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Önkormányzati hírek
2015 december 21-i, 29-i munkaterv szerinti ülésen a következő
határozatok születtek:
74. számú Határozat az üléselnök
megválasztására 2015 december
21-i ülésre.
75. számú Határozat Gyergyóújfalu Község költségvetésének módosításáról 2015-ös évre.
76. számú Határozat Gyergyóújfalu Község közvagyonában levő
terület ideiglenes használatáról
a „Orange hálózat optikai kábeleinek fejlesztése Hargita megyében,
Gyergyószentmiklós-Csíkszereda
zónában” címmel rendelkező munkálat végrehajtásához.
77. számú Határozat Gyergyóúj-

falu Község közvagyonában levő
erdős területek gyérítéséből származó faanyag kitermeléséről 2016
évre és annak rendeltetéséről,
amely Gyergyóújfalu külterületén
található.
78. számú Határozat az OVR Alapítvány kedvezményben való részesítéséről, a gépjárműadó, valamint
a késedelmi kamatot illetően amivel
a helyi költségvetésbe tartozik.
2016 január 11-i és 18-i munkaterv szerinti ülésen a következő
határozatok születtek:
1. számú Határozat a helyi költségvetés fejlesztési szakasza 2015.
december 31-i hiányának az előző

évek költségvetési többletéből való
végleges lefödésének jóváhagyására
2. számú Határozat a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános
Iskolához tartozó Régi iskola
épületének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű beruházás
gazdasági és technikai mutatóinak
korszerűsítésére
3. számú Határozat a 51/2015ös számú, a „Gyergyóújfalvi Elekes
Vencel Általános Iskolához tartozó
Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű
beruházás az Országos Helyi Fejlesztési Alap által nem támogatható
költségeinek a helyi költségvetésből való biztosítására Határozat
módosítására.

Hibaigazítás
kedves olvasók!
Ezuton kérünk elnézést azon olvasóinktól akik ajándékba kapták a 2016-os falunaptárt, mivel sajnálatos
hiba csúszott be a februári és a márciusi hónap ünnepnapjainak a feltüntetésében.

a szeretet ünnepére hangolódva
György Gizella

A természet ünneplőbe öltözött, szép fehér ruhába 2015.
december 16-án.
A központi óvodások gyalogosan mentek az újfalvi öregotthonba.
Az évek terheitől megfáradt
emberek nagyon várták a reménységet sugárzó, csillogó
szemű gyermekeket.Örömükben
tapsoltak, és mosoly volt arcukon, de a könny is csillogott néhány embernek a szemében a
találkozáskor.
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Első alkalom, hogy karácsonyi
műsorral próbáltunk enyhíteni
magányukon. Fényt vittünk és
reményt ajándékunkkal az életükbe. Hasonló élményt az év
egyetlen más különleges napja
nem tud adni. Jézus megszületésével eljön a világosság, a szeretet, mely reményt ad mindenki
számára.
Reményik Sándor azt írja, hogy
egy „istenarc” van elrejtve minden emberben. Ezért próbáljunk
figyelni egymásra, az ünnep üzenetére, a szeretetre.
Boldog új évet kívánok a Barázda olvasóinak!
A szeretet útján indultunk 2015.
december 7-én az újfalvi óvodaból a gyergyószentmiklósi Szent
Erzsébet Öregotthonba. A szülőkkel és gyerekekkel ajándékot
készítettünk az idős embereknek, mert így jobban érzékeltettük irántuk való tiszteletünket.
A gyerekek bátran álltak a közönség elé, és nem is tudták felfogni, hogy milyen vidámságot,
örömet okoztak már puszta jelenlétükkel az idős embereknek.A
hely ismerős volt, mert minden
évben tiszteletünket tesszük
Mikulás ünnepén. Bensőséges
hangulatban a megérkező Mikulás és Krampusz is tapsolt a műsorunk bemutatásakor.
Próbáltuk jelenlétünkkel egy
rövid időre elfeledtetni a lakókkal
a magányt. Sokan szeretteik nélkül, egyedül ünnepelnek új otthonukban, ahol szép és kényelmes
minden.

polgárőrség
György Gizella

Még egy év sem telt el azóta,
hogy egy tekerőpataki küldött-

ség felkereste a községvezetőt
az elszaporodott lopások, garázdaságok és fenyegetésektől zajos település ügyében.

Ennek időszerűségét és szükségét a községben az idegen
garázdálkodók megjelenése, a
többszöri lakásbetörések, az
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idős lakosság rémisztgetése és a
gyenge rendőri jelenlét tette halaszthatatlanná. Sajnálatos módon olyan idők járnak, amikor a
közbiztonság gyengül, a szociális háló nem elégséges, a falu lakosait különféle atrocitások érik,
ezért meg kell védeniük magukat. Hosszas beszélgetés után,
a törvényes megoldást keresve
megfogalmazódott a polgárőrség megalapításának ötlete.
Az ötletet tettek követték, mert
hamar kiderült, hogy több tízen
jelentkeznek, akik aktívan részt
vennének a járőrözésben a település lakóinak biztonsága érdekében.
2015 nyarán kezdte el tevékenységét Gyergyótekerőpatakon a Polgárőrség nagyméretű
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helyi összefogás eredményeként. Civil szervezetként mükődik, 40 önkéntes személyből áll.
Ők azok az emberek, akik óhajtják és konkrét tevékenységgel is
támogatják a polgárőrséget és
felváltva kettesével járőröznek.
A megalakulás után a Tekerőpataki Közbirtokosság által rendelkezésre bocsájtott Suzuki
Vitara típusú terepjáró és az Önkormányzat által vásárolt kamerák és ruházati eszközök állnak
rendelkezésükre, hogy hatékonyan végezhessék önként vállalt
munkájukat. Aktív tevékenységet a múlt évben 3 hónapot folytattak és folytatják mind a mai
napig. Így sikerült szeptember
12-én Tekerőpatakon tetten érni
egy lopást, megakadályozni egy

lopási kísérletet, mely esetben
takarmányt akartak eltulajdonítani. Hat alkalommal tiltott területen való legeltetésnél sikeres
állatbefogás történt, három alkalommal vagyon és tulajdonvédelmi témakörben léptek közbe
a Polgárőrök. Két esetben illegális szemétlerakás és rendezése
ügyében avatkoztak közbe, és
nem utolsó sorban három esetben illegális favágás leleplezése
és a faanyagszállítás megakadályozása köszönhető nekik.
Tevékenységük közösségi öszszefogásra épül, lényege a tenni
akarás a jobb környezet életfeltételeinek érdekében, céljuk a közrend, közbiztonság fenntartása,
az önkormányzat és a lakosság
közötti bizalom erősítése.

a magyar kultúráért és oktatásért
A 2015-ös év elején a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-hez
egy a Molnár Antal Fúvószenekar
által leadott pályázat pozitív elbírálásban részesült. A pályázat A Magyar
kultúráért és oktatásért
kategóriában volt besorolva Zenél
Gyergyóújfalu címen. A maximálisan pályázható összeg 600.000 forint
volt, amelyből 200.000 forintot, azaz
2.684 lejt hagytak jóvá. Ez az összeg
nem sok ugyan, de a támogatásnak
köszönhetően sikerült a zenekarnak
2 darab fuvolát és 2 darab trombitát
megvásárolni.
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a lej tÖrténete
Elekes Dániel László

1966-ban Nicolae Ceaușescu, hogy megmutassa az új
rendszer és új ember megérkezését, új papírpénzt nyomtatott, amelyen az ország új neve
szerepelt: Republica Socialistă
românia (románia Szocialista köztársaság). Ez a pénz huszonnégy évig volt forgalomban, a forradalomig, egyik leghosszabb időszakig. Maga a lej
története viszont elég messze
visszamegy...
A román pénznem históriája
még a XVII. században kezdődik, amikor a Román Fejedelemségek területén a holland tallérok
voltak forgalomban, löwenthaler,
és ezeknek a pénzérmeknek az
egyik oldalán egy oroszlán volt
látható. A román nép egyszerűen
oroszlánnak nevezte, leu, így született a ma is használt elnevezés.
Érdekességként említenénk még
azt is, hogy a Bulgáriában használt pénznem, a leva, tulajdonképpen ugyancsak oroszlánt jelent,
hasonló okok miatt. Mi több, egyes
történészek azt állítják, hogy az
amerikai dollár is a holland tallérból származik, ugyanis a holland
kiejtése dáler, nagyon hasonlít az
amerikai pénzneméhez.
A hivatalos román pénznem
1835-ben jelent meg, viszont az
Oszmán Birodalom nem engedte
meg, hogy vazallusai önálló pénzt
veressenek, ezért csak elméleti
szinten létezett. A kereskedelmet,
az adókat, a különböző illetékeket
lejben számították, de külföldi pénzekben fizették. Csak Hohenzoller
Károly fejedelem választása után
jelent meg konkrétan is a lej, 1867.
április 22-én. A lej értéke egyenlő
volt az akkori francia frank értékével, vagyis 5 gramm ezüst vagy 0,3

gramm arany, az alegysége pedig
100 bani. Az 50 banis, 1 és 2 lejes
érme ezüstből volt, míg az 5, 10 és
20 lejes érmék aranyból. 1870-ig
ezeket Angliában, Birminghamben
verették.
Az 1867-ben megjelent lej volt a
történelemben a legerősebb. Akkoriban egy lejjel lehetett tíz kenyeret
vásárolni, két és fél liter bort, három kilogramm húst, miközben egy
kiló pityóka 5 bani volt. De ahogy
ez történni szokott mindenhol a
világon, az infláció megviselte az
idők folyamán a lejt is.
1877-ben megjelennek az első
papírpénzek is, az 5, 10, 20, 50,
100 és 500 lejesek, a függetlenségi háború finanszírozása végett.
Majd 1880. április 1-jén (ugye)
megalakult a Román Nemzeti
Bank, az egyetlen román intézmény, amely nyomtathatott vagy
verethetett pénzt.

A két világháború és az orosz
megszállás nagyon megviselte

a lej értékét, az infláció a legmélyebb pontot érte el. 1947. június
25-én elkezdték nyomtatni az 5
milliós bankjegyet, a lej történelmében a legmagasabb értékű papírpénzt. Ugyanebben az évben
viszont, megkezdődik egy erősebb lej bevezetése is. A kommunisták viszont nem engedték meg
egy bizonyos összegnél többet
felváltani, így megakadályozva a
gazdagokat abban, hogy megtartsák vagyonukat. A régi 20.000 lej
ezután egy lejt fog érni, abban az
időben pedig egy dollár 150 lej értékű volt.
1952-ben a kommunisták egy
újabb pénzügyi reformot vezettek
be, ismét semmilyen előrejelzés
nélkül, 1 új lejt 20 régi lejért váltottak, de ésszerű szabály hiányában esetenként akár 400 régi lejért is. És, mint már említettük, az
utolsó változás a kommunista időszakba, 1966-ban következett be,
fél évszázaddal ezelőtt, de akkor
csak a formáját és nem az értékét
változtatták.
Az első megjelent pénz a forradalom után a 10 lejes érem volt,
1990-ben, de a mesterségesen
fenntartott érték kezdte megmutatni vasfogát. Így kezdtek megjelenni rohamos iramba a 500,
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1.000, 5.000 és 10.000 lejes papír
pénzek. A 2.000 lejes papírpénz
kivételével, amely az 1999. augusztus 11-én bekövetkezett napfogyatkozást volt hivatott megünnepelni, a többi új papírpénznek
csak a rohamos inflációval kellett
lépést tartania. A dolgok annyira
fajultak el, hogy a lej bekerült a

Guinnes Rekordok könyvébe, mint
a legnagyobb számmal rendelke-

ző műanyag pénz: 1.000.000!
2005. július 1-jén, a lej utoljára
megváltozott és négy zérót levágtak róla. A lépés szükséges volt az
Európai Unióhoz való csatlakozás
fényében, és most már csak az
euró hivatalos bevezetése várható. Hogy jó vagy rossz ötlet-e, ezt
más alkalommal tárgyaljuk meg.

árpád-házi szent margit
Borka Ernő, plébános

Minden év január 18-án árpád-házi szent Margitot ünnepli katolikus keresztény Egyházunk és magyar népünk.
Az
1241-es tatárjárás pusztítása
oly hatalmas méretű volt a Kárpát-medencében, hogy azt írták
az európai krónikások: „Magyarország négyszáz évi fennállás
után megszűnt létezni.” Hogy
mégsem ez történt, abban nagy
szerepe volt a bujdosó IV. Béla
magyar király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő lányának,
Árpád-házi szent Margitnak. Ő
volt az, aki egyszerre engesztelte
Istent és az embereket. Megbékítette a királyt a fiával és a főnemesi renddel. Kitartó munkája és
okos tanácsai hozzájárultak az
ország újjáépüléséhez. Önmagát
egészen elégő áldozatul adta Istennek Magyarországért és az Úr
elfogadta felajánlását. Árpád-házi szent Margit életére, munkájára, önmegtagadására, imáira
Isten egy csodálatos megújulást
épített fel.
Ami akkor megtörtént, az ma
sem lehetetlen. Most rajtunk a sor,
hogy kitartó munkával, imával,
hittel, összefogással ugyanígy
Isten elé álljunk nemzetünkért, a
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magyarságért, Egyházunkért. Ha
észrevesszük, nagyon sok oldalról és sokféle módon támadnak
bennünket nemzeti létünk miatt is
és keresztény meggyőződésünk
miatt is. Igaza van Péter apostol
első levelének: „Ellenségetek az
ördög, mint ordító oroszlán jár
körül, keresve, hogy kit nyeljen
el. Szálljatok szembe vele keményen a hit erejével.” Árpád-házi
Szent Margit is a keresztény hit
erejével tudott szentté, naggyá
lenni, Istennek s embernek tetsző
dolgokat művelni.
Az Isten által megálmodott és
létbe hívott ember csak a Teremtőjével összhangban tudja önmagát megvalósítani. És ehhez az
önmegvalósításhoz az embernek
nélkülözhetetlen szüksége van a
hitre, amely erőt, elhívatottságot,
elköteleződést és kitartást ad az
embernek minden körülményben.
Azt mondják, hogy a gyémánt
akkor a legszebb, ha fekete bársonyra teszik. Az ember nagysága, jelleme, hitének felbecsülhetetlen értékessége, a válsághelyzetekben, a kihívásokban,
próbatételekben mutatkozik meg
a leginkább.
Pilinszky János találóan állapítja meg, kihűlt a világ. És ebben a
kihűlésben, ebben a létrontásban

mit tehet a hit, hogy ne fagyion
meg az élet? Globális és értékválság szavaktól hangos világunkban tulajdonképpen én-válság van. Mert maga az ember
nem érzi hivatásának nagyszerűségét és realitását, nem érzi,
hogy ő Istentől megszólított lény.
Vajúdó világban élünk, mely az
igazságot szomjazza, de a sikeres életútért többször is szövetséget köt a hamissággal, az álnoksággal, a csalafintasággal. Nem
a hitelesség a cél, hanem a siker, a profit, a pénz. Sajnos ma a
munkát az emberi tevékenységet,
fáradozást nem szellemi oldalról
közelítjük meg, hanem a pénzhez
viszonyítjuk: mennyit ér a piacon,
mennyit adnak érte.
Ma sokféle módon teletömik
a kezünket mindennel, hogy ne
legyen lehetőségünk megölelni
egymást, zsúfolásig megtelnek
otthonaink és tudatunk a rágalmak, a lejáratások sorozatával,
hogy kételkedjünk minden szóban és minden kézfogásban és
kételkedjünk az örökérvényű isteni igékben is. A megállás nélküli
rohanás kiüríti életünket, könyörtelenül szétválasztja az egybetartozókat, és elhiteti, nincs menekvés, ki „ide beléptél hagyj fel
minden reménnyel”. Nem elég
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közömbösen rábólintani ezekre
a jelenségekre, hogy sajnos ilyen
világot élünk, hisz „legyetek megvalósítói az Igének.” figyelmeztet
a Jakab-levél.
A mai fogyasztói szemlélet, a
reklámjain keresztül azt sugallja
az embernek, hogy minden kívánságot ki lehet és ki kell elégítenie.
Egyesek véleménye szerint, Isten
nem létezik, mert nem tapasztalható meg kívánságra. De még
inkább azért nem fogadják el sokan Istent, mert kényelmetlen a
tanítása. Pláne ha arról hallanak
a nyolc boldogságban, hogy boldogok a lélekben szegények, a
szomorkodók, a békességszerzők, a tiszta szívűek, boldogok,
akiket az igazságért üldöznek,
vagy hogy gyakoroljuk tudatosan
az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit. (irgalmasság Évében)
Hogy a kereszténység ezen elveiért kimozduljanak összkomfortos,
kényelmes életünkből, azt már
nem.
Mi keresztényeknek valljuk magunkat, de mégis környezetünk, s
a korszellem hatása alól nehezen
tudjuk magunkat kivonni, és bizony nem egyszer hatása alá kerültünk. Bennünket is megkísért
Tamás apostollal együtt, hogy
hitünk valamely igazságára azt
mondjuk: hiszem, ha látom.
Az embernek belső igénye
van arra, hogy megálljon, saját
önző világából kitekintsen, odaforduljon a másik ember felé,
hogy általa megtapasztalja vagy
ajándékba kapja a Gondviselés
soha el nem múló csodáját. Ezért
ünneplünk nap mint nap Eucharisztiát: hogy életünket, napi küzdelmeiket, fáradozásainkat és halálunkat újra meg újra új fényben
lássuk és átértelmezzük a hitben.
Nem letagadni és megelégedni
kell a negatívumokkal, hanem a
hit szemével meglátni a jót a vi-

lágban és embertestvéremben.
Soha ne szidd a sötétséget, hanem helyette gyújts meg egy szál
gyufát.
Részben a mi hibánk, hogy sokan úgy beszélnek a hitről, mintha azt fekete gyász venné körül,
mintha ellenlábasa lenne az emberi energiának, haladásnak és
nem pedig mint nagyszerű célról, amit az embernek el kell érnie. A hit, mindig tudja, hogy nem
érvényes semmilyen helyzetre
a kétségbeesés, mindig tudja,
hogy Istentől erőt és ösztönzést
kap, hogy más szemmel nézzen
a világra és embertestvéreire. A
hit szeme életet fakaszt a másik
emberben, arra ösztönzi, hogy
higgyen a saját lehetőségeiben.
Az önmegvalósító világban van
egy másik út melyet a gondolkodó így fogalmaz meg: az élet arra
való, hogy elajándékozzák. És
ennek az elajándékozásnak a tulajdonsága az, hogy felerősítse a
másikban rejlő jót, felébressze a
benne rejlő lehetőségeket és élni
hagyja. Az Isten szeretetében
gyökerező életnek nincs szüksége a másik legyőzésére ahhoz,
hogy higgyen saját értékességében, mert Istenből forrásozik az
ő pótolhatatlan jelentősége. A
rágalmazások és pletykák sűrűjében milyen fontos feladat: a jó
szemmel nézni a világra, meglátni pozitívumokat és jót mondani
az emberekről. A hitből forrásozó élet számára nem az elesés a
fontos, hanem a felállás.
Hitünk elmélyítésében egy kiinduló pont lehetne a Rómaiakhoz
írt levél 12. fejezetének ezen sorai: „Szeressetek tettetés nélkül. Gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. …Roszszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra nemcsak Isten, hanem az emberek
előtt is. Amennyiben rajtatok
múlik, lehetőleg éljetek min-

HiTÉlET

den emberrel békességben. …
Ne győzzön rajtad a rossz, te
győzd le jóval a rosszat.”
Olyanok kell legyünk, mint az
élő víz, amelyik, ha bármilyen
módon fertőzzék is, rövid idő
alatt a mérgeket semlegesíti, és
önmagától megtisztul. Olyanok
kell legyünk, mint a lótuszvirág,
a mocsárban él ugyan, de virága
hófehér.
Olyan kell legyünk, mint a fenyő, amely azt súgja: „nem a lombunk a szent és csodálatos, hanem gyökereink.” Nagyon fontos
feladat ez.
Árpád-házi Szent Margit példája ébressze fel bennünk és erősítse meg a hitet, mely arra ösztönöz, hogy nézzek egy kissé más
szemmel a világra és embertestvéreitekre, azaz legyek áldássá.
Boldog emlékű Márton Áron
nagy püspökünk így vall:„Nekünk
szerepünk van ebben a világban:
nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprócska
lángok vagyunk, hitünkkel mégis
a szeretet melegét őrizzük. Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli
faggyal küzdve mégis a tavaszt
jelezzük. Arra vagyunk hivatva,
hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.”
Naponta kellene önmagunkat
szembesítenünk a jézusi kérdéssel: „ha a só izét veszíti, ugyan
mivel sózzák meg?
Mily nagy igazságot tár fel előttünk az író figyelmeztetése: „kihalni félelmetesebb, mint meghalni.” Kihalni hitünkben, nemzeti
önazonosságunkban valóban félelmetes.
Akárcsak Árpád-házi szent
Margit élete, legyen a mi hitből
fakadó életünk, magatartásunk,
meggyőződésünk is áldássá,
mely képes a maga környezetében csodát teremteni, képes más
szemmel nézni a világra és embertestvéreire.
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ivóban táboroztak az újfalvi gyerekek
Laczkó-Dobos Hajnal

a 2015-2016-os tanév kezdetén iskolánknak sikerült megpályáznia egy a Bethlen Gábor
alap által meghirdetett gyerektábort, mely az Erzsébet-tábor
nevet viseli. a pályázatunkat
november végén pozitívan bírálták el, így a táboroztatás
révén sikerült maradandó élményeket biztosítanunk iskolánk 139 gyermeke számára.
A tábor színhelyéül a Zeteváraljától pár kilométerre eső Ivó
szolgált. A gyerekeket és a 14
kísérő pedagógust egy, a kényelmes táborozás feltételeit biztosító tábor várta. December 11. és
13. között tartózkodtunk a táborban. Ez idő alatt a táborvezetők
teljes ellátásban részesítettek
bennünket, illetve biztosítottak
számunkra egy látogatást a közeli vadasparkba, ahol a gyerekeknek lehetőség nyílt még arra
is, hogy megsimogassák az arra
járó dámszarvasokat.
Igyekeztünk ugyanakkor csapatépítő programokat is szervezni diákjainknak, melyek keretében a gyerekek tízfős csapatokba szerveződve készítettek

idén 25 éve annak, hogy iskolánk az Elekes vencel nevet viseli, ennek emlékére került sor
2015. december 17-én arra a jubileumi ünnepségre, melynek
keretein belül megemlékeztünk
iskolánk névadójáról.
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legi igazgatója beszédében kiemelte, hogy fontosnak tartja az iskolánk
életében az elődeink által meghonosított hagyományokat, ugyanakkor
viszont úgy gondolja, hogy újításokra, változtatásokra is legalább akkora szükség van, hiszen iskolánk életének fejlődése csak így érhető el.
Egyed József polgármester úr is
jelen volt a megemlékezésen. Beszédében egy az iskola számára
igen nagy jelentőségű hírt közölt,
mely szerint az új évben útnak indulhat az a fejlesztési folyamat,
melynek révén sikerül felújítani a
régi iskola épületét. A munkálatok
akár ez év elején elkezdődhetnek.

karácsonyi szavalóverseny
gyergyóújfaluban
csapatzászlót, írtak csapatindulót, illetve vettek részt egyéb
feladatokban. A csapatokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy
abban vegyesen legyenek különböző életkorú tanulók. Ezzel azt
próbáltuk kihangsúlyozni a gyerekek számára, hogy fontos a közösség, illetve az, hogy ne csak
osztálytársaik körében mozogjanak, hanem kisebb, nagyobb

iskolatársaik társaságában is jól
érezzék magukat. A közös csoportmunkával eltöltött délutánnak jótékony hatásait tapasztalhattuk meg a hétvége folyamán.
Hazatérve diákjaink számos
pozitív tapasztalatról számoltak
be, reméljük, a jövőben lehetőségünk nyílik még, hogy részt
vehessünk ehhez hasonló táborokban.

emlékünnepély iskolánkban
Laczkó-Dobos Hajnal

Barázda | IX. évfolyam 1. szám | 2016. január

A megemlékezés fő mozzanataként egy emlékplakett, illetve egy
dombormű is felavatásra került, és
egy kiadvány is napvilágot látott.
A dombormű, mely Bodó Levente
szobrászművész keze munkája, a
csíkszeredai Demeter Péter öntöműhelyében nyerte el végső formáját.
A domborművet egy Kiss László

által készített emléktábla egészíti ki,
mely a fontosabb életrajzi adatokat
tartalmaz Elekes Vencel életéből.
Az eseményen megszólalt iskolánk nyugalmazott igazgatója, illetve
tanára, aki az elmúlt 25 év főbb mozzanatairól, az elért eredményekről,
sikerekről számolt be röviden.
Elekes-Köllő Tibor, iskolánk jelen-

Laczkó-Dobos Hajnal, szervező.

a karácsony a legtöbb ember
számára, legyen az vallásos,
vagy kevésbé hívő, a legmeghittebb ünnepe az évnek. az
adventi időszak, a megtisztulás,
a valamire várás érzése pozitív
érzelmeket ébreszt az ünnepre
készülőkben.
A karácsony, e szent ünnep az
irodalomban is kedvelt témaként
jelenik meg. Ez a téma szolgálja
az alapját annak a a szavalóversenynek is, amely idén már 17. éve
része a gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskola életének. Ez a
hagyomány ebben a tanévben is
tovább folytatódott, hiszen december 10-én ismét megszervezésre
került a rendezvény.
A szavalóversenyen, amely Márai Sándor verse nyomán a Mennyből az angyal nevet viseli, 35
szavaló mutathatta meg tehetségét, akik a III-IV., V-VI., VII-VIII.
osztályosok kategóriáiba rende-

ződtek. A verseny során nagyon
sok, a karácsony témakörét körbejáró költemény elhangzott, melyek
igazi, meghitt karácsonyi hangulatot teremtettek a gyergyóújfalvi
kultúrotthonban. Szavalóink mellett

színpadra lépett az iskola kórusa,
akik karácsonyi dalokkal örvendeztettek meg bennünket. Emellett
a nézők egy pásztorjátékot is megtekinthettek az iskolánk negyedik
osztályos tanulóinak előadásában.
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A színpadra lépő szavalókat az
öt tagú zsűri három kategórában
díjazta, kategóriánként három díjat, illetve egy dicséretet osztva ki a
tanulók körében. A díjazott tanulók
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értékes könyvjutalomban részesültek, melyeket Hargita Megye Tanácsának támogatásával biztosíthattunk tanulóink számára. Hargita
Megye Tanácsához hasonlóan a

Communitas Alapítvány is nagylelkű anyagi támogatásban részesítette rendezvényünket. Ezúton is
szeretnénk köszönetünket kifejezni
támogatóinknak.

adventi ráhangolódás a karácsonyi titokra
falunkban, iskolánkban
Kolumbán Csilla

Sokáig melengetett minket az
őszi napfény, ám a naptár jelzi, ismét kopogtat advent, mely ugyanolyan meleget ígér nekünk, de ezt
szívünkben, lelkünkben érezzük
majd, miközben készülünk a karácsonyi csodára. A karácsony előtti, mintegy négyhetes Jézus-váró
időszakot nevezzük Adventnek.
Advent arra figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét. Új életet
kell kezdenünk, a megújulás vágyával

és a szeretet tetteivel. Az adventi időszakban fizikailag, szellemileg rákészülünk az ünnepre. Karácsony tele
van érzelemmel, amit felszínre kell
hozni, hogy az embereket megérintse, lelkileg is felkészítse, megsimogassa. A sok apró esemény, amellyel
az ünnepre készülünk igazán mozgalmassá teszi advent négy hetét. A
karácsonyvárás hangulata járja át a
december hónap napjait a falunkban,
iskolánkban.
A november folyamán összegyűjtött termések közül válogatva minden

osztály elkészíti az adventi koszorúját. Idén különböző technikákkal készültek érdekesebbnél-érdekesebb
kivitelezéssel. Körbeülve meggyújtottuk az első gyertyát, felidéztük a
várakozás lényegét, lemondásokat,
ígéreteket fogalmaztunk meg. A hajnali szentmisék lemondással járnak,
de megéri az áldozatvállalást, hála
Istennek, minden rorátén Isten háza
megtelt, egyre több lett az áldozók
száma.
December 13-án Adventi ráhangolás a karácsonyi titokra című lelki
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napot szerveztünk a szülők számára
a hittanteremben. Meghívottunk Kedves Rita segítő nővér volt. A tartalmas
együttlétet a 136. zsoltár elimádkozásával, valamint áldással zártuk. Hála
ezért is mindenkinek .
December 15-én nyolc fiatalabb
család és a plébános kilenc egymás
utáni este részt vettek a Szállást keres
a Szent Család ájtatosságon. Célja:
karácsonyra való készülődés, lelki ráhangolódás, családért való imádság,
közös ima erejének megtapasztalása
és a találkozások során az ájtatosság
elvégzése mellett néhány gondolat
erejéig elmélkedtek a szállást kereső
Szent Család gondolatain, kérdésein:
Szűz Máriának és Szent Józsefnek a
Gyermek születése kapcsán felmerülő esetleges kérdésein, a nehézségeken. Az utolsó találkozás alkalmával
gyűjtött visszajelzések alapján jók
voltak a találkozások, közös imádságok. Jó volt egy kicsit megállni, figyelni, leülni, és közben lelkiekben tölte-

kezni. (Antal József plébános)
Az utolsó iskolai napon, december
18-án iskolánk minden tanulója, tanára, alkalmazottja adventi lelki napon
vehetett részt. Megtapasztalhatta
mindenki az ajándékozás, a hála, a
köszönet örömét. Azt, hogy miért kell
hálásnak lenni. Közben szentgyónási
lehetőség is volt két osztályban.
Közben iskolánk harmincegy tanulója nagy odaadással, szorgalommal tanulta a pásztorjátékot, amit
bemutattunk az utolsó iskolai napon
az iskolában, valamint Szenteste a
templomban. Az idei pásztorjátékban
a hagyományos pásztorjáték mellett
helyet kapott az irgalmasság, a befogadás, elfogadás, az hogy „bárhol lehetsz a nagyvilágban, az ünnep igazán csak itthon ünnep”, Egy magyar
kivándorló család viszontagságainak,
küzdelmeinek, gyötrelmeinek története haladt párhuzamosan a pásztorjáték mellett, végül ők is megérkeztek
a betlehemi jászolhoz.

SuliviláG / Ép TESTBEn ...

A záró gondolatok: „Nyissuk ki
szemünket, és vegyük észre a világ
nyomorát, a méltóságuktól megfosztott testvéreink sebeit és halljuk meg
segítségkérésüket. Az elszármazott
vándorainkat tartsd tenyeredben, és
az öreg Európánkat őrizd meg keresztény hitükben.”
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni... (Ady Endre)

influenza vagy nátha?
Dr. Madarász Kelemen Enikő
családorvos

Javában zajlik az influenza
és a nátha szezonja, és speciális vizsgálatok nélkül nem
is lehetséges megmondani,
hogy a hasonló tüneteket mi
okozza. Míg az influenza ellen
védőoltással védekezhetnek, a
nátha, megfázás tüneteit csak
enyhíteni tudják.
A nátha tüneteiért több száz
különféle vírus lehet felelős,
ezért nem szerezhetnek a nátha
ellen védettséget és egyik legygyakoribb kórokozója valamelyik
rhinovírus, ez a vírus felel a megbetegedések mintegy feléért, de
számos egyéb vírus, pl. a parainfluenza, adenovírus stb., mely
kiválthatja a jellegzetes tüneteket.
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Ép TESTBEn

A nátha tüneteit mindenki ismeri, hiszen évente többször is (a
kisgyerekek akár évente tízszer
is) megkaphatják. Enyhe lefolyású betegség, mely cseppfertőzéssel terjed, és meglehetősen
ragályos. Általában torokfájással
kezdődik, amely 1-2 napig tart,
és párhuzamosan kezdődik az
orrfolyás, orrdugulás, majd száraz, ugató köhögés, amely rendszerint a negyedik-ötödik napon
lép fel, és hosszabb ideig, gyerekeknél 2-3 hétig is eltarthat. Magas lázzal nem jár, de hőemelkedés előfordulhat. A nátha tüneteinek enyhítésére orrcseppek
és spray-k alkalmasak, a láz-,
gyulladás- és fájdalomcsillapítók
mellett. Szövődményei közül a
melléküreg-gyulladás és gyerekeknél a középfülgyulladás fordul
elő gyakrabban, ilyen esetekben
antibiotikum adása indokolt lehet.
Az influenza szintén vírusbetegség, de ennek kórokozója
mindig az influenza vírus valamelyik fajtája. Az influenza A és B
az a két típusa az influenza víru-

soknak, amely nagy számban betegíthet meg embereket. Az influenza vírusok gyorsan változnak,
mutálódnak, és így alakulnak ki
az újabb és újabb altípusok. Az
egyik altípus ellen kialakult védelem nem vagy csak kis részben
nyújt védelmet a másik altípus
ellen, ez a magyarázata az évenkénti, általában télen megjelenő,
szezonális járványoknak.
Az influenza tünetei sokban
megegyeznek a nátha tüneteivel,
de a betegség súlyosabb lefolyású. Általában magas lázzal jár,
fejfájás, izomfájdalmak, száraz
köhögés, levertség és gyöngeség jellemzi. Torokfájás ritka, és
csak az esetek 30-50%-ában jelenik meg orrfolyás, orrdugulás.
Szövődményei főleg kisgyermekekben, idősekben és krónikus betegségben szenvedőkben
veszélyesek. Ezek között legygyakoribb a különböző baktériumok okozta tüdőgyulladás, mely
antibiotikumokkal kezelhető. Az
influenza kezelésére léteznek
gyógyszerek, az un. antivirá-

lis szerek csoportjába tartozók,
ezek a tünetek enyhítésére, a
betegség időtartamának lerövidítésére alkalmasak, de csak a
megbetegedés első 1-2 napján
elkezdve hatásosak. Általában
csak a nagyon súlyos tünetekkel
kezdődő, vagy a fokozottan veszélyeztetett csoportba tartozók
megbetegedése esetén ajánlják
használatukat.
Mindenkinek, de elsősorban
az öt éven aluli kisgyerekeknek,
a terheseknek, az időseknek és
a hat hónaposnál idősebb krónikus betegségben szenvedőknek
ajánlott azonban az influenza
elleni védőoltás. Ezzel nemcsak
önmagukat, hanem környezetünket és hozzátartozóikat is védik
az influenza ellen. A védőoltás
az embereknek 70-90%-ban
nyújt védelmet, és miután elölt
vírust tartalmaz, nem okozhat
influenzás megbetegedést. Mellékhatásai enyhék, legfeljebb
hőemelkedés, a beadás helyén
fájdalom vagy duzzanat, bőrpír
jelentkezhet.

GyErMEkSarok
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A MEsEVETélKEDő
Kovács Kitti és Gál Ödön II.osztály

„Mi azért vettünk részt a versenyen, hogy kipróbáljuk milyen ez a verseny. Ezen a versenyen négyen alkottunk egy
csapatot: Gál Ödön, kovács

kitti, Molnár zselyke, Simon
Balázzsal voltunk egy csapatban.
A csapatunk neve: Só. És négy
mesét kellett megtanulni. Hála
Istennek, hogy tovább jutottunk,
rajtunk kívül még tovább jutottak

a Meseszakik és a Vuk csapatok
is. És még négy új mesével ismerkedtünk meg.
Nagyon örülünk, hogy mi is
részt vehettünk a versenyen és
nagyon jól éreztük magunkat.”

kalandos hegymászás
Gál Sámuel, IV. osztály

rudi és Miklós hegymászók
voltak. Egyszer elhatározták, hogy kutyájukkal együtt
(Bodrival) elmennek hegyet
mászni.
Másnap neki is indultak az útnak. Nagy hátizsákokat vittek és
súlyos köteleket. Nagyon hideg
volt. Már a hegy csúcsához közeledtek, amikor a hó csúszott
lefelé.
Lavina! – kiáltott Rudi.
Végünk van! – rémüldözött Miklós. És a lavina elsöpörte őket.
Au! Jaj! Hol van Miklós?
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Itt. Itt vagyok! Látsz?
Igen! Oda megyek!
Hol van Bodri? – kérdezte Miklós.
Jaj, ne! Istenem!
Bodri! Bodri!
Ne kiabálj! Veszélyes!
De meg kell keresnünk Bodrit!
Hívom a légi mentőket.
Jó! Én is erre gondoltam. És
felhívta.
Halló! Légi mentők?
Igen. - jött a válasz.
Hegyet mászni indultunk, és
elsöpört a lavina. Alig ismertük
ezt a helyet. Elveszett a kutyám,
Bodri. Nem tudjuk, hol van. Ezért

hívtuk önöket.
Értem. Megmondaná, melyik
hegységben vannak?
A Kárpátok nyugati részén.
Köszönöm, amint tudunk, ott
leszünk.
Köszönöm.
És igen, hat perc múlva már itt
volt a helikopter. A helikopteresek hívták Miklóst.
Megtaláltuk. Jöjjenek a gép
felé. Látják?
Igen, köszönjük.
Néhány perc múlva együtt
voltak: Rudi, Miklós és a kutya.
Megfogadták, soha nem viszik
Bodrit hegyet mászni.

múzeumlátogatás
Bartalis Emília V. osztály

az iskolában földrajz órán
a
kőzetekről,
ásványokról
tanultunk, és ezért meglátogattuk az osztállyal a Tarisznyás Márton Múzeumot, és
különféle kőzetet és ásványt
láttunk, de ezen kívül még láttunk ónedényeket is.
Dr. Jakab Gyula gyűjteményei
ezek a kőzetek és ásványok. Sok
kőzetet és ásványt láttunk: faopál Maroshévízről, apró 5.000
éves meteorit darabkák, Ame-

rikából csiszolatlan gyémánt. A
második teremben kövületeket,
fosszíliákat mutattak be. Tovább
az ásványok, kőzetek és bányavirágok rendszertana, a bányászat és a geológia speciális
eszközei tekinthetők meg. A kőzeteket bemutató teremben helyet kaptak ritka ásványokat tartalmazó csiszolt dísztáblák is.
Olyan ásványokat is bemutatott
a múzeum, amely a világon csak
abban a múzeumban található
meg. Láttunk óntányérokat, kancsókat, egyszóval edényeket. Az

ónedényekben hideg ételt tároltak csak, mert a meleg ételektől
mérgező anyagokat bocsát ki. Az
ónedényeket a szegények ezüstjének is tartották, de ezt csak
ünnepekre és fontosabb eseményekre vették elő. Különböző
mintákat faragtak, véstek bele,
és vannak félhamis ónedények
is. Az ónedényekbe van amikor
egy jegyespár van belevésve,
ezt ajándékba is szokták adni az
összeházasodásra készülő párnak. Később megjelent az emberek életében a tea, forrócsoki és
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rájöttek, hogy ezeket nem tárolhassák az ónedényekben, mert
ezek az ónedények méreganyagot bocsátanak ki, ezért bejött a

kerámia és a porcelán.
Nagyon jól telt a múzeumban,
és sok mindent megtudtunk a
kőzetekről, ásványokról, bánya-

virágokról és ónedényekről. Köszönjük a földrajz tanárnőnek,
Kolumbán Csilla tanárnőnek,
hogy elvitt erre a kiállításra.
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mit hoz az új év
A MEzőgAzDAság száMárA?
Dr. Horváth Nina állatorvos

múzeumi látogatás
Molnár Barbara V. osztály

Ásványok és kőzetek:
Egy földrajz órán a kőzetekről
és az ásványokról tanultunk. Kolumbán Csilla tanárnő azt mondta,hogy elmegyünk a Tarisznyás
Márton Múzeumba az ásvány- és
kőzetkiállításra.
Eljött a nap, amikor elmentünk.
Befizettünk, az idegenvezető
elvezetett egy kisebb szobába,
ahol foszíliákat, megkövült kagylókat, korallokat, levéllenyomatot
láthattunk. Majd a néni elvitt egy
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másik terembe, ahol már komolyabb dolgok voltak. Láthattunk
ott gránitot, márványt és még
sok mást, megmunkálva és megmunkálatlanul. Majd láthattunk
nagyon sok ásványt és kőzetet.
Voltak csoportosítva is oxidok,
hidrátok stb. Volt ott egy úgynevezett skála is, ahol az ásványok
értékét figyelhettük meg. Majd
bementünk egy sötét helyre, ahol
csak egy kis fény volt, és ott láthattunk fluoreszkáló ásványokat.
Megfigyelhettük, hogy a fogunk is
,,fluoreszkál’’.

ónedények:
Voltunk egy olyan helyen, ahol
ónedényeket láthattunk. Azok
ónból készültek, amibe ha folyadékot töltesz, savas lesz, így az
embereknek különféle betegségük keletkezett. Voltak kancsók
és tányérok. Nagyon érdekes
mintájuk volt. Volt amelyik a házasságot jellemezte, volt amelyik
legendát jellemezett pl. Csodaszarvas.
Nagyon érdekes volt a múzeumi látogatás.

Valószínű, hogy minden mezőgazdász már nagyon várja és szeretné
tudni, hogy a támogatásokat mikor
fogja már végre megkapni, mivel
az elmúlt pár hét csak mindenféle
ígéretekkel volt tele. Habár az utolsó héten már január végéről április
végére halasztották a kifizetéseket,
a legfrissebb ígéret alapján megis
legkésőbb március közepéig elkezdődik a pénz átutalása a jogosultak
számlájára. Több szakmai egyesület és szakszervezet felszólította az
illetékeseket, hogy tegyék meg a
szükséges intézkedéseket, ugyanis a mezőgazdászoknak kifizetetlen
számláik halmozódnak, és a tavaszi
munkálatokra nem tudnak megfelelően felkészülni.
Egyik legyakoribb kérdés az, hogy
pontosan mennyi a terület alapú támogatás (SAPS) értéke a 2015-ös évre,
mivel már több változat is elhangzott.
Az illetékesek szerint az érték körülbelül
170 euró/hektár, viszont a szakszervezetek képviselői szerint a valóságban
csak 150 euró/hektár lesz.
Az illetékesek megígérték, hogy az
idén nem fognak megismétlődni a tavalyi kérésletételnél tapasztalt kellemetlenségek, ugyanis már a kérések letétele után elkezdik az előzetes ellenőrzéseket, és ha gondok vannak, akkor még
javítható lesz a kérés. A javításokat május 31-ig lehet eszközölni büntetési százalékok nélkül. A kérések letétele 2016.
március 1. és május 15. között lesz, ez
után minden napra 1% büntetés jár.
Nagyon fontos szempont, hogy a terület beazonosítása legtöbb 0,75 m eltéréssel történhet, ugyanis az azonosításkor közölt adatokat, melyeket az IPA
online rendszerbe bevisznek, ellenőrzik
terepen, és ha a terület nem „fér bele”
a megengedett 75 cm-es eltérésbe,
azt a területet törlik a kérésből, mintha

nem is kértek volna rá támogatást, de a
dolgok itt nem állnak meg, mert egy új
területazonosítást végeznek – a valódi
helyzetről –, és ekkor már büntetés jár,
mert nem jelentette be a területet a tulajdonos.
Az új év egy új adótörvényt is hozott,
melynek van egy külön fejezete a területadókra. Az adókat a helyi tanács
szabja meg, de értékük nem lehet kevesebb, és 50%-kal lehet nagyobb, mint
az az érték, amit az adótörvény előír.
Külterületek esetében az előírt érték a
kaszálókra, legelőkre 20-28 lej/hektár,
szántókra 42-50 lej/hektár. (ezt az értéket a Újfaluban 1,1-gyel kell szorozni, a
többi faluban 1-gyel). Belterületek esetében kissé másabb a helyzet, ugyanis függ attól, hogy milyen helyen van a
terület, a szántók esetében 15-28 lej/
hektár, kaszálók, legelők esetében 1321 lej/hektár az előírt érték. (ugyanúgy
szorozni kell a kiigazító értékkel). Az a
személy adóköteles, akinek a nevén
volt a terület az előző év december
31-én. Az adótörvény lehetővé teszi,
hogy amennyiben egy belterület műveletlenül van hagyva, a harmadik évtől
500%-kal növelhető az adója. Ugyanez az előírás érvényes a gondozatlan, romosodó épületekre is, amelyek
„rontják” a település arculatát.
És hogy teljes legyen a kép, a
249/2015-ös törvény alapján, amely
a tavalyi év végén jelent meg, megtörténhet, hogy január végére nőni
fognak az élelmiszerárak, ugyanis
ennek a törvénynek az értelmében a
gyártó cégek a csomagoló eszközökre
külön környezetvédelmi adót kell hogy
fizessenek, mely az eddigi átlag 65 lej/
tonna helyett átlag 2000 lej/tonna lesz.
Szakmai értékelések alapján ez akár
egy 30%-os árnövekedést is okozhat
termékegységre leosztva. Ezt a környezetvédelmi adót más országokban
is kell fizetni (Bulgáriában 450 lej/tonna, Magyarországon 270 lej/tonna).
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TarkaBarka MaGazin

farsangi finomság
Czirják Kinga

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a vigadozás,
mulatozás, evés-ivás, bálozás,
karneválozás ideje, amit viszont
majd a negyven napos böjt követ. alig léptünk át az új esztendőbe, január 6-án, máris kezdetét
veszi a lakomázás, szórakozás
másfél-kéthónapos időszaka. A
farsangi mulatságokat gazdagon
terített asztalok jellemzik: sok a
különféle húsból készített leves
és sült, sok az édesség. legismertebb leves ilyenkor a korhely-leves, cibereleves, legjellemzőbb sütemény pedig a fánk.
Mégis ezúttal egy másik, nagyon
finom, különleges süteményt
szeretnék megosztani az olvasókkal. Ezt a süteményt kínálva
a farsangi ünnepségen biztos sikerre számíthatunk.

parlament szelet
Hozzávalók:
A piskótához: 7 tojásfehérje,
14 dkg cukor, 6 dkg liszt, 7 evőkanál őrölt dió, 1 sütőpor, továbbá 2
csésze (25 dkg ) durvára vágott
dió, 1-2 dkg margarin vagy olaj
A krémhez: 7 tojássárgája, 14
dkg cukor, 3 evőkanál víz, 4 dl
tejszín, 10 g zselatin

Az összerakáshoz:
30 dkg omlósabb keksz (nem
háztartási), 40 dkg mogyorókrém
(finetti), 1 dl kávé, 1 evőkanál kakaó
Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, vékonyan lekenjük olajjal
vagy margarinnal és elosztjuk
rajta az előzőleg megpergelt
darabos diót. A tojások fehérjét
kemény habbá verjük a cukorral,
majd hozzáadjuk a darált diót,
a sütőporral elkevert lisztet, és
összekeverjük. Rásimítjuk a dióra, és előmelegített sütőben, 180
fokon 15 percet sütjük.
A krémhez a tojások sárgáját
összekeverjük a cukorral meg

Devecsery lászló: Bohóc-biztató
Gyertek, gyertek, gyerekek!
Én veletek nevetek!
Mosolyogjunk, kacagjunk,
kacagtatók maradjunk!
Néha úgyis rossz a világ:
víg kedvünkből nyíljon virág!
Szedjük gyorsan nagy csokorba!
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Nézzük meg, hogy ki mogorva!
Adjuk néki ezt a csokrot,
vidámságból termett bokrot…
Ő se legyen szomorú,
elkerülje őt a bú!
Most mindenki nevessen;
mosolyogva szeressen.

a vízzel, és vízgőz fölött addig
főzzük, amíg besűrűsödik. (Én,
őszintén, egyenesen a kályhára
teszem, mert vízgőz fölött nagyon hosszú idő, és kis lángon,
állandó keverés mellett besűrítem.) Majd hagyjuk kihűlni. A
zselatint fél deci vízben feloldjuk
és feforrósítjuk, de nem forraljuk.
A tejszínt felverjük, és belekavarjuk a zselatint és a tojáskrémet.
A piskótát átfordítjuk, és a dióra rákenjük a mogyorókrémet,
majd kirakjuk a kávéba mártott
keksszel és rákenjük a tojásos
habkrémet. Tetejét megszórjuk
kakaóval. Lehűtjük, és éles késsel szeleteljük.

