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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

a Barázda havilapunk tavaly 
őszi lapszámában beszámol-
tunk arról, hogy sikerült lead-
ni a Leader-nél a 413-321-es 

kiírásban egy pályázatot sza-
badidőközpont létesítésére. 
Elegendő pontszámot elérve 
elfogadták a pályázatot,  és 
Gyulafehérváron is kedvező 
elbírálásban részesült.  

Meg is tettük az első lépése-
ket annak érdekében, hogy  a 
„Szabadidős infrastruktúra létre-
hozása Gyergyóújfaluban” című 
pályázatnak köszönhetően park 
épüljön a falu központjában.  A 

megszépült Újfalu kÖzpontja

Albert Katalin

Határozatok
október  1-én és 7-én a munka-
terv szerinti ülésen a következő 
határozatok születtek:

54. számú Határozat az üléselnök 
megválasztására a következő 3 
hónapra 

55. számú Határozat a gaz-
dasági, tehnikai útmutatók jóváha-
gyásáról a „Mezei utak felújítása 

Gyergyóújfalu Községben” című 
beruházáshoz

56. számú Határozat „Mezei utak 
felújítása Gyergyóújfalu Közsé-
gben” megnevezésű pályázat 
végrehajtására. 

57. számú Határozat azon fameny-
nyiség jóváhagyásából, amely 
a 2015-ös évben Gyergyóújfalu 
község köztulajdonában levő, Te-
kerőpatak külterületén található, 

erdőből, fővágásból valamint gyé-
rítésből származó fakitermelés 
mennyiségéről és ennek rendele-
téről a 2015-üs évben.

58. számú Határozat a 23/2011 
Határozat visszavonásáról.

59. számú Határozat a Gyergyóúj-
falu Község közvagyonát képző 
leltári javak változásainak elfoga-
dásáról.
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központi benzinkút megszűné-
se és elköltöztetése után ez év 
augusztusában a csíkmadarasi 
székhelyű  Garden Proiect KFT 
hozzálátott a munkálatokhoz.  A 
tér rendezése és alapozása után 
elhelyezték a padokat, a villa-
nyoszlopokat és egy kézmosásra 
alkalmas vízcsapot. Kiépítették a 
parkolót és a piaci helyeket, va-
lamint a sétateret is. Felújították 
a központi kutat,  és zöldövezetet 
is kialakítottak.  Nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a gyerekek és 
a szülők legnagyobb örömére 
szolgáló játszóteret sem, hiszen 
a ping-pong asztal, mászóka és 
a hinta mellett a kisgyerekekre is 
gondoltak, mert gumiszőnyeg és 

homokozó is áll a játszani vágyó 
gyerekek rendelkezésére. 

Minden arra járónak kellemes 
időtöltést, pihenést, a gyere-

keknek élménydús játszást kí-
vánunk, és bízunk abban, hogy 
mindenki a sajátjaként vigyáz 
majd erre a szép kis környezetre. 
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az Úr 2015. évében szeptem-
ber 26.-án hajnalba székelyru-
hát öltve magunkra, szentmisé-
re indultunk, melyet követően a 
kultúrotthon előtt a székely nép 
nemes állatai felnyergelve és 
befogva vártak bennünket. Be-
jártuk a falu zegét-zugát, és Elekes 
Köllő Szilamér mint csőszkirály az 
oldalán Nagy Tündével, a csősz-
királynéval meghívta az érdeklő-
dőket az esti bálra: „Figyeljen hát 
ide minden ember fia, öreg, fiatal, 
sánta, süket, béna! Szüreti bál ké-
szül Gyergyóújfaluban, meghívjuk 
önöket, nem fogja megbánni az,  
aki eljöhet. Pozdorja országnak 
csöppnyi falujából jönnek csőszök, 

zeng is nótájuk. Zenészeink húz-
zák a talp alá valót, megdobban a 
szíve annak is, ki halott. Ki lábával 
járja, ki már csak szemével, jöjjön 
el a bálba és mulasson kedvére!”

A jó nótás kedvünket nem szegte 
az eső sem, és táncolni se kellett 
kérni minket. A terem sem maradt 
díszítetlen, szőlők lógtak a tán-

colók felett, de jaj volt annak, aki 
egyet is lopott, a bírság el nem ma-
radhatott. A koszorúk is elkeltek, 
és Újfalu nem maradt szégyenben. 
Hajnalig tartott a szüreti bál, és ha 
jól láttam, senki nem unta magát. 
Nyeregbe fel, csőszfiúk és –leá-
nyok, a szokásokat őrizzük s tal-
paljuk.

CIVIL FÓrUM

Simon Boglárka

szüreti bál Újfaluban
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az idei szüreti bál szervezése az 
1996-os évfolyam dolga volt, és 
kiegészülve az előző és későbbi 
években születettekkel, összesen 
11 csőszpár vett részt a több éves 
hagyományt éltető rendezvény 
megszervezésében.

A napot szentmise nyitotta meg, ezt 
követően pedig a szokásokhoz híven 

szekéren, lóháton énekszóval és ze-
nei kísérettel járták körbe a csőszök a 
falvakat, meghívva Kilyénfalva, Újfalu 
és természetesen Tekerőpatak lakóit 
az esti bálba. 

Ez úton köszönjük Simon 
Andrásnak és Oláh Dánielnek, hogy 
biztosították a zenét a szekéren.

Az idő ugyan nem volt kedvező, de 
ez a csőszöknek nem szegte ked-
vét, s habár a bálban sem volt nagy 

a létszám, az egész napot jókedv 
jellemezte. Az este folyamán a talpa-
lávalót Ilyés Norbert és Baróti József 
húzták, nekik is hálás köszönet a mi-
nőségi zene szolgáltatásáért. 

Mindenkinek köszönjük, aki hozzá-
járult ahhoz, hogy idén is megszer-
vezhessük a bált Tekerőpatakon. Re-
méljük, a jövőben sem fog kihalni ez 
a szokás, és mindig lesz, aki fontos-
nak tartja e hagyomány megőrzését. 

szÜretI Bál teKerŐPataKon

Jakab-Tatár Edina
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Ősszel érik, babám, a fekete 
szőlő – ez minden egyes szüreti 
bál nyitódala. Ezzel a dallal indul-
tak útnak a kilyénfalvi csőszök is. 

Bejárva a három falu, Tekerőpatak, 
Kilyénfalva és Újfalu utcáit, meghív-
tak minden mulatni vágyó embert az 
október 3-án megszervezett szüreti 
mulatságra. A bál nagyon jól sike-
rült, és ez elsősorban a kilyénfalvi 

fiatalok összetartásának köszönhe-
tő, akik rendszeresen részt vettek a 
készületekben. Ezáltal is köszönjük 
minden jókedvű embernek, hogy 
velünk mulatott, és reméljük, min-
denki jól érezte magát!

szüreti bál kilyénfalván

Daradics Andrea, Borka Ágota

Lassan a hosszú folyamat vé-
gére értünk, immár játszhatnak 
a gyerekek a focipálya mellett ki-
képezett játszótéren. A lebontási 
engedély megszerzése emésztet-
te föl a legtöbb időt, hiszen annak 
ellenére, hogy az ott lévő épület 
állapota javíthatatlan volt, a lebon-
tását is szaktanulmánnyal kellett 
indokolni, a Tanügyminisztérium 

kellett engedélyezze.  Így sikerült 
egy kis szabadidő-központot létre-
hozni e területen. Hinták, csúszda, 
lipinka és homokozó áll a gyerekek 
rendelkezésére. A kis kerítés a gye-
rekek biztonságát szolgálja, hiszen 
a patak közelsége veszélyt jelent.  
A későbbiekben a kerítés szerepét 
egy élősövény is megerősíti. A léte-
sítmény létrehozását Gyergyóújfalu 
Község Önkormányzata önerőből 
biztosította. 

elkészült a játszótér kilyénfalván

Gál Katalin



7

Barázda | VIII. évfolyam 10. szám | 2015. október

Több év után újra elkezdőd-
tek a község területén az elle-
nőrzések a tűzoltóság részéről. 
Ezen ellenőrzések célja, hogy 
megpróbáljuk figyelmeztetni a 
lakosságot az esetleges tűzve-
szélyekre. 

A következő pontokra kell ottho-
nunkban figyelni: pl. a kémények 
legyenek bevakolva, a tűzhelyek 
előtt és hátánál legyen védőlemez 
vagy tűzfal, a központi fűtések ese-

tében a kazánok körül gyúlékony 
anyagot tilos tárolni (fa, benzin, pa-
pír). Ugyancsak a tűzhelyek fölött 
vagy oldalán tilos törlőkendőket, 
ruhákat szárítani. A hamut, amit 
kiszedünk a kályhából, csak fém 
edényben tároljuk vagy a kertben 
egy árokban. Gazdálkodóknál az 
istállók ajtói csak kifele nyílhatnak, 

és a villanyvezetéket csak speciális 
módon (földben) szabad elvezetni. 
Ezeket a pontokat figyelembe véve 
elkerülhetjük az esetleges tüzeket 
a portánkon. 

A helyi tűzoltóság október 19-én 
tűzvédelmi és földrengés-szimu-
lációt tartott. A három falu, Újfalu, 
Kilyénfalva és Tekerőpatak tűzoltói 
a légsziréna jelzésére kivonultak 
az iskola udvarára, és ott a tanárok 
megmutatták a diákoknak, hogy 
hogyan kell kivonulni egy veszély-
ben lévő épületből, majd a tűzoltók 

az iskolásokkal ismertették a tűzol-
tás folyamatát, és egy sérült beteg 
esetében az elsősegélynyújtást.  
A tűzoltók egy vizes bemutatóval 
zárták a szimulációs gyakorlatukat.

Civil FóruM / MúlTidézŐ

nem, nem terroristákról van 
szó, még csak nem is arab me-
nekültekről, hanem arról az 
egy emberről aki úgy döntött 
25 évvel ezelőtt, hogy életét 
országunknak fogja szentelni, 
még akkor is, ha ő maga pa-
lesztin származású. Dr. raed 
arafat-ról van szó, aki mega-
lapította és azóta is vezeti az 
egyetlen igazi európai szintű 
romániai intézményt, a Sürgős-
ségi életmentő Szolgálatot, is-
mertebb nevén a SMUrDot.

Elekes Dániel László

„jÖn arafat...”

tűzoltósáGI ellenŐrzéseK

Deák Csaba
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A damaszkuszi születésű Raed 
Arafat 1981-ben érkezett Romá-
niába, ahol elvégezte a kolozsvári 
Orvosi és Gyógyszerészi Egyete-
met. Az 1989-es forradalom után 
úgy döntött, végleg Romániában 
marad, és megpróbál egy sür-
gősségi mentőszolgálatot szer-
vezni. Mivel a kolozsvári men-
tőszakszervezet erősen ellenállt, 
1990. szeptemberében Marosvá-
sárhelyre költözött, ahol sikerült 
megvalósítania tervét, még akkor 
is, ha nem éppen akadálymente-
sen.

Az eleinte SMUR elnevezést 
viselő mentőszolgálat csak egy 
ajándékba kapott autóval rendel-
kezett a kezdeteknél, egy régi 
Opel Kadett-tel, amely nem volt 
alkalmas betegek szállítására, 
de 1991 elején Németországból 
kaptak egy igazi mentőautót, és 
így született az Arafat-legenda. 
Mivel az emberek nem ismerték 
az új mentőszolgálat nevét, ezért 
mindenki így ismerte, és vala-
hányszor életmentő küldetésben 
voltak, így hangzott a hír: „Jön 
Arafat!” Persze később, amikor 
már több mentővel rendelkeztek, 
akkor már úgy emlegették hogy 
„ jönnek az Arafatok!”.

Az állami mentőszolgálat nem 
nézte jó szemmel az új szervezet 
megjelenését, és számtalanszor 
próbálta akadályozni annak tevé-
kenységét, mert konkurrenciának 
tekintette. Végül megegyeztek a 
segélykérő hívások megosztá-
sában, és csak a nagyon bonyo-
lult, közvetlen életveszélyt jelentő 
eseteket engedték át a SMUR-
nak, de 1997-ig számtalanszor 
próbálták megszüntetni a szerve-
zet tevékenységét.

Eleinte az új mentőszolgálat 
teljes egészében önkéntes dol-
gozókkal működött, akik vagy 
a marosvásárhelyi orvosi egye-
tem hallgatói voltak, vagy pedig 
a helyi Vöröskereszt orvosai és 

önkéntesei. Miután az orvosi és 
mentőszolgálatok nem akartak 
együttműködni, 1991 októberé-
ben egy új próbaidőszak kezdő-
dött, amikor a SMUR-ot a ma-
rosvásárhelyi katonai tűzoltók 
parancsnoksága alá helyezték. A 
tűzoltók biztosították az autóveze-
tőket és a szállási illetve kiképzési 
helyiségeket. Az észak-amerikai 
és nyugat-európai modellt követ-
ték, ahol a tűzoltók részt vesznek 
minden sürgősségi mentésben.

1992-ben már nemzetközi in-
tézmények is kezdték támogatni 
a marosvásárhelyi mentőszol-
gálatot. A norvég Vöröskereszt 
korszerű mentőket és orvosi 
készülékeket adományozott, az 
Edinburgh-i Királyi Kórház segít-
ségével egy külön osztályt nyi-
tottak a marosvásárhelyi Megyei 
Kórházban a SMUR számára, 
míg a Glasgow-i Strathclyde Tűz-
oltó Brigád adományozott egy 
kiszabadítási teherautót – ami 
részt vett első bevetésén már az 
átadási napon! –, és biztosította 
a mentősök kiképzését is. Így lett 
1993-ban SMURD lett a hivata-
los elnevezés (Serviciul Mobil de 
Urgenţă, Reanimare şi Descar-
cerare). Ugyanebben az évben 
a szolgálat kezdett más városok-
ban elterjedni, a marosvásárhelyi 
mentőszolgálat mintájára, Nagy-
váradon, Szebenben, majd más 
városokban is megalakultak az 
egységeik.

1994-ben megjelent az első 
egységes sürgősségi osztag a 
Megyei Kórház udvarán, amit a 
skóciai Sürgősségi Szolgálat és 
a londoni BBC segítségével hoz-
tak létre. Az építését megoldot-
ták egy hónap alatt a hadsereg, a 
csendőrség és a tűzoltóság, de a 
helyi és skóciai önkéntesek segít-
ségével is. Így megjelent Romá-
niában az első kémiai és vegyi 
anyagi mentőszolgálat is.

1996. októberében megjelent 

végül az a törvény is, amely hiva-
talos alapokra fektette a SMURD 
működését, amelynek neve is 
változott, így SIAMUD lett. Öt év 
kísérletezés után végre norma-
litás köszöntött be, de addigra 
a mentőszolgálat népszerűség-
ben már minden más intézményt 
meghaladott, és nem ok nélkül. 
Olyannyira, hogy 1998-ban csak 
adománypénzből, amit a Maros 
megyében működő és élő intéz-
mények, cégek és egyszerű pol-
gárok adtak, sikerült megvásárol-
ni a Romániában legjobban fel-
szerelt mentőautót, amit a német 
Miesen cég szerelt fel körülbelül 
93.000 Euróért.

1999-ben a SMURD megkap-
ta az első saját helikopterét is, 
egy Alouette III modellt. Viszont 
miután ez lezuhant a kétezres 
évek elején, sikerült beszerezni 
egy modern Eurocopter mentő-
helikoptert a legmagasabb szin-
ten felszerelve. Azóta a katonai 
légierő keretein belül működik 
egy különleges osztag, korszerű 
helikopterekkel és repülőgépek-
kel ellátva, ami elsődlegesen a 
SMURD-ot szolgálja. 2001 óta 
működik az egységes 112 sürgős-
ségi vonal, ami a Tűzoltóságot, a 
Rendőrséget, a Mentőszolgálatot 
és a SMURD-ot is szolgálja.

Manapság a SMURD (vagy 
ahogy hivatalosan hívják, SIA-
MUD) már országos szintű men-
tőszolgálat lett, minden romániai 
nagyvárosban létezik már egy 
ilyen szolgálat. És ha már oly-
annyira szeretjük szidni a be-
vándorlókat, ne feledjük el: az, 
hogy Románia Európa egyik leg-
modernebb, legjobban kiképzett, 
megszervezett és felszerelt men-
tőszolgálatával rendelkezik, egy 
palesztin jövevénynek köszönhe-
tő! A huszonötödik évforduló al-
kalmából még sok-sok születés-
napot kívánunk a SMURD szol-
gálat összes munkatársának!

MúlTidézŐ
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“Jaj, de búsan süt az őszi nap 
sugára

Az aradi vártömlöcnek ablaká-
ra

Szánja azt a tizenhárom ma-
gyar vitézt

Ki a börtön fenekén a halálba 
néz.”

Az 1848-49-es szabadságharc 
leverését követően több mint 100 
főt végeztek ki, köztük hivatalnoko-
kat, katonákat, papokat, gerillákat. 
A következő években a kivégzettek 
száma tovább emelkedett.

1849. október 6-án Aradon vé-
gezték ki a honvéd sereg 12 tábor-
nokát és 1 ezredesét. Ugyanezen a 
napon Pesten kivégezték Batthyá-
ny Lajos volt miniszterelnököt is. A 
kivégzés dátumának megválasztá-
sa szándékos volt, ugyanis egy év-
vel korábban ezen a napon akasz-
tották fel a bécsi forradalmárok La-
tour osztrák hadügyminisztert. 

A kivégzéseket sokan Hayna-
unak, Magyarország tejhatalmú 
főparancsnokának róják fel, de 
tudni kell, hogy a halálos ítéletek-
kel egyetértett és jóváhagyta őket 
a Schwarsenberg-kormány és az 
uralkodó is. A honvédsereg elfo-
gott tábornokait az aradi hadbíró-
ság ítélte halálra. A 13 tábornok 
közül négyet golyó általi, kilencet 
pedig kötél általi halálra ítéltek. Go-
lyó általi halálra ítéltek voltak: Lá-
zár Vilmos főtiszt (ezredes), Des-
sewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernő 
tábornok, Schweidel József tábor-
nok. Kötél általi halálra ítélték Lo-
vag Poeltenberg Ernő tábornokot, 
Török Ignác tábornokot, Lahner 
György tábornokot, Knezich Károly 
tábornokot, Nagysándor József 
tábornokot, Gróf Leiningen-West-
erburg Károly tábornokot, Aulich 
Lajos tábornokot, Damjanich Já-

nos tábornokot, illetve Gróf Vécsey 
Károlyt tábornokot.

A „tizenhárom magyar vitéz”-ből 
nem mindenki volt magyar, de 
olyan is volt köztük, aki még ma-
gyarul sem beszélt.

aulich Lajos: német anyanyel-
vű, Pozsonyban született. Tábor-
nok, 2. hadtest: „Szolgáltam, szol-
gáltam, mindig csak szolgáltam. 
És halálommal is szolgálni fogok. 
Forrón szeretett magyar népem és 
hazám tudom, megértik azt a szol-
gálatot.”

Damjanich János: szerb nem-
zetiségű, a mai Horvátország te-
rületén született. Tábornok, 3. had-
test: „Legyőztük a halált, mert bár-
mikor készek voltunk elviselni azt.”

dessewffy Arisztid: magyar 
nemzetiségű, a mai Szlovákiában 
található Csákányban született. Tá-
bornok, 9. hadtest. „Tegnap hősök 
kellettek, ma mártírok...így paran-
csolja ezt hazám szolgálata.”

Kiss Ernő: örmény származású, 
Temesváron született. Tábornok, 3. 
hadtest: „Istenem, az újkor ifjusága 
egész ember lesz-e? Árpádok di-
cső szentjei virasztottak a magyar 
ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen 
a szívük és a hazáé egy életük.”

lahner György: német nemze-
tiségű, a mai Szlovákia területén 
született. Tábornok: „Krisztus ke-
resztje és a bitófa oly rokon. És az 
isteni áldozat mellett oly törpe az 
én áldozatom.”

Lázár Vilmos: örmény szárma-
zású. Nagybecskereken született. 
Ezredes, 9. hadtest. „Ki tehet arról, 
hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus 
keresztje tövében érett az apostolok 
lelke és a bitófák tövében kell forra-

dalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

Leiningen-Westerburg károly: 
német nemzetiségű, a mai Német-
ország területén született. Tábornok. 
„A világ feleszmél majd, ha látja a 
hóhérok munkáját.”

nagysándor József: Magyar 
nemzetiségű, Nagyváradon szüle-
tett. Tábornok. „De rettenetes volna 
most az elmúlásra gondolni, ha sem-
mit sem tettem volna az életemben. 
Alázatosan borulok Istenem elé, 
hogy hőssé, igaz emberré, jó kato-
nává tett.”

Poeltenberg Ernő: osztrák nem-
zetiségű, Bécsben született. Tá-
bornok. „Minket az ellenség dühös 
bosszúja jutattot ide.”

Schweidel József: német nemze-
tiségű, a mai Szerbia területén szü-
letett. Tábornok. „A mai világ a sátán 
világa, ahol a becsületért bitó, az 
árulásért hatalom jár. Csak egy igazi 
forradalom, a világ új forradalmi em-
berisége söpörheti el ezt az átkozott, 
meghasonlott világot.”

Török ignác: Magyar nemzeti-
ségű, Gödöllőn született. Tábornok. 
„Nemsokára Isten ítélőszéke előtt 
állok. Életem parányi súly csupán, 
de tudom, hogy mindig csak Őt szol-
gáltam.”

Vécsey károly: Magyar nemzeti-
ségű, a mai Lengyelország területén 
született. Tábornok. „Isten adta a szí-
vet, a lelket nekem, mely népem és 
hazám szolgálatáért lángolt.”

„Aradi vár, aradi vár halál völgye
Tizenhárom magyar vitéz teme-

tője
Sirhalmon virtusnak vérvirágok
Felejthetetlen legyen az ő ha-

láluk.”

MúlTidézŐ 

Húszár Zoltán

az aradi tizenhárom
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Teréz abban a történelmi kor-
szakban élt, amikor a spanyol 
királyság kultúrája fénykorában 
és hatalma csúcsán állt. a csa-
lád ősei oroszlánként harcoltak 
a mórok ellen, és ismételten in-
kább felgyújtották a várukat, 
mintsem átadják az ellenség ke-
zére. Teréz szintén harcra szüle-
tett. apja Don alonzo Sanchez 
de Cepeda, édesanyja Donna 
Beatriz de ahumada volt. 

Tizenkét gyermekük közül három 
volt leány. Közülük kettő férjhez 
ment, csak Teréz határozott úgy, 
hogy kolostorba vonul. E lépése 
egyáltalán nem volt szükségszerű, 
s nem is menekülést jelentett valami 
kilátástalan helyzetből. Tizennégy 
és tizennyolc éves kora között Te-
réz is a szépségre, a kellemre és a 
gazdagságra gondolt, és komolyan 
foglalkozott a férjhez menés gon-
dolatával. Gyermekkorától kezdve 
nagyon impulzívnak, kívánságaiban 
és döntéseiben temperamentumos-
nak mutatkozott, de azért meggon-
dolatlanságokat nem követett el. 
Nagy szeretetkészség élt benne, 
amely spontán módon nyilatkozott 
meg, arra azonban ügyelt, hogy 
olyan helyzetbe ne kerüljön, ami mi-
att adott szavát vissza kelljen von-
nia. Nagy tudásvágy is égett ben-
ne, amelyet csak nehezen tudott 
csillapítani, ezért mindig új köny-
vekhez akart jutni. Személyének, 
szellemességének, beszédének 
és magatartásának varázsa már 
gyermekkorában sok játszópajtást 
vonzott köréje, és szórakoztatta, 
nevettette társait. Ezt a művészetet, 
hogy ,,embereket megvidámítson, 
és nevetésre indítson”, mindhalálig 
megőrizte. Amikor köztudottá vált, 
hogy belép a Kármelbe, mindenki 
megdöbbent.  Elhatározása mö-
gött nem szerelmi csalódás, nem is 
természetes hajlam vagy a kolos-
tori élet utáni vonzódás állt, nem is 

valami megfoghatatlan érzés, ami 
gyakran rejlik egy hivatás hátteré-
ben. Teréz az üdvösséget kereste, 
mégpedig ,,nagy áron’’. Egyszerűen 
és őszintén azt látta be, hogy az ő 
természetével és a szeretet vonalán 
szerzett tapasztalataival a világban 
élve nem fog sikerülni az üdvössé-
ge. De a kolostorba lépése drámai, 
fájdalmas lépés volt: ,,Elhatároz-
tam, hogy közlöm atyámmal, és ez 
nekem ugyanannyit jelentett, mint-

ha beöltöztem volna, mert becsület-
beli kérdés volt számomra, hogy hű 
maradjak a mondott szóhoz.” Apja 
azonban megtagadta a beleegye-
zését. Ettől a naptól fogva Teréz 
jámborsága épp annyira ingerelte, 
mint korábban a világiassága. Ezért 
Teréz, amikor tizennyolc éves lett, 
titokban hagyta el a szülői házat, és 
felvételét kérte az avilai Megtestesü-
lés-kolostorba. Később azt mondta: 
,,Nem hiszem, hogy a halál fájdal-
masabb lesz a szívemnek, mint az 
a perc, amikor elhagytam a szülői 
házat. Úgy éreztem, hogy ízekre 
szakadok.” Amibe pedig belekez-
dett, tudniillik hogy apáca legyen, 
azt nagyon komolyan tette. Annyira 
komolyan, hogy a megerőltetéstől 

egy év után fizikailag is, idegileg is 
összeomlott. Vérszegény lett, kösz-
vényszerű ízületi bántalmak támad-
ták meg, melyek végül egy négyna-
pos merevgörcsbe mentek át. Már 
elkészítették a sírját, és néhány ko-
lostorban elimádkozták érte a halot-
ti zsolozsmát, ám a görcs egyszer 
csak feloldódott, Teréz magához 
tért, és sajátkezűleg távolította el a 
szeméről a megszentelt viaszt, ami-
vel a halottak szemét szokták lezár-
ni. Csak Don Alonsónak, a kolostor 
gyóntatójának gondoskodása és 
sejtelme akadályozta meg, hogy Te-
rézt elevenen el ne temessék. Egy 
alkalommal úgy érezte, hogy Isten 
egészen áthatja: ,,Lehetetlen volt 
abban kételkednem, hogy Ő ben-
nem van, és én elmerülök Benne.” 
Ekkor Teréz negyven esztendős 
volt. ,,Az, amit addig éltem, az én 
életem volt. Az pedig, ami ekkor kez-
dődött, Isten élete bennem.” Végle-
ges megtérése után, amelyben be-
látta addigi tévedését és meglátta, 
hogy Isten őt ,,nem az emberekkel, 
hanem az angyalokkal való társal-
gásban akarja látni”, készségesnek 
mutatkozott a hívás követésére. 
Teljes erővel belevetette magát a 
küzdelembe, hogy a szívét ,,össz-
hangba hozza” Krisztus szívével. 
Belső élete ettől kezdve gyorsan 
és meredeken emelkedett fölfelé 
a misztikus magasságokba. Isten 
valósága olyan erővel tört rá, hogy 
gyakran a legnagyobb kín és gyö-
nyörűség egyszerre kerítette ha-
talmába. Egyik levelében ezt írta: 
,,Úgy támolygok, mint egy részeg.’’ 
Ismételten látták a nővérek, hogy a 
templomban egy méter magasan 
lebeg a padló felett és az arcából 
különleges fény sugárzik. Neki ma-
gának e jelenségek nagyon kelle-
metlenek voltak, és kérte Istentől, 
őrizze meg a kegyelem külső meg-
nyilvánulásaitól, s vezesse őt más 
utakon. Közben azonban mindig 

HITÉLeT

avilai nagy szent teréz
avila, 1515. március 28. +alba de torres, 1582. október 4.
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A tekerőpataki iskola taná-
rai és diákjai immáron 8. al-
kalommal szervezték meg az 
iskola hálaadó ünnepségét, a 
Termésnapot, amelynek kere-
tében hálát adtak a jó Istennek 
a termésekért, a földi javakért.

Az október 2-án megrendezett 
ünnepet nagy készülődés előzte 
meg, ugyanis a tanulók napokon 
keresztül szorgalmasan készít-
gették az ötletesebbnél ötlete-
sebb termésbábukat, és próbál-

termésnap  
a GyerGyóteKerŐPataKI IsKoláBan

Sólyom Csilla

józan kritikával élt a rendkívüli je-
lenségekkel szemben, nehogy a 
képzelet játékát misztikus víziónak 
lássa. De bármilyen alázatos és 
tartózkodó volt a kolostori életben, 
az Istentől kapott kinyilatkoztatá-
sok miatt nővértársai üldözni kezd-
ték. Azzal vádolták, hogy látomá-
sai nem Istentől, hanem az ördög-
től valók. E kínos helyzetből négy 
szent: Borja Szent Ferenc, Bertran 
Szent Lajos, Alcantarai Szent Pé-
ter és Keresztes Szent János tanú-
ságtétele szabadította meg, mert 
ők igazolták Teréz misztikájának 
igaz voltát. Teréz mindenekelőtt 
,,igen hűséges akart lenni a rendi 
regulához”, mert megtapasztal-
ta, hogy mennyire eltávolodtak az 
eredeti kármelita szellemtől. Miu-
tán engedélyt kapott a pápától és 
az avilai püspöktől, egy árva fillér 
nélkül hozzálátott Avilában egy kis 
kolostor építéséhez. 1562-ben nyi-
totta meg, és elszánva magát arra, 
hogy a kármelita életet a maga ere-
deti szigorában fogja élni, lehúzta 

a saruját és nevet változtatott: ettől 
fogva Jézusról nevezett Teréz volt 
a neve. Bár igen sokan szembe-
szegültek vele, egyik kolostorala-
pítását követte a másik. Sokan és 
nagy lelkesedéssel csatlakoztak 
hozzá. Jelentős támaszt kapott 
Keresztes Szent János és Grá-
cián Jeromos személyében, akik 
mellette álltak akkor is, amikor a 
kármelita rend sarus ága 1575-ben 
elkeseredett támadást indított elle-
ne. Életének utolsó huszonkét esz-
tendeje ebben a tevékenységben 
telt el, és könyveiben -- önéletrajzá-
ban, amely Az Úr irgalmasságának 
könyve címet viseli, a Tökéletesség 
útjában, a Lelki várkastélyban és 
Az alapításokban -- misztikus ma-
gasságokban járó lírával hagyta 
ránk mesteri tanítását. Szinte le-
hetetlen jelentőségének megfele-
lően értékelni Nagy Szent Terézt. 
Megszámlálhatatlan azoknak az 
embereknek a serege, akik tanú-
ként állnak életszentsége mellett: 
a legműveltebb teológusok, szám-

talan püspök, különböző szentek, 
királyok, egyszerű parasztok. Éle-
tének utolsó napjáig viselte a sok 
utazás, az alapítások, a legkülön-
félébb tárgyalások terhét, s közben 
az egészsége már nagyon rossz 
állapotban volt. Utolsó hónapjait -- 
főleg néhány hatalmaskodó kolos-
tori elöljárónő láttán -- szenvedés, 
keserűség és csalódás nehezítet-
te. Ez volt utolsó megpróbáltatá-
sa. A ,,szegény, bűnbánó apáca”, 
ez a beteges, gyenge nő, haláláig 
-- az ellenségeskedő világban és 
rendszerint drámai körülmények 
között -- tizenhét női és tizenöt férfi 
kolostort alapított a sarutlan kárme-
liták számára. Teréz 1582. október 
4-én halt meg.  Szeretettől izzó élete 
jelképeként Alba de Torresban ma 
is épen őrzik a szívét! VI. Pál pápa 
1970. szeptember 27-én az egyház-
tanítók közé emelte. Olyan megtisz-
teltetés ez, amely a szent nők között 
rajta kívül máig csak Sziénai Szent 
Katalinnak jutott osztályrészül. 

Forrás: www.katolikus.hu
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A gyergyóalfalvi Sövér Elek 
általános Iskola által megszer-
vezett Gyergyó-medencei ve-
télkedőnek már több éves ha-
gyománya van vidékünkön. is-
kolánk diákjai évről évre nagy 
lelkesedéssel vesznek részt a 
versenyen, hiszen számtalan 
kalanddal, élménnyel lesznek 
gazdagabbak.

Nem volt ez másként az idei 
tanév elején sem, hiszen október 
10-én diákjaink négyfős csopor-
tokba szerveződve, szellemileg, 
illetve testileg egyaránt felké-
szülve indultak el a Borzont ha-
tárában lévő Nyíres felé, hogy ott 
bebizonyítsák rátermettségüket, 
ügyességüket.

A verseny célja, hogy a tanu-
lókban fejlessze mindazon ké-
pességeket, melyek hozzáse-
gítik őket a körülöttük lévő világ  
mélyrehatóbb megismeréséhez, 
illetve segítik őket  a környeze-
tükben való eligazodásban. A 
gyerekeknek iránytű és térkép  
segítségével kellett megtalálniuk 
az egyes tájékozódási pontokat, 
ahol a környzetvédelem témakö-
rébe tartozó kérdésekre kellett 

felelniük. A helyes válaszok ál-
tal értékes pontokat gyűjthettek, 
amelyeknek az összesítése ré-
vén állt majd össze a végső sor-
rend.

A verseny szervezésében part-
nerként részt vett a  Zöld Szé-
kelyföld Egyesület, akik a nyer-
tes csapat számára felajánlottak 
egy jutalomkirándulást  a Bálvá-
nyos közelében lévő Buffogó tő-
zegláphoz.

A gyergyóújfalvi diákjainkra 
méltán lehetünk büszkék, hiszen 
a versenyben lévő csapatok kö-

zül ők voltak azok, akik megsze-
rezték az első helyet. A nyertes 
csapatot V., illetve VI. osztályos 
diákjaink alkották: Kolozsi Előd 
(V. osztály), Szabó Bence (V. 
osztály), Bálint Boglárka (VI. 
osztály), Kolozsi Gergő (VI.osz-
tály). A csapat nyereménye egy, 
a győzelmet jelképező kupa, il-
letve érem, ezen kívül pedig min-
den csapattag névre szóló okle-
velet is kapott. 

Gratulálunk nekik, és hasonló 
sikereket kívánunk  a továbbiak-
ban is!

SULIVILáG

Laczkó-Dobos Hajnal

tájékozódási és kÖrnyezetvédelmi verseny 
a nyíresben

ták a ceppelt, hogy eltáncolása 
által még felemelőbbé tegyék az 
ünnepet. Erre az ünnepre meg-
hívták a gyergyóújfalvi iskola 
V. A. és VII. osztályos tanulóit, 
hogy  jobban megismerhessék 
egymást és az iskolát, valamint 
az iskola pedagógusait is. 

A rendezvény a termésbábuk 
kiállításával vette kezdetét, majd 

a termények megáldása követ-
kezett, amelyet Antal József 
plébános úr celebrált. Az áldás 
után a tanulók eljárták a ceppelt, 
amelyet Kolumbán Csilla tanár-
nő tanított be. Az ünnepség kö-
vetkező mozzanatát a VI. és VII. 
osztályos tanulók által ültetett és 
gondozott termények bemutatá-
sa képezte, amelyet a közösen 

elfogyasztott ebéd követett.
Ez úton szeretnénk kifejezni 

köszönetünket támogatóinknak, 
a Karpaten Milk-nek, Antal Zsolt-
nak, Bálint Zoltánnak és Molnár 
Zoltánnak, akiknek hála, finom 
étkek kerültek az asztalra.

Az ebéd után táncházra került 
sor Portik Izolda-Magdolna tán-
coktató közreműködésével.
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a WHo, az enSz egészség-
ügyi szervezete indítványára 
a csontritkulás (osteoporosis) 
világnapját eredetileg június 
24-én, majd 1999 óta október 
20-án tartják, ugyanis ez a be-
tegség komoly népegészség-
ügyi gond. „a néma járvány” 
- így is emlegetik ezt a beteg-
séget, amely világszerte több 
százmillió embert sújt. Gyógyí-
tására és megelőzésére orszá-
gos programok készültek, de a 
világnap jó alkalom arra, hogy 
emlékeztesse a lakosságot a 
csontok egészségének fontos-
ságára. Mindenki számára ki-
emelkedő fontosságú az elesé-
sesek és a csontritkulásos tö-
rések megelőzése egészséges 
életmóddal.

Világszerte legalább minden 
harmadik ötven év feletti nő és 
minden ötödik ilyen korú férfi 
szenved csonttörést gyenge cson-
tozata miatt. A törések fájdalmat, 
mozgáskorlátozottságot és az 
életminőség-romlását okozzák. 
Különösen érvényes ez a csípő-
táji törésekre. Minden harmadik  
combnyaktörést szenvedett idős 
ember mozgáskorlátozottá válik, 
és elveszíti önállóságát, legalább 
minden ötödik pedig meghal a tö-
rés napjától számított egy éven 
belül. Másik típusa a töréseknek, 
a csigolyatörés, hatalmas fájda-
lommal járhat, rövid és hosszú 
távú mozgáskorlátozottságot, 
púposságot és jelentős életmi-
nőség-romlást okozhat. Az első 
törés után, különösen, ha a bete-
get nem kezelik, megnő az újabb 
törések kialakulásának veszélye.

A csontritkulás a lakosság meg-
közelítőleg 7-10 százalékát sújtja, 

változó korban minden harma-
dik nőt érint ez a betegség, így 
semmiképpen sem hagyhatják 
figyelmen kívül ezt a problémát. 
A csontritkuláson („csontlyuka-
sodás”) azt értik, amikor a csont 
tömege és mésztartalma olyan 
jelentősen lecsökken, hogy ezál-
tal a csontok törékennyé válnak. 
A betegnél ilyenkor akár spontán 
csonttörések is bekövetkezhet-
nek, a csigolyák még a test saját 
súlya alatt is megroppanhatnak.

Annak ellenére, hogy az osz-
teoporózist sokan az idős nők 
betegségének tartják, a folya-
mat már sokkal korábban, fiatal 
korban indul el. A csontszövet 
állománya 25-30 éves korig gya-
rapszik - eddig kell lehetőleg mi-
nél erősebb csontozatot felépíte-
ni, hogy azok később is erősek 
tudjanak maradni -, majd tömege 
fogyni, a csont pedig gyengülni 
kezd. Az normális csontvesztés 
ekkor mintegy évi 3-5 százalék. 
Csontritkulás akkor alakulhat 
ki, ha a csontépítő sejtek és a 
csontlebontást végző sejtek mű-

ködésének egyensúlya megbom-
lik, és így ennél nagyobb mér-
tékű csontvesztés következik be.

A csontritkulást el lehet kerülni 
egészséges életmóddal és helyes 
táplálkozással. Az egészséges 
csontozat megtartásához lénye-
gében három dologra van szük-
ség: rendszeres testmozgásra, 
megfelelő mennyiségű kalciumra 
és megfelelő mennyiségű D-vita-
minra, amely a kalcium felszívó-
dásához szükséges. Továbbá ke-
rülni kell a dohányzást, a túlzott 
alkohol- és üdítőital fogyasztást. 
A dohányzás ugyanis vissza-
fogja az ösztrogéntermelést és 
a kalciumfelszívódást, akárcsak 
a sok alkohol, ami a csontkép-
zést is csökkenti és még vízhajtó 
hatása miatt is kalciumvesztést 
okoz. Ugyan nem igaz az az állí-
tás, hogy a szénsavas üdítők «ki-
mossák a csontból a kalciumot», 
de a meglévő hiánytüneteket fo-
kozzák: az üdítők előállításához 
használt foszforsav felerősíti a 
D-vitamin- és kalciumhiány cson-
tozatra gyakorolt negatív hatását.

Dr. Kelemen Madarász Enikő 
családorvos

Ép TeSTBen ...

rÖviden a csontritkulásról
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E hónapban a testnevelésről ejtek 
néhány szót. azt hiszem, hogy leg-
többetek kedvenc órája, de lehet, 
hogy akadnak olyanok, akik retteg-
nek tőle. Miért? Mert az e tantárgy-
hoz való viszonyulást nagymérték-
ben a testi adottságok határozzák 
meg. Csakhogy a testnevelésóra 
nem az egyéni teljesítmények ve-
télkedéséről szól, itt mindenkinek 
önmagával kell összemérnie erejét, 
önmagával kell megbirkóznia. 

A gyermekek egymás ellen való ver-
senyeztetése a versenyek feladata. 
Testnevelésórán az akaratról és a ki-
tartásról lehet tanúbizonyságot tenni.  
Arról már írtam a korábbiakban, hogy 
minden gyermek más adottságokkal 
rendelkezik, ez így van a testi adott-
ságok tekintetében is, de mindezek el-
lenére senkinek sincs joga kigúnyolni 
azt, aki adottságainál fogva keveseb-
bet tud teljesíteni. Csapatversenyeknél 
gyakran lehet tapasztalni, hogy valakik 

vagy valaki gyengébb teljesítménye 
miatt a siker elmarad, és kitör a ve-
szekedés. Gondolom, ismerős helyzet 
számotokra! Tudnotok kell, hogy az 
órán zajló események a játék kategó-
riájába tartoznak. Bosszankodni lehet, 
de fölösleges másokat szidni, okolni, 
hiszen a cél a mozgás, a közös játék, 
nem pedig a gyűlölködés. 

Ezeken az órákon, a közös játékok 
során tűnnek ki a legjobban az emberi 
jellemvonások, így tulajdonképpen a 
testnevelő tanárok ismerik legjobban 

a gyerekek jellemét, hiszen a játék he-
vében bizony előbújnak a máskor oly 
jól rejtőzködő, őszinte megnyilvánulá-
sok. Fontos, hogy minden szélsőséges 
megnyilvánulást elutasítsatok ebben a 
helyzetben, különösen a durvaságot 
és trágárságot, hiszen társaitokban, 
tanárotokban egy világot rengethettek 
meg, ha elragadtatnak indulataitok. 
Nem arról van szó, hogy ne adjatok 
ki mindent magatokból a saját és tár-
saitok sikere érdekében, csupán arról, 
hogy a játéknak, az órának egyszer 
vége lesz, és nem múlnak el nyomta-
lanul az ott történtek. 

Sajnos, a csapatsportokban, a fel-
nőttek világában is nagyon gyakoriak 
azok a sportolók, akik jellembeli hibá-
jukból adódóan alkalmatlanok lenné-
nek a csapatjátékra, mégis ott vannak, 
mert nem minden edző, csapatvezető 
ismeri fel, hogy a sporthoz is kellően 
intelligens, öntudatos és önkontrollal 
rendelkező emberek kellenek. Ezért is 
fordulhatnak elő oly gyakran viszony-
lag súlyos sérülések. Amint látjátok, 

erre nem lenne szükség, ha a játék 
tisztasága megőrződik. Közös fellé-
pésetekkel meg tudjátok akadályozni, 
hogy a durva, meggondolatlan reak-
ciók ne kapjanak helyet már a testne-
velésórán sem, így majd idővel talán 
a felnőttsportban sem lesz helyük. Ha 
nem tekintitek az osztály hősének azt, 
aki a legdurvább a sportpályán, eset-
leg legjobban tud üvölteni másokra, 
lökdösődik, csal, akkor már elindult 
egy olyan folyamat, amelynek csak po-
zitív végkicsengése lehet.

Kiadja: 
Gyergyóújfalu Község 
Polgármesteri Hivatala

Felelős kiadó: 
Egyed József polgármester
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537305 Gyergyóújfalu 212. szám

Tel: 0266-350.004, 350077
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Horváth Nina
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Czirják Kinga

A megjelent cikkek nem a 
szerkesztőség véleményét tükrö-

zik, minden cikk tartalmáért  
a szerzője felelős.

GyerMekSarok

„de nehéz az iskolatáska”…

Gál Katalin
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A mezőgazdász állami illeté-
kesek legutóbbi találkozásán el-
hangzottak szerint a 2015. első 
félévi gázolaj-támogatást no-
vember hónapban kezdik átutal-
ni a jogosultak számlájára. De ez 
nagy mértékben függ az október 
23-án történő állami költségve-
tés-kiigazítástól. Ugyanakkor 
értesítették a mezőgazdászokat, 
hogy a harmadik negyedévre ne 
tegyék le a támogatási kérése-
ket, amíg meg nem jelennek az 
új határozatok. 

A föld alapú támogatás esetében 
szintén a jövő hónapra ígérték az 
előleg kifizetésének megkezdését. 
Az eddigi megengedett 50% he-
lyett 70%-ot folyósíthat az állam 
október 16-ától. Mivel még az el-
lenőrzéseknek nincs vége, és a 
közelmúltban a Központi Kifizetési 
Ügynökség néhány munkatársát 

korrupciós ügyekkel vádolták, a 
kifizetések nyilvávalóan „elcsúsz-
nak”.

A tehenészek egyre gyakrabban 
adnak hangot elégedetlenségüknek. 
A Mezőgazdasági Minisztériumnál 
viszont nem fogadják őket „tárt ka-
rokkal”, ezt igazolja az október 14-i 
megmozdulás is. Egyik legégetőbb 
probléma, amire megoldást keres-
nek, az, hogy ne kötelezze őket az 
állam a 16%-os adó kifizetésésre, 
még mielőtt megkapnák a támogatá-
si összeget. 

A legutolsó adótörvény módosítá-
sai szerint 2016-tól az adóhátraléko-
sonak néhány kedvezményt biztosí-
tanának, csökkentenék a késedelmi 
százalékokat és a számlazárolásokat 
is változtatnák. A mezőgazdaságban 
dolgozóknak ez könnyítene a helyze-
tén, ugyanis a kirótt adó kifizetése ha-
marább történik meg, mint bizonyos 
jövedelmek beérkezése a számlákra.

Ha az újszülött borjú útlevelében 
elírták a fajtáját (például ha a „me-
tis”–félvér helyett „bălţata româ-
nească”–pirostarka szerepel), ak-
kor az Állattenyésztési Ügynökség 
munkatársa által kiállított doku-
mentumok alapján az Állategész-
ségügyi Igazgatóságnál kijavítják 
az útlevélben történt elírást.

Amennyiben a község területén 
falkába összeverődött kutyákat 
látnak, értesítsék a polgármes-
teri hivatalt, hogy intézkedjenek 
azért, hogy befogják őket, annak 
érdekében, hogy megelőzhessék 
a támadásokat, amelyek az utóbbi 
időben történtek.

Felhívjuk ismételten a gazdák fi-
gyelmét, hogy a község területén 
tartsák be a legeltetési szabályzat 
előírásait mindennemű vita és fél-
reértések elkerülése érdekében. 
Tartsák tiszteletben szomszédjaik, 
falutársaik tulajdonjogát!

jó tudni…

Dr. Horváth Nina állatorvos

Nos, lássuk, mit lehet tenni akkor, 
ha egyes területeken nem tudod azt 
nyújtani, amit elvársz magadtól? Ha 
már tudod, hogy hol, mely területen 
szeretnél jobb eredményt elérni, az 
már fél siker (atlétika, torna, szerek, 
labdajátékok stb.). A következők-
ben bontsd le, mi az konkrétan, ami 
nem megy neked. Lehet, hogy pél-
dául rövidtávon nagyon jó futó vagy, 
a sprint jól megy, de a kitartó futás 
már egyáltalán, le kell állnod a táv 
felénél. Vagy jól mennek a bukfen-
cek, híd meg a többi talajtornaelem, 
de nem sikerül a fejállás, esetleg a 
szereknél nem mersz felugrani a 
bakra, vagy nem tudsz felmászni 
a kötélen, nem is sorolom tovább. 
Mit tehetsz?  A kulcsszó: akarat és 

kitartás! Hacsak nincsenek egész-
ségügyi gondjaid, a sok gyakorlás 
meghozza a gyümölcsét. A rend-
szerességről nem szabad elfeled-
kezni. A test nem felejt, és fontos, 
hogy napi rendszerességgel gya-
korolj! Ugyanakkor kövesd taná-
rod utasításait, tanácsait, hiszen ő 
segítő szándékkal mondja azokat! 
Sose fogj bele talajtornaelemek 
gyakorlásába előzetes bemelegítő, 
nyújtó gyakorlatok nélkül! Az alap-
vető félelmeid felszámolása is sokat 
segít, hiszen ezen indokolatlan fé-
lelmek, szorongások akadályozzák 
a teljesítményed javulását. Gondold 
át, mitől félsz az adott helyzetben, 
miért nem érzed biztonságban 
magad? Félsz, hogy leesel a kö-

télről, esetleg a svédládáról? Gon-
dold végig, és próbálkozz! Tanárod 
mindenben segít, és ha jelzed neki 
konkrétan, hogy mitől tartasz, ott, 
azon a ponton fog téged átsegíteni, 
ahol gondod van! Bíznod kell önma-
gadban! Tudd, hogy kellő odafigye-
léssel a balesetek többsége meg-
előzhető, tanárod figyel rád, ezért 
kár feleslegesen izgulnod! Azonban 
a túlzott vakmerősség, felelőtlenség 
sok baj forrása lehet!

A testnevelésórák tehát legyenek 
a felüdülés, az akarat erősítésének, 
önmagad megmérettetésének he-
lyei. Ne feledd,egy testnevelő tanár 
szerint: „A fáradtságba még nem 
halt bele senki!”
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Lassan hidegebbre fordulnak a 
napok. A természet őszre fordulva 
jelentősen hat testünkre, lelkünk-
re, hangulatunkra. Az őszi hóna-
pok alatt fel kell készítenünk szer-
vezetünket arra, hogy minél több 
jót, egészségeset tudjon meg-
őrizni tavaszig. Köztudott, hogy a 
borongós, esős, hideg évszakban 
kiadósabb, nehezebb ételeket fo-
gyasztunk, kevesebbet mozgunk. 
de az ősznek is megvan a maga 
szépsége. rengeteg zöldség és 
gyümölcs közül válogathatunk 
kedvünkre, októberben még ja-
vában kapható hazai szőlő, körte, 
alma, a mennyei sütőtök, és érde-
mes minél több káposztás ételt is 
beiktatni. a káposztát használhat-
juk salátának, köretnek vagy töl-
teléknek, a húsok mellé, de sava-
nyúságnak vagy tésztába is. 

A káposztás finomságok közül én 
most a kelkáposztára szeretném 
felhívni a figyelmet. Hiszen a kelká-
poszta nem lebecsülendő étek.  A 
keresztesvirágúakkal és a „sötétzöld 
zöldségekkel” egyformán rokonítha-
tó értékes vitaminforrás. Különösen 
sok karotint, főleg bétakarotint tar-
talmaz, ami a késő téli, kora tavaszi 
időben sokat érő erény. Hatékony 
antioxidáns. A benne található tete-
mes mennyiségű klorofill és C-vita-
min télen különösen nélkülözhetetlen, 
megakadályozza a rákkeltő anyagok 
képződését. Úgy tartják, aki rend-
szeres fogyasztója a keresztesvirágú 
zöldségeknek, jó eséllyel elkerülhe-
ti a szájüreg-, nyelőcső-, gyomor-, 
bél-, tüdő- és hólyagrákot.  A bodros 
levelű zöldség még A-, B-, K-vita-
minban is gazdag, mi több, közepes 
mennyiségű kalciumot is tartalmaz. 
Bőségesen található benne kálium, 
folsav és rostanyag. Hasznos táplá-
lék fogyókúrázóknak, mivel nehezen 

emészthető, feldolgozása sok energi-
át igényel a szervezettől. 

A népi gyógyászatban hát-, derék-
fájásra, reumatikus fájdalmakra ered-
ményesen alkalmazzák: nagyobb, 
külső leveleit húsverővel laposra ve-
rik, enyhén bekenik mézzel, majd a 
mézes felével a fájó testrészre tiszta 
ruhával rákötik. Egy éjszaka elmúltá-
val a fájdalom enyhül, majd elmúlik. 
Az ókoriak még többet tudtak róla, a 
daganatokat, a tüdőbajt orvosolták 
a fodros, sötétzöld levelekkel. Fagy-
tűrő, átteleltethető. Ennyi jó, értékes 
tulajdonság után semmi ok sincs rá, 

hogy ne kapjon helyet újból az asz-
talainkon. Íme a recept, mely Szabó 
Ilonka mamától származik, és melyet 
vendégeknek is előszeretettel készít 
a család ősszel. A képen látható ká-
posztát Simon Júlia készítette.

A kelkáposztát enyhén sós vízben 

kb 10 percet pároljuk, egészben ki-
emeljük és lecsöpögtetjük. Közben 
10 dkg rizset puhára főzünk. A főtt 
kelkáposzta leveleit gyengéden szét-
nyitjuk, csak annyira, hogy épség-
ben maradjanak, de ne essen szét, 
lehajtogatjuk. Ezután a 40-50 dkg 
darált húst alaposan összedolgozzuk 
a fűszerekkel: a sóval, borssal, pap-
rikával, a megdinsztelt hagymával és 
a főtt rizzsel. Tulajdonképpen olyan 
masszát készítünk, mint a töltött ká-
posztába. A torzsáját mi nem vesz-
szük ki, hogy jobban összetartsa a 
káposztát. Kezdjük tölteni a közepét, 
ráhajtunk egy sor levelet,majd újabb 
töltelék és újabb ráhajtogatott levélsor 
következik. Addig rétegezzük, amíg 
tart  a hozzávalókból. Sógornőm 
duplán hajtja rá a leveleket, így nem 
annyira tömött húsos, jobban érző-
dik a káposzta íze. Ki ahogy szereti.
Végül tömött labdát kapunk, melyet 
széles szalaggal átkötünk, mint egy 
ajándékot, így ügyelve arra, nehogy 
szétessen, és hogy miután megfőtt, 
könnyen, egyben ki tudjuk emelni a 
fazékból. Fazékban, kapros vízben 
megfőzzük, végül tejföllel illetve pa-
radicsomszósszal tálaljuk, köretként 
pityókapürét ajánlok. 

Jó étvágyat kívánok!
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egészben tÖltÖtt kelkáposzta
Czirják Kinga


