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Hosszúra nyúlt és rögös volt az 
út a gyergyóújfalvi Elekes malom 
restaurálásához. A sok előrelát-
hatattlan akadály, máskor a pénz-
hiány miatt úgy tűnt, hogy sosem 
fejeződnek be a munkálatok a B 
kategóriás műemléknél. Mára, 
kedves közsgéglakók, mindnyá-
jan büszke tulajdonosai lehetünk 
a Maros felső folyása mentén az 
egyetlen máig is álló vízimalom-
nak és malomháznak.

A malom és a hozzá tartozó épü-
letegyüttes az 1700-as évek előtti 
székely udvarszerkezetet tükrözi. A 
maga nemében egyedülálló, hiszen 
B kategóriás műemlékként van nyil-
vántartva az országos műemlékvé-
delmi rendszerben. 

A több évszázados Elekes malom-
ház egészen az 1990-es évek elejéig 
működött és az akkori molnár, Elekes 
Lajos bácsi utódjától 2009-ben vásá-
rolta meg az újfalvi önkormányzat fel-
újítás céljából. A felújítás összértéke 
622.874 lej. 2011-ben sikerült meg-
nyerni a Leader 322-es kiírásban egy 
pályázatot, melynek értéke 260.874 
lej. A fennmaradt érték, az önrész 
a község költségvetésére hárult. A 
2015-ös év elején a Hargita Megye 
Tanácstól igényeltük az önrészre 

támogatást, és mivel megvolt a sür-
gősséget és rendkívüliséget igazoló 
harmadik fél átirata, így 362.000 lej  
finanszírozásban részesült. Időköz-
ben elkezdődtek a munkálatok, és 
tekintettel, hogy műemlékről van szó, 
restaurálásban jártas cég, az udvar-
helyi székhelyű Macops KFT végez-
te el. Az épületegyüttesek lebontásra 
kerültek, ezután a gerendákat meg-
tisztították, és száraz gomba ellen le-
kezelték, majd az alapozás után újra 
felépítették az eredeti formájában. 
A gyergyószentmiklósi Tarisznyás 
Márton Múzeum munkatársai resta-

urálták és őrizték a bútorokat, beren-
dezési tárgyakat. Mára a munkálatok 
befejeződtek, a berendezési tárgyak 
visszakerültek az eredeti helyükre és 
látogathatóvá vált a malom.

 Engedjék meg, hogy néhány 
érdekességet meséljek az Elekes 
malomról.

 A Gyergyó vidékén működő vízi-
malmoktól eltérően nem hegyi patak, 
hanem a Maros hajtja. Értéke azon-
ban nem csak ebben a ritkaságban 
rejlik, mert ez egy archaikus porta. Az 
a típusú, ahol a gazdasági épületek 
elöl vannak, a lakóház pedig hátul. 

Újból bejelentkezem kedves 
olvasóim, mert olyan érzésem 
van, hogy tartozom, ugyan-
is nagyon elhanyagoltam az 
írást, pedig többször nekilát-
tam, és sosem sikerült igazán 
teleírnom a papírt. Félig beír-
va mindig a kosárban végezte, 
mert annyira rám nehezedtek 
az elszámoláson levő pályá-
zatok és az újak megírásának 
terhei, hogy pár percnyi írás 
után már a mezei, erdei utakat 
jártam képzeletben, számolva 
az átereszeket, nézve a sánco-
kat.

Nem kis rohamban él most min-
denki, talán túl akarjuk teljesíteni 
magunkat, igyekszünk átlépni az 
árnyékunkat. Én is, mint minden-
ki, reménykedem, hogy egyszer 
majd csendesebb lesz az élet, és 
hátramegyek az erdőre, a petró-
leumlámpa fénye mellett damikát 
és tört pityókát eszem majd, reg-
gel pedig a Natura 2000-es ma-
darak csicsergésére ébredek.

A háború nehézségeiben is az 
itt élő emberek mindig az erdő 
felé menekültek, talán a mostani 
rohanó világban is azért hallják 
meg az emberek az erdő csen-
des hívó szavát. Nem is kell más, 
csak visszamenni kicsit a múlt-
ba, még akkor is, ha reggel korán 
volt a kelés, ha álmatagon nehe-
zen került meg a kasza, de meg-
van a feladat: beállni a rendbe és 
vágni rendületlenül. Mert reggel 
a harmatos fűben jól vágott a 
frissen vert szerszám, még a ca-
pinak is parancsol a kaszás, és 
várja a früstük, a szalonna illatát, 
mely a legnehezebb időkben is 
kikerült a kaszásnak egy jó po-
hár köményes pálinka kíséreté-

ben. Lassan kel fel a nap bevi-
lágítva a völgyet, a gazda megáll 
egy kicsit, és kiengedi a tyúko-
kat, bárányokat, melyek vígan 
táncolnak páros lábbal a frissen 
kaszált rendek között.  Egy villa 
friss erdei széna a lónak, tehén-
nek,  utána vissza a kasza mel-
lé, mert ma jó idő lesz és kell a 
rend, legyen ami száradjon. 

Lassan ébredezik a család, 
megfőtt a puliszka, a frissen fejt 
tej is már a házban illatozik, a 
könyökes puliszka már az aszta-
lon, desszertnek az este szedett 
friss erdei eper a puliszka mellé. 
Reggeli után a fiatalok kiszedik 
a köménymagot a rendből, és el-
pallják, hadd süsse a nap igazá-
ból a frissen kaszáltat. A reggeli 
mozgást követően az egész völ-
gyet betölti a kaszaverés hangja, 
mely minden egyes háznál egyik 
legfontosabb dolog, mert élében 
áll a jó szerszám. Mereklyék rá-
zása és száradó széna illata töl-
ti be a völgyet, miközben gazda 
figyeli az eget, nem jön-e felhő 
vagy netán a vercse. Az elköl-
tött ebéd utáni kis pihenés kijár 
a szervezetnek, ilyenkor csend 
vesz erőt az orotáson.

Az ugráló kutyakölyök társasá-
gában a család villát, gereblyét 
ragad és összeszedi a rendet 
igazi csinos buglyát rakva, mert 
megszól a szomszéd, ha nem 
elég hegyes. Felszerszámozott 
lóval kiballag a gazda, húzatja a 
buglyát, mert ez a legjobb kóst, 
ezt be kell rakni az odorba, ne-
hogy  megverje az eső. 

Lassan vége a napnak, gazda 
törli a homlokát, majd kaszát ra-
gad, és még egy-két órát lengeti 
a karját, hadd fogyjon a fű, majd 
végignéz a tájon, és mosolyogva 
bemegy a házba, mert elégedett 

a napi munkájával. A távolban 
megszólal egy kürt, mely élesen 
hasít bele a sötét estébe, valami 
régi katonai indulót játszik, jelez-
ve a vadaknak, hogy most az er-
dőn ember az úr.

Lassan kialszanak a tábortü-
zek, a fejsze hangja is elcsende-
sül, nyugovóra tér a táj és vele 
az ember a családjával, mert ke-
vés a petróleum és nehezen kap-
ni nyolcas lámpaüveget is. Még 
az orromban érzem, a reggeli 
friss puliszka, az enyhén össze-
melegedett mereklye, a száradó 
széna, a friss eper illatát, mely 
mellett eltörpül az akkori emberi 
butaságok sorozata, amikor jött 
a szénaosztás ideje, a tűzifabe-
szerzés kényelmetlen kuncsor-
gása és egyéb olyan dolog, mely 
megnehezítette az  életet. 

Nagyon jó az emberi termé-
szet, mert kiszűri a rosszat és 
csak a szépet, a jót tartja meg a 
legnehezebb időkből is. Remény-
kedem, hogy egyszer majd a mai 
életünkről is csak a szép és a jó 
marad meg, és legalább akkora 
örömmel néz mindenki vissza, 
mint a régi gazda egy bevágott  
hoszan kacskaringózó rend után.

Felgyorsult életünkben is van 
rengeteg szépség, csak való-
színű, hogy elrohanunk mellette, 
és nem vesszük most észre.

Ne hagyjuk, hogy az élet így el-
rohanjon mellettünk, lássuk meg 
a szépet, biztassuk egymást, 
menjünk át a komához egy jó 
pohár bor melletti beszélgetés-
re, maradjon meg a vicces ked-
vünk, mert különben a monoton 
élet lesz úrrá rajtunk, és életünk 
alkonyán nem lesz szép emlék, 
mely mosolyra húzná öreg, már 
ráncos arcunkat.

ÖnkorMányzaT ÖnkorMányzaT

Albert KatalinEgyed József, polgármester

Azok A régi szép emlékek Búzát őrölhet az elekes malom
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Bogács és Gyergyóújfalu kö-
zött 2013-tól kezdődően épült a 
barátság. a bogácsi XV. Márton 
napi Vigasságok rendezvényein 
a két település polgármestere, 
mindkét fél képviselő-testületé-
nek beleegyezésével, aláírta az 
együttműködési egyezményt.  

A november 7-én tartott ünnepi tes-
tületi ülésen Csendesné Farkas Edit, 
Bogács polgármestere és Egyed 
József, Gyergyóújfalu polgármes-
tere, kézjegyükkel szentesítették a 
két település között létrejött együtt-
működési egyezményt, melyben a 
felek rögzítették, hogy „Kétoldalú 
kapcsolataikat a paritás, a megértés, 
a bizalom, gazdasági, társadalmi-kul-
turális, ifjúság, egészségvédelem, 

környezetvédelem, mezőgazdaság, 
idegenforgalom és sport terén a köl-

csönös előnyök szellemében fejlesz-
tik.”  Mindkét polgármester hangsú-

Bogács –  
gyergyóújfAlu új testvértelepülése

Azt is mondhatnánk, hogy Gyergyó 
vidékén ez a legértékesebb tájgaz-
daság. Az épületeken ugyanis olyan 
archaikus elemeket találunk, amelyek 
visszavezetnek a XIX. század első 
felére.

A malomháznál megfigyelhető a 
gerendák medvegerezdes stílusban 
való összerakása, a gerendás meny-
nyezet, amelyre a padláson deszka 
került és ezt homokkal szórták le jól 
(szigetelés céljából). A gerendákban 
a repedéseket bolhaszegekkel fogat-
ták össze, és mivel a szigetelés volt 
az elsődleges célpont, ezért sárral, 
agyaggal tapasztották be a réseket, 
és végül lemeszelték. 

A magas és meredek tetőszerkezet 
lehetővé tette és teszi mai napig is az 
eső és a hó könnyed lecsúszását, ez-
zel megelőzve azt, hogy télen a vas-
tag vizes hóréteg súlyától beomoljon. 
A székelyek építkezési stílusát tükrözi 

az is, hogy a kémény  nincs a tetőn ki-
építve, ennek több célja is volt: a füst 
konzerválta a dránicával födött te-
tőszerkezetet, így több ideig eltartott, 
ugyanakkor 2-3 fokkal melegebb volt 
a padláson, így szigetelt is, valamint 
télen a húsokat a padláson füstölték, 
ezzel is tartósítva az élelmiszereket.

A malom és a hozzá tartozó épü-
letegyüttes felújításának célja egy 
közösségi helyszín létrehozása, egy 
olyan élő hagyományőrzést szolgáló 
skanzen kialakítása, amely erősíteni 
tudja a magyar identitást, és biztosít-
ja a történelmi hagyományaink fenn-
maradását itt Gyergyóújfaluban. Sok 
elképzelés van még a tarsolyunkban, 
hiszen a jövőben fel szeretnénk idéz-
ni és szemléltetni a malomba látoga-
tóknak a lisztőrléstől a kenyérsütésig 
a munkafolyamatokat. Ezen elkép-
zelések kivitelezésével kulturális és 
népművelő helyszínt tudunk biztosí-

tani és élő múzeumként tudjuk szem-
léltetni a lassan feledésbe merülő ha-
gyományos mesterségeket.

lyozta ünnepi beszédében, hogy a 
nemzeti egység, a nemzeti identitás 
megtartásának egy fontos lépése a 
két település kapcsolata, mely, a hi-
vatalos vonatkozáson túl, a lakók köl-
csönös megismerésére kell épüljön.  
Gyergyóújfalu község képviselőtestü-
lete nemzeti viseletben vett részt az 
ülésen.

A vendéglátók gazdag programot 
szerveztek küldöttségünknek.  Buda-
pesti városnézésünk során megláto-
gattuk az Országházat (Parlament), a 
Budai Várat, sétáltunk a Duna-parton. 
A Márton-napi programok a Cserépi 
úti pincesoron igazi kuriózumot je-
lentettek számunkra. Igaz, küldöttsé-
günk férfitagjai is felkeltették a helyiek 
érdeklődését, amint székely haris-
nyában végigvonultak a pincesoron. 
A Bogácsi Thermálfürdő különleges 
élményt nyújtott, két alkalommal is 
meglátogattuk. A Márton-napi me-
dencebálon is jelen voltuk, hangula-
tunkat nemcsak a gyógyvíz pezsdí-
tette, hanem a kiváló zene is. 

Mit kell tudnunk Bogácsról? Az is-
mertetőt a település honlapján (www.
bogacs.hu) közölt információk fel-
használásával állítottam össze. E 
település 2024 lakossal rendelkezik, 

csodálatos környezetben fekszik, a 
Bükk alján, ez a terület már átmenet 
a Bükk hegység és az Alföld között. 
A táj arculatát a hegyvidék felől lefutó 
folyók és patakok alakították ki, amit 
jól érzékelhetünk abból, hogy szinte 
fésűfogszerűen ágaznak le a főútról 
a településeknek otthont adó völ-
gyek.  Bogács a Hór völgyébe települt 
– ami az ország egyik leghosszabb 
völgye. Ebben haladva erdészeti zú-
zalékos és földutakon, jelölt túraútvo-
nalon egészen Bükkszentkeresztig 
eljuthatunk, miközben nemcsak a 
természet, de számos épített emlék 
is kínál látnivalót. A völgy elején, az 
erdei út fölé magasodó hegyen nyílik 
a nevezetes Subalyuk-barlang, ahol 
megtalálták a Neander-völgyi ősem-
ber hazai nyomait. Gazdag a vidék a 
laza vulkáni tufájába vájt barlanglaká-
sokban is. Pecások kedvelt célpontja 
a Szoros-patak felduzzasztásával 
létrehozott horgásztó. Bükkalja nagy 
múltú szőlő- és gyümölcskultúra ha-
gyományait őrzi, aminek bizonyíté-
kai a települések jellegzetes, gyak-
ran többsoros pincesorai. A bogácsi 
pincesorokon általában szorosan 
egymás mellé épült, kőhomlokza-
tú, háromszögtetős apró borházak 

mutatják már messziről, mit rejt itt a 
hegy gyomra. Ám a régebbi sorokon 
nincs még apró borház sem: egye-
nesen a hegy simára kopott vagy 
koptatott falába vágták a pince bejá-
ratát, amit apró vasajtók jeleznek. A 
legismertebb a Cserépi pincesor, de 
figyelemre méltóak a csecs-lyuki és 
a hintó-völgyi pincék is. Ahogy sok 
más híres gyógyvíz és gyógyfürdő, 
úgy a bogácsi története is a kőolaj-
kutatással kezdődött. Ennek során 
tört fel 1955. október 9-én, közel 500 
méter mélyről a 76°C-os termálvíz, 
amit 2001-ben gyógyvízzé nyilvání-
tottak. A Bogácsi Termálfürdő ezt a 
kiváló vizet hat gyógymedencében 
teszi elérhetővé látogatóinak. Továb-
bi medencékkel várják a gyerekeket, 
a strandolni vagy úszni vágyókat, így 
minden évszakban az egész család-
nak egészséges, pihentető időtöltést 
biztosítanak. A vendégeket 2014 
nyarától új csúszdapark várja. Bo-
gács a Bükki borvidék egyik legka-
rakteresebb települése, a Bükkaljai 
Borút Egyesület tagja. Borait az eg-
riekhez lehetne hasonlítani, de vala-
mivel magasabb a savtartalmuk. A 
környező dombokon ülő hangulatos 
pincesorokban általában hagyomá-
nyos fahordós (oxidatív) érlelés folyik. 
Az értékőrzésben és -teremtésben 
nagy szerepet vállal a Szent Márton 
Borlovagrend. A település katolikus 
temploma műemlék, Szent Márton 
tiszteletére van felszentelve.

Nekünk, hegyvidéki embereknek, 
különleges helyszín Bogács. Érde-
mes odalátogatni, megkóstolni karak-
teres borait, természeti kincseit meg-
csodálni és termálvizében lazítani, 
valamint a helyiek vendégszeretetét 
élvezni. 

Gál Katalin
                                              

Gál Katalin

http://www.bogacs.hu
http://www.bogacs.hu
http://www.bogacsitermalfurdo.hu/index.php/hu/a-furdo/furdotortenelem
http://www.bogacsitermalfurdo.hu/index.php/hu/a-furdo/furdotortenelem
http://www.bogacsitermalfurdo.hu/index.php/hu/
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az október 17-én szervezett 
gyergyószentmiklósi „Gazdanapi 
Őszi Sokadalom és Nagyvásár” 
keretén belül kamramustrát hir-

detett a rádió, televízió. E hirde-
tésre lett figyelmes Deák Mónika 
is Újfaluból, aki gyermekei bizta-
tására úgy döntött, hogy ő is be-
mutatja hagyományos hecserli-
lekvárját, melyet évek óta készít. 

Gondolta, egy próbát megér, és 
kíváncsi volt a szakmai zsűri vé-
leményére is. A Kamramustrára 
bárki benevezhetett, aki saját 
elkészítésű lekvárjából, vagy za-
kuszkájából, savanyúságából, 

Civil FóruM / MúltidézŐCIVIL FÓrUM

ezüstérmes lett Deák mónikA  
hecserlilekvárja a kamramustrán

Báli vigAlom

Czirják Kinga

A kellemes őszi időben 2015 okt. 
23-án délután a központi óvoda ud-
vara megtelt ünneplőbe öltözött gye-
rekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel.

 
Innen indultunk a kultúrotthonba, a 

SZÜRETI BÁLBA. A szüreti ünnep-
ség  szorosan kapcsolódik a neve-
lési-oktatási munkához, mely a gyer-
mekek számára érzelmileg komoly 
töltést ad. A báli készülődés alatt nagy 
volt az izgalom. Az előkészület során 
a szalagok fonása, a dekorációk ké-
szítése, a próbák, tánclépések gya-
korlása a gyermekeket pszichésen 
is ráhangolta  az ünnepre. Átélték a 
készülődés örömét. Az ünnep napján 
székelyruhába  öltözve átélték a nap 
„másságát”. A gyerekek vidáman, lel-

kesen bekapcsolódtak a bálozásba. 
Hogy mit is jelentett számukra a bál? 
Játékot, barátkozást, drukkolást, egy-

másra figyelést. A csősz megtanulta 
a szövegmondás mellett, hogy ho-
gyan járjon, hová lépjen vagy álljon. 
Mindenkinek figyelnie kellett, hogy 
milyen szövegrészhez milyen moz-
gás társul. Így fejlődik mozgáskul-
túrájuk és megtanulják megosztani 
figyelmüket.

A segítőkész szülők hangulatosan 
feldíszítették a kultúrotthont,  bizto-
sították a jó hangulathoz a zenét és 
finomságokkal kedveskedtek a gye-
rekeknek, vendégeknek.

Az iskola igazgatója Elekes Köllő 
Tibor úr is megtisztelt jelenlétével.

Úgy gondolom, egy élményben 
gazdag ünnepnap volt ez minden je-
lenlévőnek.

esetleg sajtjából vagy szalonná-
jából visz egy kostolónyi adagot, 
és délelőtt 10 óráig benevez.

A szervezők az igazi, hagyomá-
nyos házi recepteket keresték, 
készítőjüket pedig jutalomban ré-
szesítették.  Azonkívül jótékony 
célú felajánlásokat is elfogadtak 
ezekből az élelmiszerekből, me-
lyet aztán a gyergyószentmiklósi 
Szent Anna Gyermekotthonnak 

adományoztak. 
Az értékelést hozzáértő szak-

mai zsűri végezte a Székely 
Konyhától, a Szabadtűzi Lovag-
rend és az Erdélyi Népi Izőrző 
Lovagrend képviselői által. Két 
kategóriában is benevezett Deák 
Mónika: a savanyúság, valamint 
a lekvár kategóriában. Hagy-
masavanyúságával nem nyert, 
mert mint mondta „voltak érde-

kesebbek, mint például a szőlős 
gogos savanyúság.” Lekvár kate-
góriában viszont ezüstérmes lett 
a hecserlije, melyért rengeteg 
jutalomban részesítették: 3 hó-
napos Hargita Népe-előfizetést, 
bodzaszörpöt, tepertyűt és még 
sok finomságot kapott, valamint 
Székely Konyha magazinokat is.

„Nagyon sok szépet láttam, 
csodálatos élményekkel jöttem 
haza. Megérte részt venni. Nem-
csak a díjakért, hanem a látvá-
nyért is” - meséli Mónika. Aztán 
megmutatta a fényképeket, ami-
ket a sokadalmi vásáron készí-
tett. Ötletes, színes őszi stan-
dok díszítését, helyi kistermelők, 
kézművesek kiállítását lehett 
megcsodálni, valamint díjazták 
az óriászöldségeket is. (A termé-
nyekkel teli szekér Böjte Csaba 
gyermekotthonához indult aztán) 
.Az óriástermények kiállításán 
szintén egy újfalvi díjazott volt, 
mégpedig Matei Lehel az óriási 
takarmánytökkel vitte el a fődíjat.

Mindkettőjüknek szívből gra-
tulálunk, és nemcsak a díjért, 
hanem a kezdeményezésükért, 
hogy egyáltalán részt vettek a 
felhíváson. Csak biztatni tudok 
másokat is ilyenre, hiszen, mint 
látják, megéri.
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november 4-én tartotta a ka-
torzsa Sportegyesület rendes évi 
közgyűlését. A pénzügyi beszá-
molóból kiderült, hogy az egyesü-
let csupán 1500 lejből gazdálkod-
hatott, ebből az összegből biztosí-
tották a futballcsapat benevezési 
és egyéb költségeit. 

Közel 20 jelenlevő előtt az egyesület 
tagjai az eltelt sportévet minősítették, 
külön kiemelve a futballcsapat által 
elért eredményeket. Mint ahogy arról 
korábban értesültünk, a 2014-2015-
ös szezonban az újfalvi focicsapat a 
II. helyezést érte el, akárcsak most 
a szeptember elejétől megkezdődött 
őszi szezonban is, mely már a 2015-
2016-os szezonhoz számolódik. Nov. 
14-én játsszák ez év utolső mérkőzé-
sét itt, hazai pályán a vaslábi csapat-
tal. Mint tudják, 6 csapat szerepel a 

Gyergyó-körzeti focibajnokságban: 
Csomafalva, Alfalu, Szárhegy, Vas-
láb, Tölgyes és Újfalu. Az összesen 
20 mérkőzésből 10-et itthon, 10-et 
pedig idegenben játszanak. Nem volt 
könnyű mindezt leszervezni ilyen ke-
vés pénzből, de a fiúk megoldották, 
tehát gratulálunk kitartásukhoz és az 
elért eredményeikhez!

A közgyűlés egyúttal tisztújító jelle-
get is öltött, a jelenlévő tagok egyön-
tetűen Albert Lórántot választották 
meg a sportegyesület elnökévé, il-
letve Sólyom Ernőt a hoki, Kelemen 
Csabát pedig a foci terén alelnöknek. 

A gyűlés egyik fő napirendi pontja 
a futballpályán lévő épület felújítása, 
valamint a hokipályán lévő épületben 
a zuhanyzók kialakítása és a fűtés 
beszerelése volt. Mivel a focipályán 
lévő épületet mostanában anyagi 
korlátozások miatt nem tudják fel-
újítani, így az egyesület tagjai úgy 

döntöttek, hogy a hokipályán lévő 
épületbe szerelnének be központi fű-
tést és kialakítanának pár zuhanyzót 
a sportolóknak, focisoknak is, így az 
idegenből érkezett csapatokat is „ren-
desen” tudnák fogadni, ellátni. Egyed 
József polgármester is némi támoga-
tást ígért a sportolóknak. Ezenkívül 
a Közbirtokosság is hozzájárul az 
anyagi támogatáshoz, és természe-
tesen szükség lesz a divatból még 
ki nem ment „kalákamunkára” is, re-
méljük lesznek önkéntesek, akik szí-
vesen segítenek majd a felújításban.

Lóránt továbbá azt is szeretné, ha 
ismét működne télen a hokipálya, 
lenne jég és szabadkorcsolyázás. 
Reméli, az idő is kedvez majd a kori-
zásnak. Ezen kívül junior csapatokat 
szeretne elindítani a foci terén, én bí-
zom benne, hogy lesznek kis sport-
kedvelők, focirajongók.

MúltidézŐ MúltidézŐ 

AlBert lóránt lett A kAtorzsA 
sportegyesülett elnöke

Czirják Kinga

a tizedik osztály elvégzés 
után - 35 éve - mentem Gyulafe-
hérvárra, hogy ott folytassam 
középiskolai tanulmányaimat 
a római katolikus kántoris-
kolában, azzal a szándékkal, 
hogy majd kérem felvételemet 
a Hittudományi Főiskolára is. 
Hivatásom már gyermekkorom-
tól érlelődött, amikor először 
ministrálhattam a szentmisén. A 
gyulafehérvári tanulmányi évek 
szépségben és lelki gazdago-
dásban teltek, minden ott töltött 
napot isteni kegyelemként éltem 
meg és hálával töltött el a Min-
denható felé és elöljáróim, ta-
náraim felé, akik tovább építet-
ték hivatásomat. Minden évben 

„Íme, eljövök uram,  
hogy teljesÍtsem akaratodat”

 (zsolt. 40, 8 - 9)

Fejér Lajos,  plébános
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Mivel november 13-át most már 
hivatalosan is a Magyar nyelv 
Napjává nyilvánította az államfő, 
így a magyar lakta településeken 
különböző kulturális programokat 
szerveztek. Így tettünk mi is, Gyer-
gyóújfalu község kisóvodásai.

A Harangvirág Napköziotthon szer-
vezésében együtt ünnepelt hat cso-
port óvodás gyerek; a tekerőpataki 
óvoda (óvónő: Jakab Erzsébet), a 
marosfalvi óvódások(óvónő: Kovács 
Hajnalka), a központi óvódai csoport 
(György Gizella óvónő), és a házigaz-
da szerepét betöltő Katica és Pillangó 
csoportok (óvónők: Kolozsi Olga, Ele-
kes Mónika, Egyed Emese és Szabó 
Éva). Egy csoport Tekerőpatakról 
nem tudott részt venni, mert ők már 
korábban egy versenyre neveztek be.

Erre a találkozóra minden csoport 
egy őszi verset és egy tanult éneket 
hozott, ezzel téve ünnepélyesebbé, 
tartalmasabbá együttlétünket. Bár 
kisóvodásaink nem ismerik még az 
ünnep valós értékét, meghallgatva 
társaik előadását, reményeim szerint 
ők is többek, okosabbak lettek ez-

által. Mert igenis fontos, hogy a kis-
gyermek minél több, minél változato-
sabb formában tiszta, szép beszédet 
halljon. 

Nekünk felnőtteknek elsősorban 
ez a feladatunk, hogy példaértékű 
legyen úgy a viselkedésünk, mint 
az embertársainkhoz való viszonyu-
lásunk, és nem utolsó sorban az is, 
hogy milyen nyelvi táplálékot adunk át 
gyermekeinknek.

Vannak olyan dolgok, amelyekről 
nem elég csak a csoportszoba falain 
belül beszélni, ezért gondoltunk arra, 
hogy érdemes egy olyan helyszínt 
választani, ami közel áll az óvodás-
gyerekekhez, szívesen időznek ott, 

és talán egy következő ottlétükkor 
éppen az itt hallott mondóka vagy kis 
dal jut eszükbe és újra felidésik azt.

A talákozónk legmegfelelőbb pilla-
nata az volt, amikor több mint száz 
óvodás egyszerre szavalta Kányádi 
Sándor  Még süt a nap és Őszvégi 
játék című verseit.

Mindezt egy közös játékkal koro-
náztuk meg, melynek végén a gyere-
kek sósperecet és cukorkát majszol-
va vették birtokukba a játékszereket. 
Talán a szépen kialakított és elrende-
zett új parknak ez volt a legszebb őszi 
napja.

HITÉLET HITÉLET  /  SULIVILáG

Szabó Éva

A mAgyAr nyelv nApjánAk megünneplése  
óvoDásokkAl

lelkigyakorlaton vettünk részt a 
Kántoriskolában és a Teológián 
is, és az ott hallott elmélkedések 
adták a támpontokat lelki életem 
gyarapodásához. Fehérváron 
hallottam először az ajánlást, 
hogy jó választani egy jelmonda-
tot, aminek a szellemében pró-
báljuk hivatásunkat gyakorolni. A 
Teológián Segédpüspök Úr volt 
a spirituálisunk, aki mindenna-
pi punktáival kísérte lelkiségünk 
alakulását. Ő mondotta, hogy 
a papnak Isten embereként az 
imádság emberének kell lennie, 
mert csak így tudja küldetését 
végezni Isten dicsőségére és a 
hívek javára.

Jelmondatom, ami papi életem 
meghatározója, az Ószövetség-
ből vett 40. zsoltár 8-9. verse: 
„Íme, eljövök Uram, hogy tel-
jesítsem akaratodat”. Ez a vers 
az engedelmességnek az áldo-
zattal szembeni elsőbbségéről 
szól. Ugyanez fogalmazódik meg 
az 1.Sám. 15, 22-23-ban is, ami-
kor  az Úr szózatára Sámuel sze-
mére veti Saul királynak Istennel 
szembeni engedetlenségét. Majd 
ezt mondja: „Igen, az engedel-
messég többet ér, mint az  áldo-
zat és a szófogadás értékesebb 
a kosok hájánál” (1. Sám. 15, 
22.). Az Újszövetségben pedig 
az engedelmes, engedelmeske-
dik, engedelmesség kifejezések 
nem pontosan az áldozattal kap-
csolatban, hanem más kontext-
usban, de 50-szer fordulnak elő 
(ld. Újszövetségi Konkordancia, 
Budapest, 1987, 250-251. old.). A 
Zsid. 5, 9. szerint: (Jézus) „Műve 
befejeztével pedig örök üdvössé-
get szerzett azoknak, akik enge-
delmeskednek neki.”

Tehát az engedelmesség egy 
olyan erény, amelyet a papnak 
gyakorolnia kell, és erre a szen-
teléskor minden szentelendő 
ígéretet tesz.

Akkor, szentelésem előtt, úgy 
éreztem, hogy ennek a megva-
lósítása mindennapi feladat. Így 
gondolom ezt is 26 évvel a szen-
telésem után, és ezért nem is 
választottam más jelmondatot az 
elmúlt évben tartott ezüstmisém 
alkalmával sem. Azt gondolom, 
hogy e jelmondat megvalósítá-
sa és ösztönző késztetése segít 
engem, hogy az ima embere, az 
engedelmesség, valamint az Is-
ten embere lehessek. Prohászka 
Ottokár püspöknél olvastam az 
alábbi gondolatokat, amelyek, 
úgy gondolom, ide illenek és 
ezért szó szerint idézem:

„Homo Dei. Azt mondta Mont-
forti Simon az albii harcokban, 
mikor nyolcszáz lovagja élén állt 
tízezer emberrel szemben s biz-
tatták, hogy okvetlenül vonuljon 
vissza: „Az egész Egyház imád-
kozik értem, nem hátrálhatok. 
Tiltja lovagias becsületem, hogy 
mikor tudom, hogy az egész 
Egyház imádkozik értem, kétel-
kedjem a győzelemben.” Harcból 
a mi korunkban is van elég; oly 
harcok, amelyekben még az albii 
harcoknak arányát is fölülmúlja 
a hadfelek egyenlőtlen száma; 
nos, és imádság nincs? Imádko-
zunk széles e földön; az egész 
egyház imádkozik értünk. Hol 
van tehát a hiba? Min múlik, hogy 
nincs meg az a szellem, mely 
nem fél, mely hősi, mely hátrál-
ni nem tud? Az rajtunk múlik. Fel 
kell szítanunk az öntudatot, hogy 
mik vagyunk, vagy ha még nem 
vagyunk, hogy miknek kell len-
nünk. Mindenkinek be kell telnie 
bátorsággal, meggyőződéssel és 
hősies lélekkel. És én ez alka-
lommal tisztelettel félreteszem a 
szentatyákat és konciliumokat és 
becsapom a fóliánsokat, és csak 
közvetlen benyomásokból aka-
rok beszélni, melyeket az evan-
géliumból és a világ gondolkozá-

sából veszek; világossá akarom 
tenni, hogy minek kell lennie a 
buzgó papnak (Isten bármilyen 
választottjának).

Nekem egy vezető gondola-
tom van, mely a Szentírás régi 
és új lapjain egyaránt tündöklik, 
ez a gondolat az, hogy Isten vá-
lasztott ki: electus, quem elegi. 
„Én választottalak ki titeket” (Jn 
15,16), következésképpen nek-
tek választott embereknek kell 
lennetek. Mikor az Isten választ, 
követi szíve vágyát; szíve vágyát 
csak fölséges, mély gondolatok 
vezetik. Ami az Úrnak tetszik, azt 
választja. „Ostende, mondja a 
község, quem elegeris”, mutasd 
meg nekünk azt, hogy kit válasz-
tottál ki. Mikor az Úr Jézus apos-
tolokat akar maga mellé venni, 
akkor választ; mikor kiválasztot-
ta és apostolságukra figyelmez-
teti, választásra hivatkozik: „Én 
választottalak titeket”. Mintha 
mondaná, gondolhatjátok, hogy 
milyeneknek kell lennetek, mi-
kor én választottalak ki titeket. 
Júdás helyett kell más valakit 
állítani; ki állítsa oda? Azt csak 
az Úr teheti: „Mutasd meg, kit 
választottál!” Mert hiszen tőled 
függ, te választasz. És valóban 
Szent Pálnál megint előfordul a 
jellemző szó, mely megmondja, 
mi ő: vas electionis [kiválasztott 
edény, eszköz]. Itt is az Úr vá-
lasztott: Segregate mihi Saulum 
et Barnabam [Szemeljétek ki ne-
kem Sault és Barnabást]. Követ-
kezőleg a Szentírás hirdeti, hogy 
minek kell lennie a választottnak, 
minek kell magát éreznie, és ha 
még nem az, hogy mire kell töre-
kednie. Ezt hirdeti a neve is „cle-
ricus”; mi annyit jelent, mint pars 
haereditas, az Úrnak része.

Ezért és így szeretném megva-
lósítani papi jelmondatomat.

október 28-án és 29-én kalákára 
hívtuk a szülőket, kérve, hogy le-
hetőségük szerint vegyenek részt 
a téli tűzifa elrakásában.

A kora reggeli hideg ellenére mind-
két nap szép számba jelentek meg 
lelkes édesanyák, édesapák és 
nagytaták. Olyan nagytata is akadt, 

aki mindkét nap részt vett a téli tü-
zelő eltakarításában. Ha valaki azt 
gondolná, hogy kihalóban van az ön-
kéntes munka fogalma, hát ez a két 
nap az ékes bizonyítéka, hogy igenis 
vannak olyan segítőkész emberek, 
akik vállalják még ez efféle munkát is, 
és nemcsak részt vesznek, hanem jó 
kedvvel dolgoznak.

Jóleső érzés volt azt hallani, hogy 
szívesen jönnek, mert a saját gyere-

keikről van szó. Nem kibúvót keres-
tek, hanem félretéve az aznapi fela-
datot, ezt tartották fontosabbnak.

Hálás szívvel köszönjük segítsé-
güket, mert nem kis munka volt nágy 
autó fa elrakása, mindehhez még 
saját láncfűrészüket is hozták, hogy 
azzal is segíthessenek. Még egyszer 
köszönet (mindezért) mindenért, re-
méljük, hogy ha még ilyenre sor kerül, 
akkor is számíthatunk segítségükre.

A Harangvirág Napköziotthon 
      munkaközössége

kAlákA  
a harangvirág napköziotthonBan
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a nagyváradi Szacsvay Imre ál-
talános Iskola által megszervezett 
Mesék szárnyán mesevetélkedő 
idén XVII. alkalommal került meg-
rendezésre. alföldi andrea orszá-
gos szervező kérésére deák éva 
tanítónő népszerűsítette a ver-
senyt a Gyergyói-medencében. 
Erre a felhívásra 80 csapat iratko-
zott be, de helyszűke miatt három 
helyszínen zajlott a verseny: Gyer-
gyószentmiklóson, remetén és 
tekerőpatakon. 

A tekerőpataki iskolában 26 csapat 
(II., III. és IV. osztályos tanulók 4 fős 
csapatokban) mérhette össze tudá-
sát: 19 csapat Gyergyóújfalu község-
ből (Újfalu, Kilyénfalva, Tekerőpatak), 
valamint 7 csapat a gyergyószent-
miklósi Vaskertes Általános iskolából. 
A csapatok írásbeli játékos feladato-
kon keresztül bizonyíthatták be azt, 
hogy mennyire figyelmesen olvasták 
el, és tanulták meg a négy Kányádi 
Sándor-mesét. 

A verseny Deák Éva tanítónő veze-
tésével zajlott le, melyen a tanulók-
nak 10 feladatot kellett megoldaniuk 
három vagy négy perc alatt. A 26 
csapat kétharmada mehetett tovább 
a november 21-én tartandó követke-
ző fordulóra, amely úgyszintén Te-
kerőpatakon lesz megszervezve. A 
verseny érdekessége és nehézsége 

abban állt, hogy minden korosztály 
ugyanazokat a feladatokat kapta. De 
a II. és a III. osztályok felvették a har-
cot a IV. osztályosokkal, hiszen a leg-
több pontszámot (201 pont) elért csa-
pat az Elekes Vencel Általános Iskola 
II. osztályos tanulóiból álló csapata, a 
Mesemanók csapat, melynek felké-
szítője Csata Jolán tanítónő. Az Ele-
kes Vencel Általános Iskolából a 19 
csapatból 13 csapat ment tovább. Íme 
a többi továbbjutó csapat a községből 
pontszámok szerint: Vuk (Tekerő-
patak – 184 pont – felkészítő Fodor 
Annamária tanítónő), Villám (Újfalu 
– 176 pont – felkészítő Egyed Márta 
tanítónő), Magyar szakik (Tekerőpa-
tak – 174 pont – felkészítő Sipos Má-
ria-Magdolna tanítónő), Oroszlánok 
(Újfalu – 171 pont – felkészítő Huszár 
Annamária), Mesés lányok (Újfalu 
– 170 pont – felkészítő Oláh Anna-

mária), Bagoly (Újfalu- 169,5 pont 
– felkészítő Simon Enikő), Sólymok 
(Újfalu – 169 pont – felkészítő Egyed 
Márta), Mesevadászok (Újfalu – 168 
pont – felkészítő Bálint István), Okos 
négyes (Újfalu – 161 pont – felkészítő 
Oláh Annamária), Só (Tekerőpatak – 
153,5 pont – felkészítő Szabó Tünde 
tanítónő), Okospajtások (Kilyénfalva 
– 148 pont – felkészítő Kolumbán Ilo-
na tanítónő), Tigrisek (Újfalu – 136,5 
pont – felkészítő Egyed Márta).

Köszönjük a támogatást az iskola 
vezetőségének, valamint azon sze-
mélyeknek, akik segítettek a verseny 
lebonyolításában.

Gratulálunk a továbbjutó csapatok-
nak, és további sok sikert kívánunk a 
következő fordulóra. És ne feledjétek, 
hogy: „A mese maga az élet. Felké-
szít a harcra, és biztatást ad. Hitet, 
hogy a jó győzni fog.” 

Már több éve járja útját Magyar-
országon és Erdélyben az a ren-
dezvénysorozat, melynek fő célja 
a magyar irodalom egyik legna-
gyobb értékének, a mesének a 
továbbadása, mint ahogyan ezt  
maguk a szervezők is megfogal-
mazták: 

„Mindezt pedig azért, hogy se sze-
ri, se száma ne legyen a mesemon-
dásnak, hogy szépszerével össze-
gyűljünk mesélni, mesét hallgatni, 
csak úgy, jól érezni magunkat. Hogy 
a mese legyen fűszere életünknek, 
gyógyszere rosszkedvünknek, ék-
szere nyelvünknek” (Eger, 2009. 
nov.4.) 

A kezdeményezés 2009 novem-
berében indult, amikor az egri Bró-
dy Sándor Könyvtár útjára indította 
a mesefolyamot, mely csendesen 
folydogálva Erdély számos tan-és 
kulturális intézményébe eljutott, hogy 
végül, ebben a tanévben a gyergyóúj-

falvi Elekes Vencel Általános Iskolá-
ban állapodjon meg egy rövid időre.

Az idő nagyon gyorsan repül... alig 
egy éve volt, amikor a gyergyócsoma-
falvi Köllő Miklós Általános Iskolától 
átvehettük a Meseszer stafétáját. Ez 
év november 6-án pedig rajtunk volt a 
sor, hogy hozzátegyünk egy keveset 
ahhoz az élményhez, melyben tavaly 
bennünket részesítettek a csomafal-
vi diákok. Rendezvényünkön meg-
hívott vendégként volt jelen a gyer-
gyószentmiklósi Vaskertes Általános 
Iskola, illetve a gyergyótekerőpataki 
Tarisznyás Márton Általános Iskola, 
akik a következő tanévben szintén 
helyet adnak ennek a rendezvény-
nek iskoláikban, hogy aztán onnan is 
továbbindulva folyatathassa útját Er-
dély-szerte. Nem feledkeztünk meg a 
gyergyócsomafalvi általános iskoláról 
sem, hiszen tavaly vendégiskolaként 
az ő jóvóltukból válhattunk mi is ré-
szesei ennek az élménynek. 

A műsor témájául tehát a mese, a 
népi hagyományok szolgáltak. Diák-
jaink mesét mondtak, mesefelolgo-

zásokat adtak elő színdarab formá-
jában, illetve népi tánccal is megör-
vendeztették a közönséget. A mese, 
a tánc bensőségessé, felszabadulttá 
tette a rendezvény hangulatát. A mű-
sor zárásaként iskolánk átnyújtotta a 
Vaskertes Általános Iskolának, illetve 
a Tarisznyás Márton Általános Isko-
lának a stafétát, ezáltal felkérve őket 
arra, hogy az elkövetkezendő tanév-
ben ők is megszervezzék iskoláikban 
ezt a rendezvényt.

A találkozás záró momentumaként 
egy kis szabad beszélgetésre került 
sor, melynek keretén belül a gyerekek 
és a pedagógusok megoszthatták él-
ményeiket, benyomásaikat.

A rendezvény anyagi kereteinek 
biztosításához nagyban hozzájárult a 
Communitas Alapítvány Művelődési 
Szaktestülete.

Az ehhez hasonló rendezvények 
mindig pozitív élményben részesítik a 
résztvevőket, kívánjuk, hogy a mese 
által még sok iskolás gyerek és peda-
gógus legyen részese hasonló élmé-
nyeknek.

Szeptember 24-én az Elekes 
Vencel általános Iskola marosfalvi 
egysége favágó és -rakó kalákát 
szervezett. Délutánra benépese-
dett az iskola udvara, hiszen szép 
számmal jelentek meg az iskolá-
sok és óvodások szülei. Iskolánk 
alkalmazottai a szülőkkel együtt 
jó hangulatban munkához láttak.  
A hatékony munkához hozzájárultak 
a szülők és az iskola által biztosí-
tott munkaeszközök. Sajnos az eső 
megzavarta a folyamatot, de a szülők 
kitartásának köszönhetően még eső-
ben is folyt a munka.  A sötétig tartó 
munka meghozta eredményét, így a 

fa mindegy szálig födél alá került.
Ezúton szeretnénk megköszönni 

minden résztvevőnek a fáradságos 
munkáját, valamint azoknak a szülők-

nek, akik egész napjukat feláldozták, 
és külön köszönet a favágó apukák-
nak, akik nélkül ez a nap nem lett vol-
na sikeres.

Laczkó-Dobos Hajnal,
 magyartanár, Gyergyóújfalu

SULIVILáG ép teStBeN ...

A Harangvirág Napköziotthon 
      munkaközössége

az összefogás ereje marosfalván

meseszer gyergyóújfAluBAn

mesÉk szárnyán mesevetÉlkedő
Fodor Annamária, Deák Éva

„azt az örömöt, élményt, amit 
egy nehéz feladat megoldása után 
érzünk, nem pótolja az, ha valaki 
elmondja nekünk a megfejtést.” 
(róka Sándor)

Hasonló matematikai élményben 
részesülhetett több száz III-VIII. osz-

tályos diák. Ők matematikai tudásu-
kat mérhették össze 2015. október 
16-án az alfalvi Sövér Elek Iskolaköz-
pontban a Bolyai Matematika Csa-
patversenyen. 

Az újfalvi és a tekerőpataki iskolá-
ból összesen húsz csapat vett részt. 
A hangfelvételről meghallgatott kö-
szöntő után a csapatok egy órán ke-

resztül dolgozhattak a 14 feladattal. 
Az elért eredmények azt tükrözik, 
hogy sokan szeretik a matematikát, a 
logikai feladatokat, nem riadnak meg 
az akadályoktól, hiszen megyei és 
körzeti díjazottaink is vannak. A legki-
emelkedőbb eredmény a tekerőpata-
ki VII. osztály csapata, az Algebro(c)
kosok csapat, melynek tagjai: Antal 

Fodor Annamária

BolyAi mAtemAtikA csApAtverseny
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Kedves kis és nagy diákok!
A szeptemberi Kobaktörő megfejté-

seit beküldték: Váradi Árpád-Antal IV. 
osztályos tanuló Tekerőpatakról és Bar-
talis Emilia V. osztályos tanuló Tekerő-
patakról, akik könyvjutalomban része-
sültek. Hálásan köszönjük Varga Gabri-
ellának a könyvadományokat!

Ti is nyerhettek, ha helyesen meg-
fejtitek a következő nyelvi játékokat! A 
megfejtések mellé írjátok le a követke-
ző adatokat: név,lakcím, életkor, majd 
küldjétek el a következő e-mail címre: 
ancitanci73@gmail.com, az újfalvi isko-
lában elhelyezett postaládába vagy a 
tekerőpataki iskolában elhelyezett Cók-
mók-postaládába! 

Jó kobaktörést kívánok! 

napok óta mindenfelé terjed az 
Egészségügyi Világszervezet (WHo) 
azon jelentése, miszerint a vörös hús 
és a feldolgozott hústermékek fokoz-
zák a daganat, különös tekintettel a 
vastag- és végbélrák kialakulásának 
veszélyét, de kell tudni, ez a megfi-
gyelés nem új keletű.

Hát gondoljanak bele, hogy a régi 
öregek, akik a kukoricával, különböző, 
az konyháról kimaradt zöldségmarad-
vánnyal, pityókával, vagyis természetes 
anyaggal etették a hízókat, azok azt sem 

tudták, mi a daganat. A disznó húsa 
egészséges volt. A gazdaember reggel, 
mielőtt kiment dolgozni a földre, felhaj-
totta a pálinkáját, megette a füstölt húst 
nagy karéj kenyérrel, hagymával, majd 
nekifogott a munkának. 

Pedig ha meglátnánk nagyapáink 
kosztját, rögtön rosszul lennénk, mivel 
nem tudnánk megmagyarázni, miként 
lehet, hogy 90 éves korig éltek az elő-
dök, miközben a mai elvárások szerint 
egészségtelenül étkeztek. Akkor is csak 
azért halt meg az öreg ember, mert a 
ló megrúgta az istállóban, és beverte a 
fejét az ajtófélfába. Az emberek tavasz-
szal, nyáron és ősszel minden nap 10-12 

GyErMEkSarok

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   /  MezŐGAzdASáG

Fodor Annamária

A kolBász még nem okoz rákot…

Dr. Kelemen Madarász Enikő 
családorvos

1.Itt valami zavaros. Teremts rendet!
Jutka elmosogat, így okoz örömet anyukának. De mindig késik, s ezzel bizony 

bánatot szerez. 
A búzát ősszel ültetik, a palántát tavasszal vetik.
A kínaiak fedezték fel a papírt. Kolumbusz Kristóf feltalálta Amerikát.

2. A szavak ellentétével egy ismert mesevégző mondatot kapsz!
Ott az eleje, maradj nélküle:…………………………………………………….

3. Egy huszárvágással népi mondást olvashatsz. Mi a trükk?
Napkeltével szidd az éjszakát:………………………………………………..

4. Melyik közmondást csavartuk ki?
Világtalan kifejlett háziszárnyas szintén lel magot.
_______________________________________________

5. Melyik közmondást facsartuk ki egy kicsit?
Étlen tartott sertés alvás közben a tölgyfa terméséről álmodik.
_________________________________________________ 

koBaktörőDániel, Gál Benedek, Gál Szabolcs, 
György Norbert. Ők 120 ponttal 6. 
helyezést értek el megye szinten az 
57 résztvevő csapatból. A díjakat a 
csíkszeredai Segítő Mária Líceum-
ban vehették át 2015. október 28-án. 
Gratulálunk nekik!

 
További nagyon jó eredmények:
VI. osztály: PC Number (Kolozsi 

Gergő, Elekes-Köllő Jenő, Simon Ta-
más, Bányász Barna) – (Újfalu) /107 
pont/ 18. helyezés /53 résztvevő csa-
pat a megyében.

III. osztály: Krokodilok (Czirják 
Gergő, Deák Benjamin, Balla Zel-
ma-Zita, Elekes Dávid) – (Újfalu) /95 
pont/ 10. helyezés megye szinten /43 
résztvevő csapat a megyében.

V. osztály: Kalózok (Deák Raj-
mund, Deák Zsolt, Ferenczi Lőrinc, 
Szabó Bence) – (Újfalu) /91/31/82/.

VI. osztály: Névtelenek (Bokor Ró-
bert, Fodor Alpár, Koós Krisztián, Ko-
vács Kristóf-Kilián) – (Tekerőpatak) 
/91/33/53/. 

IV. osztály: BFKN (Bajkó Timea 
Ibolya, Ferenczi Szeréna, Kovács 
Klementina, Nagy Boróka) – (Újfalu) 

/89/19/57/.
III. osztály: Matekszakik (Both 

Huba, Benedek Gergő, Csibi Brigit-
ta, Váradi Zsombor) – (Tekerőpatak)/ 
82/18/43/

III. osztály: Okos négyes (Czirják 
Zalán, Kovács Áron, Nagy Elemér, 
Simon Dániel) – (Újfalu) /80/23/43/.

 A fentiek mellett, álljon itt a 
többi 12 csapat neve is, akik úgyszin-
tén tisztességgel helytálltak:

III. osztály: DO-RE-MI (Újfalu), 

Szuper Trió (Újfalu)
IV. osztály: Matekergők (Tekerő-

patak) 
V. osztály: Matek-Robotok (Újfa-

lu), Ötölő (Tekerőpatak), Pengeész 
(Tekerőpatak), Okoskák (Tekerőpa-
tak)

VI. osztály: BKTM Agymanók (Új-
falu)

VII. osztály: LNB (Újfalu), Mate-
keszek (Tekerőpatak), BAST (Te-
kerőpatak), Kecske (Újfalu)

Jó tudni…
Dr. Horváth Nina állatorvos

Újabb ígéretek érkeznek, hogy a szarvasmarha-tenyésztők még idén november hónap folyamán megkapnak 300 
lejt/állat a létszám alapú támogatásból, az összeg többi részét majd 2016. június 30-ig fogják kifizetni.

A 900/2015-ös Kormányhatározattal jóváhagytak 1.616.000 ezer lejt, melyet a Mezőgazdasági Minisztérium a 2015. 
évi terület alapú támogatás előlegének kifizetésére kell hogy felhasználjon és legkevesebb 77,42 euró/ha a megálla-
pított összeg. Az összeget legkésőbb november 30-ig kell átutalni. A területalapú támogatásnak a 70%-át fizetik ki, 
amelynek értéke 54,194 euró/ha, a többletet jelentheti a „zöldesítés”, a fiatal gazdáknak jaró összeg, a terület nagysá-
gától függő összeg stb.

Ugyancsak november folyamán a jogosultaknak átutalják a gázolaj-támogatást az első és második negyedévre, 
melynek érteke 1,7975 lej/liter.

A Michelin gyártó egy érdekes és hasznos segítő eszközt biztosít, melyet okostelefonnal lehet használni. Reális 
időben számolja ki a szükséges nyomást, mely a gumiabroncsokban  kell hogy legyen adott munkálat esetében a 
mezőgazdasági gépeken. A programba be kell írni az első és hátsó tengely terhelési súlyát, a két tengelyre felszerelt 
gumiabroncsok típusát, ezek után a telefonnal le kell fényképezni a gépet. A program reális időben számolja ki a ter-
helés elosztását a két tengelyen és adja meg a helyes nyomásszükségletet adott terheléshez és sebességhez, mely a 
mezőgazdásznak segítséget nyújt a biztonságos munkához, a talajkíméléshez és teljesítmény növeléséhez. Jelenleg 
ez az egyedüli ilyen jellegű elérhető program, alkalmazás:

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michelin.agpressurecalculator

Valószínű, hogy már tudják, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutató ügynökségének 
tanulmányából kiderül, hogy már ötven gramm feldolgozott kolbász- és szalonnaféle napi szintű 
fogyasztása is tizennyolc százalékkal növeli a vastag- és végbélrák kockázatát. A vizsgálat szerint 
a vörös húsok is valószínűleg rákkeltőek, de egyelőre nem gyűlt össze elég bizonyíték ennek 
igazolására. Az eredmények igazolják a jelenleg érvényben lévő közegészségügyi ajánlásokat, ame-
lyek a húsfogyasztás korlátozására intenek. Az ügynökség a vörös húsok közé sorolja a sertést, a 
marhát, a borjút, a bárányt, a birkát, a lovat és a kecskét. Természetesen, a húsok rendelkeznek az 
egészségre nézve pozitív hatásokkal is, ám ajánlásuk szerint a lehető legkevesebbet fogyasszák a 
megjelölt húsfélékből. Ezekre a hírekre mind az állattenyésztők, mind a húsipar felkapták a fejüket, 
ugyanakkor éppen  október végén hagyta jóvá az Európai Parlament azt a javaslatot, hogy engedé-
lyezik az „új élelmiszerek” (rovarok, bizonyos gombák és új technológiával előállított élelmiszerek) 
forgalmazását. Mindezekre Daniel Botanoiu, a Mezőgazdasági Minisztérium államtitkára egy nagyon 
őszinte véleményt mondott a nemzeti hírügynökségnek (Agerpres): nem cserélné a vörös vagy fehér 
húst rovarokra, még ha több kutató állítja, hogy azok egészségesek, ugyanis úgy gondolja, hogy nem 
igazán étvágygerjesztőek. Lehet, hogy kíváncsiságból megkóstolná, ha lenne kézügyben egy citrom 
is, de nincs szándékában lemondani a megszokott ízekről, fehérjékről”. 

Felhívjuk ismételten a gazdák figyelmét, hogy a község területén tartsák be a Legeltetési Szabály-
zat előírásait mindennemű vita és félreértések elkerülése érdekében. Tartsák tiszteletben szomszéd-
jaik, falustársaik tulajdonjogát!

mailto:ancitanci73@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michelin.agpressurecalculator
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amint lapunkban olvashat-
ták, Gyergyóújfalu község kül-
döttsége Bogácsra látogatott 
a XV. Márton napi Vigasságok 
rendezvényeire, a bogácsi Ön-
kormányzat meghívására. Több 
gasztronómiai különlegességet 
is kóstoltunk, amelyek recept-
jét a későbbiekben megosztjuk 
Önökkel. elsőként Csetneki laci 
bácsi gulyását ismertetem. Laci 
bácsi a Szabadtűzi lovagrend 
Kancellárja, a Bükki Gasztronó-
miai Egyesület elnöke, valamint a 
MNGSz észak-Bükki régiójának 
elnöke. Bogácson éttermet mű-
ködtet, a Választ6 étterem tulaj-
donosa. Íme, így készíti a bogácsi 
gulyást: 

A szokásos módon sertéscomb-
ból pörköltet készítünk. A mennyisé-

geket nem említem, mert mindenki 
másként készíti, ahogyan azt már 
réges-régen megtanulta a szülők-
től-nagyszülőktől.

Ha ez a pörkölt elkészült, akkor 
hozzáadjuk a külön elkészített koc-
kára vágott sárgarépát, nem sokat, 
3-4 dkg/fő, petrezselyemgyökeret, 
3-4 dkg/fő, melyet kevés sertészsí-
ron átpirítottunk, majd felöntjük víz-
zel.  Sóval, borssal ízesítjük, bele-
főzzük a kockára vágott, megmosott 
burgonyát is. Csipetnyi kakukkfűvel, 
tárkonylevéllel ízesítjük, sóval, bors-
sal kóstolás után beállítjuk a kellő 
ízt, (lehet csípős paprikát is bele-
tenni, ki hogy szereti) ezután készre 
főzzük. Tejfölt (0,5 dl/ fő) mustár-
ral (1 kávéskanál/fő) kikeverünk, s 
előbb egy kis forró levessel elkever-
ve a teljes mennyiséghez hozzáad-
juk (így nem csomósodik). Végül cit-
romlével ízlés szerint besavanyítjuk.

tArKABArKA - MAGAziNtArKABArKA - MAGAziN Barázda | VIII. évfolyam 11. szám | 2015. november

Bogácsi gulyás
tárkonyos-kAkukkfüves egytálétel

Gál Katalin

órát dolgoztak a jó levegőn. Az a régi 
étrend, mely ma egészségtelennek 
tűnik, pont megfelelő volt a számuk-
ra. Elhízott gazdát alig látni a régi fo-
tókon. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy a csa-
ládok által készített élelmiszer nem 
tartalmazott egy rakás olyan vegyi 
anyagot, amelyet ma a vásárló elfo-
gyaszt. Erre szokás mondani: ki tud-
ja, mit eszünk meg? Ki tudja, mi kerül 
be a szervezetbe, s ami bekerül, az 
vajon mit is vált ki? Amit tudunk: a cu-
korbetegség, a rák, a keringési beteg-
ségek miatt hal meg a legtöbb ember, 
nem pedig a lórúgástól.

A nyugati típusú étkezések: azt tud-
ják, hogy a táplálkozási szokások ki-
hatással vannak egészségi állapotuk-
ra. Többfajta daganat kialakulásában 
fontos szerepe lehet az egészségte-
len étrendnek: a nyugati típusú étke-

zések egyértelműen emelik a vastag- 
és végbéldaganat kockázatát. Erre 
példa az Egyesült Államok. Ott már 
régebben megfigyelték, hogy azoknál 
az embereknél, akik más földrészről, 
például Ázsiából – ahol hagyományo-
san alacsonyabb a vastagbéldaganat 
előfordulása – költöztek át Amerikába 
és átvették az ottani életmódot, meg-
emelkedett a vastagbélrák kocká-
zata. Nem érdemes csak egy, jelen 
esetben a vörös húst és a feldolgo-
zott hústermékeket kiemelni, ugyanis 
számos egyéb tényező is hozzájárul 
a vastagbéldaganat kialakulásához, 
így többek között a mozgásszegény 
életmód, a rostszegény étrend, a do-
hányzás és a túlzott alkoholfogyasz-
tás.

A túlzott mennyiségű vöröshús-fo-
gyasztás valóban káros lehet, ám 
kategorikusan nem lehet kijelenteni, 

hogy kinél mekkora mennyiség szá-
mít ártalmasnak. A sajtóban meg-
jelent, hogy napi 5 dekagramm fel-
dolgozott hústermék-fogyasztás 18 
százalékkal növeli a rákkockázatot. 
A bizottság közleménye azonban azt 
is hozzáteszi, hogy alapvetően ez a 
kockázat önmagában nem magas, 
de a bevitt feldolgozott hústermék 
mennyiségével emelkedik. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ha valaki heten-
te több alkalommal eszik szalonnát, 
sonkát, kolbászt, vagy egyéb fel-
dolgozott hústerméket, ugyanakkor 
rendszeresen, naponta többször fo-
gyaszt zöldséget, gyümölcsöt, nem 
dohányzik és gyakran mozog, vagyis 
alapvetően egészségtudatosan él, 
akkor nagy valószínűséggel nem kell 
fokozott kockázattal szembenéznie. 
Emellett természetesen számít a hús, 
vagy a feldolgozott hústermék erede-


