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Határozatok
Augusztus  27-én a munkaterv 

szerinti ülésen a következő hatá-
rozatok születtek

44. számú Határozat az üléselnök 
megválasztására a 2015 augusztus 
27-i ülésre.

45. számú Határozat Gyergyóújfa-
lu Községnek a Nemzeti Elektronikus 
Fizetési Rendszerbe való beiktatá-
sára, a helyi adók és illetékek online, 
bankkártyával történő kifi zetésére

46. számú Határozat Gyergyóúj-
falu Község felvállalásáról, a Nemzeti 
Elektronikus Fizetési Rendszerben 

online, bankkártyával történő helyi 
adók és illetékek átutalása utáni juta-
lékok kifi zetéséről, a kifi zetést elfoga-
dó szolgáltató jóváhagyása után.

47. számú Határozat a polgár-
mester szakapparátusában a köz-
tisztviselői állások betöltési tervének 
elfogadására a 2016-ös évre

48. számú Határozat a 2015-ös 
helyi költségvetés módosításának a 
jóváhagyásáról.

 49. számú Határozat a háztartási 
hulladék szállítási díjának megállapí-
tásának Gyergyóújfalu Község terü-
letén.

50. Határozat a „Gyergyóújfalvi 
Elekes Vencel Általános Iskolához 
tartozó Régi iskola épületének reha-
bilitációja és felújítása” megnevezésű 
beruházás gazdasági és technikai 
mutatóinak korszerűsítésére

51. számú Határozat a 40/2015-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 biztosítá-
sára Határozat módosítására

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

Kilyénfalva, tűzoltóparancsnok: Kolozsi Géza, Tel.: 0745–072.394
Tekerőpatak, tűzoltóparancsnok: Gáll István, Tel.: 0731–031.073

Bizonyára ismerik, és sokan né-
zik is az MTVA népzenei és nép-
táncos tehetségkutató műsorát.  
2015 a gyermekeké!- hirdették. A 
FÖLSZÁLLOTT A PÁVA tehetség-
kutató műsorának harmadik éva-
dában több mint kétezer 6 és 14 
év közötti ifjú tehetség állt a sza-
kmai zsűri elé. Szeptember 4-től 
nyolc pénteken át, 21:30-tól a 
Duna TV sugározza a nyári terüle-
ti válogatásokról készült fi lmeket, 
melyek végén az is kiderül, hogy 
kik jutottak el a nyári balatoni Pá-
va-táborba, azaz mely 48 produ-
kcióval találkozunk majd az élő 
adásokban. 

Itt láthatjuk többek között Fákó 
Norbi produkcióját is, aki (fi gyelem!) 
egyes-egyedül képviselte az egész 

Gyergyó- medencét. A Katorzsa 
táncegyüttesnél táncol már 3 éve, 
és táncoktatója, a szárhegyi szár-
mazású Danguly Ervin nevezte be 
ebbe a műsorba. Norbit kérdeztem a 
részletekről.

Hogy történt ez a benevezés?
Norbi: - Egy videófelvételt kellett 

beküldeni, melyen felcsíki és orosz 
zsukát jártam. A videót a szárhe-
gyi Czika zenekarral vettük fel, ott a 
táncteremben.

És mi történt ezután?
Norbi:- A zsűri megnézte a videót, 

és meghívtak a gyimesközéploki vá-
logatásra, ami június 5- én volt.

Ki kísért el, ki volt a lelki támo-
gatód, volt-e benned drukk?

Norbi:- Nem, nem féltem, édes-

FÁKÓ NORBERT KÉPVISELTE ÚJFALUT 
A FÖLSZÁLLOTT A PÁVÁBAN

Czirják Kinga
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anyám, a testvérem és Deák Laci 
tánctanárom kísért el.

Mit adtál elő Gyimesben?
Norbi: - Gyergyói verbunkot táncol-

tam.

Ott rögtön zsűriztek, megkap-
tad a jegyeket, vagy csak később 
tudtad meg az eredményt?

Norbi:- Augusztus elején mondták 
meg, hogy továbbjutottam-e, vagy 
sem, ott megnéztek, videófelvételen 
újra nézték, és csak azután döntöt-
tek. Sajnos nem sikerült bejutnom a 
nyári balatoni táborba.

Tényleg te voltál az egyedüli 
gyergyói? Ismertél még valakit, 
vagy megismerkedtél ott valaki-
vel?

Norbi:- 37 énekes jelentkezett és 
15 táncos, vagy tánccsoport, és 
csak én voltam innen, de megismer-

kedtem egy domokosival is.

Köszönöm neked, Norbi, 
hogy szántál ránk 
egy kis időt, és meg-
osztottad velünk 
élményeidet, mi gra-
tulálunk neked, és 
büszkék vagyunk 
arra, hogy képvisel-
ted községünket. 
Sok sikert kívánok neked to-
vábbra is, és izgatottan vár-
juk már a péntekeket, hogy a 
gyimesi előválogatásokkor ké-
szült videókban hátha viszont-
láthatunk téged is!

Végül egy idézettel zárnám sorai-
mat, melyet a műsor hivatalos web-
oldalán olvastam. Az idézet Berecz 
Istvántól származik, aki az első évad 
kategória-győztese volt.

„Gyimesbe érkezésünk napján volt 
95 éve, hogy országunkat felszab-

dalták. Ennek az évfordulónak a 
tükrében nézve különösen szép ün-
nepre sikerült az erdélyi páva-selej-
tezők két fordulója. Ragyogó szemű 
erdélyi gyerekek: moldvai és gyimesi 
csángók, mezőségi, kalotaszegi, és 
partiumi ifjú tehetségek bizonyítot-
ták, hogy ismét éledezőben a hagyo-
mányos kultúra.”

CIVIL FÓRUM

Szép feladattal bízott meg 
minket a kilyénfalvi plébános 
úr: egy több mint háromszáz 
éves kőkereszt javításával. 
Nagyon örültem a felkérés-
nek, mert Szentmiklós felé jár-
va mindig a szemembe akadt, 
és már régóta terveztem, 
hogy felajánlom a kereszt he-
lyreállítását. A töréseket, re-
pedéseket elsősorban a hozzá 
nem értés okozta.

Előttünk már dolgozott valaki 
vele, akit biztosan jó szándék ve-
zérelt, viszont a beavatkozással 
pont az ellenkezőjét érte el. Elő-
ször is tudni kell, hogy nagyon 
gyakran használtak vascsapot 
két kő összeillesztésénél, hogy 
idő multával se csússzanak el 

„A KŐ MARAD”

Sólyom Csaba
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a felületek egymástól. A vassal 
az a baj, hogy idővel oxidálódik, 
megrozsdázik, megnő a térfoga-
ta és elkezdi feszíteni a követ. A 
téli fagy meg csak ráadás erre, 
és meg is van az eredmény.

Egy kisebb méretű vascsap-
pal nincsen gond, mert általában 
nem elég nagy ahhoz, hogy a kö-
vet szétnyomja, viszont esetünk-
ben az indokolatlanul hatalmas 
csap éppen ezt tette. Ahhoz, 
hogy beleférjen egy ekkora vas, 
ugyebár egy jó nagy lyukat is kell 
fúrni, ami ha nem megfelelően 
van kifúrva, gyakran hajszálre-
pedéseket okoz a puha termés-
kőben. A furat ráadásul nem 
a kereszt síkjára merőlegesen 

történt, úgyhogy szinte garantált 
volt a végeredmény.  Ilyen ese-
tekben csak réz- vagy inoxcsa-
pokat szabadna használni a fent 
említett problémák elkerülése 
végett. 

Továbbá jó lenne tudni, hogy 
egy műemléknél nem etikus a 
kő szilárdságánál keményebb ra-
gasztóanyagokat használni, hogy 
ha idővel még valaki javítani sze-
retné vagy akár elköltöztetni, ak-
kor a szétszedése ne rongálja a 
követ fölöslegesen. Esetünkben 
a cement magában volt bekavar-
va, és azzal volt beleragasztva a 
kereszt a helyére. Nem kis fejtö-
rést okozott a szétszedése, hogy 
a lehető legkevesebb kárt okoz-

zuk. A ragasztóanyag is csak a 
két kő találkozási pontjánál kell 
hogy látsszon, és nem kellene 
feltétlenül összekenni vele az 
egész követ.

Fontos lenne, hogy csak alá-
zattal nyúljunk az ilyen régi dol-
gokhoz, és őseink épített örök-
ségének javítását bízzuk értő ke-
zekre. Ha valaki nem tudja, hogy 
kihez forduljon ilyen esetben, 
legegyszerűbb, ha megkérdez 
egy építészt, aki biztosan tud 
ajánlani egy szakembert, akár 
fáról, akár kőről vagy vakolatról 
legyen szó, és ne bízza egy „jó 
munkás emberre” a műemlékek 
helyreállítását.
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Az idei szárazság nem igazán 
kedvezett a gazdálkodóknak, sok 
bosszúságot okozott, és sajnos 
a nagy melegekre megérkező 
nagyidő sem egy Újfalvi család 
számára hozott katasztrófát. 

Augusztus 17-én délután 4 óra 
előtt pár perccel érkezett a riasztás 
a helyi tűzoltókhoz, hogy a közelben 
belecsapott a villám egy gazdasági 
épületbe. Kiérkezésünkkor sajnos 
már a szomszédos épületre is átter-
jedt a tűz, amelynek oltását azonnal 
megkezdtük. A villámcsapott épüle-
ten sajnos már nem lehetett segíteni, 
viszont a szomszéd épületet sikerült 
megmenteni. Segítségünkre voltak a 
kilyénfalvi tűzoltók, a hivatásos tűzol-
tók, és az összegyűlt szomszédok, 
falustársak. Estére már a maradék 
romok nagy részét is sikerült eltaka-
rítani. 

Nem sokáig volt nyugalmunk, egy 
hónapra rá, szeptember 16-án este 

újra háztűzhöz riasztottak este fél 
kilenckor, ahol a gyors beavatkozás-
nak köszönhetően sikerült a tüzet 
megfékezni. Egy gáztűzhely okozott 
tüzet, egy nyári konyha belsejében 
tett jelentősebb károkat, viszont az 
egybeépített lakóházra már nem tu-
dott átterjedni. Az oltást a hivatásos 
tűzoltókkal közösen végeztük. Az 
idén ez már a harmadik épülettüzünk 

volt, amely során sikeresen tudtunk 
segítséget nyújtani. 

Itt van az ősz újra, a betakarítások 
ideje, és felhívjuk a lakosság fi gyel-
mét, hogy ne gyújtsák meg a száraz 
aljnövényzetet. Ne okozzunk egy-
másnak kárt és saját részünkre bajt! 
Ezek a tüzelések szigorúan tilosak 
és jogi következményeket vonhatnak 
maguk után. 

TŰZKÁROK ÚJFALUBAN
Deák Csaba

Csíksomlyóra zarándokolt szep-
tember 12-én, Szűz Mária neve 
napján, egy busznyi kilyénfalvi 
személy, akikhez csatlakozott né-
hány tekerőpataki és csomafalvi 
résztvevő is. Fejér Lajos plébános 
vezetésével a hívek résztvettek 
a búcsús szentmisén,  melyet 
Ft. Tamás József püspök celeb-
rált, majd megtekintették A csík-
somlyói Mária-szobor  500 éve 
kiállítást a Mikó-várban. A tárlat-
vezetéssel egybekötött látogatás 
felemelő élményt nyújtott minden 
résztvevőnek, akik ez úton is kö-
szönik a szervezést Fejér Lajos 
plébánosnak.

ZARÁNDOKLAT CSÍKSOMLYÓRA

Gál Katalin
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Varga Gabriella megkezdte 
ausztriai szórványszolgálatát 
Petőfi  Sándor-ösztöndíjasként

A 2013-ban elindított, a világban 
szétszóródott magyaroknak öna-
zonosságtudat, nyelvismeret és az 
anyaországgal való kapcsolat épí-
tése terén hathatós segítséget felkí-
náló, nagysikerű Kőrösi Cso-
ma Sándor Program kiterjesz-
tése mellett és annak mintá-
jára Magyarország Kormánya 
ebben az évben megalapozta 
és útjára bocsátotta a Petőfi  
Sándor Programot is. Utóbbi 
az egykori Osztrák-Magyar 
Monarchia területére terjed ki, 
és összesen kilenchónapnyi, 
a nemzetépítés folyamatához 
illeszkedő szolgálatot kíván 
ösztöndíjasaitól. A mindez 
ideig példa nélküli és a nemzet 
újjászületése felé vezető úton 
minden bizonnyal mérföld-
kőnek számító Programban 
Varga Gabriella író-újságíró is 
részt vesz.

– Önt Székelyföldön el-
sősorban könyvszerző- és 
szerkesztőként, újságíró-
ként, a Jakab Antal Keresz-
tény Kör egyik alapítója- és ve-
zetőjeként ismerjük, hiszen ilyen 
minőségeiben rendszeresen 
visszatér szűkebb szülőföldjére. 
Mióta él Magyarországon és ho-
gyan bontakozott ki a kapcsolata 
az onnan nézve külhoni területek-
kel?

– Huszonkilenc évvel ezelőtt, még 
a régi rendszerben kerültem Erdély-
ből Budapestre, azóta megboldo-
gult édesanyám második házassá-
ga révén. Tizennyolc éves voltam 

akkor. Nem túlzás: már a kiköltözé-
sünk másnapján azon kezdtem el 
törni a fejemet, hogy mivel bizonyít-
hatom be az otthon maradottaknak, 
hogy nem hagytam cserben őket, 
hogy továbbra is ők a legfontosab-
bak számomra. Ebből az érzelem- 
és szemléletvilágból nőtt ki nagyon 
gyorsan a többi elcsatolt terület fel-
fedezése és egybenlátása bennem, 
s ettől kezdve a saját „nemzetpo-

litikám” nagyon határozott jegye-
ket mutatott. Kezdetben pop-rock 
magazinok cikkszerzőjeként és 
rock-klubok vezetőjeként Felvidék-
kel kerültem közelebbi kapcsolat-
ba, majd legkedvesebb prózaíróm, 
Illés Sándor személye és többször 
újraolvasott mintegy harminc köte-
te fűzte egészen szorosra a szálat 
köztem és szülőfaluja, a délvidéki 
Temerin között. A gyászos 2004. 
december ötödike után pedig egy-
re az foglalkoztatott, vajon mit te-

hetnék én a lelkükben megsebzett 
külhoni magyarokért. Így jött létre 
2005-ben magyarországi könyvki-
adók és kortárs írók felajánlásából 
a kárpátaljai Tiszaújlakon a világ 
első, magyar nyelvű dedikált iskola-
könyvtára és kezdődött el ezzel az 
a nagyszabású könyvtáralapítási te-
vékenységem, amellyel valamennyi 
elcsatolt területre eljutottam. Köz-
ben egyre több író és költő kért fel 

Magyarországon a könyve 
szerkesztésére, 2006-ban 
pedig a magam első önálló 
(interjúválogatás-) kötete is 
megjelent.

– Meglehetősen széles 
érdeklődési irányt mutat 
mindaz, amit eddig fel-
sorolt: rockzene, iroda-
lom, közélet… Tollforga-
tóként miként vezette ez 
az út a (római) katolikus 
egyház közelébe?

– Jakab Antal néhai gyu-
lafehérvári püspök unoka-
húgaként ez másként nem 
is történhetett, persze eh-
hez szükség volt a Gond-
viselés közbenjárására: 
2007. elején megismer-
kedtem Vencser László 
erkölcsteológus-profesz-
szorral, aki rögtön felkért a 
hatvanadik születésnapja 

alkalmára tervezett, addigi életútját 
összefoglaló könyv megírására. Az 
Itthon és otthon című kötet megjele-
nése óta eltelt nyolc esztendő alatt 
közös szerkesztésünkben tizeny-
nyolc könyv látott napvilágot, ame-
lyekhez kapcsolódóan világszerte 
több mint kétszáz programot szer-
veztünk és tartottunk. Jakab Antal 
püspök életútjának, munkásságá-
nak kutatása, szellemi örökségének 
közkinccsé tétele mellett nagyon 
fontosnak tartjuk az erdélyi egyházi 

„A SORS TERET NYITOTT NEKEM”

Fotó: Tóth Balázs

Bokodi Irén
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közelmúlt nagyjainak emléke ápo-
lását, ébrentartását.

– Jelenleg mi áll a Jakab Antal 
Keresztény Kör tevékenységé-
nek középpontjában?

–  Nagyon nagy fába vágtuk a 
fejszénket: Jakab Antal püspök 
szentbeszédeit szándékozunk 
közreadni. Már hónapokkal ezelőtt 
megkezdtük az írógéppel írt pré-
dikációk számítógépbe rögzítését, 
és reményeink szerint 2016 nya-
rán átnyújthatjuk az érdeklődők-
nek a gyűjteményt könyv alakban. 
Ameddig ez a munka tart, rendez-
vények szervezését nem tervez-
zük.

– Mindeközben hogyan lett a 
Petőfi  Sándor Program ösztön-
díjasa?

– Amikor 2015. március végén a 
Nemzeti Regiszter honlapján elol-
vastam a pályázati kiírást, az volt 
az érzésem, hogy ezt nekem írták 
ki, két okból: egyrészt a szolgálat 
olyan magyarok lakta területekre 
irányul, amelyeken a már említett 
önkéntes vállalásaimból fakadóan 
évek óta jelen vagyok, másrészt a 
Miniszterelnökség részéről elvárt 
tevékenység típusa, jellege s fő-
ként célja is tökéletesen megegye-
zik azzal, amit eddig személyes 
indíttatásból, érdeklődésből és 
elköteleződésből végeztem. Leg-
nagyobb örömömre a benyújtott 
pályázatom és a személyes meg-
hallgatásom alapján a bizottság 
alkalmasnak talált a feladatra.

– A Kőrösi Csoma Sándor 
Program 2013-ban indult, ak-
kor 48 ösztöndíjas utazott 16 
országba, majd a nagy sikerre 
való tekintettel Magyarország 
Kormánya 2014-ben már 100 
ösztöndíjast irányított 24 or-
szágba. Ebben az évben ugyan-
csak 100 ösztöndíjas utazott ki 
5 kontinens 26 országába (az 

új célországok között szerepel 
Törökország, Ciprus, Görögor-
szág, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Írország, Belgi-
um és Új-Zéland). Mi a különb-
ség a két – a Kőrösi és a Petőfi  
– Program között?

– A Kőrösi Csoma Sándor a di-
aszpóra, vagyis a világban szét-
szóródott magyarok közössége-
iben igyekszik honfi társaink se-
gítségére lenni a magyar önazo-
nosságtudat elmélyítése, az anya-
nyelvismeret fejlesztése, a magyar 
nemzet összetartozásának meg-
erősítése és a Magyarországgal 
való kapcsolattartás ösztönzése 
terén. A Petőfi  Sándor Program a 
Kárpát-medence, tágabb értelem-
ben az egykori Osztrák-Magyar 
Monarchia területén élő szórvány-
közösségeket szándékozik segíte-
ni. Itt a feladat a szórványterüle-
teken fogyásban lévő magyarság 
identitásának megerősítése, az 
asszimilációs folyamatok lelas-
sítása és a közösségi hálózatok 
kiépítésének segítése. Ezekre a 
területekre 50 ösztöndíjast küldött 
ki a Miniszterelnökség: Felvidéken 
8, Délvidéken (Szerbiában) 5, Hor-
vátországban 2, Bosznia-Herceg-
ovinában, Szlovéniában, Macedó-
niában, Dél-Lengyelországban 
és Csehországban 1-1, Ausztriá-
ban 4, Kárpátalján 4, Románia – 
Moldva, Erdély, Partium és Bánát 
– szórványközösségeiben pedig 
22 ösztöndíjas fog kilenc hónapon 
keresztül tevékenykedni a fogadó-
szervezete és személy szerint a ki-
jelölt mentora irányításával. Az 50 
Petőfi -ösztöndíjas közül 18 nem 
anyaországi és közülük 9-en erdé-
lyiek vagyunk. Erdély és Partium 
szórványközösségeibe összesen 
22 ösztöndíjas érkezett, s bizony 
nem egy van közülük, akit először 
vezetett útja erre a vidékre.

– Vajon miért a legnagyobb 
költőnk lett a Petőfi  Program né-
vadója?

– Éppen ezért: mert mint a legna-
gyobb költőnk a világon mindenütt 
minden magyar számára ugyanazt 
jelenti. Grezsa István miniszteri 
biztos ehhez még hozzátette azt 
is, hogy ha a halhatatlan Petőfi  
Sándor-sorban – „Sors, nyiss ne-
kem tért, hadd tehessek az embe-
riségért valamit!” – az emberiséget 
kicseréljük magyarságra, kifejezi a 
program lényegét, egyben a jelen-
legi magyar kormány nemzetpoliti-
kájának irányultságát, amely azon 
a szabódezsői gondolaton alap-
szik, hogy „minden magyar felelős 
minden magyarért”. Ezt Magyar-
ország Kormánya nagyon komo-
lyan gondolja, és mindent megtesz 
azért, hogy a nemzet újjászületése 
mielőbb megtörténjék.

– Ön szeptember 1-jén kezdte 
meg szórványszolgálatát Auszt-
riában. Hol és mit fog tevékeny-
kedni Petőfi -ösztöndíjasként?

– Fogadószervezetem az 
Ausztriai Magyarok Gazdasági 
Érdekközössége – Kaláka Klub, 
munkámat annak elnöke, Wurst 
Erzsébet irányításával fogom vé-
gezni. A rendkívül nagy felelősség 
tudatával Ausztria több városá-
ban – Bécsben, Kismartonban, 
Grazban, Linzben és Innsbruck-
ban – tevékenykedem majd, el-
sősorban kommunikációs, illetve 
rendezvényszervezési feladatokat 
látva el. Lezsák Sándor, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke ezzel az 
aranyjánosi gondolattal bocsátott 
bennünket utunkra: „Valami jellel 
megjelöld, hogy szállásod volt ez 
a föld.” Miután a sors teret nyitott 
nekem, kilenc hónap múlva úgy 
szeretnék Budapestre visszatérni, 
hogy ennek az aranyjánosi felszó-
lításnak eleget tettem.
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Az exodus egy latin származá-
sú szó, jelentése: tömeges me-
nekülés, kivonulás.

„Aki nem ismeri a történelmet, az 
annak megismétlésére van ítélve”, 
mondja egy ősrégi szállóige, amely 
a jelenleg kialakult helyzetre nagyon 
is talál. Sokkal bonyolultabb viszont 
ennek a helyzetnek a háttere.

Amióta létezik ember a földön, 
mindig is előfordultak időről időre 
tömeges kivonulások, úgynevezett 
migrációk. Mindig nagy problémá-
kat hoztak magukkal, de hosszú 
távon pozitív következményekkel 
jártak szinte kivétel nélkül. Ha az 
őskorban és a középkorban ezek 
majdnem mindig civilizációk pusz-
tulásához vezettek, a modern kortól 
kezdődően a migrációk már nem 
vontak maguk után drasztikus kö-
vetkezményeket, sőt, legtöbbször 
megerősítették a „bennszülött” civi-
lizációt.

Méretekben és időtartamban leg-
nagyobb és ugyanakkor a legdrasz-
tikusabb változásokkal járó emberi 
migráció, ami Európát érte, a III. és 
a XIII. századok között zajlott, ami-
kor több mint ezer éven át folyama-
tosan betörtek Ázsiából különböző 
bevándorló törzsek és népek. Töb-
bek között így keletkezett a magyar 
nemzet is, de számos más kultúra 
és civilizáció. Ennek a tömeges 
migrációnak a következményei rö-
vid távon katasztrofálisak voltak: a 
Római Birodalom megszűnt létezni, 
az addig ismert latin életmód és kul-
túra szinte egészen elpusztult, az 
emberiség életszínvonala majdnem 
az őskor szintjére esett. Ugyanakkor 
nem szabad elfelejteni, hogy ezek-
nek a migrációnak köszönhetően 
születtek Európában olyan király-
ságok és kultúrák, amelyek később 
biztosítani fogják Európa fölényét 

más kontinensekkel szemben: az 
angol, a francia, a német, az olasz 
és nem utolsó sorban a magyar ki-
rályság. A migráció nélkül nem be-
szélhettünk volna reneszánszról, a 
nagy földrajzi felfedezésekről vagy 
akár az ipari forradalomról.

A XIX. században az európaiak 
is útnak indultak tömegesen, ezút-
tal Amerika felé, „az ígéret földjére”. 
Az embertelen körülmények és a 
nagyon csekély esély ellenére na-
gyon sokan megpróbáltak átkelni 
az Atlanti-óceánon egy jobb élet 
reményében. Eleinte az Egyesült 
Államok bátorította a kivándorlókat, 
mivel szükségük volt a munkaerőre 
és a telepesekre, de a XX. század 
elején, mikor „megteltek”, lezárták 
a határokat, és véget vettek az em-
igráló láznak, ami egész Európán 
úrrá lett. Rögtön utána Amerika lett 
a legnagyobb ipari hatalom a vilá-
gon. Véletlen?

A két világháború után, amikor 
a határokat újrarajzolták és az új 
rendszerek megjelentek, mint a na-
cionalista vagy a kommunista rend-
szerek, az európaiak megint töme-
gesen vándoroltak egyik országból 
a másikba, sokszor önszántukból, 
legtöbbször kényszerítve, de min-

dig ugyanazzal a következménnyel: 
rövid távon gondot okozva, hosszú 
távon előnyökkel.

1956-ban Magyarországról, 
1968-ban Csehszlovákiából, 1989 
után Kelet-Európából újabb és 
újabb kivándorló csoportok indultak 
útnak Nyugat-Európa felé, eközben 
kisebb mértékben, de folyamato-
san érkeztek Afrikából és Ázsiából 
is bevándorlók. Mindegy, hogy mi-
lyen mértékű és szándékú tömeges 
megmozdulásokról beszélünk, ezek 
többé nem bolygattak fel civilizáció-
kat és nem vezettek országok ösz-
szeomláshoz, mint ezer évvel az-
előtt.

Mi vesz rá embereket, családokat, 
csoportokat vagy akár egész népe-
ket, hogy elhagyják szülőföldjüket, 
otthonukat, és az ismeretlenbe vet-
ve magukat útnak induljanak szám-
talan nehézséggel és veszéllyel tar-
kított kalandos jövő felé? A válasz, 
egy szóval, a kétségbeesés! Amikor 
elveszítenek minden reményt, és 
már az életük is veszélyben forog, 
akkor már képesek bármire, hogy 
elérjék az „ígéret földjét”, ahol biz-
tonságban érzik magukat, és úgy 
gondolják, remélhetnek egy boldog 
életet.

EXODUS
Elekes Dániel László



9

Barázda | VIII. évfolyam 9. szám | 2015. szeptember MÚLTIDÉZŐ  /   HITÉLET

Aligha nem találkozott nap-
jainkban valaki az ún. (vagy 
éppen irányított?) „modern” 
népvándorlással, a menekül-
tekkel kapcsolatos témával. 
Napjainkat valóan betöltik a kelet-
ről érkező személyek, csoportok, 
népek áradatával kapcsolatos 
hírek, akik Európát (Németorszá-
got, Svédországot) célozzák meg 
további jövőjük biztosításában – s 
vajon úgy teszik mindezt, hogy 
az enyémet, a mienket, a ma-

gyart, az osztrákot, a németet, a 
franciát stb. békén hagyják, nem 
bolygatják, nem bántják? Ezeket 
a kérdéseket nem olyan egyszerű 
megválaszolni, s nemcsak meg-
válaszolni nehéz, hanem bizo-
nyosságot szerezni afelől, hogy 
valójában mi is lesz ennek a vége. 
Tény az, hogy ez a jelenség, amit 
bevándorlás címen napjainkban 
nagyon gyakran hallunk – elgon-
dolkodtatásra késztet bennünket. 
Elgondolkodtatásra, helyzetünk 
felülvizsgálására és majd tettek-
re, döntésekre. S mindezt nem 

lehet elodázni, hogy majd a gye-
rekeink és unokáink... s aztán 
majd valamikor, amikor minden 
munkánkat elvégeztük és min-
den adósságunkat talán a ban-
kok felé törlesztettünk, HANEM 
ITT ÉS MOST, ÉS MINDEZT NE-
KÜNK KELL MEGTENNI. A gon-
dolkodáshoz, elmélkedéshez és 
mindenképpen a cselekvéshez 
és tettekhez segítségül hívom, 
és szó szerint idézek ifjúkorom 
papjának, Sebestyén Péternek 
(aki plébános a marosvásárhelyi 
Szent Imre plébánián) Megszál-

MERRE, EURÓPA?

Antal József, plébános

Háborús övezetek és reményte-
len életkörülmények szinte folyama-
tosan előfordulnak, főleg Afrikában 
és Ázsiában. Ha Szíria esetét vesz-
szük, ami miatt kialakult a mostani 
„migráns válság”, a helyzet elég 
tiszta: jelenleg az ország négy kü-
lönböző övezetre van felosztva, és 
mindenütt mindennaposak a fosz-
togatások, a gyújtogatások, a kény-
szerű besorozások, az erőszak. Az 
ország keleti része az Iszlám Állam 
ellenőrzése alatt áll, az északi ré-
sze a kurdok hatalmába került, míg 
a nyugati része megoszlott a jelen-
legi elnök követői és a felkelők kö-
zött, és mindegyik fél toborozással 
és fosztogatással nyomorítja meg 
a polgárok életét. Milyen választás 
marad az egyszerű civileknek? A 
menekülés. És itt nem analfabéta, 
extrém szegénységben élő afrikai-
akról van szó, hanem tanult, művelt 
emberekről, sokan közülük Nyuga-
ton iskolázott mérnökök, orvosok, 
szakképzett munkások. Ezeket a 
lassan munkaerőkrízisben szenve-
dő Európa fel tudja használni, leg-
alábbis részben. Viszont senki sem 
számolt ilyen méretű kivándorló tö-

meggel.
A szíriai válság nem most kezdő-

dött, és nem is fog hamar befeje-
ződni, főleg mivel az arab államok 
nem akarnak lemondani az ország 
keleti részén található kőolajmezők-
ről, vagy Oroszország a nyugati part 
mentén fekvő földgáz-lelőhelyekről. 
A szíriai menekültek tömegesen tör-
tek be Törökországba, viszont csak 
pár hónapja indultak el Európa felé, 
miután a német külügyminiszter ki-
jelentette, hogy Németország szíve-
sen látja őket. Az internet és a globa-
lizáció korszakában a hírek nagyon 
hamar terjednek, és a tömegek még 
hamarabb mozgásba lendülnek.

Franciaország már nagyon rég 
küszködik a tömeges migráció prob-
lémáival, mióta az afrikai francia 
gyarmatok megszűntek. Viszont a 
franciák sosem tudták integrálni a jö-
vevényeket, legyenek azok afrikaiak, 
kelet európaiak vagy romák. Külvá-
rosi gettókba zárták őket, ami elég 
gyakori lázongásokhoz vezet a mai 
napig. Ellenben a németek másképp 
oldották meg a problémát: mindig 
összekeverték a migránsokat a né-
met lakossággal, szabad kezet adva 

azoknak a munkahely keresésében. 
Így van az, hogy Németországot a 
legkevésbé sújtja a népesség elöre-
gedésének problémája (gondoljunk 
csak a nyugdíjalap fenntartására) 
és mindegy, hogy milyen gazdasági 
válsággal nézett szembe, átvészel-
te, mert rendelkezik olcsó munka-
erővel...

Félretéve az okokat és a különbö-
ző érdekeket, a migránsok okozta 
krízist meg kell oldani. Ne felejtsük 
el, hogy értelmes, szenvedő em-
berekről van szó, és azt se, hogy a 
sors fi ntora ugyanabba a helyzetbe 
hozhat bármelyikünket. Hosszú távú 
megoldásokat kell találnunk, nem 
engedve az előítéleteknek meg a 
sajtó szenzációvágyának. Ha nem 
fi gyelünk eléggé, rövid távon a kö-
vetkezmények katasztrofálisak le-
hetnek, még akkor is, ha nem fognak 
az európai civilizáció pusztulásához 
vezetni. A jövőre nézve viszont akár 
hasznot is húzhatunk a jelenlegi 
helyzetből. A legfejlettebb országok 
és a legerősebb kultúrák migránsok-
ból jöttek létre: Amerikai Egyesült 
Államok, Ausztrália és az utóbbi 
években Németország!
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lás c. írásából. „S még csak nem 
is fegyver nélküli. Egyre agresz-
szívabb. Ellentmondást nem tű-
rően hömpölyög az embertömeg 
Európa felé. Mi meg vizsgázunk. 
No, nem emberiességből, vagy 
az idegeneket befogadó türelmes 
keresztény szeretetből. De abból 
is, akár. Elsősorban azonban tar-
tásból. Önbecsülésből. Kiderül, 
működnek-e még önvédelmi refl e-
xeink. Egyáltalán vannak-e. Amit 
Európa évszázadokon át (mióta 
leszakadt az egyház gyámkodá-
sáról, ún. „felnőtté vált”, és a saját 
liberális útját járja), vagy éppen a 
közelmúltban főzött (lásd a kö-
zel-keleti harcokban való részvé-
tel, kapzsiság az olaj miatt s az 
olcsó munkaerő láttán, meg az 
önzés, a nyugati típusú jólét és a 
hagyományos értékek-családmo-
dell elvetése stb.), most megeszi.

Ha jól megnézzük, nem is föl-
dönfutó menekültek, háborúk súj-
totta övezetek kárvallottjai, szen-
vedői mind, hanem jól manipulált, 
irányított, pénzelt emberek száz-
ezrei, akik tudatosan akarják el-
lepni az öreg kontinenst. Ha nem 
kellett nektek, vén Európa… gyer-
mek, mi majd teleszüljük.

Ha kiengedtétek a szellemet 
a palackból, mi majd segítünk a 
nyakatokra nőni. Amíg ti azzal 
vakaróztok, hogy egyik zsebetek-
ből zsaroljátok Görögországot, 
hogy a másikba visszafi zesse s 
nektek, kiárusítsa az országot, 
mi majd teszünk arról, hogy pár 
hónapon belül, mint a sáskák a 
mezőt, ellepjünk titeket…(…) Eu-
rópa vizsgázik. Miközben a kínai 
tőzsde hanyatlása napokon belül 
pánikot keltett a világméretű sze-
rencsejátékban, az európai esz-
me összeomlása már nem érte 
el a brüsszeli bürokraták ingerkü-
szöbét. Vajon milyen sokkra lesz 
még szükség, hogy felébredjünk? 
Meddig kell még feszüljön a húr, 

hogy észhez térjünk?
Mert itt messze nem csupán 

emberiességi kérdésről van szó. 
Amúgy a cigány testvéreket sem 
sikerült integrálni-megnevelni se-
hol az évszázadok alatt… Anglia 
meg Franciaország mossa kezét, 
és játssza az áldozatszerepet az 
országukat elözönlő vendégmun-
kások vagy  beszivárgó ’csárli-
hebdósok’ láttán.

Mikor ébredünk rá végre, hogy 
először saját magunkkal kellene 
egyszer rendbe jönnünk. Saját 
keresztény és nemzeti identitá-
sunkat kellene védeni, persze 
úgy, hogy ne gyűlöljünk senkit, és 
megtegyük a felebaráti szeretet 
kezdeményező lépéseit.

Úgy látszik, nem volt elég két 
világégés. Úgy látszik a kommu-
nizmus nem tudott akkora károkat 
tenni a lelkekben, mint a szemte-
len, pöff eszkedő, mindent maga 
alá gyűrő pénzimádó kapitaliz-
mus… Úgy látszik az emberi kap-
zsiság és a szabadelvű áltoleran-
cia szépen csendesen, mint va-
lami kígyóméreg, delíriumba ker-
geti Európa népeit. Akaratnélküli, 
meghunyászkodó, lapuló, arcta-
lan masszává alakít minket…

Fel kellene ébrednünk ebből a 
rémálomból. Sarkunkra kellene 
állni, s komolyan venni saját kin-
cseinket, erőtartalékunkat. Kül-
detéstudatunkat. S a Lélek fi nom 
megkülönböztetésétől vezérelve, 
ne maszatolni, hanem elválaszta-
ni az ocsút a búzától.

Találóan mondta nemrég Papp 
Miklós görög katolikus lelkész: »A 
kereszténység küldetése, hogy 
jel legyen a történelemben: szá-
munkra senki sem idegen. Sze-
retnénk, ha ez hatással lenne 
nemcsak a vallástalanokra, ha-
nem az iszlámhívőkre is. Ahogy 
az irgalmas szamaritánusról szó-
ló példabeszédben felháborító 
lehetett, hogy a zsidó hívők ott-

hagyják hittestvérüket a bajban, 
ma éppúgy kíváncsian nézzük: a 
gazdag arab olajállamok hogyan 
kívánnak segíteni bajba jutott hit-
testvéreiknek? 

A katolikus egyház természete-
sen segíteni fog erejéhez mérten 
minden bajba jutott embertár-
sunkon, Krisztus nevét sohasem 
elhallgatva… Az ordo caritatis 
szerint a cselekvés kompetenci-
ájában is van sorrend. Mindenkit 
a maga képessége, lehetősége, 
hatalma, kompetenciája felha-
talmaz egy bizonyos cselekvés-
re, ott viszont cselekednie kell. 
A kormánynak kormányként, az 
egészségügyi dolgozóknak gyó-
gyítóként, a karitászszervezetek-
nek segítőként… 

Európa valóban tud többet se-
gíteni: a jómódú rétegek, szemé-
lyek, országok, földrészek nem 
élvezhetik felhőtlenül az összes 
javukat, miközben mások alapve-
tő javaikban szükséget szenved-
nek. A fejlődő országok, földré-
szek talpra állítsa tehát nem csak 
önvédelem kérdése. A segítés fő 
indoka nem a menekültáradattól 
való félelem, hanem a szeretet 
igénye: nem élvezhetjük nyugodt 
lelkiismerettel a javainkat, amíg 
mások borzasztó szükséget szen-
vednek. 

Nem esik jól a karácsonyi la-
koma, amíg másoknak nincs 
alapvető gyógyszerük, nem lehet 
öröm luxusautót vezetni, amíg 
másnak éhen hal a gyermeke. Ma 
európainak lenni azt jelenti: vala-
milyen fokú önkéntes szegénysé-
get, adakozó szolidaritást, csön-
des visszafogottságot kell vállalni 
a javak élvezetében, s jobban a 
személyekre fi gyelni.«

Ez pedig azt jelenti, hogy nem 
tüneti kezelés kell, hanem az 
okok megszüntetésére való igye-
kezet. Hogy minden ember a sa-
ját földrészén, otthonában találja 
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A tanévkezdés a diákok és pe-
dagógusok, illetve az iskolás korú 
gyerekek szülei számára egy újra 
és újra ismétlődő esemény. Az is-
kolába kerülve részeseivé válunk 
egy folyamatnak, egy körforgás-
nak, melynek egyes pillanatai, 
részletei nagyon is  ismerősek, 
megszokottak, mások viszont me-
rőben újak. Ez éppen így van rend-
jén, hiszen szükségünk van az ál-
landóságra, a folyton ismétlődő, 
kiszámítható életeseményekre, de 
szükségünk van az újdonságokra, 
és a velük járó kihívásokra is.

 Az iskolásként gyerekeink ennek a 
körforgásnak válnak a részeseivé. Az 
iskolába indulás első lépéseit a tanév-
nyitó keretében tesszük meg. Így tör-
ténik ez minden tanév elején, ahogy 
történt idén, szeptember 14-én is. 

A tanévkezdés sosem könnyű. 
Ilyenkor pedagógusok és diákok el-
méjében már tervek, új és új elkép-
zelések fogalmazódnak meg, de 
ugyanakkor kérdések is, amelyek 

arra várnak, hogy mielőbb választ 
találjunk rájuk. Vajon ki lesz az új osz-
tályfőnök? Sikerül majd az év végi 
vizsgám? Sose voltam jó matekból, 
vajon hogy élem túl az ez évi matek 
órákat? A kérdéseink, kétségeink 
kissé eloszlottak a szentmisén, mely 
megelőzte a tanévnyitó ünnepséget. 
Isten segítségét és áldását kértük az 

eljövendő tanévre, és bízva hagytuk 
el a templomot, azzal a hittel, hogy az 
Ő segítségével minden sokkal köny-
nyebben megy majd.

A tanévnyitó ünnepségen felszólalt 
iskolánk igazgatója, aki tanulásra biz-
tatta a tanulókat, biztosítva őket arról, 
hogy munkájuk majd meghozza a 
várt eredményeket. Hasonló taná-

 Laczkó-Dobos Hajnal

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV

meg boldogságát és a emberhez 
méltó életet élhessen. Nem ki-
zsákmányolni vagy zsarolni a má-
sikat, hanem támogatni, hogy a 
jövedelem, az értékek is kiegyen-
súlyozott elosztásban jussanak 
el azokhoz, akik megdolgoznak 
érte.

Az olajban gazdag országokat 
segíteni, hogy népeik felemelked-
jenek, a volt gyarmatokat gazda-
ságilag megsegíteni, a fegyverek 
helyett pedig bölcsen és a feleba-
ráti szeretet ötletességével, ha-
tározottságával és erejével síkra 
szállni a rosszindulat, valamint a 

vallási fanatizmus ellen.
Amerika erre kellene hogy költ-

se pénzét, és erre kellene fordítsa 
erőfi togtatását. Az európai ember 
pedig ne meghunyászkodjon, 
mint az üldözőbe vett nyuszi, ha-
nem küldetéstudatából erőt me-
rítve merjen cselekedni. Nekünk, 
keresztényeknek pedig hittel és 
erővel szembeszállni a fanatiz-
mussal, és felmutatni Krisztushoz 
tartozásunk többletét, gazdag-
ságát, egyértelmű jeleit, amely a 
szeretet parancsában nyilvánul 
meg.” Eddig az idézet a paptár-
samtól. 

Az én hitem, az én keresz-
ténységem, ill. a mi hitünk, amit 
kaptunk, amibe belenőttünk, ami 
ezredeken át megtartott, nevelt, 
gazdagított és megvédett - va-
jon milyen válaszadásra, milyen 
tettekre fog sarkallni bennünket? 
Nem a másság elutasítása és a 
másik kultúra megvetése a tét. 
Az a tét, hogy a sajátomat, az 
enyémet, a mienket, a közöset 
ismerjük-e eléggé és képesek va-
gyunk-e ezeket megvédeni, meg-
őrizni, megélni? Remélem, erre 
CSAK egyetlen válasza van min-
denkinek… 
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Az elmúlt  évekhez hasonlóan 
történt az idei tanévnyitó is, talán 
a 6 előkészítő osztályos tanulónak 
volt a legizgalmasabb, akik bekö-
szöntek az iskolába, és megismer-
kedtek az új helyükkel és környe-
zetükkel. Az idei tanévet Kilyénfal-
ván 7 I. osztályos, 9 II. osztályos, 
8  III. osztályos és 3 IV. osztályos 
tanuló folytatja.

Szalai Borbála szavaival élve kí-
vánjuk: „Legyen számunkra is öröm 
a tanulás”.

TANÉVNYITÓ  KILYÉNFALVÁN
A kilyénfalvi pedagógusok

A tekerőpataki iskola udvara 
szeptember 14-én megtelt di-
ákkal, szülővel és tanerővel. Jó 
volt találkozni régi és új osztály-
társakkal, barátokkal, régi és új 
tanárokkal. Talán a legizgatot-
tabbak az előkészítő osztályosok 
voltak, akik először lépték át az 
iskola kapuit. Az első osztályo-
sok már ismerős helyen jártak, 
de ők a betűk és számok világá-
ra voltak kíváncsiak. A nagyobb 
osztályba lépők is szeretettel 
üdvözölték a tanító néniket és az 
osztályfőnököket, egy szál virág-
gal köszöntve őket. 

Mindenki az iskola csengőjének 
megszólalását várta, ami jelezte az 
iskolakezdést, az együvé tartozást 
és valaminek a kezdetét. A szent-
misén való részvétel, a közös ima 
lelkileg is rákészített mindenkit az új 
tanévre. A furulyások énekei, a sza-

valatok, dalok még hangulatosabbá 
tették ezt az ünnepnapot, köszönet 
az őket felkészítő tanárnőnek. Az 
igazgató urak és a polgármester 
úr  biztató, türelemre és sikerekre 
buzdító szavai mindenkihez szóltak: 

diákhoz, szülőhöz, pedagógushoz 
egyaránt. Az előkészítő osztályosok 
kis búcsúműsorukkal bebizonyítot-
ták, hogy megállják majd a helyüket 
az iskolában is.

TANÉVNYITÓ TEKERŐPATAKON
Fodor Annamária

csokkal látta el diákjainkat a polgár-
mester úr is, aki, elmondása szerint, 
maga is ennek az iskolának az udva-
rán és termeiben élte meg diákévei 

első meghatározó élményeit. A pap 
bácsi áldását és a közös imát követő-
en a kis óvodások búcsúztak, illetve 
az előkészítő osztályosok köszöntöt-

ték versekkel, énekekkel, illetve virág-
gal a kezükben az iskolát és persze a 
tanító nénit.
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Szeptember 21-e az Alzhei-
mer-kór világnapja, megrende-
zését 1994-ben kezdeményezte 
az Egészségügyi Világszerve-
zet támogatásával a Nemzetközi 
Alzheimer-társaság. Európában 
több mint hatmillióan szenved-
nek Alzheimer-kórban, egyes 
feltételezések szerint a szám 
2040-re a tízmilliót is elérheti. 

Ahogy egyre több a századik 
életévét megélő, úgy egyre több 
a demenciában szenvedő ember. 
Jelenleg több mint hatmillió 65 év 
feletti embernek kell együtt élnie 
az Alzheimer-kórral Európában, 
számuk 2040-re a tízmilliót is elér-
heti. 2011-ben 6,3 millió beteg élt 
a kontinensen – hozta nyilvános-
ságra az Alzheimer-kór európai 
felmérésével foglalkozó Alcove 
projekt.

A betegséget először Alois Alz-
heimer német ideggyógyász írta 
le 1907-ben. A kór a gondolkodás 
és a megismerési funkciók beszű-

külésével, magatartásváltozással, 
elbutulással, majd gyors biológiai 
leépüléssel jár.

A kór 50-60 éves kor környékén 
ütheti fel a fejét, egyes esetekben 
ennél korábban. Lassú lefolyású, 
van, hogy 25 évig is eltarthat. Az 
első tünetek a 60. életév betöltése 
előtt nem igazán szoktak jelent-
kezni. A legfrissebb adatok sze-
rint a 65–69 év közöttiek 1,2%-át, 
a 70–74 év közöttiek 3,8%-át, a 
90-es éveseknek pedig a 35%át 
érinti. Kínában a százévesek 50% 
szenved az Alzheimer-kór okozta 
szellemi elbutulásban. A betegség 
kockázata nagyobb a nők köré-
ben.

A kór nem az a klasszikus ér-
telemben vett örökletes beteg-
ség, és mint a legtöbb betegség 
esetében, nem elhanyagolhatók 
a külső tényezők sem. A modern 
városi életmód és a fejlett higiénia 
is meghúzódhat a betegség terje-
dése mögött, de a túl sok vörös 
hús fogyasztása is kiválthatja. Azt 
is kimutatták, hogy a magas vér-

nyomás, különösen a fej és a nyak 
vérellátását biztosító artériákban, 
a kognitív készségek hanyatlásá-
val állhat összefüggésben.

A felejtés betegségének meg-
előzése érdekében a legfontosabb 
lenne „karban tartani” az agyat, 
tanulmányok szerint ugyanis min-
den egyes munkában töltött év 
nyugdíjaskorban 3,2%al csökkenti 
a szellemi leépülés kialakulásá-
nak kockázatát.

Gyógyításra nem igazán van 
lehetőség, de azoknak a negy-
venéveseknek, akiknek a család-
jában sok az Alzheimer-kórban 
szenvedő beteg, így halmozottan 
veszélyeztetettek genetikailag, ér-
demes orvosi segítséget kérniük, 
főként akkor, ha érzik magukon, 
hogy egyre feledékenyebbek. Bár 
a betegség egyelőre gyógyítha-
tatlan, vannak gyógyszerek, ame-
lyekkel a kór némileg elodázható, 
éppen ezért a szakértők arra intik 
a betegeket, hogy már az első tü-
netek jelentkezésekor forduljanak 
orvoshoz.

Dr. Kelemen Madarász Enikő 
családorvos

ÉP TESTBEN ...

AZ ALZHEIMER-KÓR
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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

 Laczkó - Dobos Hajnal

Ép testben …
Horváth Nina
Czirják Kinga
Deák Csaba

Tarkabarka – Magazin
Gál Katalin

Czirják Kinga

A megjelent cikkek nem a 
szerkesztőség véleményét tükrö-

zik, minden cikk tartalmáért 
a szerzője felelős.

GYERMEKSAROK

KOBAKTÖRŐ

Rakd vissza az elveszett magán-
hangzókat!

       G__R__MB__
       G__R__ND__ 
       K__R__MB__L
       K__R__V__N

Melyik betű hiányzik?  

  __vató
           __rató
           __karó
           __lapító

A szavakból kiestek a magán-
hangzók. Rakd vissza!

       h__ngv_rs_ny
       p__l__cs__nta
       t__rn__t__r__m
       z__ng__r__h__ng__l__
       k__k__r__c__l__szt

Egészítsd ki testrészek neveivel!
           _____edelem          
           kara____é
           terep____le              
           hab____s
           ta______odó

Kedves kis és nagy diákok!

Újra megszólalt az iskola csengője, 
s azzal együtt ismét útjának indítjuk a 
Kobaktörő rovatot azoknak, akik sze-
retik a magyar nyelvet és a nyelvi játé-
kokat.  

A helyes megfejtők között ajándéko-
kat sorsolunk ki!  A megfejtések mellé 

írjátok le a következő adatokat: név, 
lakcím, életkor, majd küldjétek el a 
következő e-mail-címre: ancitanci73@
gmail.com, az újfalvi iskolában elhe-
lyezett postaládába vagy a tekerőpata-
ki iskolában elhelyezett Cókmók-pos-
taládába! 

Hálásan köszönjük Varga Gabriel-
lának a könyvadományokat!

Jó kobaktörést kívánok! 

Fodor Annamária
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Megkezdődik a támogatási 
kérések ellenőrzése, és tudni 
kell, hogy amennyiben a kérés-
ben megjelenített adatok nem 
felelnek meg a valóságnak, ak-
kor az a támogatás értékének 
csökkentésével jár. A szabá-
lyok az Európai Uniós előírá-
soknak vannak alárendelve, 
melyek az új agrárpolitikával 
egyeznek meg, és ezek sze-
rint a büntetés, amit kirónak, 
az a teljes összegre érvényes, 
amely az állattenyesztőnek jár. 

Az állattartók esetében az ösz-
szeg két részből áll, az egyik 
a nemzeti támogatás (állatlét-
szám-támogatás), a másik pe-
dig a „prémium támogatás” (a 
tenyésztés fejlesztésére irányuló 
összeg). Támogatást nem adnak 
nagyobb állatlétszámra, mint 
amennyi a kérésben szerepel és 
a büntetés akkor lép érvénybe, 
ha ellenőrzésnél három fővel ke-
vesebb van, mint a kérésben.  

Konkrétan, ha a szarvasmar-
ha-tenyésztő két állattal többre 

kért támogatást, akkor nem lesz 
büntetve, de ha hárommal, akkor 
már teljesen más a helyzet. Ha 
például a kérésben 110 tehenet 
írt, de ellenőrzéskor csak 100-at 
találnak, akkor azt jelenti, hogy a 
gazda 10%-kal több állatra kért 
támogatást. Ebben az esetben 
a „bevallott” 110-et elosztják a 
„talált” 100-zal, és a büntetési 
százalék a teljes összegre 1,1% 
lesz.  

Amennyiben a kérésben sze-
replő állatok száma nagyobb a 
valósnál 10-20%-kal, akkor a 
büntetés százaléka duplázódik. 
Ha az eltérés a kérés és a va-
lóság között nagyobb mint 20%, 
akkor a teljes évi támogatást 
megvonják. Ha az eltérés meg-
haladja az 50%-ot, akkor a teljes 
támogatás megvonása mellett 
még egy másik büntetésben is 
részesül, melynek értékét a nem 
létező állatok száma adja meg.

Amennyiben a gazdaságban 
elhullnak állatok, ezt jelenteni 
kell 10 napon belül a kifizetési 
ügynökségnél, ebben az esetben 

nem büntetnek.
Az idén a támogatások értéke 

a szarvasmarhák esetében: az 
állatlétszám-támogatás 503 lej/
fő, a tejelő tehenek prémium tá-
mogatása 250 euró/fő, és a hús-
marha prémium támogatás 300 
euró/fő (100% érték a tisztavérű 
törzskönyvezett állatok, 75% a 
tisztavérű törzskönyvezett bor-
jakra, 50% a félvér állományra). 

Ellenőrzéskor figyelembe ve-
szik a következő adatokat: a 
tartózkodási hely, a két fülszám 
(amennyiben hiányoznak, akkor 
az F3as igazoló irat, melyben 
jelentették a fülszámok hiányát), 
az eredeti útlevelek, a gazdasági 
nyilvántartó napirendre kitöltve, 
tejelő tehenészetek esetében a 
legkevesebb 6 hónapra megkö-
tött eladási szerződés a felvá-
sárló céggel, a tejeladásról szóló 
igazoló számlák, nyugták, terme-
lői nyilvántartók. 

Ha nem engedik az ellenőr-
zést, akkor a támogatási kérés 
semmisnek tekinthető.

MI AZ, AMI „ELVÁGHATJA” 
AZ ÁLLATOKRA JÁRÓ TÁMOGATÁST?

Dr. Horváth Nina állatorvos
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A torma szinte minden kertben 
megtalálható gyógy- és fűszer-
növény.  Jótékony hatása vitat-
hatatlan, káliumot, nátriumot, 
magnéziumot, C-vitamint tar-
talmaz, ugyanakkor, a legújabb 
kutatások bebizonyították, hogy 
a frissen reszelt torma vírus- és 
baktériumölő hatású, és ezen 
hatása akár 12 órán keresztül 
tart. Maga a növény egyébként 
a Don és a Volga környékéről 
származik, ma is az életerő jel-
képe azokon a vidékeken. Gyö-
kere egész évben használható, de 
ősszel érdemes kiásni a karógyö-
kereket, melyek pincében, homok 
közé helyezve, akár egy évig is el-
tarthatóak.  A reszelt tormát vese- 
és húgyúti fertőzések, valamint 
bronchitis esetén is ajánlják, és a 
felső légutak hurutja esetén a tor-
ma és méz keveréke kiváló gyógyír 
lehet.A torma csípős illóolajának 
belélegzése tisztítja a légutakat. 

Nos, lássunk néhány receptet, 
mi mindenre használható a torma 
mindennapjainkban!

Tormamártás

Hozzávalók: 2 szál torma, 1 
nagy kanál liszt, 1 kanál vaj, 4 dl 
tej, só, cukor, ecet, 1 dl tejföl.

A vajból és lisztből fehér rántást 
készítünk, tejjel feleresztjük, sűrű-
re főzzük.  A lángról levéve beleke-
verjük az apróra reszelt tormát, sót, 
cukrot, ecetet teszünk bele ízlés 
szerint, és belekeverjük a tejfölt. 
Melegen és hidegen is jó. Füstölt 
főtt húshoz, sóbafőtthöz tálaljuk. 

Tormamártás másképpen

Hozzávalók: 1 szál torma, 2 -3 
evőkanál húsleves, 2 evőkanál tej-
föl, só, ecet, cukor.

A tormát megreszeljük, 2-3 ka-
nál húslevessel 1-2 percig főzzük, 
majd hagyjuk kihűlni. Hidegen el-
keverjük sóval, 1 kiskanál ecettel, 
cukorral, a 2 evőkanál tejföllel, ha 
szükséges, húslével hígítjuk. 

Almasaláta tormával

A puha, savanykás almákat 
megtisztítjuk, enyhe ecetes vagy 
citromsós vízbe tesszük, hogy ne 
barnuljanak meg, majd lereszeljük 
a nagylyukú reszelőn. Összekever-
jük annyi apróra reszelt friss tor-
mával, hogy kellemesen csípős le-
gyen. Ecetet forralunk kétszer any-
nyi vízzel és annyi cukorral, hogy 
jó édes legyen. Az almát lazán 
üvegekbe rakjuk, az ecetet forrón 
rátöltjük, és az üvegeket lezárjuk. 
Kihűlés után máris fogyasztható, 
de a kamrában is két hónapig el-
tartható. Sült és főtt húsokhoz, főtt 
füstölt húshoz akár körítés helyett 
is megfelel. 

Sárgarépasaláta tormával

A fenti módon készül, csupán 
alma helyett sárgarépát haszná-
lunk, apróra reszelve.

TARKABARKA - MAGAZINTARKABARKA - MAGAZIN Barázda | VIII. évfolyam 9. szám | 2015. szeptember

TORMÁS FINOMSÁGOK
Gál Katalin

Hibaigazítás

A Barázda 2015. augusztusi lapszámának Tarkabarka - Magazin rovatában elírás történt.  A Padlizsánsaláta kápiával 
receptnél nem 10 kg paradicsom, hanem 10 kg padlizsán szükséges a salátához.

           Megértésüket köszönjük.


