
1

Barázda | IX. évfolyam 2. szám | 2016. február

14–15.
2.

2–8.
8–9.

11–12.
10–11.

12–13. 15–16.
Civil fórum
Múltidéző

Sulivilág
Hitélet

Gyermeksarok Tarkabarka-Magazin

Önkormányzat 13–14.
Mezőgazdaság
Ép testben ...



2 3

Barázda | IX. évfolyam 2. szám | 2016. február Barázda | IX. évfolyam 2. szám | 2016. február

A magyar nemzet világszerte 
történelmünk egyik legfonto-
sabb eseményére emlékezik, 

az 1848-49-es szabadságharc-
ra, forradalomra. Március 15. 
nem csupán egy egyedi és meg-
ismételhetetlen pillanat volt né-
pünk életében, hanem egy hos�-

s�abb folyamat rés�e is. Annak 
a folyamatnak, amely a reform-
korban kezdődött, és valójában 
csak a� 1867-es os�trák-magyar 
kiegye�éssel �árult le. A mai 

nap azért bír olyan nagy jelen-
tőséggel, mert 168 évvel ezelőtt 
sikerült megteremteni a modern 
értelemben vett nem�etet, a pol-
gári szabadságot, a jogegyen-
lőséget, az alkotmányosságot, 
eggyé téve a ha�a és a s�abad-
ság fogalmát. Ez a korszak óri-
ásokat adott, egy olyan politikai 
generációt, amely – Bibó István 
politikus, történész szerint – Eu-
rópában példamutató módon ve-
�ényelte le a magyar társadalom 
átalakulását, felmutatva a bá-
torság és tis�tánlátás erényeit, 
a hősies áldozatvállalástól sem 
riadva vissza. 1848-ban Euró-
pa népeiben a nemzeti öntudat, 
a nemzet erejébe vetett hit és a 
nemzeti összetartozás érzése 
erősödött meg. Ezért is tekintik a 
mai megemléke�ésen 1848-at a 
„nemzetek születésnapjá”-nak, a 
„népek tavaszá”-nak.

Az ünnepre készülődve, a be-
szédem írása közben azon gon-
dolkodtam, hogy válto�ott-e va-
lami a társadalom, a politika, a 
történelem színterén, a tavalyi 
megemlékezésünk óta? Válto-
zott-e 1848-49 üzenete Euró-
pa népei s�ámára, a magyarok 
számára? A válaszom határozott 
igen. És, hogy e� a� ü�enet ért-
hetővé is váljon, önkéntelenül is 
s�ükséges párhu�amot vonnunk 
a két jelentős, történelmi forduló-
pont – 1848-49 és 2015-16 – kö-
zött. 168 évvel ezelőtt nemcsak 
Magyarors�ágon lobbantak fel 
a forradalom s�abadság-s�ikrái, 
hanem Európa több nagy váro-
sában is, mint: Párizs, Berlin, 
Bécs, Prága és Itália néhány vá-
rosában. Vagyis azon országok-
ban, ahol napjainkban komoly 
kü�delmet vívnak a kontinen-
sünket elárasztani akaró mig-
ránsokkal. A 48-as forradalmak 
közül a magyar volt a legéletké-
pesebb, a legsikeresebb, ahogy 
a migráns-kérdés ke�elésében is 

egyedüli ors�ágnak bi�onyult, aki 
határo�ott fellépést és ellenállást 
tanúsított a ha�át, a� állampol-
gárok bi�tonságát, s�abadságát 
veszélyeztető, idegen betolako-
dókkal szemben.

1848-ban Európa népei a sza-
badságuk kivívása, biztosítá-
sa érdekében s�álltak síkra. Ma, 
a még meglévő szabadságunk 
megőrzéséért kell egysége-
sen összefognunk és küzde-
nünk. Régóta nem volt annyira 
sürgető az európai nemzetek 
összefogása, értékeik és jogaik 
védelme érdekében, mint napja-
inkban, amikor a migráció leple 
alatt valójában lopakodó nép-
irtás zajlik kontinensünk népei 
ellen. Kevesek s�ámára ismert 
Richard Kalergi neve, aki 1922-
ben létrehozta a Pán-Európai 
Mo�galmat, és megálmodta a� 
Európai Unió koncepcióját. Egy 
sötét lelkű emberről van szó, aki 
mindvégig a háttérben marad-
va egy olyan tervet dolgo�ott ki, 
miszerint a jövő Európáját nem 
a� Óvilág honos népeinek kell 
majd birtokolni, henem egyfajta 
ember alatti embernek, amely a 
különböző rasszok kényszerített 
keveredésének eredményeként 
jönne létre. Európa népeit sárga 
mongoloid népekkel és a harma-
dik világbeli s�ínes népekkel kell 
keresztezni, hogy létrejöhessen 
egy identitás, etnikai hovatarto-
zás nélküli, gyökértelen és sok-
nemzetiségű sokaság, melyen a 
jövőbeli hatalmi elit könnyűszer-
rel tudna uralkodni.

Bencsik Gábor, magyar újság-
író, történész egyik tanulmányá-
ban nagyon logikusan és tény-
szerűen vázolja a ma Európájá-
nak 48-as kü�delmeit és lehetsé-
ges végkimenetelét:

Európának ugyanis van egy 
nagy gyengesége: a� egés� tár-
sadaloms�erke�ete a polgárok 
együttműködésére épül. Európa 

nem attól sikeres, hogy jók a tár-
sadalmi játékszabályai, hanem 
attól, hogy azokat szinte min-
denki elfogadja. Ez a rendszer 
a�onban védtelenné válik, ha 
tömegesen olyanok lépnek be, 
akik nem ilyen s�abályok s�erint 
játszanak.

Egy magyar ass�ony család-
tagként élt Teheránban, még a 
sah idején. Autójával megállt a 
piros lámpánál. Odaballagott a 
rendőr: asszonyom, lát itt valahol 
keresztbe haladó autót? Nem. 
Akkor ne álljon itt, ne tartsa fel a 
forgalmat, menjen tovább!

Most olyan százezrek jönnek, 
akik nem állnak meg a pirosnál, 
nem is értik, hogy miért kellene 
megállniuk. Hiszen nem jön ke-
res�tbe senki.

Európa pedig toleráns, és min-
denkinek megengedi, hogy a sa-
ját önazonosságát hordja. Euró-
pa tálcán kínálja a párhuzamos 
társadalmakat, köztük azokat is, 
amelyek a legkevésbé sem tole-
ránsak. 

Itt csapja meg az arcunkat a 
katasztrófa előszele. Olyan milli-
ókat engedünk be magunk közé, 
akik Európában is a maguk szír, 
afgán, pakisztáni életét akarják 
majd élni – és a mi kultúránk nem 
engedi meg nekünk, hogy e�t ne 
engedjük meg nekik. Szabad-
ságot adunk olyan embereknek, 
akik majd nem akarnak nekünk 
szabadságot adni. Választójo-
got adunk olyanoknak, akik majd 
nem a mi értékeink s�erint vá-
las�tanak.

Európát nem a szabadság és a 
tolerancia tette naggyá, hanem a 
velük kapcsolatban kivívott kon-
szenzus. Most olyanok jönnek, 
akiknek ehhez a konszenzushoz 
semmi közük, egészen más kon-
szenzusokat tartanak mérvadó-
nak. Önpusztító naivitás azt gon-
dolni, hogy ebből nem lesznek 
súlyos konfliktusok.

A gyergyóújfalvi önkéntes tűz-
oltóság felhívja mind fizikai, mind 
jogi személyek figyelmét, hogy 
szigorúan TILOS tavasszal a tar-

lók égetése. Megkérünk minden-
kit, hogy az elszáradt aljnövény-
zetet ne gyújtsuk meg, mert ezzel 
károkat okozunk a kaszálós és 
erdős területeken. Ezen szabá-
lyok megszegése szigorúan tilos 

és törvénybe ütköző, továbbá ko-
moly büntetéseket von maga után.  
A saját és környezetünk érdekében 
próbálja meg mindenki betartani 
ezeket a törvényeket, hogy elkerül-
jük az esetleges büntetéseket.

Nagy tisztelettel köszöntöm 
Önöket a Magyar Szabadság 
születésének napján. 1848 nagy-
betűkkel íródott a történelem-
be, mert egy nemzet született e 
napon. Nemzetünk akkor lehet 
megkerülhetetlen tényező, ha 
egységes akaratot tud felmutatni 
a külvilág felé. Szabadságszerető 
nép vagyunk, nehezen viseljük a 
kényszert, az igazságtalanságot. 
Nekünk, erdélyi magyaroknak 
nem kell másé, csak ami a mienk. 
Ebből viszont nem szabad enged-
nünk. 

A közös fellépés ereje az, amellyel 
számolni kell a jogainkat sárba tipró, 
a magyarságot asszimilálni kívánó 
erőknek. 

A múltból kell erőt merítenünk, hogy 
a jelenben cselekedni tudjunk annak 
érdekében, hogy jövőnk legyen. 

Az államhatalommal a jelkép és 
az önrendelkezés ügyében vívott 
harcunkban, civiljeink és karakteres 
vezetőink igazi kiállásról tettek tanú-
bizonyságot, ne hagyjuk szó nélkül a 

meghurcoltatásukat! 
A nemzetért való kiállásuk példaér-

tékű mindannyiunk számára. Nem-
�etbi�tonsági kocká�atot kiáltanak, 
és kollektíven megbélyege�nek egy 
népet. Ez olyan időket idéz, melyet 
szívesen felejtene már az egész világ. 

Nem hagyjuk szimbólumainkat és 
anyanyelvünket, melynek has�nálatát 
épp egy törvénnyel akarnák megsem-
misíteni. Nem hagyhatjuk iskolánikat 
és nem hagyhatjuk ezt a tájat, melyet 
őseink verejtékkel szereztek meg.

A hatalom módszerei a megfélem-
lítésben és a ga�dasági ellehetetlení-
tésben merülnek ki, de ha nem állunk 
ki egységesen, akkor elérik céljaikat, 
és a s�ép vidék idegen emberek 
ke�ébe kerül. Mi e�, ha nem dis�kri-
mináció? Mi ez, ha nem megbélyeg-
zése egy egész népnek? Ez ellen 
kell szót emelnünk, erőt merítve az 
1848-as eseményekből. Szabadság, 
testvériség  - már mind olyan s�avak, 
amelyek tartalom nélkül viss�hang-
zanak ma itt, Európa szívében.

1848 Európa első igazi közös ta-
vas�a volt, most nekünk a� a fontos, 
hogy hasznosítsuk a történelemben 

vérrel leírt s�abadságot. Meg kell 
néznünk, mi válik a közösségünk 
javára, és a szerint cselekedni, ha el-
jön az idő. Egységes nemzeti akarat 
képes válto�tatni a sorson. Ha van 
ü�enete a s�abadságharcnak, akkor 
e� a�: hogy a nem�et érdekeiért félre 
kell tenni a tor�salkodásainkat.

Bíznunk kell egymásban úgy, aho-
gyan bíztak a Szabadságharcot vívó 
elődeink. A mai nap kiemelkedően 
fontos, mert emléke�tet erre. 

Ne feledjük, hogy a dolgok menetét 
mindig a hétköznapok csatái viszik 
előre. Mindenkinek kijut a küzdelem-
ből, főleg nektek, akik vállaljátok a 
kocká�atot, néha a megalá�tatást, de 
vigasztaljon, hogy néha ünnepelünk, 
mert van és les� még ünnepünk.

Petőfi Sándor Golyók sivítnak, kar-
dok csengenek... verséből idéznék 
egy s�akas�t:

„Ne magyarázza senki énnekem,
Tudom nagyon jól, hol van a he-

lyem.
Ha itt végzem kötelességemet,
Csatába s a pokolba is megyek!”

CIvIL fóruMÖNkOrMáNyzAT  /  CIvIL fóruM

Egyed József, polgármester

2016. MÁRCIUS 15.

Deák Csaba

Barabás Gyöngyvér

TűzolTósági felhívás!!!

1848-2016 – avagy Március 15. jelenTősége
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Évről évre nagy tisztelettel, sze-
retettel és hálával emlékezünk 
meg az 1848-as szabadságharc 
áldozatairól, hőseiről, azokról, akik 
életüket adták másokért, a szabad-
ságért.

A� ünnepi eseménysoro�at idén a 
szentmisével kezdődött. Tankó Géza 
plébános, utalva népünk hősi halott-
jaira, akik vállalták az áldozatot, hogy 
szebb és szabadabb legyen a fiaink, 
népünk, fajtánk élete, megkérdezte 
híveit: „Te is akars� tenni népedért 
valami szépet, valami jót? Erdélyor-
szágért?” Márton Áron erős hite és 
az egriek bátor összefogása is arra 
tanít minket, hogy „harcolni, kü�deni, 
egyet akarni a hazáért, azon a föl-
dön, azon a helyen, ahol élünk”- fo-
galma�ta meg a plébános.

E�után egy iga�án s�ínvonalas, 
verses-dalos műsornak lehettünk 
tanúi, melyben Szász László ma-
gyar s�akos tanár úr, valamint a� 
Elekes Vencel iskola V-VIII. osztá-
lyos tanulói egy különleges, forra-
dalmi hangulatú múltba kalau�oltak 
el minket. A 168 évvel ezelőtt meg-
fogalmazódott vágyak, követelések 

ma is időszerűek. A Szász és Ro-
mán Testvérekhez-Polgártársak-
hoz inté�ett kiáltványban a s�ékely 
nép nyíltan fejezte ki, hogy: „Békét 
óhajtunk e honban és szabadságot, 
melynek édes gyümölcseit veletek 
élvezhetjük. Mi tiszteljük nemzeti-
ségtöket, nyelvetöket, vallástokat 
és készek vagyunk azt fegyverünk 
élével oltalmazni.” Bár ma már nem 
karddal és fegyverrel, de még min-
dig harcban állunk jogainkért, az 
anyanyelvünkért, szimbólumainkért, 
székely mivoltunkért. Egyed József 
polgármester és Sólyom László he-
lyi RMDSZ elnök ünnepi beszéde is 
e kérdésre mutatott rá. Egyed József 
polgármester arra biztatta a jelen-
lévőket, hogy „egységes akarattal” 
„nem hagyhatjuk iskoláinkat és nem 
hagyhatjuk ezt a tájat, melyet őseink 
vérrel és verejtékkel szereztek meg.” 
Mint ahogyan fogalma�ott: „Ha van 
ü�enete a s�abadságharcnak, ak-
kor e� a�, hogy a nem�et érdekeiért 
félre kell tenni a torzsalkodásainkat”. 
Ugyanezeket a gondolatokat fejtet-
te ki beszédében Sólyom László is, 
s�erinte „a� a fontos, hogy ne egy-
mással viaskodjunk, mert ezzel csak 
azokat erősítjük, akik ellenünk mű-

ködnek.” „Nekünk nem egymást kell 
legyőznünk”- mint mondotta, hanem 
„A közösségen belül az összefogást 
és a békét kell keressük.”

Idén először a Katorzsa néptánc-
egyesület férfikara egy nagyszerű 
zenés műsorral lepte meg a közön-
séget. A négytagú férfi kórus: Jakab 
Attila, Sólyom Csaba, Huszár Zoltán 
és Deák László Kossuth-nótákat 
énekelt a templomban, őket kísérte 
cimbalmon Oláh Dániel, hegedűn 
Koós Róbert, brácsán Simon András 
és a nagybőgővel Bartalis Ferenc.

A Hősök emlékművénél a Molnár 
Antal Fúvószenekar idén is az ün-
nepnek megfelelő dalokkal szórakoz-
tatott. A Talpra, magyar, valamint a 
Honfidal című dalok még fennkölteb-
bé tették a� eseményt. A Szózat című 
dal alatt a helyi önkormányzat, a pár-
tok, valamint a� egyhá�tanács képvi-
selői elhelyezték koszorúikat. 

A� ünnepség nem�eti imánk, va-
lamint a s�ékely himnus� elének-
lésével �árult, melyeket a Molnár 
Antal Fúvószenekar kísért. A hideg 
s�él ellenére a sok kisdiák és minden 
jelenlévő  kitartott és méltó módon 
tis�telgett a magyar s�abadságharc 
hősei előtt.

„Ah, hol vagy magyarok tün-
döklő csillaga?”- hangzott el a 
kérdés az egyházi kórus előa-
dásában az 1848-as forradalmi 
események emlékére szervezett 
ünnepség nyitódalában, március 
15-én, az esti szentmisét köve-
tően. Fejér Lajos plébános ün-
nepi beszédében a szabadság, 
egyenlőség kérdéskörét boncol-
gatta március 15. tükrében, meg-
állapítva, hogy egyenlőségről ma 
sem beszélhetünk.

Egyed József, Gyergyóújfalu köz-
ség polgármestere s�intén a s�a-
badság, egyenlőség jelszavakat 
ragadta ki a 48-as márciusi esemé-
nyek folyamatából, kiállásra buz-
dítva mindenkit s�abadságunkért, 
jogainkért.

Az 1848-as és a 2016-os Európát 
állította párhu�amba bes�édében 
Barabás Gyöngyvér, az öreg konti-
nens kilátásait előrevetítve, az euró-
paiság megszűnésének veszélyeire 
hívva fel a hallgatóság figyelmét. 
A forradalmi hangulatot idézte Gál 
Benedek, a 12 pont, avagy Mit kí-
ván a magyar nemzet? felolvasásá-

val, Bálint Hanna és Jakab Szidónia 
szavalataikkal, és az egyházi kórus 
Kossuth Lajos azt üzente... kezdetű 
dalával. 

A megemléke�és kos�orúit he-
lyezte el a Hősök emlékművénél 
Egyed József polgármester és az 
önkormányzat kilyénfalvi képviselői, 
valamint az Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület képviselete.

A rendezvény záróakkordjaként 
Bárdos Lajos Erkel Szózata hang-
zott el a kórus előadásában, majd a 
résztvevők együttesen énekelték el 
a nem�eti imát.

A� ünnepséget a Kilyénfalvi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület és Fejér 
Lajos plébános szervezte.

CIvIL fóruMCIvIL fóruM

Czirják Kinga

Gál Katalin

Franklin Roosevelt, egykori 
amerikai elnök szerint a politiká-
ban semmi sem történik véletle-
nül. Ha valami megtörténik, biz-
tosak lehetünk abban, hogy az 
így lett eltervezve.

Kallergi sötét terve a végki-
fejletéhez közeleg: napjainkban 
Európa összeolvasztása zajlik 
a harmadik világgal, a s�emünk 
előtt. A felvázoltak, és a jelenben 
tapasztalható események alap-
ján következtethetünk 1848-49 

időszerű üzenetére: nincs más 
válas�tásunk, csak a forradalmi 
küzdelem és összefogás létün-
kért, családjainkért, szabadsá-
gunkért, jogainkért, nemzetünk- 
és Európa értékeiért. Minden 
más, ami nem e�t a célt s�olgál-
ja, a nemzetek halálát jelentené.  

Felelősséggel tartozunk elő-
deinktől kapott örökségünkért. 
Minda�on értékekért, amelyek 
évszázadokon át nemzetünk kö-
zösségformáló, megtartó alappi-

lérei voltak, és amelyek megőr-
�éséért oly sokat s�envedtünk a 
múltban. Úgy lehetünk méltóak 
március 15-e emlékéhe�, Kos-
suth és Petőfi örökségéhez, ha 
továbbra is szabadságszerető, 
erős akaratú nemzet maradunk, 
és éljünk bár többségben vagy 
kisebbségben a világon, nem 
engedjük megfosztani magunkat 
mindazon értékektől, amelyek 
magyarságtudatunk rés�ét képe-
�ik.

Március 15. Kilyénfalván

Március 15-re eMléKezTünK TeKerőpaTaKon

„üdvözlégy szüleTésed napján,  
Magyar szabadság”

Az 1848-as forradalom és sza-
badságharc 168. évfordulója al-
kalmából a Tarisznyás Márton 
általános Iskola v-vIII. osztályos 
diákjai verses-énekes irodalmi 
összeállítással emlékeztek meg 
a forradalom és szabadságharc 
emlékének tiszteletére. Az I-Iv. 
osztályosok zászlókat, kokár-
dákat készítettek az ünnep tisz-
teletére. Az ünnepség koszorú-
zással zárult.

Kolumbán Csilla



6 7

Barázda | IX. évfolyam 2. szám | 2016. február Barázda | IX. évfolyam 2. szám | 2016. február

„Mint a gát, midőn átalsza-
kad, úgy zúgott fel a lelkesedés 
áradata.” Ezzel a gondolattal 
vágtunk neki vasárnap reggel 
(március 13-án) Gyergyóditró-
nak.

A� indulás kissé korainak bi�o-
nyult, de hála Istennek, épen és 
egé�ségesen megérke�tünk a 
verseny helys�ínére.

Megérke�ésünkkor meleg teá-
val és végtelen jókedvvel vártak a 
ditrói cserkészek.

Még mielőtt azonban a verseny 
kezdetét vette volna, közösen 
elénekeltük a magyar himnus�t, 
a s�ékely himnus�t és a cserkés� 
induló első szakaszát, ezzel is 
ünnepélyesebbé téve a versenyt.

A Lovag Takó János alapítvány 
elnökének köszöntő beszéde 
után közösen köszöntöttük fel a 
csapat két rover cserkészét, majd 

ke�detét vette a verseny.
Ahogy a� minden évben len-

ni szokott, idén is elsőként a kis 
cserkészek mérték össze tudásu-

kat és leleményességüket. A fel-
adatok idén is ravaszak és szóra-
koztatóak voltak. A próbák mind 
csapatmunkán alapultak.

Az első próbatétel nem okozott 
olyan nagy fejfájást a verseny-
zőknek, mint ahogyan azt a szer-
vezők remélték. A teremben kü-
lönböző helyekre voltak elrejtve 
különboző szavak, melyeket meg 
kellett keresni és az adott szöveg-
be beilles�teni.

Ezt követően egy térképet kel-
lett kiegés�íteniük a kicsiknek, 
mely térképen meg voltak jelölve 
bi�onyos helys�ínek, ahol nagy 
elődünk, Gábor Áron járt, illetve 
tevékenykedett. Többek között, 
a�t is meg kellett mondaniuk, 
hogy ha járt ott, mit csinált, vagy 
miért ment oda, esetleg kivel ta-
lálko�ott. 

A következő próbatétel és az én 
személyes kedvencem, a „Gaz-
dálkodj okosan” megnevezést 
kapta (tőlem). Ez már alapjaiban 

CIvIL fóruMCIvIL fóruM 

Molnár Henrietta

zúg Március
-történelmi vetélkedő

Március 15-én a magyar embe-
rek kokárdákat tűznek a ruhájukra, 
és a� épületeken is sok helyen ma-
gyar zászlót lenget a szél. Minden 
településen megemléke�nek a� 
1848-as forradalom és a s�abad-
ságharc kiemelkedő hőseirél, meg-
koszorúzzák a 48-as emlékműve-
ket, s�obrokat. 1848 tavas�án Eu-
rópa több országában forradalom 
tört ki. Március 14-én este eljutott 
Pestre a bécsi forradalom híre. E� 
arra buzdította a magyar fiatalokat, 
hogy nyilvánosságra hozzák a 12 
pontban megfogalmazott követelé-
seiket, és harcoljanak azok valóra 
váltásáért.

A Pilvax kávéhá� volt akkor a leg-
népszerűbb találkozóhely az egye-
temistáknak, és itt gyüleke�ett a 

forradalmi hangulatú márciusi ifjak, 
élükön Petőfi Sándor, Jókai Mór, 
Vasvári Pál, és elhatározták, hogy 
kivívják a sajtószabadságot.

Az egyetemek fiataljai is csat-
lakoztak hozzájuk, a Laderer és 
Heckenast nyomdánál már kéte-
zerre nőtt a számuk, és kinyomtat-
ták a magyar nép követeléseit, va-
lamint Petőfi lelkesítő költeményét, 
a Nemzeti dalt. 

A Nemzeti Színház tagjai is nö-
velték s�ámukat, délutánra már 
tízezer ember gyűlt össze a Múze-
um terére, ahol Petőfi elszavalta a 
Nemzeti dalt, és a hatalmas tömeg 
kórusban mondta a vers refrénjét.

Hamarosan teljesült a tömeg kí-
vánsága, Táncsics Mihályt a s�e-
gényparasztság képviselőjét kisza-

badították a börtönből.
Este a Nemzeti Színházban Ka-

tona József Bánk bán című darab-
ját adták elő a színészek.

„Vannak napok, melyek nem száll-
nak el,

De az idők végéig megmaradnak,
Mint  csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő ta-

vas�nak.
valamikor s�ép tü�es napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ra-

gyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.” 

Juhász Gyula - Március idusára 
(részlet) 

jelzi, hogy mi volt a feladat. Min-
den csapat kapott 20-20 haran-
got, melyekkel licitálni tudtak kü-
lönböző kérdésekre. De ha nem 
okosan gazdálkodtak a harangja-
ikkal, akkor a könnyű kérdéseket 
nem csak hogy elves�íthették, 
hanem licitálni sem tudtak többet. 
(Nem tudom, ez mennyire érthe-
tő a többségnek.) A lényeg az, 
hogy a mi kis csapatunk nagyon 
jól gazdálkodott, és ha jól szá-
moltam, ebben a próbatételben 
ők gyűjtötték be a legtöbb pontot.

A negyedik próbatétel, nos, az 
sem okozott különösebb fejfájást. 
Tamási egy novellájából voltak ki-
ragadva rés�ek, melyekben egy 
kis válto�tatás volt. E�eknek a 
válto�tatásoknak a felkutatása 
és kijavítása volt a feladat. (Meg-
jegyzem: a novellát már a verseny 
előtt el kellett olvasniuk)

Mindezen próbatételek alatt 
a nagyobb cserkés�ek félelmet 
nem ismerve tanultak. 

Az utolsó próbatétel, melyet tel-
jesíteiük kellett a kicsiknek, egy 
puzzle, vagyis kirakósjáték volt. A 
megadott kép a Nyergestetőt és 
az ott található kopjafákat ábrá-
�olta.

Ezzel zárult az első kör, amely 
a kicsiké volt. Majd rövid szünet 
után a nagyokon volt a sor, hogy 
megmutathassák, mit tudnak, 
vagy mit nem tudnak.. 

Érdekes és kreatív próbatéte-
lek voltak ezek is, mint a többi.

Elsőként három videóüzenetet 
hallhattunk nagy elődeinktől. A 
videóüzenetekből kellett rájönni-
ük a versenyzőknek, hogy ki köz-
vetítette a�t. 

A második próbatétel viszont 
elég bonyolult volt, de megpróbá-
lom úgy elmagyará�ni hogy kívül-
álló olvasó is megérthesse. 

A csapat egy tagjának választa-
nia kellett egy cetlit, amelyen egy 
verssor volt a Nyergestető és a A 
kökösi hídon című versekből. De 

most jön a csavar! A cetlin talál-
ható verssort úgy kellett elmagya-
rá�nia a csapat társainak, hogy 
minden szót körül kellett írnia. Eh-
he� tehetség, ügyesség és krea-
tivitás kellett. Ámbár leleményes-
ségből hiány nem volt. Minden 
csapat kisebb-nagyobb sikerrel 
rájött a helyes megfejtésre.

A harmadik próbatétel legin-
kább ügyességi játék volt, ugyan-
is célba kellett találni a� „ágyú-
golyókkal”. Húsz darab célpont 
volt a földre letéve, és ahányas 
s�ámú célpontba beletalált a ver-
senyző, az annak megfelelő kér-
dést kapta. Csapatunk ügyesen 
taktiká�ott, his�en elgondolásuk 
alapján a kevesebb pontot érő 
kérdések biztosan könyebbek is. 
És a taktika bejött, mivel minden 
kérdésre helyes feleletet adtak.

Ezt követően „Maradj talpon”-t 
játszottak a csapatok, ami itt a 
személyes kedvencem volt. Sor-
ra minden ember/versenyző ka-
pott egy kérdést, melynek meg-
válas�olására 15 másodperc volt 
adva. Ha esetlegesen nem tudta 
a válas�t, vagy kifutott a mega-
dott időkeretből, a versenyző le-
ült, vagyis kiesett ebből a játék-
ból. Csapatunk viszonylag soká-
ig „talpon maradt”.

Az utolsó próbatétel egy igen 
szokatlan próbatétel volt, hiszen 
máskor ilyen kaliberű feladatokat 
a kicsik s�oktak kapni. A feladat 
a� volt, hogy adott alapanyagok-
ból a csapatok(csapatmunkával) 
háborúban has�nálatos fegyve-
reket kés�íthessenek. A� elké-
szült „fegyvereket” a zsűrinek és 
a közönségnek kellett bemutatni, 
hogy pontosan mi is, amit építet-
tek, és mire is lehetne has�nálni. 
Csapatunk felhas�nálva minden 
leleményességüket egy „pityó-
kán guruló parittyaágyút” épített.

Ezzel a próbatétellel zárult a 
verseny. 

Rövid szönet után a csapat ap-

raja-nagyja összegyűlt egy kö-
zös éneklésre, ahol Zsóka néni 
segítségével felcsendült néhány 
jól ismert katonadal, többek kö-
zött a Huszárgyerek, a Kossuth 
Lajos azt üzente és még sorol-
hatnám..

A nap fénypontja talán a kiér-
tékelés volt, melyet mindenki na-
gyon várt már. Végig izgultunk 
a kicsikkel, his�en elhang�ott a 
harmadik helye�és, el a második 
is, és mire az első helyezéshez 
érke�tek, csupán két csapat ma-
radt. Meglepetés volt nekik is, 
nekünk is, de ELSŐK lettek. Így 
idén már második alkalommal 
hozhattuk haza az első díjat. 

Aztán a nagyok kiértékelője 
következett, ahol megtudhat-
tuk hogy a csapat HARMADIK 
helye�ést ért el. Ha a felada-
tok nehé�ségét né��ük, a�t kell 
mondanom, hogy ez nagyon jó 
eredmény.

Ha�afelé bepillantottunk a 
gyergyóditrói kéttornyú temp-
lom ódon falai közé, majd kicsit 
később megálltunk egy fénykép 
erejéjig a Ditró és Szárhegy kö-
zött elterülő Tatárdombnál.

Az Ágyúöntők csapata (András 
Anita, Balla Zelma-Zita, Bajkó Tí-
mea és Czirják Jácinta), valamint 
a Márciusi leányok csapata (Baj-
kó Mónika, Solyom Anna-Borbá-
la és Szabó Ibolya) idén is meg-
mutatták, hogy ha a cserkés� va-
lamit akar, akkor a�t meg is tes�i. 
E�úton gratulálok mégegys�er 
nekik, hiszen ők lesznek a jövő, 
akikre majd felnézhetünk.

Így a végére meg szeretném 
köszönni Czirják Csillának és 
Elekes Zsuzsannának, hogy el-
vállalták a s�állítást, valamint 
hogy ott voltak és drukkoltak a 
csapatnak. 

Reméljük, még sokszor vehe-
tük részt a „Zúg március”-on, 
és még sokszor mondhatjuk el, 
hogy „Jók vagyunk”.
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Miután az utolsó „negyveny-
nyolcas” forradalom is megadta 
magát, 1849. augusztus 13-án 
világosnál (Arad mellett), az oszt-
rák monarchiában bekövetkezett 
a „neoabszolutizmus” időszaka, 
más néven a Bach-korszak, meg-
torlásokkal, szorítássokkal, korlá-
tozásokkal. Az osztrákok bosszút 
álltak mindenkin és mindenen a 
forradalomért. A nehéz időszak 
nemcsak hogy nem törte meg 
a nemzetiségek ellenállását, de 

MúLtidÉző

Elekes Dániel László

civiL FóruM  /  MúLtidÉző

Március 10. – a széKely vérTanúK napja

„Firtos ura szeretettel meghívja 
a Székely Legendárium minden 
hősét a 2016. március 11-én kez-
dődő találkozóra” kezdetű fel-
hívással indult az idei téli tábor, 
amelyre 2016. március 11-13. idő-
szakban került sor firtosváralján, 
az udvarhely körzeti cserkészcsa-
patok szervezésében.

A táborra nagy örömmel és izga-
lommal készült a gyergyóújfalvi 58-as 
számú Márton Áron cserkészcsapat 
15 tagja is, akárcsak az a 148 további 
cserkés�, akik rés�t vettek e�en a fe-
lejthetetlen eseményen. Összesen 11 
cserkészcsapat képviselői találkoztak 
e�en a rende�vényen és ismerked-
tek meg nemcsak egymással, de 
a környező települések mondáival/ 
legendáival is. (A mi csapatunk a� 
Ördög-tó mondáját mutatta be a je-
lenlévőknek.)

A� eseménydús hétvége péntek 
délután vette ke�detét, amikor is a 
csapatok sorra megérkeztek Firtos-
váraljára az Elemi Iskolába, hogy 
együtt vághassanak neki a nagy 
kalandnak. A� ismerkedést a� esti 
„tábortűz” követte, majd a másnapi 

portya alkalmával meglátogattuk a 
környék jellegzetes helyeit. Így jutot-
tunk el többek között Firtos várához, 
majd pedig az énlaki unitárius temp-
lomba, ahol a� egyik legrégebbi ro-
vásemlékünk is található. Vasárnap 
az istentisztelettel zárult a közös hét-
vége, mely után fájó szívvel ugyan, 
de ha�afele vettük a� irányt. 

A�t his�em, mindannyiunk nevé-
ben állíthatom, hogy felejthetetlen él-

ményekkel ga�dagodtunk és alig vár-
juk már a következő közös találkozót.

Ugyanakkor ezúton szeretnénk 
kifejezni köszönetünket nemcsak a 
tábor szervezőinek, hanem Elekes- 
Köllő Tibor igazgató úrnak is, aki 
rendelkezésünkre bocsájtotta az 
iskolabuszt, illetve Elekes Ferencnek, 
aki szabadidejét feláldozva vállalta 
cserkés�eink s�állítását. 

Sólyom Csilla

Téli Tábor firTosváralján
megszilárdította azt az elképze-
lést, miszerint a forradalmat mu-
száj folytatni.

A�ok a forradalmárok, akiknek 
sikerült elmenekülni a megtorlások 
elől, Párizsban vagy akár Ameriká-
ban telepedtek le, és onnan próbál-
tak egy újabb forradalmat indítani. 
Az olasz Giuseppe Mazzini, a ro-
mán Nicolae Bălcescu vagy Kossuth 
Lajos nem adták fel, és az 1850-es 
évek elejére ismét forradalmat szer-
veztek Európában. Száműzetésé-
ben Kossuth sokáig hango�tatta, 
hogy a magyar forradalom legna-
gyobb hibája a nemzetiségek elleni 
harc és ellenséges magatartás volt, 
e�ért igyeke�ett bevonni a románo-
kat, a s�erbeket és a s�lovákokat a� 
újabb esetleges forradalmi mozgá-
sokba. Sőt, Kossuth egy multi-etni-
kai konföderációról álmodozott, ami 
hatékonyan kiszoríthatja a Habsbur-
gokat a Duna menti országokból.

1851. június 25-én Kossuth egy 
fegyveres felkelés megs�erve�é-
sével Makk József tüzér ezredest 
bízta meg. Ez utóbbi nemcsak 
egy hadsereget kellett hogy meg-
s�erve��en a fegyverek és a hadi 
fels�erelés bes�er�ésével, hanem 
a Habsburg uralmat kellett volna 
megdöntenie Erdélyben és Magyar-
ors�ágon. De mivel e mo�galom 
céljául csak a függetlenséget tűz-
ték ki, nem a társadalom áts�erve-
zését és főleg a nemzetiségekkel 
való kapcsolatok rendezését, ezért 
a széles körű támogatás elmaradt, 
és csak a s�ékelyekre lehetett s�á-
mítani.

A szervezkedést Bukarestből irá-
nyították, Nagy József szabómester 
házából, és megpróbálták bevonni 
a román forradalmárokat is. Egyéb-
ként Makk József azokat a forra-
dalmárokat toboro�ta a s�erve�és-
be, akik jól tudtak románul: Borza 
Áron, Figyelmessy Fülöp, Rózsafy 
Mátyás, Szarka László, stb. Az ösz-
s�eesküvést olas� mintára „évs�ak-
rendszerként” szervezték, vagyis 

a� ors�ág területét ti�enkét rés�re 
os�tották és e�eknek a ve�érei vol-
tak a „hónapok”. Az országrészek 
megyeiben a „hetek” vezették a 
mozgalom kisebb egységeit, majd 
a rangsorlétrán lefele következtek a 
„napok”, az „órák”, a „percek” és a 
„másodpercek”. A szervezeten be-
lül mindenki csak a felettesét ismer-
te és nem rendeztek gyűléseket, a 
tagok csak négyszemközt tárgyal-
ták meg a teendőket. Az összees-
küvők szinte kizárólag kisnemesek 
és értelmiségek voltak, ez is a tö-
megtámogatás hiányát igazolja.

A szervezkedés célja az volt, hogy 
kisebb, pár ezer emberből álló csa-
patokat ho��anak létre, amelyek a 
hegyekből folyamatosan támadá-
sokat indítanának az osztrák ható-
ságok ellen. A legeredményeseb-
ben megszervezett a „11. hónap” 
volt, azaz Székelyföld, Török János 
marosvásárhelyi tanár ve�etésé-
vel. Erdély másik két „hónapjába”, 
a magyar „10. hónap” és a szász 
„12. hónap” még alig kezdték meg 
a s�erve�kedést, amikor a� os�trák 
rendőrség már nekifogott a letartóz-
tatásoknak.

A� os�trákok hamar beépültek a 
mozgalomba, és belülről bontották 
szét. Bíró Mihály magyar forradal-
márt 1849-ben a Habsburgok elfog-
ták és börtönbe zárták de hamaro-
san s�abadlábra helye�ték a��al 
a feladattal, hogy információkkal 
lássa el a� erdélyi os�trák hadse-
reg egyik parancsnokát, a Széke-
lyudvarhelyen állomásozó Heydte 
tábornokot. 1851 őszén átadta az 
osztrákoknak az emigrációban tar-
tózkodó vezérektől érkezett utasí-
tásokat, a s�erve�et levele�ését és 
rejtjelkulcsát. Az árulás következ-
ményeképpen 1851 s�ilves�terén 
há�kutatást tartottak Makk buka-
resti titkos székhelyén. Makk Józse-
fet nem tudták elfogni, de a� iratai 
Habsburg ké�re kerültek, és innen 
már egyszerű volt a mozgalom tag-
jait meglepni és letartóztatni.

1852. január 24-én éjjel letar-
tóztattak körülbelül hatvan moz-
galmárt, köztük három nőt, és a 
nagyszebeni börtönbe szállították 
őket. A külföldre menekült Makk 
eközben Erdélybe küldte Váradi Jó-
zsef volt honvéd főhadnagyot, azzal 
a feladattal, hogy újból építse ki a 
hálózatot és – mivel várható volt az 
orosz-török háború kirobbanása – 
gyorsítsa fel a fegyveres felkelés 
előkészületeit. A várt tömeges csat-
lako�ás a�onban ismét elmaradt, 
Váradi csak egy nagyon kis létszá-
mú csapatot tudott felfegyvere�ni, 
amelynek a lakosság pass�ív ma-
gatartása miatt még a� élelme�és is 
gondot okozott. Az osztrák hatósá-
gok így az összeesküvés tagjainak 
nagy részét komolyabb erőfeszítés 
nélkül el tudták fogni és 1854. feb-
ruár 14-én Váradi Józsefet is kézre 
tudták keríteni.

A kihallgatások két éven keres�-
tül folytak, majd miután elkaptak 
mindenkit, akit el lehetett kapni, a� 
osztrákok végrehajtották a bünteté-
seket. 5 és 18 évi börtönbüntetése-
ket s�abtak ki, a mo�galom ve�éreit 
pedig felakas�tották. 1854. március 
10-én Marosvásárhelyen kivégez-
ték Török Jánost, Gálffy Mihályt és 
Horváth Károlyt, majd április 29-én 
Sepsiszentgyörgyön Bartalis Feren-
cet és Váradi Józsefet.

A duali�mus s�ületése után, miu-
tán a magyarok rés�ei lettek annak 
a rends�ernek, ami ellen harcoltak 
annyi éven át, és ekkora áldo�atok 
árán – nem hiába utasította vissza 
Kossuth a kiegye�ést, és nem is fo-
gadta el soha – 1875-ben egy emlék-
művet emeltek Marosvásárhelyen, a 
volt Postatéren. A felavatási bes�é-
det Orbán Balázs tartotta, és ennél 
az emlékműnél gyülekeznek minden 
évben március 10-én azok, akik sze-
retnének megemléke�ni a s�ékely 
vértanúkra. Sajnos, ahogy ez szoká-
sos, a politikusok e�t a megemléke-
zést is elrabolták, felhasználva saját 
céljaik elérése érdekében...
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Isten mindenkinek csak egy 
életet adott, s arra kell vigyáz-
nia, abból kell valami szép példát 
megmutatnia”. (dr. Jakab Antal 
püspök)

Kilyénfalván kilencedik alkalom-
mal gyűltünk össze megemlékezni 
a falu nagy szülöttjére, dr. Jakab 
Antal püspökre. Idén nem a hagyo-
mányos verseny jellegű rendez-
vénnyel kés�ültünk a�  ünnepre, 
hanem Gálaműsorral.

A templomkertben kos�orú�ás-
sal kezdődött az ünnepség. Ide 
összegyűltek a püspök rokonai, a 
gyerekek hitoktatóikkal, valamint 
Portik-Hegyi Kelemen főesperes úr, 
a helyi plébános, Fejér Lajos, Borka 
Ernő, a marosfői pléb., valamint a 
tekerőpataki Antal József pléb., az 
igazgatók az újfalvi iskolából: Ele-
kes Köllő Tibor,  Kolumbán Csaba, 
az újfalvi község polgármestere, 
Egyed József, a kilyénfalvi kántor úr. 
A Gálaműsoron Gyergyó-medence 
iskolái vettek részt négyfős csapa-
tokkal, összesen tizenhárom bene-
vező tizenhét műsorszámmal ké-
s�ült. Jeleneteket láthattunk Jakab 
püspök életéből, közben néptán-
cokat, népdalokat, nagyböjti éne-
keket, plakát bemutatót láthattunk, 

de megszólalt hegedű, zongora, 
gitár is. Színes volt az előadás, és 
a végén mint mindig Jakab püspök 
hangját hallottuk, azt a hanganya-
got, amit a Márton Áron temetésén 
mondott a búcsúbes�édben. 

Rendezvényünket támogatta Var-
ga Gabriella újságírónő, a Tarisz-
nyás Márton Általános Iskola, az 
Elekes Vencel Általános Iskola, a 
kilyénfalvi Közbirtokosság, a kilyén-
falvi Plébánia, az újfalvi Polgármes-
teri Hivatal. A meghívottjainkat a vé-
gén egy kis agapéval vendégeltük 
meg, minden jelenlevő könyvet és 

emléklapot vett át.
Hálás köszönetemet szeretném 

kifejezni mindenkinek, aki akár 
anyagilag, akár erkölcsileg támoga-
tott e rende�vény megs�erve�ésé-
ben, illetve Portik-Hegyi Kelemen 
főesperesnek az elménybeszámo-
lóját Jakab Antalról, amelyben rá-
világított emberségére, s�erénysé-
gére, önuralmára. Nem utolsó sor-
ban a felkészítő tanárok, gyerme-
kek  munkáját nagyon értékelem, a 
kollégáim segítségét, mert e� egy 
nagy közös munka volt! Isten fizes-
se!

hitÉLEt hitÉLEt   /  SuLiviLÁG 

Kolumbán Csilla

utolsó vacsora termében. Ugyanaz 
a Jé�us, mégis furcsák e�ek a ta-
lálko�ások. Meg lehet érinteni, van 
teste, his�en a� ass�onyok is, Pé-
terék is a sírt üresen találják, még-
is ez a test teljesen szabad, nem 
akadályozza sem a zárt ajtó, sem 
a nagy távolság. Hogy mi is történt, 
azt senki nem tudta, vagy igen is jól 
tudta, de nem talált s�avakat rá. A� 
volt a fontos, hogy újból találkoztak 
mesterükkel, akit soha többé nem 
ves�ítenek el. E� a tudat, nemcsak 
pillanatnyi ér�elmi fellángolás náluk, 

hanem életük meghatározója a to-
vábbiakban. Amikor a papok Jé�us 
tanítványait is elke�dik s�orongat-
ni, és fenyegetik őket, hogy többé 
ne tanítsanak annak a Jé�usnak a 
nevében, akkor kereken kimondják: 
„Inkább kell engedelmeskednünk 
Istennek, mint az embernek!” és „mi 
nem hallgathatunk arról, amit lát-
tunk és hallottunk!”

A tanítványokban helyre állt a 
rend. A Lényegről letakarítódott 
minden emberi kacat, és az valósá-
gosan láthatóvá lett az életükben. 

Jézus erejével gyógyítottak, tanítot-
tak. Az új Húsvét erejében és ere-
jéből éltek, majd haltak is, amikor 
eljött az ideje.

Ez a mi Húsvétunk is, jobban 
mondva, e� kellene, hogy legyen. 
Rengeteg cicoma, s�okás, s�er-
tartás, törvény-rendszer rárakódott 
azóta erre is. Az ünnepélyes szavak 
áradata is csak a hordalékot vasta-
gítja a Lényeg felett. Pedig ez alatt is 
ott van az a Lényeg, az a Szó, amit 
nem lehet megsemmisíteni, még a� 
erőszakos halállal sem.

jaKab anTal gálaMűsor

Ünnepek tájékán úgy elszaba-
dul az ájtatos szavak árja, mint 
tavaszi hómenéskor a medrében 
nem férő patakok vize. Mintha 
csak azon versengenénk, hogy 
ki tudja az ünnepet ékesebb sza-
vakkal feldíszíteni. Pedig a sza-
vakkal, szokásokkal, csillogó 
rituálékkal felcicomázott ünnep 
csak nagyobb ürességet hagy 
maga után, és csodálkozunk, 
hogy ezt az űrt nehezen viseljük, 
ezért aztán már ősz derekán a 
karácsonyra hangolódunk, és a 
száradó karácsonyfa alatt már ott 
füleskedik a német szótévesztés-
ből idetévedt húsvéti nyúl. 

Közben a lélek diplomás boncolói 
a�on sopánkodnak, hogy felgyorsult 
világunkban nem tudunk ünnepelni. 
Ez a társadalmunk nagy baja! Erre 
nekitü�ül a társadalom a� ünnepnek: 
még nagyobb ráfordítás, még több 
és különlegesebb étel és ital, még 
több rendezvény, és természetesen 
még több szertartás ünnepi szavak-
kal. Ross�indulatú s�ándékosság 
talán nem feltételezhető. Az üzle-
tek is csak hasznot húznak abból, 
amibe mi belesrófoljuk magunkat, 
na, meg egy adagot rá is játszanak 
azzal, hogy nélkülözhetetlennek su-
gallnak olyan dolgokat, amiknek a� 
ünnephez lényegében semmi közük 
nincs. De, hogy ne érhessen vád a� 
ünnepelni tudásunkkal kapcsolat-
ban, hát mi is megvess�ük a�okat, 
his�en már annyi helyen láttuk.

Ez az önsrófoló mechanizmus éle-
tünk legszentebb szféráját is nagyon 
érinti. A Szentet, az Értelemet, a Lé-
nyeget háttérbe szorítja, és helyébe 
emeli mindazt, ami külső elvárás: a 
mindig változó külső mércének való 
megfelelési kénys�ert. A „Mit mon-
danak mások, ha még erre sem 
vagyunk képesek!?” belső félelme 

hajt. És, ha sikerült ezeket teljesíte-
ni, akkor elégedetten dörzsöljük ke-
zünket, hogy jól megszerveztük az 
ünnepet.

Maradjunk úgymond, a szent 
dolgoknál. Mennyi erőt igényel a 
családfőtől, a háziasszonytól, a 
lelkipásztortól, olykor a tanítótól is 
az ünnep megszervezése, a körül-
mények előteremtése, hogy eleget 
tudjunk tenni az „ünnepelni tudás” 
minden kívánalmának, és mekkora 
megkönnyebbülés, ha minden sze-
rencsésen lezajlott: szertartások 
hoss�ú sora, ünnepi étke�ések és 
műsorok. Valósággal fellélegzünk, 
ha túlvagyunk rajtuk.

Szorgos igyekezetünkkel a kel-
lékeket a Lényeg helyére magasz-
tosítottuk, és a kellékek miatt alig 
figyelünk a Lényegre. Amolyan ’ap-
ropó’-ként kezeljük, amihez úgy fűz-
�ük a magunk fontoskodásait, hogy 
a végén sikerül a Lényeget teljesen 
elborítanunk a fontoskodásból faka-
dó rengeteg díszítéssel, szokással, 
szertartással. A Lényeg, az Érte-
lem, a Szent marad a hordalék alatt, 
mi pedig a hordalékból válogatva, 
hol e�t, hol a�t emelünk ki, a� ün-
neplés elengedhetetlen elemeként.

Sajnos ez egyáltalán nem új je-
lenség. Jézus idejében is érvényes 
volt a� isteni parancs, a s�eretet 
törvénye, az egyetlen törvény, ami 
a normálisan gondolkodó ember-
nek, akinek a s�íve is helyén van, 
teljesen elég kellene, hogy legyen. 
Ezt az egyetlen törvényt aztán fel-
szaporították közel ötszáz írott tiltó 
vagy parancsoló szabályra. Ez arra 
volt jó, hogy, ha egyszer valakibe 
bele akartak kötni, akkor biztosan 
volt ami alapján, hiszen mindenik 
előírásnak pontosan eleget tenni, 
s�inte lehetetlenség. A� eredeti, 
egyetlen törvény pedig annyira el-
homályosodott, hogy amikor Jé�us 
ezt elővette, és a maga életében al-

kalmazta, akkor mindenki megdöb-
bent; volt aki ördöngösnek tartotta, 
volt aki egyszerűen csak különc 
csavargó vándortanítónak. Vesztét 
is e� eredménye�te. A� akkori val-
lási vezetők okoskodása hiteltelen 
maradt, megingott hatalmuk Jé-
�us s�avainak, tetteinek tükrében. 
Kénytelenek voltak erőszakhoz 
folyamodni, hogy s�ékükben ma-
radhassanak, vagyis a maguk kel-
lékeiért elhallgattatták a Lényeget, 
Jézust. A vallási vezetők fontoskodó 
magatartását Jézus egyértelműen 
a fejükre olvassa: „Jaj nektek írás-
tudók és farizeusok, ti képmutatók. 
A szúnyogot kiszűritek, a tevét meg 
lenyelitek.” Egy másik helyen pedig: 
„Isten parancsát ügyesen kijátsz-
szátok, hogy megtartsátok a saját 
hagyományaitokat.” Ez a farizeusi 
és írástudói magatartásforma lett 
a hivatalos vallásosság jellemző-
je Jézus korára. Jézus a rengeteg 
törvényt nem szüntette meg, hiszen 
azok jól meg voltak fogalmazva, és 
a maguk módján igazak is voltak. 
Jé�us nem e�ek ellen emelte fel a 
s�avát, hanem életével, és minden 
megnyilvánulásával rámutatott e�ek 
hibás alkalma�ására. Rámutatott 
az emberben lévő hamisságra. „Te-
gyétek meg, amit mondanak, de 
tetteikben ne kövessétek őket!” Ez 
a hamisság sem tagadta meg a�tán 
önmagát, mert egyből hárított és 
s�okásáho� híven csús�tatott. Úgy 
tálalta az egészet, hogy Jézus Istent 
káromolja és nem a vallási vezetők 
hiteltelenségére, a Lényegtől való 
elrugas�kodásukra, megátalkodott 
szívükre mutat rá. És, mert Istent 
káromolja, meg kell halnia. Meg is 
ölik, gondolván, hogy ezzel egyszer 
s mindenkorra elinté�ik a dolgot.

A tanítványok azonban a hét első 
napján ugyanazzal a Jézus Krisz-
tussal találko�nak. Találko�nak 
vele a� úton, találko�nak vele a� 

Elekes András

húsvéT ünnepe
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Bizonyára már megtörtént 
Önökkel jópárszor, hogy akkor 
kellett a családorvoshoz fordulni, 
amikor éppen nem működött a 
rendszer, amihez kötelezővé vált 
2015 májusa óta az egészségügyi 
kártya használata. Az egészség-
ügyi biztosítóház által kötelezővé 
tett rendszer mostanáig az állam-
nak 180 millió eurójába került (áfa 
nélkül). 

A 10 éve „épülő” rendszer mai napig 
nem működik rendesen, négy alap 
programja van, és mindenik „sántít”: 

1. a SIUI - Sistemul Informatic Unic 
Integrat -  az  a rendszer, amely a sze-
mélyi adatokat tárolja – hiányos és 
nem „naprakész”. Ez a rendszerrész 
eddig 123,98 millió euróba került az 
államnak, 2010 óta működik, de mai 

napig késéssel jelennek meg benne 
a� adatok, ugyanis ebbe a rés�ébe a 
lakossági nyilvántartó, a munkaügy, a 
pén�ügy és más állami inté�mények 
kellene hogy bevigyék  a� adatokat. 
A késés rends�erint a beteget és 
családorvosát érinti, ugyanis amikor 
s�embesülnek a dologgal, annak a� 
„orvoslása” időtöltés: igazolások leké-
rését és mindennemű kellemetlensé-
get oko�hat. 

2. a CES - Cardul Electronic de 
Sănătate – egészségügyi kártya 
rendszere – kiesésekkel működik. Ez 
a programrész eddig 25 millió euróba 
került az államnak, 2014-ben kezdték 
tesztelni, és 2015től vált kötelezővé. 
Csak a sürgősségen nem kötelező a 
használata. Már az első napon gon-
dok voltak a rendszerrel, és azóta 
folyamatosan fennakadások vannak.

3. a DES - Dosarul Electronic de 
Sănătate – az biztosított beteg or-

vosi lapja – hiányos a működéséhez 
szükséges törvénykezés, ugyanis 
több mint 8 millió állampolgárnak 
van elektronikus orvosi lapja, anélkül 
hogy a� érintett állampolgárok tud-
nák. A� állam úgy értelme�i, hogy 
amennyiben a bi�tosított megkapta 
a� egés�ségügyi kártyát, akkor tá-
rolhatja a beérkező információkat az 
illetőről. Ez a program eddig 20 millió 
euróba került az államnak, 2014-ben 
kezdték tesztelni és 2015-től vállt kö-
telezővé. Az állami program mellett 
léteznek sokkal jobb (magán cégek 
által kifejlesztett) programok, a csa-
ládorvosok 60%-a ezeket az utóbbi-
akat használja.

4. a SIPE - Sistemul de Prescripție 
Electronic – a receptek kiirásához 
szükséges eszköz – nagyon sokszor 
nem működik, és nem használja min-
den kórház. Ez a program 10 millió 
euróba került az államnak, 2013-tól 

A kis kócos Luca nagy safarina 
volt! Élénk pillantásában ott csin-
talankodott néhány örökké derűs 
napsugár kötekedő visszfénye. 
roppant érdekelte minden. Ott 
sündörgött mindig Anya vagy 
Nagyanyó sarkában, mint a dör-
gölődző cirmos cica. valósággal 
láb alatt volt, mert minden érde-
kelte. közben be nem állt a szája. 
Csak úgy záporoztak a kifogyha-
tatlan kérdései: Ez mi? Az miért? 
Amazt hová? És mi lenne, ha... ?

A� elfoglalt há�iass�onyok már-
már terhesnek ére�ték olykor a tola-
kodását, míg egyszer aztán Nagyapó 
a védelmére kelt az ő „kedvesen csi-
csergő kismadarának”:

– Ne pöröljetek mán annyit azzal a 
boglyas fejű leánykával! Ő veszi majd 
át egyszer a helyeteket! De hogyan, 
ha nem hagyjátok ellesni a fortélya-
itokat?

Luca nem szeretett amúgy... les-
kelődni. De a „fortélyokat” igenis el-
leste!

– Mit szólnátok - mosolygott rá egy 
délelőtt a három babájára -, ha mi 
most nekilátnánk szilvás-gombócot 
csinálni?! Ugye, óriási ötlet?! Csak mi 
vagyunk, aztán mire hazajönnek, el-
tüntetünk mindent!

A babák szája nem mozdult, de 
Luca mégis értett a nyelvükön, mert 

már ugrott is. Igaz, eddig csak a 
végső elmosogatásban volt szabad 
segítenie, és jól tudta, hogy a finom 
gombócok jóízű nyakalása kazalnyi 
mosatlannal jár. De most ez nem volt 
fontos. Odatette a fövő vizet, meg-
mosta a pityókát, előkészítette a lá-
bost a morzsának, szóval egészen 
szakszerűen látott a dologhoz...

– Mit szóltok, sikerülni fog neki? - 
hallott egys�er csak valami suttogást. 
Hát kérem, ha his�itek, ha nem, a 
tálkában szorongó szilvák egyike kér-
de�te társait...

– Ti még kételkedni merészeltek?! 
- röffent rájuk harciasan a pirinyó sza-
kácsnő. - Na, majd megmutatom én 
nektek!

     És megmutatta. Megmosta, és ki-
magvalta a s�ilvákat. Kirakta s�épen 
mindeniket egy tányérra, és meghin-
tette őket fahéjjal, cukorral. Meghá-
mozta a már félig meghűlt gumókat, 
s míg langyosodtak, megpirította a 
morzsát. Szóval, ment a dolog, mint 
a karikacsapás. Csak a� �avarta egy 
pincurkát, hogy egyfolytában valami 
susputyálást hallott, hol az asztalról, 
hol meg a gondosan bélelt s�emetes 
vedrecske felől...

– Most nincs időm veletek tereferél-
ni! - rázta le a nyakáról a fölös, zavaró 
közbeszólásokat. Pedig ha tudta vol-
na...

– Hi-hi... ti a szemétbe pottyantok! 
- gúnyolódtak a lemeztelenített pityó-

kák, amikor a szépen marokba gyűj-
tött hibás részek meg a héjak eltűntek 
a vederben...

– Bezzeg! Belőletek nem eszik 
senki! - cukkolták a finomságokban 
boldogan ázó szilvák az eldobott ma-
gokat.

– Eddig jól fogtál, nem tagadom... 
De most már „Pá-pá!” neked! - bú-
csúztatta a kibuggyantott tojás a fö-
löslegessé vált meszes burkát.

– Mibelőlünk gombóc lesz, tibe-
lőletek szemét lesz! - kapott kedvet 
a dicsekvő csúfolódásra a szétnyo-
mott krumplival gondosan összeke-
vert liszt, mert Luca egy félmaréknyi 
fölösleget ugyancsak a kis vödörbe 
hajított...

– Tudjátok mit? - tette volna csípőre 
a kezét becsületesen fölpaprikázva 
egyik s�ilvas�em, ha lett volna neki... 
- Azt mondom, tömjük be a száját en-
nek a sok kérkedő mihasznának!

– S aztán mivel, ugyan biza?! - szá-
jalt vissza az ugyancsak rosszkedvű 

SuLiviLÁG  /  GyErMEkSArok GyErMEkSArok  /  Ép tEStbEn ...

Bíró László

Dr. Kelemen Madarász Enikő 
   családorvos

az egészségügyi KárTya  
és a rendszer MűKödése...

A csíkmadarasi kiss ferenc 
általános Iskola szervezésében 
idén tizennegyedik alkalommal 
került sor a Páll Lajos Matemati-
kaversenyre a  felcsíki, alcsíki, gy-
imesi és a gyergyói körzet vidéki 
kisiskolásainak. A gyergyói kör-
zeti szakasz Ditróban volt meg-

szervezve 2016. március 4-én.
Az Elekes Vencel Általános Iskolá-

ból (Újfalu, Marosfalva, Kilyénfalva, 
Tekerőpatak) 25 tanuló vett részt a 
versenyen felkészítő tanítóikkal. A 
tanulók egy órát dolgoztak a feladat-
lap típusú versenylapokon. Minden 
korosztályból az első három helye-
zett mehetett a március 11-i döntő-
re Madarasra. Iskolánkat Kertész 

Kristóf I. osztályos tanuló képviseli a 
döntőn, felkészítő Deák Éva tanító-
nő. Dícséretben részesültek: Bögözi 
Előd, I. osztályos tanuló, felkészítő 
Deák Éva tanítónő, valamint Simon 
Petra, II. osztályos tanuló, felkészítő 
Csata Jolán tanítónő.

Minden résztvevő tanulónak gratu-
lálunk, és sok sikert kívánunk a to-
vábbjutó tanulónak!

A tekerőpataki tanítók

 pál lajos MaTeMaTiKaverseny

rendhagyó  ellenlábasoK

lis�tecske.
– Hát gombóccal!!
– Persze! - hitetlenkedett egy 

krumpli-héj. - Majd Luca kitálal neked 
egyet, s�épen megcukro�va: Tessék 
dicsekvő szájakat tömögetni!

– Nekem tetszik a szilvaszem ötle-
te... - mondta s�erényen a két darab-
ra tört tojáshéj. - Megvan mindenünk, 
hogy... Ha egy kis morzsa is csöp-
penne...

A megvetett, kidobott társaság el-
ámult. Hát tényleg! Minden adva van, 
hogy ők is gombóccá egyesüljenek! 
Így visszaadhatják a kölcsönt!

– Na, nem leszünk mi pont olyan... 
gombócok, mint... azok odafönt... 
de...

– Ez most nem számít! Gombócok 
leszünk! Ellenlábasok! Csak azért is!

És gombócok lettek. Fura gombó-
cok. Addig fészkelődtek ott a fekete 
műanyag zsákocskában, a szeme-

tes vederke alján, míg tényleg valami 
gombóchoz hasonló golyócskákat 
formá�tak...

– Ide körém! - rendelkezett a szilva-
mag.

– Csak egy pillanat! - csillapította a 
pityókahéj, a lisztecske meg a tojás-
héj. - Először, ugye, egy kicsit ügyes-
kednünk kell, hogy köréd állhassunk... 
Addig leskelődj csak ki, csöppen-e 
ránk egy kis morzsa?

Érdekes, csöppent... A kis házi-
asszony addig sürgött-forgott, nagy 
igyeke�etében, hogy a mor�sát „oda-
kapta” egy kicsit, s ezt...

– Éljen! - lelkesedett „odalent” a 
szívtelenül mellőzött, kinevetett, ki-
csúfolt társaság. - Most már állunk 
elébe! Gyertek, ha mertek! Mérkőz-
zünk!

A fenti gombócok nem mérkőztek... 
Nem mérkőzhettek...

– Jaj, Édesanyám! - szólt lelken-

dezve Nagyanyónak Anya! - Tessék 
né�ni, milyen csodás kislányom van 
nekem!

S a mezőről fáradtan hazatért fel-
nőttek, na, Luca hathatós segítségé-
vel, tüneményes gyorsasággal tüntet-
ték el azokat a „fenti”, hajdan kérkedő 
gombócokat...

– Éljen!!! Mi győztünk!!! Mi ma-
radtunk a porondon!!! - ünnepeltek 
odalent. Csak az volt a baj, hogy ezt 
senki sem vette és�re...

Luca talán megértette volna a sza-
vukat, de ő már leült egy szép me-
séskönyv mellé... olvasni... a nagy fá-
radság után... És még az az öröme is 
megvolt, hogy ebéd után mentesült a 
„kazalnyi” mosatlantól... Anya magá-
ra vállalta a dolog árnyoldalát... Mint 
rendesen... A� Édesanyák már csak 
ilyenek!
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Az egyéni vállalkozóknak (PfA, 
II, If), akik független tevékenység-
ből jutnak jövedelemhez, március 
25-ig kell törleszteniük az első 
negyedévre a jövedelmi adót és 
a szociális adókat (nyugdíj alap, 
egészségügyi biztosítás). Ezeken 
kívül, amennyiben a vállalkozó 
úgy dönt, fizethet munkanélküli 
alapba, munkabaleset biztosítá-
si, illetve betegszabadság-fizetés 
alapba is. 

A jövedelmi adót minden egyéni 
vállalkozó kell hogy fizesse, és ez 
a 16%-a a bevallott vagy felbecsült 
(esztimált) jövedelemnek. 

Az egészségügyi adót minden 
egyéni vállalkozó kell hogy fizesse, 
a családi vállalko�ások esetében a 
vállalkozás minden tagja, és ennek 
az adónak az értéke 5,5% a jöve-
delemből, de számítása változik a 
bevallott vagy felbecsült jövedelem 
esetében. A bevallott jövedelem ese-
tében az összbevételből kivonják a 
költségeket, kivételt képez az egész-
ségügyi adó költsége, miközben az 
esztimált jövedelemnél, a számítási 
alap az esztimált jövedelem leoszt-
va a 12 hónapra, de ez a havi érték 
nem lehet kisebb, mint a� ors�ágos 
minimálbér (jelenleg 1050 lej, mely 
májustól 1250 lej lesz). Ezt az adót a 
pénzügyi hivatal számolja ki a 220-

as (felbecsült jövedelem bevallása) 
vagy a 200-as (reális jövedelem be-
vallása) alapján, és előzetes kifize-
tési aktát állít ki, mely összeget ne-
gyedévente kell törleszteni, minden 
negyedév utolsó hónapjában 25-éig. 

A nyugdíj alapba befizetendő ösz-
szeg 10,5%-a vagy 26,3%-a a jö-
vedelemnek, ahogyan válas�tott a� 
adózó, számítási alapja a megva-
lósított jövedelem, mely nem lehet 
kisebb, mint 35%-a az átlag meg-
valósított jövedelemnek, és nem ha-
ladhatja meg az átlag megvalósított 
jövedelem ötszörösét. Az átlag meg-
valósított jövedelem értékét az idei 
évre 2681 lejben állapították meg, 
tehát a minimális jövedelem havonta 

Háromnapos jótékonysági sport- 
hétvégét szervezett március 4. és 
március 6. között az EMME („ Egy 
Mindenkiért Mindenki Egyért’’) 
egyesület ferenczi Csilla megsegí-
tésére.

A rendezvénysorozatra a Basili-
des� Tibor sportcsarnokban került 
sor, ahol gyerekfoglalko�ásokkal 
kezdődött a program. A gyerekek 
kipróbálhattak többféle kézműves 
foglalkozást, különböző játékokat, 

és akinek kedve tartotta, mesét is 
hallgathatott. Késő délután a Fit-
point edzői keményítettek be az 
aerobic kedvelőinek. A szombati 
napon kosárlabda, ké�ilabda, és 
ökölvívó (boksz) mérkőzésekre ke-
rült sor, ahol a székely nemzeti baj-
nokság részeként mérkőzött meg a 
székelyudvarhelyi Villy felnőtt férfi 
kosárcsapata a KSE Kézdivásár-
hellyel, majd a Gyergyói ISK U12-
es fiú csapata a Gyergyói U13-as 
VUK SK csapatával. Későbbiekben 
a Godako bokszklub tartott nyil-

vános edzést az érdeklődőknek, 
ezek után következtek a kézilab-
dások, ahol a szárhegyi Bástya, 
a ditrói Autó és a remetei Reform 
Team csapatai játszottak. Vasárnap 
a focié volt a főszerep, ahol nyolc 
csapat, a Gyergyói Bigék, Újfalu, 
Csomafalva, Borzont, Szárhegy, az 
INTER Gyergyó, az Alfalvi BFK, és 
a Sörivók vettek részt. 

A rende�vénysoro�at bevételének 
teljes összegét Ferenczi Csilla gyó-
gyulásáért ajánlották fel a szervezők.

Forrás: Székelyhon.ro
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Gyergyóújfalu Község 
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Felelős kiadó: 
Egyed József polgármester
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537305 Gyergyóújfalu 212. 
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barazda@gyergyoujfalu.ro
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A megjelent cikkek nem a 
szerkesztőség véleményét 
tükrözik, minden cikk tartal-

máért a szerzője felelős.

Deák Csaba

Ép tEStbEn...  /  MEzőGAzdASÁG MEzőGAzdASÁG  /  tArkAbArkA MAGAzin

Dr. Horváth Nina állatorvos

egyéni vállalKozóK  
Márciusi pénzügyi KöTelességeiK

Itt a húsvét, ideje elkészítenünk a lo-
csolóknak szánt piros tojást, de milyent 
is fessünk? Manapság számtalan diva-
tos formája van a tojás díszítésének. 
ragaszthatunk rá gyöngyöt, madártol-
lakat, szárított növényeket. Dekupázs 
technikával is díszíthetjük, vagy külön-
böző élénk színű fényes, lakk hatású 
festékkel is festhetjük. Néha azonban 
jól jön, ha megkérdezzük nagyanyótól, 
miként is készült hajdanán az a bizo-
nyos hímes tojás…

A hímes tojás a húsvéti ünnepkör szim-
bóluma. A piros szín a régiek szerint Jézus 
Krisztus vérét jelképezi, ezen kívül mági-
kus ereje van, szerencsét hoz és megóv 
a betegségektől. A tojás a feltámadás, az 
újjászületés jelképe. A piros szín számos 
kultúrában a szerelem, tűz és a vér színe.

Az írott tojás hagyománya messzire 
nyúlik viss�a. A motívumoknak, mint min-
den mintának a népművészetben, külön 
jelentése van. A minták lehetnek növényi 
vagy állati eredetűek(tőtött rózsa, tulipán, 
fenyőágas, cserelapis, fecske farka, lúd-

láb, nyuszifüles,) de gyakran a paraszti élet 
mindennapjaiban használatos tárgyak is a 
tojásokra kerültek, ilyen például a gereblyés 
vagy a patkós motívum.

Az írott tojások mintáiról sokan azt gon-
dolják, hogy nagyon bonyolultak, vagy 
esetleg nincs ké�ügyességük ho��á. E�ek 
a minták nagy rés�e s�abályos geometri-
kus formákra épül, vagyis a tojás felszínét 
8, vagy 16 egyenlő részekre osztják, amit 
pontoznak, vonalaznak, vagy apróbb min-
tával díszítnek, vagyis ezek mind egyszerű 
és főként ismétlődő motívumok.

E témában községünk leghozzáértőbb 
s�emélyével, a kilyénfalvi Salamon Évá-
val beszélgettem, aki már több, mint tíz 
éve nemcsak húsvétkor, hanem az év többi 
napján is szorgalmasan hímezi,díszíti a to-
jásokat.

– Tudom, hogy a családodban min-
denki műveli a népi kézművesség va-
lamely formáját,  mikor döntöttél úgy, 
Éva, hogy tojásokat szeretnél írni?

– Amikor a lányom még óvodás volt, és 
kezdtek járogatni a locsolók, szerettem 
volna valami szépet, különlegeset festeni, 
hogy megörvendeztethesse locsolóit. Ak-

Kilyénfalvi híMes TojásoK

Czirják Kinga

vállt kötelezővé, és eddig ez a leg-
jobban működő rész, azóta akadozik, 
amióta megjelent az egészségügyi 
kártya.

Működési „kiesések”:
CEAS: 2015.: május 1-6., 19., au-

gusztus 27., 28., szeptember 18., 21., 
22., október 9., 14., 19., 29., 30., no-
vember 3., 13., december 4., 15., 16., 
2016 február.

SIUI: 2015.: május 1-6., 19., 27., 
október 9., 13., 14., 19., november 3., 

9., 13., 25., 26. december 2-4., 7-11., 
14-16.

SIPE: 2015.: október 9., 14., 19., no-
vember 3., 9., 13., 24., 25., december 
2-4., 7-11., 14-16.

Forrás: http://cursdeguvernare.ro/ 

jóTéKonysági sporThéTvége 
ferenczi csilláérT

938,35 lej, míg a maximális 13 405 lej. A 
10,5% vagy 26,3% választását az adozó 
egyénre bizzák, és év közben nem lehet 
ezen az értéken változtatni. A 10,5% ér-
ték nem biztosít teljes nyugdíj alapot, ezért 
amennyiben a teljes nyugdíj alap befize-
tése mellett dönt, a vállalkozó ki kell hogy 
töltse a 600-as nyomtatványt, amelyben 
vállalja a 15,8% kifizetését is (melyet az 
alkalmazó fizet).

Amennyiben a 10,5% kifizetését vállalja, 
akkor legkevesebb 98 lejt kell fizetni ha-
vonta (35% x 2.681 lei x 10,5%), ez 294 
lej negyedévente és 1176 lej egész évben.

Ha a 26,3% kifizetését vállalja, akkor 
legkevesebb 246,78 lejt kell fizetni havonta 
(35% x 2.681 lei x 26,3%), vagyis 988 lejt 
neegyedévente és 2964 lejt egész évre.

A munkanéküli adó 0,5%-a a hivatalos 
országos minimálbérnek, nem kötele-

ző megkötni rá a szerződést, ugyanúgy, 
ahogy a betegs�abadságra sem, melynek 
értéke az adózandó jövedelem 0,85% ré-
s�e.

Március 25-éig a következő aktákat kell 
letenni a pén�ügynél:

112 – a biztosítások, jövedelmi adók kifi-
zetéséről 

300 – elektronikus formában - áfa kifize-
tésre – csak az áfa-s cégeknek kell 

390 VIES – amennyiben az EU tagálla-
mokban adtak/vettek - csak a� áfa-s cé-
gek kell 

394 – bizonyos áfa-s cégeknek kell 
Nagyon fontos a végső határidő betar-

tása, ugyanis amennyiben nem adják le 
vagy nem fizetik ki az adókat, akkor kése-
delmi szankciókat (büntetést és kamatot) 
rónak ki.
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kor még a lapis tojásokat festettem 
harisnyába kötözve. Egyszer kaptam 
egy gyimesi hímes tojást. Annyira 
csodáltam a munkát rajta, hogy el-
döntöttem, én is kipróbálom.Első év-
ben csak magunknak festettem, a�-
tán a családnak, rokonságnak, majd 
a s�oms�édoknak is, és lassan így 
bővűlt a kör, és rájöttem, hogy már 
nem elég, ha a nagyhéten nekifogok 
festeni. Amikor időm volt, festettem.

– Ma már számos kiállításon, vá-
sáron veszel részt. Most is látom, 
a tojások be vannak dobozolva, 
vásárra készen.

– Igen, a bukaresti „Ozosep” Szé-
kely Termékek vásárára indulok, 
majd Csíkba, Parajdra, Kolozsvárra, 
Vásárhelyre, Gyergyó-
szentmiklósra és Ud-
varhelyre is megyek. 

– Látom, rengeteg 
lúd- és strucctojásod 
is van megfestve, na-
gyon szépek.

– Igen, először csak 
tyúktojást festettem, 
aztán kaptam ajándék-
ba lúdtojást, mit csinál-
jak vele? Hát megfes-
tem- gondoltam. A pia-
con az első megfestett 
lúdtojásomat nagyon 
kérték, habár csak „dí-
szletnek” vittem. Így  
hát még többet festet-
tem. A strucctojással is ugyanez a 
mese. Ma már külföldről szerzem be 
a strucctojásokat.

 – A tojások mellett kezembe ke-
rült, egy ilyen szakmai értékelés. 
„ Versenyre” küldöd a tojásokat? 
Olvasom itt, hogy „kiváló, precíz 
munka”, „brilliáns motívumfeldol-
gozás” stb.

– Az a tervem, hogy elérjem a 
„népi iparművész” címet, amelyet a 
magyarors�ági Hagyományok Há�a 
egyesület ad. Ehhez összesen 35 
zsűrizett tojásom kell hogy legyen. 
Látod, a lúd meg a strucctojás nem 
zsűriztethető, mert az nem hagyomá-
nyos, csak a tyúktojás.

– Van-e kedvenc motívumod, 

amit szívesebben festesz, mint 
mást?  Rengeteg színűt is látok, 
fehér alapon, olyan natúr- szerűt, 
piros hímzettet, 2-3 színűt. Egyál-
talán milyen a kedvenced?

– A szívem csücske a „töltött ró-
zsa”, de szeretem az almavirágost, 
a fecskefarkast, a harukályost vagy a 
tenyeres ujjast is. Színben természe-
tesen a piros írott a nagy kedvenc, 
de tavaly óta nagyon sok kétszínűt is 
festettem (bukovinait), idéntől pedig a 
többszínűeket. 

– A többszínűt ecsettel fested, 
vagy azt is lében? 

– Minél több a szín, annál többször 
ves�em ké�be és festem be viass�al. 
Először elkészítem a mintát és meg-

színezem, mondjuk sárgára. Aztán, 
amit s�eretnék sárgán hagyni, a�t 
viasszal bekenem és újból festékbe 
mártom, e�úttal pirosba. Ha megs�á-
radt, befestem a piros rés�t is vias�-
s�al és ismét festékbe mártom, így 
lesz a maradék része fekete. Végül, 
mikor teljesen kiszáradt, letörlöm az 
egés� vias�t.

– Nahát, ez óriási sok munka 
egyetlen egy tojással.

– Valóban, de megéri. Nagyon szé-
pek les�nek.

– Adj nekünk praktikus tanácso-
kat, hogy kezdő tojásfestőként 
mire érdemes ügyelnünk!

– Először is legyen türelem és kitar-
tás, mert ha ez a kettő nincs, neki se 

fogjunk. Aztán nagyon fontos, hogy 
milyenek a tojások, mennyire mocs-
kosak. Nem ajánlom sem a szap-
panos vizet,sem a dörzsölést, mert 
festéskor foltosak lesznek a tojások. 
Mindig tiszta új edényt használok, 
amiben kizárólag tojást festek. Törlő-
rongyot is tiszta újat, vagy konyhapa-
pírt, soha nem has�nált vagy kimosott 
rongyot. Termés�etesen a ke�ünk is 
tiszta kell legyen, nem fogdoshatjuk 
össze-vissza a tojást. Ha valaki írott 
tojást festene, soha ne tegye meleg 
festőlébe, mert megolvad a viasz, és 
csúnya les�. 

– Amikor a TeleHázban tanítottál 
minket tojást írni, a viasz leszedé-
se volt a legnehezebb. Ott tényleg 

óriási türelemre van 
szükség. Hogy csi-
náljuk, hogy könnyen 
lekerüljön a viasz, s 
még a tojás is épen 
maradjon?

– Melegíted, törlöd. 
Ennyi. Nem szabad 
súrolni. Minden egyes 
melegítés után rögtön 
törlöd és ezt mindaddig, 
míg mindent les�edtél.

– Szoktál tojáshím-
zést tanítani?

– Igen, Újfaluban is 
meghívtak az óvónők 
és rends�eresen vis�-
szahívnak Szárhegyre, 

vagy Parajdra, de bárhová szívesen 
megyek, ahová meghívnak és s�íve-
sen látnak.

– Mire tanítod és biztatod a jövő 
nemzedékét, mit üzensz az olva-
sóknak?

– Ne féljenek a hagyományaink-
tól, vegyenek kézbe bátran írókát 
vagy gyöngyöt, vagy gyapjút vagy 
bármit, és alkossanak.Ugyanakkor 
tiszteljük is az „örökkévalóság szim-
bólumait”, hiszen minden egyes to-
jásmotívum a múltat meséli el, ba-
bonákról, hiedelmekről, félelmekről 
és reményekről regél. Közös fele-
lősségünk, hogy vigyázzunk rájuk, 
megóvjuk és továbbörökítsük őket!
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