ágyával szemközi falon, a 
következőket jegyezte fel naplójában 
1976. március 8-án: „Valami nagyon 
szépet szeretnék írni arról a Madon-
na-képről, amely gyermekkoromban 
számomra az oltár volt, és amely 
előtt nevelőanyám imádkozni taní-
tott. Azért ezt a nevet adtam annak a 
képnek: SZENÉTEI JÓ MÁRIA. Sze-
nétei, mert így hívták azt a helyi kicsi 
patakot, ahol az a kép a szobának 
legszebb dísze volt… -A jó Mária- így 
oktatta az a jólelkű asszony,  - Anti, a 
Jó Mária nem hagy el, mert Ő minden 
árvát szeret… és amikor én már nem 
leszek, Ő lesz a te legjobb égi Anyád, 
aki gondot visel rád.”

Ez a tudat fokozatosan erősödött 

lelkében, és betegsége idején is 
mindig a kezében volt a rózsafüzér, 
a Szűzanya iránti bizalmának zálo-
gaként.

1928-ban, amikor Antal 10 éves 
volt, anyák napját ünnepelték Gyer-
gyókilyénfalván.  Amikor az énekek 
és szavalatok elhangzottak, minden 
gyermek át kellett hogy adja a ke-
zében lévő virágcsokrot. Antalunk a 
maga virágát a Mária oltárára tette 
le. Ezáltal külsőleg is megnyilvánult, 
hogy ő Mária fogadott gyermeke. 
1971. május 18-án, Somlyóra való lá-
togatásakor ezt írja naplójában: „Mi-
lyen nagy a Szűzanya jósága, sze-
retete, amely a lelkeket szeretetben 
összekovácsolja. Mintha nyitva állna 
itt az ég, hogy az Istent kereső lelkek 
vigasztalást találjanak… KÖSZÖ-
NÖM SZŰZANYÁM, HOGY ENGEM 
IS HÍVTÁL, HOGY SZEPLŐTELEN 
SZÍVED JÓSÁGÁBÓL NEKEM IS 
RÉSZT ADTÁL.”

Amikor a következőkben Ivó testvér 
apostolkodásáról beszélek, a Mária 
iránti bizalmát is idézem, mert látoga-

tóihoz intézett buzdításában mindig 
felhívta a figyelmet a Szűzanya köz-
vetítő jóságára.

Apostolkodása azért volt eredmé-
nyes, mert megélte az evangéliumi 
életmódot alázatosságban, szerény-
ségben, szeretetben. Mint minden 
emberben, benne is voltak emberi 
gyarlóságok, de igyekezett kivetkő-
zni belőlük. Egy ízben megbántotta 
elöljáróját, Szolán atyát. A folyosón 
találkozva térdre ereszkedve kért 
bocsánatot. Erre Szolán atya mellé-
je térdelt, átölelték egymást, s hulló 
könnyeik tanúsították, hogy helyre állt 
közöttük a béke.

Ivó testvér apostolkodása lelke mé-
lyéből fakadt. Ő azt igyekezett átad-
ni másoknak, ami a lelkét betöltötte: 
hitét, istenszeretetét. Apostolkodásá-
nak eszközei az imádság, a szóban 
és írásban való tanítás volt. Szóbeli 
tanításához szemléltető eszközként 
szentkép albumait és a Tóth Tihamér 
püspök ifjúsági könyveiből vett raj-
zokat használt. Ezekből a rajzokból 
Bodó Imre Január által felnagyított 

balázs antal ivó testvér
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1849. augusztus 13-án az arad 
megyei világosi vár alatti szőlősi 
mezőn, a Görgei Artúr vezette fel-
dunai hadsereg letette a fegyvert 
Rüdiger orosz lovassági tábor-
noknak. 

Miután augusztus 9-én Temesvár-
nál a magyar fősereg katasztrofális 
vereséget szenvedett Haynau tábor-
nagy hadaitól (Guyon tábornagy ezt 
irta levelében Kossuthnak: „a sereg 
teljesen szét van verve.”), a Görgei 
vezette feldunai hadsereg maradt 
az egyetlen harcképes haderő. Gör-
gei seregében 29-30.000 katonából 
körülbelül 5.000 fegyvertelen újonc 
volt. A tüzérségnek csekély lőszere, 
a gyalogságnak puskánként másfél 
tölténye volt. Ilyen feltételek mellett 
Görgei értelmetlennek látta folytatni 
a harcot.

Görgei seregén kívül ugyan még öt 
kisebb seregcsoportosulással szá-
molni lehetett, de ezek csak úgy tud-
tak volna egyesülni Görgei seregével, 
ha áttörik az ellenség gyűrűjét, ami 
akkor megvalósítatlannak bizonyult. 

Görgei augusztus 11-től Kossuth és 
a kormány bevonása után a legfőbb 
polgári és katonai hatalmat is átvette. 
Ő javasolja az oroszok előtti fegyver-
letételt, amit a haditanács el is fogad. 

Az oroszokkal többszöri próbálko-
zása ellenére is csupán a feltétel nél-
küli megadásról tudott megegyezni. 
Az oroszok világosan a tudtára adták 
a hadikövetek révén, hogy Oroszor-
szág „a békét helyre akarja állítani, 
de feltételeket nem engedélyez”; „s 
mint Ausztria szövetsége nem lép 
diplomáciai összeköttetésbe Magyar-
országgal.”

Görgei augusztus 11-én parancsba 
adta, hogy a csapatok másnap vonul-
janak Világosra. Rüdigerhez írt leve-
lében reményét fejezi ki, hogy a cár 

nagylelkűségből a volt császári és 
királyi tiszteket nem fogja bizonytalan 
sorsnak és az ellenség bosszúvágyá-
nak kiszolgáltatni. 

Miután Görgei tisztjei után a le-
génységgel is közölte a fegyverleté-
telt, a sereg a szőlősi síkra vonult. 13-
án Rüdiger tábornok fogadta Görgeit, 
együtt ellovagoltak a magyar csapa-
tok előtt, a katonák pedig megkezd-
ték a fegyverek letételét. A III. hadtest 
még utoljára megéljenezte a fővezért, 
ekkor Görgei lova nyakára borulva 
elsírta magát.

Másnap Rüdiger Görgeit az orosz 
főparancsnok, Paszkevics szállá-
sára kísértette, ahol szomorúan ér-
tesült, hogy csupán az ő életét ga-
rantálják az oroszok. A többi tisztet 
23-án átadták az osztrákoknak. 

Ma már tudjuk, ha Görgei az oszt-
rákoknak teszi le a fegyvert, azok 
gyorsított eljárással több száz volt 
császári és királyi tisztet kivégeztet-
tek volna. A megtorlás így sem ma-

radt el, de mire az oroszok átadták 
a magyar foglyokat, az osztrákok 
változtattak a megtorlás módszereit 
illetően.

Görgeit a fegyverletétel miatt soká-
ig árulónak bélyegezték meg. Nagy 
mértékben hozzájárult ehhez Kos-
suth emigrációban töltött vadászko-
dása. 1884-ben Klapka György és 
több száz honvédtiszt memorandu-
mot írt alá, hogy nem tekintik Görgeit 
árulónak.

Görgeit 1849 szeptemberében 
Ausztriába internálták, itt élt egé-
szen 1867 novemberéig szerény 
körülmények között. Magyarország-
ra költözése után sógornője Görgei 
Istvánné eszközölt ki Tisza Kálmán 
miniszterelnöktől évenkénti segélyt, 
amelyben már korábban több volt 
honvédtábornok részesült.

Görgei 1916-ban halt meg 98 éves 
korában. Időközben megváltozott a 
róla kialakult közvélemény, nem te-
kintenek rá árulóként.

Húszár Zoltán

HITÉLET MúlTIDéző

formában szintén albumot köttetett. 
Ez arról tanúskodik, hogy ismerte az 
akkori idők legjobb ifjúsági könyveit s 
valóban nagy sikerrel tanította.

Szóban és írásban való tanításá-
ról ezt írja naplójában: „Nagyon sze-
retnék egész életemben szerényen 
meghúzódni… mert így a jó Isten 
mindig olyan közel van. És ha 
mégis oly sokan felkeresnek, 
még akkor is szent magányban 
maradni és így átölelni őket az 
Úr Jézus szeretetében. Nap-
lójegyzeteimet elsősorban ön-
magamnak írtam, mert  - ma 
olvasva - visszatekintés az el-
múlt idők lelki élményeire, és 
azok most is lelkesítőleg hat-
nak rám. Azt szavakkal nem 
tudom leírni, hogy milyen cso-
dálatosan vezette életemet a 
jó Isten.  Ezenkívül mindig na-
gyon sok levelet írtam azoknak, akik 
hozzám tartoztak, akikkel az életem-
ben találkoztam, vagy akiket a jó Isten 
hozzám küldött.”

Hogyan írtam? 
„Egészen egyszerű szavakkal, 

mindig azzal a gondolattal, aho-
gyan a boldog emlékű Prohászka 
püspök úr tanította: »Ha csak egyet-
len jó érzést keltettünk is valakiben, 
higgyük, hogy ezzel is szebb lett a 
világ!« Ezért szívesen írtam levelet, 
mert meg voltam győződve, hogy 
lelkileg igen nagy örömöt szerzek 
ezzel.

Leveleimet mindig imádkozva ír-
tam, és különösen azokért, akiknek 
szántam, mert az Úr Jézus biztatott: 
Bármit. S van-e nagyobb kérés, mint 
szeretteink számára azt kérni, hogy 
Isten akarata valósuljon meg életük-
ben. A Szűzanya mindig velem volt 
és irányította egész életemet. Mert 
jaj, hova jutottam volna, mi lett volna 
velem, ha Ő nem marad mellettem 
minden lépésemben? Szűzanyám, 
köszönök neked mindent!”

Az úr Jézussal és a Szűzanyával 

a halhatatlan lelkekért. 
Talán ezekkel a szavakkal foglalha-

tom össze Ivó testvér naplójából vett 
részleteket. Ez volt apostolkodásá-
nak titka. Erről tanúskodik naplója 25. 
füzetében esztelneki bejegyzése is 
1988. május 9-én: „Az esztelneki élet 
lelki szabadság és kimondhatatlan 

boldogság. Mindentől és mindenkitől 
függetlenül, csak az Úr  Jézussal va-
gyok és örvendezem a Szűzanyával. 
Ma 55 éve, hogy a mikházi ferences 
kolostor kapuját átléptem… Istenem, 
milyen nagy ajándék volt számomra.

Ferenc bátyám, aki akkor lovasz-
szekéren elvitt, már meghalt, de Be-
márdin atya, aki fogadott, most is itt él 
és itt van. Áldását kérem… és köny-
nyes lett a szemem… Olyan sok idő 
és mindig a jó Isten szeretetében. A 
Szűzanya mindig velem volt. Nem 
lehet leírni, sem elmondani, milyen jó 
az Isten.”

Ezt az istenközelséget érezték, akik 
közelében éltek, akik lelki tanácsát 
hallották, vagy olvasták.

Az Esztelneken nyugdíjas korát 
megért Molnár Fülöp, a zárda egyko-
ri alkalmazottja ezt mondta róla: „Ez 
nem ember, ez angyal!”

Naplója 27. füzetének üres lapjai-
ra sokan bejegyezték gondolataikat 
azokról a lelki élményeikről, amelye-
ket a betegségben is apostolkodó Ivó 
testvérrel való beszélgetés bennük 
kiváltott.

Lukács atya bejegyzése 1994. júli-

us 9-én, amikor Ivó testvérnek a zár-
da kápolnájában – kérésére - feladta 
a szent-kenet szentségét: „ Addig is, 
míg jóságos mennyei Atyánk keblére 
ölel, vigyed a kereszted Jézussal ér-
tünk is, akiknek tovább kell vinnünk a 
mindennapok mind jobban nehezedő 
terhét!”

Az említett füzet utolsó esztel-
neki bejegyzése  1994. augusz-
tus 25-én: „Meglátogattuk Ivó 
testvért. ISTEN AJÁNDÉKA-
KÉNT HALLOTTUK BUZDÍTÓ 
SZAVAIT, betekintettünk a lát-
ható mögé, AZ IGAZI VALÓ-
SÁGBA.”

Fr. Szikszai Leopold O.F.M. és 
Juhász Tibor.

Úgy gondolom, hogy Ivó test-
vér a földi szenvedések hat éven 
keresztül, bűnbánó szellemmel 
vállalt keresztútjának végigjá-

rása után, betekintést nyert abba az 
igazi valóságba.

Naplójának első füzete 1939 de-
cemberében ezzel a mondattal kez-
dődik: „Az Isten akaratából katona 
vagyok. Nagyon nehéz, de úgy kell 
nekem.”

Mint Krisztus Egyházának hűséges 
katonája harcolta végig szerzetesi 
életét. Végülis győzelmesen fejezte 
be. Bénultan is hűséges maradt a 
győztes Krisztushoz. Erről vall utol-
só naplóbejegyzése 1994 húsvétján, 
április 13-i keltezéssel: „Az egész ke-
resztény világ örömmel énekli: Állel-
úja, Állelúja, Állelúja!

Örömmel a szívekbe, a keresztet 
viselő lelkekbe, a sebzett, bánatos 
keresztet viselő szívekbe. /Prohász-
ka/

EZ AZ IGAZI, MÉLY, BENSŐ 
ÖRÖM CSAK JÉZUSSAL LEHET!

Istenem, köszönöm a húsvéti lelki 
örömöt, köszönöm a Feltámadt Jé-
zus diadalmas győzelmét…

NINCS MITŐL FÉLNI! JÉZUS 
KRISZTUS LEGYŐZTE A HALÁLT!”

P. Balázs aba oFM 
Esztelnek, 2001.

a világosi fegyverletétel
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Remek eredményekkel zárták a 
Hargita megyei veterán atléták a jú-
lius 4-5-én Bukarestben rendezett 
országos bajnokságot. Harmincadik 
alkalommal rendezték immár meg a 
hazai Veterán (Masters) Atléták Or-
szágos Bajnokságát, amelynek hét-
végén a fővárosi Sötér-Balázs Jolán 
Stadion adott otthont. A viadalon ösz-
szesen 260 atléta szerepelt, közöttük 
voltak a Hargita megyei klubok és 
sportegyesületek leigazolt veteránjai 
is, akik összesen huszonnyolc érem-
mel tértek haza Bukarestből, többen 
is országos címet szerezve. A be-
nevezett veterán atléták szombaton 
kemény esőzések kíséretében -, va-
sárnap pedig szép időben jó körülmé-
nyek között versenyeztek. A szerve-
zést, rendezést illetően elmondható, 
hogy a szervezőbizottság mind job-

ban kitesz magáért, az informatika 
vívmányait mind szélesebb körben 
alkalmazza ezeken a versenyeken.   

A legjobban teljesítők nem ma-

radtak elismerés nélkül, az idén is 8 
veterán atlétának adtak át kiválósági 
diplomát, mellyel értékelték a hosszú 
évek során nyújtott remek teljesítmé-

augusztus elsejét 1992-ben 
nyilvánította az Egészségügyi 
Világszervezet a szoptatás világ-
napjává, első hetét pedig a Szop-
tatás Hetévé. nemzetközi szinten 
a WaBa, azaz a World alliance 
for Breastfeeding action globális 
hálózata támogatja és védelmezi 
az anyatejes táplálás jogát mind 
a nőkre, mind a kisgyermekekre 
nézve.

A napjainkban kisgyermeket nevelő 
édesanyák szülei még abban a kor-
ban hozták világra gyermeküket, ami-
kor a csecsemők ellátását, így a táp-

lálást is szigorú szabályok írták elő. A 
gyermeket születése után az újszü-
lött osztályon helyezték el, onnan a 
nővérek meghatározott időben vitték 
őket édesanyjukhoz. A szoptatás 
meghatározott időközönként történt, 
ha egyáltalán sikerült az éppen alvó, 
vagy a cukros vízzel jóllakott újszülöt-
tet megszoptatni. A ritka találkozások 
miatt a tejtermelés sem indulhatott 
be megfelelően, így a gyermekek 
gyakran szorultak kiegészítő táplá-
lásra. Nem csak a szoptatások gya-
korisága, de egy-egy alkalom hosz-
sza is megszabott ajánlások alapján 
történt, így megjelent a jól és rosszul 
szopó csecsemő fogalma. Az anya-
tej fontosságát már akkoriban is felis-

merték, azonban a szigorú szabályok 
mellett sok édesanya mégsem tudta 
szoptatni gyermekét.

Az anyatej összetétele és meny-
nyisége alkalmazkodik a baba igé-
nyeihez. Nincs „gyenge”, „híg” vagy 
„túl erős” anyatej. A szoptatás elején 
hígabb, tejcukorban gazdagabb, má-
sodik felében zsírdúsabb tejhez jut a 
csecsemő, így fél éves koráig más fo-
lyadékra, vagy táplálék kiegészítésre 
nincs szüksége. Az anyatej összeté-
tele a gyermek igényeihez alkalmaz-
kodva folyamatosan változik, a gyer-
mek fél éves kora körül, a mászás, a 
„mindent megkóstolás” időszakában 
megnő az immunfehérjék koncentrá-
ciója, és egészen a szoptatás végéig 

A Szivárvány és a Napsugár gyer-
meklapok  bélyeggyűjtői, a te-
kerőpataki III. és IV. osztály tanulói 
belépőt nyertek a kolozsvári botani-
kus kertbe. György Tünde és Fodor 
Annamária tanítónők kétnapos kirán-
dulást szerveztek Kolozsvárra, hogy 
minél több nevezetességet meg tud-
janak nézni a diákokkal június 19-én 
és 20-án.

A Napsugár Szerkesztőségében  
Zsigmond  Emese szerkesztőnő fo-
gadott, aki arra buzdította a tanuló-
kat, hogy többször kell beküldeni a 
megfejtéseket vagy a rajzokat, hogy 
megjelenjen a Napsugárban. A Bo-
tanikus kert egyedi élményt nyújtott a 
mediterrán növényekkel. A Házson-
gárdi temetőben meglátogattuk Kós 
Károly, Dsida Jenő, Reményik Sán-
dor és Apáczai Csere János sírját. 

Másnap Kolozsvár főterét néztük 
meg, látnivalók: Mátyás templom, 

Mátyás Emlékház, Református temp-
lom, Piarista templom és Ferences 
templom.

Ezúton is köszönjük a segítséget a 
Kolozsváron élő Bartalis Kata-Szilvi-

ának és férjének az ottlétünkkor nyúj-
tott támogatásért. 

A gyermekek szép élményekkel 
gazdagodva tértek haza a felejthetet-
len kirándulásról.

Fodor Annamária

Dr. Madarász Kelemen Enikő 
  családorvos

SULIVILáG  /  ÉP TESTBEn ... ÉP TESTBEn ...

kolozsvári kiránDulás

György Tünde, Fodor Annamária

a szoptatás világnapja

igen magas marad.
A szigorú szoptatási rend helyett 

ma már a baba igénye szerinti szop-
tatás javasolt. Így biztosítható a ki-
csi folyadék- és táplálékigényének 
fedezése. Az anyatej termelését a 
gyermek étvágya szabályozza. Igény 
szerinti szoptatás mellett működik a 
kereslet-kínálat elve, vagyis ha kevés 
az anyatej mennyisége, még több 
szoptatással serkentik a termelődé-
sét, míg egy idő után pontosan annyi 
anyatej termelődik, amennyire a ba-
bánknak szüksége van.

Az anyatejben a baba számára 
szükséges összes tápanyag megta-
lálható. Ha úgy érezik a kicsi szom-
jas, éhes, szoptassák gyakrabban. 
Ne vegyék el az értékes anyatej 
helyét más folyadékokkal! Mivel az 
anyatej könnyen emészthető a kicsi 
számára, a kizárólag anyatejjel táplált 
babák hamarabb megéhezhetnek, 
mint a tápszerrel táplált kicsik. Kivétel 
ez alól a nyári időszak vagy a beteg-

ség. Nagy melegben vagy láz esetén 
ugyanis szükség lehet kiegészítő fo-
lyadékpótlásra is.

A szoptatott gyermekek között rit-
kábban fordul elő felső légúti huru-
tos betegség és a hasmenés. Az 
allergia-megelőzésben is fontos sze-
repet játszik az anyatej: jelentősen 
csökkenti a csecsemőkori ekcéma, 
a tápszerek kiváltotta tejallergia gya-
koriságát és a csecsemő-kisdedkori 
asztmás jellegű nehézlégzés jelent-
kezését. Kutatások igazolják, hogy az 
anyatejjel táplált csecsemők körében 
felnőtt korban is kisebb a túlsúly, a 
szív-és érrendszeri betegségek és a 
cukorbetegség kockázata. Több éven 
át tartó kutatás eredménye alapján 
azok a gyerekek, akiket hosszabb 
ideig szoptat az édesanyjuk, és nem 
kapnak tápszert az anyatej mellé, 
jobb eredményeket értek el az intel-
ligencia-teszteken.

A korai és gyakori szoptatás az 
édesanya számára is előnyös: fo-

kozza a méhösszehúzódásokat, így 
segítve a méh eredeti állapotának 
mielőbbi elérését. A szoptatás védel-
met nyújt az emlő-, és petefészek da-
ganat ellen. Megfelelő étrend mellett 
a szoptatás segíthet a várandósság 
alatt felszedett plusz kilók leadásá-
ban is.

A kórházak többségében ma már 
elterjedt gyakorlat, hogy szülés után 
az újszülöttet az édesanya mellére 
helyezik. A kutatások szerint, akik 
szülés után közvetlenül, és azután is 
gyakran mellre tették újszülöttjüket, 
kevesebb problémájuk volt a szop-
tatással, és tovább is szoptattak. 
A szoptatás tehát nem csak a baba, 
de a mama egészségét is védi. Az 
anyatejes táplálás során számtalan 
buktatóval találkozhatnak, a sok ké-
retlen tanács hallatán pedig elbizony-
talanodhatnak. Ha kétségeik merül-
nek fel, ne adják fel, kérjék szoptatást 
támogató szakorvos, tanácsadó se-
gítségét!

a veterán atléták bajnoki érmei
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	 80 lej/tonna hulladékdíj - 
ennyit vetnének ki a gazdákra, 
már 2016 januárjától, ugyanak-
kor egy évvel később már 120 
lejre növelnék a szerves hulla-
dék lerakásának illetékét. Jövő 
évtől hulladéklerakási díjat szed-
ne a gazdáktól, gyáraktól, vala-
mint polgármesteri hivataloktól 
a román kormány, a tározókba 
szállított hulladék tonnája után 
80 lejt kellene fizetni, 2017-
től pedig 120 lejt. Ez az új adó 
egyelőre még csak közvitára bo-
csátott tervezet szintjén él, ami a 
2005/196-os számú sürgősségi 
kormányrendeletet egészítené 
ki. Ennek értelmében minden 
olyan vállalatnak vagy magán-
személynak, aki mezőgazdaság-
gal, állattenyésztéssel, feldolgo-
zással, előállítással vagy egyéb 
olyan tevékenységgel foglalko-
zik, amelyből szerves hulladék 
származik, illetve a háztartási 
hulladékot termelő polgármeste-
ri hivataloknak hulladéklerakási 
díjat kellene fizetniük jövő évtől.

	 A jogi személyiséggel 
működő mezőgazdászok minden 

elhasznált liter gázolaj után igé-
nyelhették a járulékadó visszaté-
rítését. A kérelmet a gazdáknak 
20 nap alatt kellett benyújtaniuk 
a Mezőgazdasági Kifizetési Ügy-
nökséghez. Aki még nem érte-
sült, jó ha tudja hogy  a kincstári 
számla megváltozott, és akinek 
50.70.33 számlája van, nyisson 
egy újat - 50.70.65, másképpen 
elveszítheti a támogatásra való 
jogosultságát.

	 A 145/2014es törvény a 
magánszemélyként gazdálko-
dókra új szabályokat ír elő, me-
lyek értelmében, amennyiben a 
saját gazdaságukban előállított 
terméket szeretnék értékesíteni, 
akkor egy “atestat de producător” 
(termelői igazolvány) tulajdono-
sai kell hogy legyenek, ugyanak-
kor egy „carnetul de comerciali-
zare” elnevezésű eladási tömbre 
is szükségük lesz, amely helyet-
tesíti a számlatömböt és minden 
eladásnál ebből a tömbből kell 
adniuk egy kitöltött lapot. A ter-
melői igazolvány tartalmazza a 
tuladonos nevét, az előállított 
termékek felsorolását, a meg-
művelt terület nagyságát és az 
állatlétszámot, melyet a gazda-
sági nyilvántartóba bejegyeztek 

a helyi polgármesteri hivatalnál. 
Az igazolvány egy évig érvényes 
es negyedévenként kell látta-
mozni a polgármesteri hivatal-
nál.  Az eladási tömböt is a helyi 
polgármesteri hivatalok adják ki, 
ugyanazon adatokat tartalmaz-
za, mint az igazolvány és minden 
eladásnál a termelő az első la-
pot a vásárlónak adja, a máso-
dik lapot megtartja magának, a 
harmadik lap pedig benne marad 
a tömbben. Amennyiben piacon 
értékesít, akkor egy külön lapra 
kell feltüntenti az eladott meny-
nyiségeket. Amikor a tömb be-
telt, legkésőbb 15 napon belül le 
kell adni a polgármesteri hivatal-
hoz. A törvény értelmében azok 
a személyek, akik nem tartják be 
az előírásokat és nem használ-
ják az eladási tömböt, 200-1000 
lejre bírságot kaphatnak. Ameny-
nyiben a termékek szállításánál 
nincs kitöltve a megfelelő oldal, 
3 000 - 4 000 lej a bírság. Ameny-
nyiben lejárt az igazolvány, és 
így értékesítenek, a bírság 15 
000 - 22 500 lej. Ugyanakkor, ha 
olyan terméket értékesítenek, 
amelyik nincs feltüntetve a saját 
termékek listáján, a büntetés 7 
500 - 15 000 lej.
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nyüket. Továbbá a dobogós helyezettek 
érmeket kaptak, míg a különböző ver-
senyszámok első helyezettjei országos 
bajnoki mezt ölthettek magukra.

A versenyen a gyergyói régiót idén is 
Molnár János képviselte. A ProTekerő-
patak Egyesület színeiben verseny-
ző atléta a 60-64 éves korosztályban 
aranyérmet nyert: 100 méteres gátfu-
tásban, 300 méteres gátfutásban. Két 
további versenyszámban, azaz a 200 
méteres síkfutásban és a 400 méteres 

síkfutásban ezüstérmes lett. Gratulá-
lunk eredményeihez!

A Csíkszeredai Kárpátok Sport-
klub versenyzői is elismerést érdemel-
nek.

A hazai veterán atléták következő 
megmérettetése a Szalonikiben (Gö-
rögország) tartandó Balkán-bajnokság 
lesz szeptember 18-20 között,  valamint 
a következő erőpróba a lyoni (Francia-
ország) világbajnokság, erre augusztus 
4-16 között kerül majd sor.

Lassan vége a nyári szünetnek, a 
bőséges szabadidőnek, a hosszú 
alvásoknak és a tanulásmentes na-
poknak. Itt van az ősz, és vele együtt 
az iskolakezdés az őszirózsa illatú 
reggelekkel, új elhatározásokkal, új 
és régi barátságokkal, új és régi pe-
dagógusokkal. Mindannyiótokban 
ezernyi kérdés keresheti a választ, 
melyeket a tanév első napjaiban 
meg is kaptok. 

Mit is tehetnétek, hogy jól induljon 
számotokra az új tanév? 

A legfontosabb, hogy alaposan pi-
henjétek ki magatokat! Az éjszakai 
kései lefekvések, zenehallgatások, bu-
lizások helyét lassan váltsa fel az egyre 
korábbi időpontban történő lefekvés! 
Napról-napra 10-20 perccel hozzátok 
korábbra a lefekvés idejét, mígnem az 
iskolakezdés napjáig eléritek az ideális 
lefekvési időt. Melyik ez az óra? Ahhoz, 
hogy kellően kipihenjétek magatokat, 
érdemes időben lefeküdni, vagyis leg-
később 21 órakor. Miért? A szerveze-
teteknek biológiailag meghatározott 
szükségletei vannak, amelyeket nem 
lehet csak úgy elhallgattatni. Korosz-
tálytól függően érdemes kialudni az 
ajánlott óramennyiséget, még akkor is, 
ha úgy tűnik, túl sok. Külön figyelmet 
érdemelnek a serdülők, akik életkori 
sajátosságaikból adódóan, természet-

szerűen sok alvást igényelnek. Lusta-
ságuk biológiailag meghatározott, és 
természetes, hogy mindig álmosak, 
fáradtak, lassúak korábbi önmagukhoz 
képest. Ez a tény sok szülőt, pedagó-
gust megijeszt, azt gondolhatják (mert 
úgy is tűnik), hogy valami nagy baj van 
az addig tűzrőlpattant, gyorsgondolko-
dású gyerekkel. Valóban nehéz elfo-
gadni a változást, de, ha sikerül ezt az 
időszakot átvészelni, látható lesz a po-
zitív változás. 

Ugyanakkor azért is fontos a lefekvés 
korainak tűnő időpontja, mert az éjfél 
előtti alvás a legpihentetőbb. Sajnos a 
technika bizonyos vívmányai hozzáse-
gítettek ahhoz, hogy emberként, ezeket 
használva, meghazudtoljuk biológiai 
lényünk működését. Biológiai óránk 
a természettel való együttélésre van 
programozva. Nemigen vesz tudomást 
arról, hogy az elektromos áram birtok-
lásának következtében már nem kell „a 
tyúkokkal lefeküdnünk”. De ezen ön-
becsapásért sokszor kemény árat fizet 
szervezetünk, amelyet nem lehet bün-
tetés nélkül kizsákmányolni! 

Ha sikerül alvásprogramotokat az is-
kolai időszakra beállítani (lefekvés 21 
órakor, felkelés 6-7 óra között) és ki-
pihenni magatokat, akkor már a tárgyi 
feltételeket kell tudatosan megteremt-
sétek. Nézzétek át megmaradt eszkö-
zeiteket, mi használható (ceruza, radír, 
toll, színes ceruzák, vonalzók, füzet- és 

„De nehéz az iskolatáska”…

könyvborítók, festékek, tornacipők, 
rövidnadrágok stb.) és mi nem az új 
tanévben. Pótoljátok a hiányzó esz-
közöket! Egyszerű, ha listát írtok, így 
nem vesztek meg mást, csak azt, 
amire valóban szükségetek van.  Ér-
demes egy pillantást vetni a ruhaállo-
mányotokra is. Fájdalmas, ha az első 
tornaórán derül ki, hogy bizony szűk 
a kedvenc tornanadrág, vagy szorít 
a kedvenc topánka, bokáig ér a ked-

venc nadrág, amelyben a tanévnyitó-
ra szerettetek volna menni. A kisebb 
szakadásokat, hibákat magatok is 
megjavíthatjátok, esetleg feldobhat-
játok megunt pólóitokat egy kis text-
ilfestékkel. Ha szükséges, kérd szü-
leid segítségét, de ne várd el, hogy 
mindent készen elédbe tegyenek. 

Nos, a végére hagytam, de talán a 
legfontosabb, a jó hangulat, amellyel 
az új tanévet várod. Ne hagyd ma-

gad lelombozódni az előre elképzelt 
nehézségek miatt! Pozitív elvárá-
sokkal és hozzáállással sokkal jobb 
eredményeket érhetsz el, mint szo-
rongva, riadtan. Egy bölcs mondás 
szerint mindent a maga idejében kell 
tenni, nem előtte, nem utána, ponto-
san akkor, amikor kell!

Mindannyiótoknak sikerekben, él-
ményekben, tapasztalatokban gaz-
dag tanévet kívánok! 

Gál Katalin

mi vár még a mezőgazdászokra...?

Dr. Horváth Nina állatorvos
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Szeptemberrel beköszönt a nap-
tári ősz. Ebben az időszakban 
bőven lehet kapni a piacokon 
zöldséget, gyümölcsöt. Használ-
juk ki, tegyünk el belőlük a hideg 
téli napokra is. Éppen ezért né-
hány receptet ajánlok Önöknek 
télire, amelyeket angi annamá-
ria szomszédasszonyomtól kap-
tam és amelyek nem szokványos 
„kencék” nálunk, de előételként, 
vagy reggelire- vacsorára, vagy 
az iskolába siető gyerekeink tíz-
órais dobozába is változatos fi-
nomságok. 

Padlizsánsaláta kápiával

Hozzávalók: 10 kg kápia, 10 kg pa-
radicsom, 500 ml ecet, 500 g cu-
kor, 1 l olaj, 2 kanás só, babérlevél, 
bors. Megsütjük és megpucoljuk 
a padlizsánt és a kápiát. Laskára 
vágjuk a paprikát, vékony csíkok-
ra a padlizsánt, összekavarjuk és 
hozzátesszük a többi hozzáva-
lót. Üvegekbe tesszük, 30 percet 
dunsztoljuk ¾-ig vízzel feltöltött lá-
basban.

Lecsó télire

Hozzávalók: 2 kg paradicsom, 2 kg 
gogos, 2 kg kápia, 2 kg hagyma, 1 
kg murok, 2 borkán gomba (de friss 

hirippel, vagy bármilyen erdei gom-
bával még finomabb), 1 l olaj, 10 
kanál rizs, só, bors.

A paradicsomot, gogost, kápiát 
4-be vágjuk, a hagymát megdinsz-
teljük és hozzátöltünk 150 ml vizet. 
A murkot is megdinszteljük külön 
lábasban, a gombát megpároljuk, 
hozzátöltünk 200 ml vizet. A rizset 
félkészre pároljuk, majd mindent 

összevegyítünk egy nagy lábas-
ban. Sózzuk, borsozzuk, össze-
főzzük, forrón üvegekbe merjük és 
száraz dunsztba tesszük. Akinek a 
zakuszka sem áll el tartósítószer 
nélkül, az tegyen bele egy kis szali-
cilt, amúgy én nem szoktam.

Ciacio

Hozzávalók: 3 kg zöldparadicsom, 
2 kg paprika, 2 kg gogos, 1 kg mu-
rok, 1 kg hagyma, 2 l víz, 2 deci 
ecet, 1 borospohár cukor, só, bors, 
babérlevél.

A zöldségeket ledaráljuk, a vízzel 
odatesszük főni, majd beletesszük 
a többi hozzávalót. Mikor meg-
főtt, üvegekbe merjük és száraz-
dunsztba tesszük.  Használásakor 
1 üveghez reszelünk 2 főtt tojást, 
2 főtt krumplit és majonézet keve-
rünk hozzá. Nagyon finom, a gye-
rekek is szeretik.
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télire eltett finomságok
Czirják Kinga


