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Összefoglaló
Egyed József, polgármester

A Barázda szerkesztőségének
nevében köszöntök minden kedves olvasót!
Lassan véget ér a négyéves mandátum, és szokásunkhoz híven a
választások idejére leállunk a lapunk
szerkesztésével.
Nem kis feladat egy jó csapat felépítése, amely minden hónapban
papírra veti gondolatait, mindenféle
anyagi juttatás nélkül, csakis elhivatottságból. Eddig sikerült, és azt
hiszem, így visszatekintve komoly
tartalommal töltötték meg a Barázda
rovatait, hasábjait. Nekem is utolsó
cikkem lesz ez ebben a ciklusban, és
most az érzéseimről szeretnék írni,
egy kicsit az életemről is, mert jön a
megmérettetés, ilyenkor nagyon sokan foglalkoznak az én életemmel.
Nehéz mesterség a polgármesteri
munka, mert a kapcsolatépítésektől
az emberekkel való kapcsolattartáson át a fejlesztésekig minden kihívás megjelenik benne. Sokrétű feladatkör, hiszen ide tartozik minden az
infrastrukturális fejlesztésektől a közösség építéséig. Nem volt egyszerű
azért sem, mert a gazdasági csökkenés rányomta a bélyegét minden
szinten erre a munkára. És mint tudjuk, ha két ember bejön és igazságot
vár egy föld- vagy kertelési ügyben,
akkor az egyik, az haragosod rögtön,
merthogy igazság csak egy van.
Emellett még foglalkozni kell a családdal, a legfontosabb tényezővel egy
ember életében, és foglalkozni kell
a család megélhetésével is. Hála a
Fennvalónak, kezdéskor már felépített házzal és jól működő céggel fogtam neki ennek a pályának.
A cégem megsínylette az oda nem
figyelést és a jól menő vállalkozást
be kellett zárni, még mielőtt teljesen
felélte volna magát, mert a hivatal
feladatai mellett nem jutott elegendő
időm erre. Mivel a hivatal vezetése
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nem egy nyugdíjas állás, és a bevételi források szűkösek, külső lehetőségek után kellett nézni. Ennek a kényszernek köszönhetően, jól mozogva
már a pályázatok világában - mivel
ez az egyik legtisztább lehetőség,
hiszen tíz rendben leellenőrzik és
még öt évig monitorizálják a céget,
így senkinek kifogása nem lehet a
tisztaságával kapcsolatban - három
pályázatot tettünk le, és ebből kettőt
meg is nyertünk, sőt a községben a
közreműködésemmel még született
nyertes és kivitelezett pályázat úgy
a mezőgazdaságban, mint a civil
szférában. Ma mindenki munkahelyteremtésről beszél, és ez ennek egy
mintapéldánya lehet, mert a fából
mint nyersanyagból egyre kevesebben tudnak megélni. Nem egyszerű
pályázatot kivitelezni, mert a tudás
mellett még elő kell finanszírozni, így
én személy szerint is pár hónapon át
500.000 lejes hitel terhe alatt hajtottam álomra a fejem.
A szép a dologban, hogy imáim
meghallgatásra találtak, befejeztük
a projekteket, és sikerült a hitelállományt 100.000 lejre csökkenteni, így
csak az önrészre felvett hitelt kell törleszteni.
Nem nagy vállalkozások ezek, de
ha jól megnézzük, létrejött 10 munkahely, ami nem elhanyagolható a mai
helyzetben. Mindezt bátorításként
említem, és a megszerzett tapasztalataimmal igyekszem a jövőben is
segíteni. Egy közösség, ha fejleszteni
szeretne, mindig a nyersanyag-lehetőségeit kell feltérképeznie, és itt a fa,
kő, víz, mezőgazdaságnál meg is állhatunk. A fát tudjuk, milyen állapotban
van, és most a szememben nagyot
nőttek azok a cégek, amelyek többet
dolgoznak a fával, hozzáadott értéket
is mellérendelnek eladáskor, vagyis a
helyi emberek munkáját. Megbecsülendő tett annak a tükrében, hogy a
fa legnagyobb mennyisége a Schweighoffernél végzi.

A mezőgazdaság is lassan plafonálódni látszik, főleg, ha 80 banis tejárral „kecsegtetik” a termelőt.
Marad a víz, melyet mostanáig nem
igazán tudtunk kiaknázni, pedig egy
nagy gyűjtőmedence fölött élünk.
Rengeteg kísérletet tettünk a befektetők vonzására, eddig még csak egy
gyergyói cég gondolkodik a palackozás megkezdésén.
A kő mint megélhetési forrás mindig
is jelen volt a község életében, volt
eset, hogy hatszáz családnak adott
kenyeret, ami most 25-re csökkent.
A mostanig kitermelt 60 millió tonna
kő helye látszik a tájon. A hátralevő
4 millió tonna tartalék hamar elfogy,
ha intenzíven termelik és hordják. Az
elképzelés az volt, hogy még létrehozzunk kézműves, kőmegmunkáló
cégeket, erősítsük a meglévőket, és
pár év múlva több mint száz család
kenyere megoldódna a cégek által.
Ha egy multi cég termeli ki a maradék követ, tíz év múlva egy szépen
rehabilitált bánya lesz itt, kimerített
tartalékkal, viszont ha a cégek használnák fel a nyersanyagot, 200 évig
volna munkahely és kenyér annak a
száz családnak.
A kis cégek lassan erősödnek, és a
piac is alakulóban van, remélem, pár
éven belül egy közbirtokossági tulajdonú bányából vásárolhatják a cégek
a követ.
Rengeteget kell foglakozni a község gazdasági helyzetével, az elvándorlás ügyével, illetve az idősödő generáció és családjaink biztonságával.
Erős kötődést kell kialakítani fiataljaink lelkében, hogy ha kidolgozta
magát külföldön, itthon teremtsen jövőt a családjának.
Az elmúlt években több EU-s pályázatot fejeztünk be, melyek által vonzóbbá, élhetőbbé tettük községünket.
Az erdei, mezei utak, a tekerőpataki
jegyzői lak, a központi parkfelújítás
tartoznak ebbe a kategóriába. Most
újabbak kivitelezésébe kell fogni,
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mert pár hete bejelentették a nyertes
EU-s finanszírozású pályázatainkat,
így felújíthatjuk a kultúrházat teljes
egészében, tekepályával együtt, sor
kerülhet a mezei utak felújítására a
Dorma, Fenyés, Folyam, Aranyosparlag zónájában, az aszfaltozási pályázatban pedig az alszegi Maros-híd
betonra cserélése mellett hidak cseréjére kerül sor az Alszeg-Újúton, Alszegben fedett sánccal, illetve a Faluköze, Fenyés, Központ, Szászok,
Alsó, Temető, Közép, Belső, Petőfi,
Kicsiszer és Pérás utcák kapnak új
aszfaltszőnyeget. Ezek az EU-s pályázatok rövidebb és biztosabb ütemtervet követnek szemben a bukaresti
költségvetésű, hosszúra nyúló (lásd
csatornázás) pályázatokkal, és meg-

valósításukkal községünk elfoglalhatja egyenrangú helyét a környező falvak infrasturkturális dobogóján.
Még várjuk a szennyvízhálózat-kiegészítő pályázat eredményeit, mely
remélhetőleg nyertes lesz, így minden kis utcácska Újfalutól Tekerőig
közművesítve lesz.
Az év végi beszámolóban jeleztem,
hogy nagy lépés előtt áll a község,
most már csak ügyesen be kell fejezni.
Hosszútávú fejlesztési elképzeléseink beérni látszanak.
Kortesidők jönnek az ezzel járó
mocskolódásokkal együtt, melyet
egyetlen ember sem szeret, de a lényeg az, hogy mindenki menjen el
szavazni, és indulatokat félretéve nyilvánítsa ki a véleményét a közösség

Önkormányzat / Civil fórum

iránt érzett felelősséggel, így vagy
úgy, mert csak így lehet levonni a következtetéseket.
Megköszönöm a kedves olvasóknak, hogy velünk tartottak négy éven
keresztül, és olvasták írásainkat.
Remélem, sikerült egy kis színt vinni a Barázdán keresztül az Önök életébe. Kollegáimnak megköszönöm a
hűségüket és kitartásukat, egy igazi
lelkes kis csapat a Barázda szerkesztősége. Isten fizesse munkájukat. A
Barázdát ezennel egy kisebb időre
bezárom, vagyis leállítom, hogy pár
hónap múlva újból hírekkel és eseményekkel legyen az Önök szórakoztatására, informálására.
Isten óvja szeretett kis közösségünket!

Befejeződött a kilyénfalvi kultúrház
belső felújítása
Gál Katalin

Április elején megtörtént a kilyénfalvi
kultúrház átadása. Amint már
lapunkban beszámoltunk róla, sor
került a színpad, öltöző javítására, a
teljes belső festésre, új világítótestek,
függönytartók felszerelésére. A
megújult belső tér nagyon hangulatos
lett, és immár birtokba is vehető. A
munkálatok (anyagok és munkadíj)
a gyergyóújfalvi községi költségvetésből voltak fedezve, 30 000 lej értékben. A felújítás után a kilyénfalvi
közösség feladata, hogy élettel töltse meg az épületet, hiszen anélkül
értelmetlen az anyagi befektetés.

Néptáncoktatás Kilyénfalván
Gál Katalin

Újra elkezdődött a néptáncoktatás
Kilyénfalván, több év kihagyás után.
A foglalkozásokat a Katorzsa Egyesület táncosai, Deák László és Oláh
Ágota tartják. Jelenleg körülbelül 30

gyermek jár táncolni, két korcsoportban, minden csütörtökön 17 (a kisebbek) és 18 órától (a nagyobbak). Még
van lehetőség jelentkezni, az oktatóknál megtehető minden csütörtökön.
Ebben az évben Kilyénfalva is meghívást kapott a balánbányai Ördögbor-

da néptáncegyüttes által szervezett
Gyermeklakodalomra, amelyen 10
táncossal vehet részt. E rendezvényre április 26-án kerül sor, a gyerekek
felkészítését a kilyénfalvi pedagógusok és a néptáncoktatók végzik.
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Gyógyulásom története
Interjú Ferenczi Csillával

Czirják Kinga

– Szia, Csilla, először is hadd gratuláljak a bravúros felépülésedhez, csodálatos, milyen nagyszerűen nézel ki!
– Köszönöm. Tényleg hihetetlen,
ami velem történt! És hogy most itt
vagyok! Még fel sem fogtam, mi mindenen mentem keresztül az utóbbi
hónapokban.
– Bizonyára tudod, hogy nagyon
sokan drukkoltak neked és izgultak
érted, és én most azért vagyok itt,
hogy elmeséld nekünk a történeted.
– Igen, tudtam, hogy sokan érdeklődnek irántam és hogy milyen sokan
segítenek, igazából ez adott nekem
erőt, hogy bízzak és higgyek, és hogy
reménykedjek. Tényleg, sohasem fogom tudni megköszönni annak a rengeteg jóindulatú embernek, hogy az
életet adták vissza nekem.
Hát az úgy kezdődött, hogy voltak
fejfájásaim, de hát az másnak is van,
egy migrénre, frontérzékenységre
gondol ilyenkor az ember. A szédülést vérnyomásra fogtam, de aztán
egyszer csak bezsibbadt az arcom.
És akkor ideggyógyász kezelt idegi
problémával Udvarhelyen, de csak
nem javultam. Majd egy csíkszeredai
neurológushoz is elmentem, aki rögtön mágneses rezonanciát ajánlott.
Ingyenes mérése júliusban lett volna
esélyem, de annyit nem szerettünk
volna várni, a doktornő nem is ajánlotta. Február 16-án megtörtént a
mágnesesrezonancia-vizsgálat, és
azzal a hírrel fogadtak, hogy „Nagy
a baj. Agydaganat. S ha nem nyúlnak hozzá, pár hónap és vége.” Még
most is fülembe csengnek ezek a
borzasztó szavak. Amikor Solti Norbert idegsebész doktor úr felhívott,
hogy anyukával, apukával, baráttal
vagy férjjel menjek oda, ne egyedül,
már gondoltam, hogy nagy a baj.
– Mit éreztél akkor, amikor ezt megtudtad?
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– Az első gondolatom az volt, hogy
„nekem itt vége. nincs tovább.” Amikor az orvos közölte, hogy az agy
középpontjában, a szem idegei között daganat van, és hogy itt semmi
esélyem,…hát az nem volt jó. Közölte, hogy a németországi, hannoveri
idegsebészeti központot ajánlja, 50
000 euró a műtét. „Honnan ennyi
pénz? „- gondoltam. Lehetetlen.
Aztán a második reakcióm 3 nap
sírás után az volt, hogy „miért pont
én?”, de aztán arra gondoltam, hogy
nemcsak velem, mással sem szabadna, hogy ilyesmi történjen. Végül
csak a gyógyulás járt az eszemben,
„én gyógyulni akarok”. Nem kell, hogy
együtt éljek ezzel a daganattal, csupán pár hétig és kész.
– Végül hihetetlenül gyorsan összegyűlt a pénz és ilyen gyors tempóban
pörögtek az események is.
– Két hét és két nap alatt kigyűlt a
pénz, tényleg az utolsó percben, hiszen március 4-én déli 12 óráig kellett
beküldeni az összeget, amit pár perccel előtte sikerült is utalni, így hétfőn,
7-én már a kórházban voltam. Az
egész testem remegett a félelemtől,
de hála a jó Istennek, minden jól alakult. A doki szavait, mikor felébredtem
nagyon jó volt hallani. Így szólt hozzám magyarul: „Egyben kivettem. Elintéztem. Nincs többé.”
– Mennyi ideig műtöttek?
– 12 órát voltam altatásban, és amikor felébredtem, mindenre emlékeztem. Hihetetlen. A doki szerint I.fokú
jóindulatú daganat volt, ami nem nő
vissza, és éppen ezért utókezelést
sem kell kapjak egyáltalán semmit,
csupán fizioterápiára járok, hogy a
bal felemet teljesen visszaerősítsem.
A doki szerint 2-3 hónap, és teljesen
rendbe jövök. Persze műtét előtt elsorolták a kockázatokat, hogy sérülhet a szemideg, a látás, a hallás, a bal
felem. A hajamat sem kellett leborotválni, csupán egy kisebb varrat látszik

a jobb felemen. A páromnak mondta
az orvos rögtön a műtét után, hogy sikeres volt, és hogy minden rendben.
– Viszonylag hamar hazaengedtek.
– Igen, 13 napra. A doki szerint
megszokott, nyugodt családi környezetben és a saját nyelvemen beszélve
sokkal hamarabb felépülök. Hiszen a
német nyelvet sem beszélem, angolul kommunikáltam és gondolkodni,
fordítani elég megterhelő.
– Tényleg mindenki nagyon szurkolt neked. Nem csak a községünktől, hanem a környező településektől
is nagyon sok segítséget kaptál.
– Igen. Kimondhatatlan hálával
tartozom a község lakóinak, a doktornőnek, a polgármesternek, a pap
bácsinak, a közbirtokosságnak, a tagoknak, az alfalvi és újfalvi alapítvány
munkatársainak, a tolmácsaimnak,
de nemcsak Újfalunak szeretném
megköszönni, hanem az összes környező településnek. A családorvosunk is annyira egyengette az utunkat, hogy hihetetlen. Teljes vállszélességgel állt mellettem, és van most
is, sokat köszönhetek neki és az
asszisztensnőknek. A gyergyószentmiklósi sportrendezvény, a szárhegyi húsvéti bál és az egyéb rendez-

Barázda | IX. évfolyam 4. szám | 2016. április

vények összegéből ki tudok majd
menni júliusban a felülvizsgálatokra.
Tényleg nagyon köszönöm mindenkinek, nem is tudom, hogyan háláljam meg. Olyan érdekes, mert eddig
egy cipőnek úgy örültem, és most az
életemnek örülök. És hogy felvehe-

tem a fehér ruhát, és hogy lehetnek
gyerekeim. Teljesen átrendeződnek
ilyenkor az értékrendek, még mindig
alig tudom fölfogni, hogy mi minden
történt velem!
– Nagyon örülünk neked, Csilla, és
ennek a sikertörténetnek, kívánunk

Civil Fórum

neked mielőbbi teljes felépülést és jó
egészséget, hogy minél hamarabb
felvehesd azt a bizonyos fehér ruhát!
– Én is köszönöm ezúton is mindenkinek a segítségét, a biztató szavait, a támogatást, hisz nélkülük most
nem beszélgethetnénk itt.

Gyergyói Szemle
Sólyom Csaba

2015 decemberében megjelent a
Gyergyói-medence első tudományos, ismeretterjesztő folyóirata, a
Gyergyói Szemle. A folyóirat nem
titkolt célja a hiánypótlás, hiszen
Székelyföldön egyre több kis régiónak van saját folyóirata. Gyergyónak még nem volt, így összeállt
egy fiatal, gyergyói értelmiségiekből, kutatókból álló csoport, akik
komolyan véve ezt az igényt megfogalmazták ötleteiket, felkerestek
kutatókat, támogatókat szereztek,
és munkájuknak köszönhetően a
gyergyói olvasóközönség már lapozhatja a Gyergyói Szemle első
számát.
A Gyergyói-medence településein, egyes iskoláiban a szerzők és
szerkesztők bemutatók keretén belül
népszerűsítik a folyóiratot. A folyóirat
bemutatására 2016. április 6-án Újfaluban is sor került, ahol érdeklődéssel
fogadták az új kezdeményezést. A bemutatón hangsúlyosan kiderült, hogy
a cél nemcsak a folyóirat megjelentetése, hanem a gyergyói és Gyergyóból elszármazott tudományos kutatók
megszólítása is, hiszen sok gyergyói
származású kutató dolgozik neves
intézményeknél, kutatási eredményeikről azonban még a szűkebb közösségük sem értesül. A folyóirat így egy
kapcsolattartási és kapcsolatépítési
lehetőség is, és nem utolsó sorban a
térség fejlődését, összefogását, identitását is erősíti, egyben feltételezi is,
hiszen a megjelenése és működése
egy közösség révén valósulhat meg.

A folyóirat a tervek szerint évente
kétszer jelenne meg tematikusan –
tudatta a főszerkesztő, Nagy József a
bemutatón – és következő tudományterületek mentén szerveződik: történelem, gazdaság, néprajz, irodalom
és művészetek, természettudományok, valamint szociológia és szociális munka. Az első szám a Világháború most! címet viseli, így természetesen a témája is a világháború, a
különböző szakterületek tanulmányai,
bár különböző módon és szempontból, a világháború témakörét járják
körül. A folyóirat ezáltal az első világháború centenáriumi évfordulójára is
emlékezik.
A világháború témaköre természetesen a történelemtudomány területe
elsősorban, két történelmi tanulmány
található a folyóiratban, melyek szerzője Nagy József, az egyik egy kicsit
általánosabban a gyergyóiak hadviselésével foglalkozik, másik szűkebben közelíti a témát: a 22. honvéd
gyalogezred történetét feldolgozva.
A nagy történelem eseményei mellett a kis történelmek, sajátos életutak
mentén közelít a témához dr. Szőcs

Levente: Világháborúk emlékezete
gyergyói népi önéletrajzokban című
tanulmányával, melyben egyéni nézőpontokból világít rá a világháborús
eseményekre az alapján, hogy arra
hogyan emlékeznek népi önéletíróink. Horváth Alpár: A bunkerturizmus
lehetőségei Gyergyóban címmel a
turizmus egy érdekes és számunkra
ismeretlen lehetőségét elemzi tanulmányában. Irodalmi munkák is helyet
kaptak az első kiadványban, Borbély
András rövid írása és Petres Kata
könyvajánlója. A természettudományok rovat témája a Borzont közelében található nyírfás láp, a Borzonti
Nyíres, amelyről Erős Katalin és Csata Enikő írt. És végül a szociológiai
rovat tanulmánya egy aktuális témát
dolgoz fel: Székelyek a francia idegenlégióban. Zsoldosok és/vagy vendégmunkások?címmel.
A Gyergyói Szemle megjelenése
valóban egy régi igény, mindenki
számára érthető és elérhető tudományos munkákat tartalmaz, rólunk szól és nekünk. Fogadjuk és
olvassuk szeretettel, megbecsüléssel és büszkeséggel!
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Az első világháború „román frontja”
A „román front” az 1916-os erdélyi támadás miatt jött létre a keleti
fronton az első világháborúban,
melynek során a román hadsereg
támadást indított Magyarország
erdélyi területei ellen. A támadás
megindítása esetén az Antant
nagy területek átadását ígérte
meg a románoknak, ha belépnek a
Központi Hatalmak ellen vívott háborúba. A kezdeti területvesztések
után a német és osztrák-magyar
csapatok ellentámadásba mentek át, mire hadba lépett a románok ellen Bulgária és Törökország
is. Ezt már nem bírta el a román
hadsereg, a Központi Hatalmak
kiűzték a románokat Erdélyből, a
bolgárok Dél-Dobrudzsából, majd
Bukarestet is elfoglalták 1916. december 6-án. A románok 1918-ben
békét kértek, a bukaresti békében
pár határ menti területet, valamint
a bolgárok által megszállt Dobrudzsát át kellett adniuk.
Románia már a XVIII. század végétől ki tűzte maga elé az ország
egyesítésének célját. Ennek azonban
sokáig nagy akadályai voltak, többek
között az, hogy a román fejedelemségek török fennhatóság alatt álltak,
Erdély pedig az Habsburg Birodalom
része volt. Románia 1882-ben csatlakozott a Központi Hatalmakhoz,
mivel tartott Oroszországtól. Ezenkívül Románia királya, I. Károly maga
is a német Hohenzollern-Sigmaringen uralkodóházból származott, így
természetesen nem akart rossz viszonyba kerülni rokonával, II. Vilmos
német császárral. Mikor kitört az első
világháború, 1914-ben, Románia, habár szövetséges volt a Központi Hatalmakkal, nem lépett be a háborúba,
hanem a fegyveres semlegesség
mellett döntött. Versenyfutás kezdődött Románia „kegyeiért”, amelyet az
Antant nyert meg. A román miniszterelnök, Brătianu, titkos szerződést írt
alá a franciákkal, amelyben a felaján-
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lott területekért cserébe vállalta, hogy
támadást indít az Osztrák-Magyar
monarchia ellen, és történjék bármi,
nem köt különbékét.
Az elsődleges terv szerint a Monarchia minden frontjára heves támadást
kívántak mérni, hogy ezzel a Központi
Hatalmak gyengébb láncszemét végleg kiüssék a háborúból. Így nagyjából egy időben kezdődött meg a keleti
fronton minden idők egyik legvéresebb hadművelete, a Bruszilov-offenzíva, amely óriási vereséget okozott
Ausztria-Magyarországnak,
csak
német segítséggel tudták megállítani
azt. Augusztus közepén támadásba lendültek az olaszok is, a hatodik
isonzói csata során először tudták
áttörni a frontot és nagyobb győzelmet aratni. Mindezek felbátorították a
román vezetést, úgy gondolták, kön�nyed győzelmet tudnak aratni. Ezután
Brătianu bejelentette a parlamentben
a háborúba való belépést, majd 1916.
augusztus 27-én elküldte a hadüzenetet a Monarchiának.
A román hadsereget már az 1916os év elején a Kárpátok körül vonták
össze, így 1916. augusztus 27-ének
éjszakáján egyszerre tudták megindítani az összes erdélyi szorosban
a támadást. Az erdélyi szorosokban
hamar letörték a határőrök ellenállását a románok. A román sereggel
szemben már másnap megindult a
Kolozsváron állomásozó I. osztrák–
magyar hadsereg, melynek vezetője
Arz Artúr gyalogsági tábornok volt, a
sereg azonban lassan haladt, mivel
a románok elől a Székelyföld és a
szász vidékek lakossága igyekezett
elmenekülni, ez a menekültáradat
pedig teljesen igénybe vette a vasúthálózatot. A románok időközben
elfoglalták egész Csík és Háromszék
vármegyét, majd bevették Brassót,
és egy kemény ostrom után Szebent
is. A román katonaság általában fegyelmezetten viselkedett az elfoglalt
területeken, de a sereg után érkező

félkatonai alakulatok gyújtogattak,
fosztogattak.
A román támadás után, válaszlépésként, augusztus 28-án Németország, 29-én Törökország, és szeptember 1-jén pedig Bulgária hadat
üzent Romániának, ez utóbbi másnap
megtámadta Dobrudzsában a románokat, akik képtelenek voltak ellenállni a bolgár támadásnak. Időközben
megkezdődött a német és osztrák–
magyar csapatok Erdélybe szállítása. A román csapatok erejéből még
annyira futotta, hogy elfoglalták Lupényt, Vulkánt és Petrozsényt, szeptember 8-án azonban a román hadvezetés azt az utasítást adta, hogy a
csapatok tartsák az elért vonalakat,
és minden nélkülözhető erőt küldjenek Dobrudzsába. Mielőtt azonban
erre sor került volna, megkezdődött
az egyesült német–osztrák-magyar
csapatok erdélyi ellentámadása.
A német–osztrák-magyar sereg
élére Erich von Falkenhayn tábornokot nevezték ki, aki szeptember elején megindította az ellentámadást.
Szeptember 10-én Hátszeg mellett
legyőzte a román sereget, majd a
németek még aznap visszafoglalták
Petrozsényt. Szeptember 28-án következett Szeben. A Nagyszeben alól
visszavonuló román hadosztályokat
a Vöröstoronyi-szorosban teljesen
megsemmisítették. Ezt követően
szabadult fel a Székelyföld is. A 2. román hadsereg még megkísérelt egy
offenzívát Brassónál október 4-én, de
sikertelenül, és a Központi Hatalmak
csapatai teljesen kiszorították őket
Erdélyből. A román fronton harcolt és
sebesült meg a későbbi rendkívül sikeres hadvezér, a német Erwin Rommel is.
A román hadsereget gyors egymásutáni csapások érték minden
irányból, így miután elvesztették Dobrudzsát és Olténiát, Havasalföld többi
része is elesett a német csapatok támadásai előtt. A román király, I. Ferdi-
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nánd és kormánya Moldvába menekült, amit 1917-ben sikeresen meg is
védtek. A Dobrudzsától északra állomásozó orosz–román csapatok január 5-én kiürítették Brăilát, majd vis�szavonultak a Duna-delta területére.
A Központi Hatalmak csapatai január
26-án megkíséreltek egy offenzívát
Tulcea irányába, de a mocsaras terep
a védőknek kedvezett, így a német–
bolgár csapatok kénytelenek voltak
leállítani a támadást.
A frontvonal északi részén Mackensen német csapatai még január 8-án
bevették Focşani-t, de a Szeret vonalán kiépített védelmet már nem tudták
áttörni. 1917 nyarán a román csapa-

tok az orosz offenzíva támogatására
nagy arányú hadműveletbe kezdtek
Nămoloasa és Mărăşti irányába. A
Nămoloasa-i támadás megfeneklett,
de Mărăşti-nél a románok sikerrel áttörték az ellenséges vonalakat, vis�szafoglalva mintegy 10 falut. A győzelmet azonban az orosz offenzíva
kudarca miatt nem sikerült kihasználni, így a Központi Hatalmak csapatai
ellentámadást indítottak Mărăşeşti-nél és az Ojtoz völgyében. A román
csapatoknak Alexandru Averescu és
Eremia Grigorescu vezetésével viszont sikerült, habár súlyos veszteségek árán, visszaverni az ellenséges
támadást.

Múltidéző / hitélet

Viszont Erdély szerepe az első világháborúban ezzel nem ért véget. A
folytonos nélkülözések, a gyakori beszolgáltatások a hadsereg számára,
a súlyosbodó emberi veszteségek és
a Monarchia válságos helyzete a lakosság zúgolódásához vezetett, mindenki kérte az értelmetlen háború befejezését. A magyarok, a románok de
főleg a szlávok elkezdtek megszökni
a hadseregből és a fegyverekkel
együtt hazatérni. Innentől kezdve az
Osztrák-Magyar monarchia szétesése már csak egy lépésnyire volt...

Forrás: hu.wikipedia.org

SZIÉNAI SZENT KATALIN
(Európa társvédőszentje)
Gál Katalin

Született: Sziéna, 1347. március 25.
Meghalt: Róma, 1380. április 29.
A 14. században az egyetemes
Egyházat két nagy baj gyötörte. A római pápa hetven éven át
idegenben, a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után
hétszer francia pápát választottak,
a pápaságot politikai érdekeknek
szolgáltatták ki. A másik nagy baj
az egyre fenyegetőbb török veszedelem volt, amely Palesztinában
már a szent helyek pusztulásához
vezetett, és világosan látszott, hogy
a török terjeszkedésnek csak fegyverrel lehet útját állni. Ezekhez járult
még Itáliában a városállamok harca
a pápai állam, a császár és egymás
ellen. Ebben a zűrzavaros században született egy leány, aki férfiakat
megszégyenítő elszántsággal és
erővel imádkozott, vezekelt és harcolt Krisztus édes Menyasszonyáért és a földi Krisztusért, ahogy ő az
Egyházat és a pápát szokta nevezni.
Amikor róla beszélünk, rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk, mert

nem későbbi századok történészeire vagy legendáira kell hagyatkoznunk, hanem kortárs tanúk szólalnak
meg. Sziénai Szent Katalin életrajzát
ugyanis az írta meg, aki legbensőbb
titkait is ismerte: Capuai Boldog Rajmund domonkos szerzetes, később
általános rendi magiszter. Hat éven át
állt mellette mint gyóntató és lelki vezető, mégpedig Katalin életének utolsó hat évében. Az életrajzot a szentté
avatás érdekében 1385-1395 között
írta.
A sziénai Benincasa Jakab kelmefestő mester és felesége, Lapa as�szony házassága rendkívül termékeny volt: huszonöt gyermekük született. Utolsó előtti gyermekeik ikrek
voltak, két kislány. Egyikük, akit Giovannának kereszteltek, születése
után hamarosan meghalt. A másik
kislány Katalin volt. Katalin egész kicsi korában a nagy család és a széles
rokonság kedvence lett. De már hároméves korában mutatkozott, hogy
Istennek különleges tervei vannak e
gyermekkel, aki a jámborság szokatlan jeleit kezdte adni. Ilyen pici korában szokása volt például, hogy a lépcsőt járva minden egyes lépcsőfok

előtt elmondott egy Üdvözlégyet. Hat
éves volt, amikor az első látomásban
részesült: a domonkosok temploma
felett - ez a templom a házuk közelében állt, és Katalin nagyon szerette megjelent neki Krisztus főpapi ruhában. A kíséretében Katalin fölismerte
Szent Pétert, Szent Pált és Szent János evangélistát. Az Úr Krisztus jóságosan rámosolygott, majd megáldotta. Ettől a látomástól Katalin megváltozott. Felnőttesen komoly lett, imádságos élete elmélyült, és minden
emberi segítség nélkül, csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a
régi remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Lelke oly gyorsasággal érett,
hogy hétéves korában szüzességi
fogadalmat tett. És az imádság,
amelybe fogadalmát foglalta, mutatja,
hogy részéről ez nem meggondolatlan gyermekjáték volt, hanem a leendő szent komoly megnyilatkozása. A
család mindezt nem vette komolyan,
s amikor Katalin elérte a tizenkettedik
évét, kezdték fölkészíteni a házasságra. Katalin tiltakozott, de nem lázadt föl, hanem Jegyeséhez menekült. A család - látván hajthatatlanságát - zaklatni kezdte, remélve, hogy
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Hitélet

kiverik fejéből jámbor ,,rögeszméit”’:
egész nap dolgoztatták, a legalantasabb szolgálatokat végeztették vele,
s összeesküdtek, hogy sohasem
hagyják, hogy egyedül legyen. Ő türelemmel viselt mindent, de amikor
tizenhat éves lett, felnőttként közölte
övéivel, hogy inkább elmegy otthonról, de szándékát, fogadalmát nem
másítja meg. Ekkor, az édesapa hatására, a család elfogadta szándékát.
Katalin alázatból nem akart kolostorba lépni, és nem is lett soha apáca. A
Sziénában élő domonkos harmadrendi nővérek (mantelláták) között
akarta szolgálni Isten dicsőségét és
felebarátai üdvösségét. A nővérek
azonban elutasították a kérelmét azzal, hogy ők csak özvegyeket vesznek föl, a fiatal lányoktól félnek, mert
botrányt hozhatnak rájuk. Katalin ennek ellenére - hiszen egy látomásban
Szent Domonkostól ígéretet kapott,
hogy magára öltheti a Bűnbánó Nővérek ruháját - változatlanul kitartott
kérése mellett, s végül a nővérek befogadták. Ez 1363-ban történt. Katalin ekkor visszavonult házuk egy pinceszerű zugába, amit a cellájának
nevezett. Csak a templomba ment ki,
a gyóntatóján kívül senkivel sem beszélt; egyébként a cellájában vezekelt, imádkozott, böjtölt és virrasztott.
Ágya nem volt, a feje alatt egy kő volt
a párna. Elhagyta a húst, aztán fokozatosan a többi eledeleket is, s csak
kenyeret és zöldségféléket evett; élete végén pedig csak az Eucharisztiából élt, semmi más nem táplálta. Három éve tartott már ez a teljes magány, sok-sok imádsággal és az
erényért vívott harccal, amikor Krisztus megjelent Katalinnak: gyűrűt húzott az ujjára (melyet mások nem láttak, csak Katalin látta állandóan), és
eljegyezte magával. E misztikus eljegyzést követően pedig az Úr kiszólította őt magányából és elküldte az
emberek közé, a béke és az igazság
angyalának. Ebben az időben egyik
unokabátyja, Della Fonte Tamás volt
a gyóntatója, aki a házuknál nevelkedett mint árva gyermek, majd domonkos lett. Lassanként azonban híre
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kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud,
mint a tudósok, és csodatevő ereje
van! Kezdték keresni az emberek, érdeklődők, tanácstalanok, tanulni vágyók. Kialakult körülötte egy tanítványi kör, melynek tagjait ő maga a
,,családom›› névvel illette. Természetesen ellenségei is támadtak, ezért a
domonkos rend 1374. évi általános

káptalanja elé idézték Firenzébe,
hogy kivizsgálják a tanítását és életét.
Minthogy a vizsgálat során kifogástalannak találták, engedélyezték további tevékenységét, s gyóntatónak és
lelki vezetőnek Capuai Rajmundot
rendelték mellé. Rajmund ettől kezdve, leszámítva Katalin életének utolsó
öt hónapját, állandóan mellette volt.
Amikor visszatértek Sziénába, pestis
tört ki a városban, s akkor megmutatkozott, hogy Katalin életét is kockára
téve szolgál a felebarátainak. Ápolta,
bátorította, olykor csodával gyógyította a betegeket. S közben már levelezni kezdett a béke és a keresztes háború ügyében városokkal és egyes
emberekkel, tanította a közelben és
távolban lévő gyermekeit és tanítványait. 1375-ben meghívták Pisába. Itt
kapta meg az Úrtól küldetésének és
életének pecsétjét: április elsején, a
Szent Krisztina templomban Krisztus
megajándékozta stigmáival, melyek
Katalin kérésére láthatatlanok maradtak. Ebben az évben írta első levelét
a pápának, XI. Gergelynek. Június-

ban tért haza Sziénába, ahol megtérítette Niccolo Tuldót, akit mint kémet
halálra ítéltek. Ez a szerencsétlen perugiai fiatalember politikai gyanakvások áldozata lett. Katalin lecsillapította tomboló dühét és kétségbeesését:
szavai hatására az ifjú meggyónt,
megáldozott, és olyan békével fogadta a halált, mint egy szent. Csak an�nyit kért, hogy Katalin legyen mellette
a vesztőhelyen. A következő években
fölsorolhatatlan a csodálatos megtérések, kibékülések, gyógyulások száma, miközben Katalin fáradhatatlanul
harcolt a pápa Rómába való visszatéréséért és a keresztes háború megszervezéséért. A helyzetet azonban
nagyon súlyossá tette az észak- itáliai
városok lázadása a pápai legátusok
ellen. Firenze egy olyan városszövetséget akart létrehozni, amely fegyverrel támadt volna a pápai államra. Katalin minden erejét latba vetve próbálta megakadályozni, hogy Lucca, Pisa
és Sziéna csatlakozzék a szövetséghez. 1376-ban XI. Gergely interdiktum alá vetette Firenzét megátalkodottsága miatt. A megriadt vezetőség
akkor megkérte Katalint, menjen el
Avignonba, és közvetítsen békét a
pápa és a város között. Katalin tanítványai egy részével útra is kelt, s június 18. és szeptember 14. között három hónapot töltött Avignonban a pápával tárgyalva és levelezve. Meg
kellett azonban tapasztalnia, hogy az
firenzeiek küldöttsége, mely közben
szintén Avignonba érkezett, nem a
megegyezésük szerint kezdett tárgyalni a pápával, sőt a segítségét is
mellőzték, s a kibékülés ügye meghiúsult. Ekkor kapta Katalin a pápától a
hordozható oltár kiváltságát, hogy
vándorútjain is minden nap részesülhessen a szentmise és a szentáldozás kegyelmeiben. Ezen kívül a kíséretéhez tartozott három állandó gyóntató, annak érdekében, hogy a hozzá
sereglő bűnbánók mindjárt meg is
gyónhassanak. Sok biztatása és
imádsága végre eredményt hozott: a
pápa szinte megszökött Avignonból,
és 1376. szeptember 13-án elindult a
tenger felé, hogy hajón utazzék Ró-
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mába. Katalin Genováig elkísérte, s
ennek köszönhető, hogy a genovai
partraszállás után - látva az ottani
zűrzavaros helyzetet - a pápa nem
fordult mindjárt vissza. Katalin öntött
belé erőt, s mikor a pápa ismét tengerre szállt és dél felé hajózott, ő vis�szatért Sziénába. XI. Gergely 1377.
január 17-én vonult be Rómába. Katalin ekkor a Sziéna közelében lévő
Orcia-völgybe indult, hogy békét teremtsen a családi háborúkban. A
pápa március végén meghalt, utóda
VI. Orbán lett. Ő ismét tárgyalni kezdett a firenzeiekkel, s a béke érdekében Katalin is elment Firenzébe. A
városban zendülést szítottak ellene: a
vendéglátója házát fölgyújtották, őt
magát halálra keresték, mert benne
látták céljaik akadályát. Katalin a városon kívül egy kertben tartózkodott a
tanítványaival, amikor néhány martalóc rátámadt. Nem akart menekülni,
hanem ellenkezőleg, amikor megkérdezték, melyikük a Sziénából való
Katalin, a kérdező elé lépett, letérdelt
és az ég felé tárt karokkal, sugárzó
arccal mondta: ,,Én vagyok, íme, engem ölj meg!’’ Csak annyit kért, hogy
övéit engedjék bántatlanul elmenni. A
gyilkolásra emelt kezek lehanyatlottak, s Katalin később sokat siratta,
hogy nem lehetett vértanú Egyházáért. A tárgyalások azonban eredményre vezettek, és július 18-án végre Firenze békét kötött a pápával. Ak-

kor Katalin hazatért, s ezután kezdte
diktálni - legtöbbször misztikus elragadtatásban - az isteni gondviselésről szóló könyvét, a Dialógust. Azért
diktált, mert ő maga sokáig (amíg az
írás és olvasás képességét misztikus
módon meg nem kapta az Úrtól) nem
tudott sem írni, sem olvasni. Állandóan több ,,titkár’’ és ,,titkárnő’’ volt mellette, kiknek leveleit diktálta -gyakran
egyszerre többet is - a legkülönbözőbb címzettek részére: világiaknak
és szerzeteseknek, királyoknak és a
pápának, katonáknak és kereskedőknek... Levelei és a Dialógus lenyűgözik az olvasót. Aki nem tudja, hogy ki
az írója e könyveknek, inkább az egyházatyák közül gyanakszik valakire,
mint egy ,,műveletlen’’ sienai polgárlányra. Csakhogy ez a leány annak a
Krisztusnak lett a menyasszonya, aki
a gyengékben mutatja meg a maga
isteni erejét és bölcsességét. Katalin
1378 októberében fejezte be a Dialógust. Ekkor levelet kapott a pápától,
aki arra kérte, hogy jöjjön Rómába és
legyen segítségére. Lelki gyermekeivel együtt útra kelt tehát, és a következő advent első vasárnapján megérkeztek Rómába. Katalin ettől kezdve
haláláig teljes erejével VI. Orbán érvényes pápaságának elismertetéséért és az elszakadtak visszatérítéséért küzdött. Egészsége egyre gyengült, de azért minden reggel gyalog
ment el a S. Maria sopra Minerva
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templom melletti szállásáról a vatikáni Szent Péter-bazilikába, hogy ott
szentmisét hallgasson, és hosszú
imádsággal ,,fáradozzék” az Egyházért. December közepén a pápa
Franciaországba küldte Rajmundot,
hogy nyerje meg számára a királyt.
Katalin ekkor végső búcsút vett lelkiatyjától: elkísérte a kikötőig, és anyai
áldásával bocsátotta útra. Az 1379es év levelezéssel, tárgyalásokkal,
sok-sok vezekléssel és imádsággal
telt a pápa közelében. 1380 nagyböjtjére Katalin fekvő beteg lett, míg végül április 29-én a tercia idején eltávozott égi Vőlegényéhez. Halála előtt
még elrendezte gyermekei sorsát,
mindegyiket anyai bölcsességgel irányította egyik vagy másik szerzetbe.
A szentté avatást II. Pius pápa 1461.
június 29-én végezte. Szent Katalint
1939-ben - Assisi Szent Ferenccel
együtt - Itália védőszentjévé nyilvánították. 1970-ben pedig Avilai Szent
Terézzel együtt megkapta az egyházdoktor megtisztelő címét. Tanításának sajátossága, hogy amit Aquinói
Szent Tamás elvont, cizellált rendszerben fogalmazott meg az Egyház
tanításából, ugyanazt Katalin - a mindennapi élet konkrét problémáit Istenben elfogadva és megoldva - ,,egzisztenciálisan’’ közli tanítványaival.
Ünnepét 1597-ben vették föl a római
naptárba, április 29-re.
(Forrás: www. katolikus.hu)

Versenyeredmények
az Elekes Vencel Általános Iskolában
Laczkó-Dobos Hajnal

Iskolánk diákjai az elmúlt időszakban számos versenyen képviselték iskolánkat, amely versenyeken nagyon jó, sőt néhol kiemelkedő eredményeket sikerült
elérniük. Büszkék lehetünk iskolánk azon diákjaira, akik kitartó
munkájukkal és szorgalmukkal
hírnevet szereztek az iskolánk
számára. A következőkben szeret-

nék említést tenni néhány olyan
eredményről, melyekre méltán lehetünk büszkék.
Elsőként az I-IV. osztályosok eredményei következnek: diákjaink a matematika területén több versenyen
is résztvettek, ahol igazán jól szerepeltek. A Zrínyi Ilona matematikaverseny körzeti szakaszán Simon Petra
II. osztályos tanuló a II. helyet szerezte meg, Nagy Elemér III. osztályos
tanuló a II. helyet, míg Czirják Gergő

szintén III. osztályos diák a III. helyet
szerezte meg. A IV. osztályban Nagy
Boróka korosztálya legjobbjaként az
I. helyen végzett. A Zrínyi megyei
szakaszán több száz versenyző vett
részt. Versenyzőink itt is nagyon jó
helyezéseket értek el: Simon Petra
a kb. 500 versenyző közül a 16. helyen végzett, Nagy Elemér a 6. helyet
szerezhette meg, Czirják Gergő a 10.
helyen, míg Nagy Boróka a 7. helyen
végzett. Iskolánk csapata a megyei
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szakaszon a II. helyet szerezte meg.
A sort a Brenyó Mihály pontszerző matematikaversennyel folytatjuk,
melynek megyei szakaszán Elekes
Dávid III. osztályos tanuló a III. helyet
szerezte meg.
A Páll Lajos matematikaverseny
körzeti szakaszán Simon Petra II.
osztályos tanulónk a III. díjat szerezte meg.
A matematikaversenyek sorát zárja
a Bolyai matematika csapatverseny,
melynek körzeti szakaszán iskolánk csapata, a Krokodilok (Czirják
Gergő, Balla Zelma Rita, Deák Benjamin, Elekes Dávid) I. helyen végeztek, majd az ezt követő megyei szakaszon a 10. helyet szerezték meg,
ezzel legjobbak lettek a falusi iskolák
közül.
A beszámolót az V-VIII. osztályosok eredményeivel folytatjuk: fizika
területén számos kiemelkedő eredményről számolhatunk be, hiszen
az olimpiász körzeti szakaszán
Elekes-Köllő Hunor VIII. osztályos
tanuló, illetve Kolozsi Gergő VI. osztályos tanulók I. helyen végeztek,
míg Elekes-Köllő Jenő VI. osztályos
diákunk a III. helyet tudhatta magáénak. A verseny megyei szakaszán
Elekes-Köllő Hunor az 5. helyen végzett. A fizika versenyek sorában még

meg kell említenünk a Fizikavalkád
csapatversenyt, ahol a megyei szakaszon a Gravitárok csapata (Bálint
Hanna VII., Nagy Klementina VII.,
Deák Enikő VIII., Elekes-Köllő Hunor
VIII.) 7. helyen végeztek. Ugyancsak
ezen a versenyen iskolánk tanulói különdíjban is részesültek, hiszen rajz
kategóriában Bálint Hanna rajzát, a
fény témájában készült fénykép kategóriájában pedig Elekes-Köllő Hunort díjazták.
Az Öveges József fizikaversenyen
körzeti I. díÍjat, illetve megyei III. díjat
kapott Elekes-Köllő Hunor. A fizikaversenyek után emliítést kell tennünk
a kémia területén elért eredményünkről is, hiszen A Mi és a kémia
kémia versenyen iskolánk csapata
(Elekes-Köllő Hunor, Deák Enikő,
Sólyom Anna Borbála) megyei III.
helyet szereztek, illetve a megyeközi
fordulóról dicsérettel térhettek haza.
A tantárgyak sorát a földrajzzal
bővítjük: A Terra fölldrajzverseny
körzeti szakaszán I. helyen végeztek Szabó Bence V. osztályos, illetve
Szőcs Izabella VI. osztályos tanulók,
akik a verseny megyei szakaszán a
II. helyet szerezték meg. Ezen teljesítményük alapján képviselni fogják
iskolánkat az országos szakaszon is,
amelyre májusban kerül majd sor.

A magyar nyelv és irodalom területén is büszkélkedhetünk kiváló
eredménnyel, hiszen a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen körzeti I.
helyet, illetve megyei III. helyet szerzett Szász Anita V. osztályos tanulónk.
A nyelvek területén maradva el
be kell számolnunk egy ugyancsak
kiemelkedő eredményről, hiszen
Szász Anita V. osztályos tanulónk a
román nyelv és irodalom tantárgyverseny mind körzeti, mind pedig
megyei szakaszán I. díjat szerzett,
így képviseli iskolánkat az országos
szakaszon is.
A sort az V-VIII. osztályosok matematika terén elért eredményeivel
zárjuk: a matematika tantárgyverseny körzeti szakaszán III. helyen
végzett Elekes-Köllő Hunor, A Zrínyi
Ilona matematikaversenyen pedig
a körzeti II. hely lett az övé. Ugyanezen a versenyen iskolánk csapata
(Elekes-Köllő Hunor, Nagy Balázs,
Sólyom Anna Borbála VIII. osztály)
a II. helyet szerezte meg. Utolsóként
elmlítenénk az Erdélyi Magyar Matematika Versenyt, melynek körzeti
szakaszán II. helyen Elekes-Köllő
Hunor, III. helyen Hîngan Clementina
végzett, dicséretet kapott Elekes-Köllő Jenő.

MTTK verseny Gyergyóújfaluban
Laczkó-Dobos Hajnal

Iskolánk már harmadik éve ad
otthont egy olyan versenynek,
mely több tantárgyat foglal magába, és amely iránt már nem
csak megyénk diákjai, hanem a
szomszédos megyék tanulói és
tanárai is érdeklődést mutatnak.
Tantárgyközisége miatt egyedülállónak számít a versenyek között,
hiszen a résztvevő diákoknak a felkészülés illetve a megmérettetések
során egyaránt öt tantárgy anyagából kell keszülniük és tudásukról
számot adniuk. A verseny szervezői
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tehát iskolánk pedagógusai: Szőcs
Hajnalka fizika illetve kémia szakos
tanárnő, Elekes-Köllő Tibor matematika szakos tanár, Laczkó-Dobos
Csaba földrajz szakos tanár, illetve
Vitos-Papp Csilla biológia szakos
tanárnő. A VII-VIII. osztályos diákoknak tehát a pedagógusok által
összeállított fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tételek
megoldásában kell remekelniük.
Innen a verseny neve: Matematika
és tudományok (MTTK). A verseny
négy levelezős fordulóból, illetve az
azt követő döntőből áll, ahol a diákok

egy végső megmérettetésen esnek
át. A döntőn elért eredmény, illetve
a levelezős fordulók eredményeinek
átlaga alapján állítják fel a végső
rangsort.
Az idei tanév tehát a harmadik
azoknak az éveknek a sorában, amikor sikeresen megszervezésre került
a verseny, melynek döntőjére április
16-án került sor. A rendezvényre 35
VII-VIII. osztályos tanuló érkezett
meg, akik sikeresen vették a döntő
akadályait. A rendezvény szervezéséhez szükséges anyagi támogatást
a Communitas Alapítványnak, illetve
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iskolánknak köszönhetjük. A díjazás során a diákok értékes könyvjutalomban, oklevélben részesültek.

Büszkék lehetünk iskolánk tanulóinak a teljesítményére, és szorgalmára, köszönjük, hogy komolyan vették

SULIVILÁG

a rájuk bízott feladatokat, és hónapokon át készültek.

„Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan”
Kolumbán Csilla

A Tarisznyás Márton Általános
Iskola VIII. osztályos diákjai A KIS
HERCEG előadással örvendeztették meg diáktársaikat, szüleiket,
nevelőiket, valamint minden érdeklődőt. A színdarab bemutatásra került a tekerőpataki, kilyénfalvi, újfalvi kultúrotthonokban.
Véleményem szerint A kis herceg
olyan mű, ami minden korosztályt
megérint, ezért is esett a választás
ennek a betanulására. A tanulók improvizálásából született meg a műsor,
közösen elolvastuk a könyvet, majd
ők írták meg a jelenetek szövegeit. A zene fontos szerepet játszott
az előadásban. A közönség láthatott
kép-szobor színházat, táncszínházat,
mozgásszínházat.
Azokat a témákat dolgoztuk fel,
amelyek az ifjúságot leginkább érdekli: barátság kialakulása, pályavá-

lasztás, barátság megtartása, hűség.
Különböző bolygókat kipróbálhattak,
megtapasztalhattak az előadó diákok, valamint a közönség. Nagy odaadással készültünk, reméljük eljutott
az előadás üzenete: „Felelős vagyok
azért, akit megszelídítettem, jól csak
a szívével lát az ember, ami igazán

fontos, az a szemnek láthatatlan”, és
még számtalan mély gondolat, ami
elhangzott.
Köszönöm a diákoknak a szorgalmukat, Katának a nagyszerű ötleteit,
a közönség lelkes tapsát. Hála mindenért!

„ERDÉLYORSZÁG KÖZEPIBE”
Kolumbán Csilla, Fodor Annamária

A Tekerői Gyopárkák Néptáncegyüttes előadását csodálhattuk
meg 2016. március 27-én „Erdélyország közepibe” címmel, mely
a tekerőpataki kultúrotthonban
volt megrendezve.
Az előadáson egy barangolásra
hívtuk a közönséget a magyar nyelvterület különböző tájegységeire. Elsőként a mai Magyarország területére
látogattunk el, Somogyra. A somogyi
karikázó azok közé a leánykarikázók
közé tartozik, amely a legtöbb régies

táncforma vonásait megőrizte. Ezt
mutatták be táncosaink nagy hozzáértéssel.
A továbbiakban a kalotaszegi tájegységre jellemző énektípusból,
vagyis a hajnaliból mutattak be ízelítőt Bernád Ildikó, György Eszter és
Molnár Ágota a hajnali és csárdás
dallamokból összeállított népdalcsokor bemutatásával.
A barangolás következő állomása a
Mezőség, melynek régies, de gazdag
és fejlett tánc- és zenekultúrája több
tényező együtthatásának köszönhető. A magyar, román, cigány és szász

kultúra összefonódása, kölcsönhatása itt fokozta a legmagasabbra az erdélyi tánc és zenekincs gazdagságát.
A táncok és a táncdalok állandó csereberéje következtében a Mezőségen
teljesen összemosódtak a magyar és
román jellegzetességek határai, s valódi zenei és táncbéli kétnyelvűség
érvényesül. A táncosok mezőségi
négyest és csárdást mutattak be.
Végül a gyergyói tájegység táncaiból mutattak be ízelítőt a táncosok.
A gyergyói vidék korán polgárosult,
ami a táncában is megmutatkozik.
Erre példa a verbunk vagy a ceppel.
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A Gyopárkák Néptáncegyüttes záró
műsorszámában verbunkot, csárdást
és marosszékit láthattak a nézők,
melyet jól megérdemelt vastapssal
jutalmazott a közönség.
Az előadás után fergeteges táncház
következett, melyen a Cika zenekar
húzta a talpalávalót. Köszönjük a
táncoktatónak, Nagy Zsuzsannának
türelmét és munkáját! A táncosok
szeretettel és szívvel-lélekkel járták
a táncokat, melyekkel a mi lelkünket
és szemünket is megörvendeztették.
Ezúton is gratulálunk nekik, és további kitartást kívánunk a népi táncok rejtelmeinek megismeréséhez!

X, Y, Z, α…
Gál Katalin

Nos, ne csodálkozzatok, nem
betűfelsorolást szeretnék tartani, csupán az információs
társadalom generációk közötti
különbségének érzékeltetésére
használt betűket láthatjátok a
címben.
Generációk közötti szakadékok
mindig is voltak és lesznek, manapság azonban gyakrabban és
rövidebb idő alatt változik a felnövekvő nemzedékek érdeklődése,
beállítódása, gondolkodásmódja,
világlátása. Régebb egy teljes emberöltő (egy egész emberi élet) kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen,
ma már ez sokkal hamarabb megtörténik, így együtt él az X, a z Y, a
Z és az α generáció.
Mit is takarnak ezek a megnevezések? Gondolom, már többen
hallottatok róla, a médiában egyre
többször használt fogalmak. Néhány mondatban szeretném tisztázni, mit érthetünk e megnevezések alatt. Előrebocsátom, az itt
felsoroltak általánosítások, ezért
kivételek mindig lesznek és vannak, tehát senki ne sértődjön meg,
ha olyasmit olvas, ami szerinte rá
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nem jellemző!
Az X generáció tagjai (a mai 3840-50 évesek) részesei az információs technológia robbanásszerű fejlődésének, átélték, ahogy az írógépet felváltja a számítógép, de szívesebben írnak kézzel és telefonálnak
e-mail és sms helyett. Felnőttként
megtapasztalhatták (tapasztalhatják) hogy a régi közösségi formák
letűnőben vannak, de fontosak számukra a baráti kapcsolatok, amelyekre egyre kevesebb idő jut, ez
meg nagyon zavarja őket. Rengeteget dolgoznak, állandóan hajtanak,
mert mindig megpróbálnak „behozni” mindent, amire már hónapok óta
nincs ideje. Természetesen nem sikerül, így egyre értelmetlenebbnek
látszik a mókuskerék, amelyben

pörögnek.
Az Y generáció tagjai (általában
az 1976 vagy 1982 után születettek) számára a számítógépes világ
és az internet olyan természetes,
mint a lélegzetvétel. Nagyon sokat
tudnak a digitális világról, számukra elsőrendű fontosságú a siker, a
karrier és a pénz, mert tudják, hogy
a fogyasztói társadalomban csak
ez visz előre. Látták a szüleik életét, amely valóban mókuskerék volt.
Annak ellenére, hogy keménynek
és határozottnak kell lenniük, vágynak biztonságot adó érzelmekre,
így megteremtik a csoporthoz tartozás illúzióját, amely a közösségi
élményt adja. Ezt pedig a közösségi
portálokon, blogokon, a stratégiai
és egyéb hálózatszervezésen alapuló játékokban találják meg.
Az X generáció gyermekei
általában a Z generáció tagjai. Ők olyan világban élnek,
amilyet a felnőttek hoztak létre, és állandóan fejlesztenek.
A Z generáció első hulláma az
1995-2000 között születettek, ott
voltak a digitális korszak kezdetén,
amikor elkezdődött a fokozott internet- és közösségi oldal használat.
Ezért nagyon értenek a techniká-
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hoz, rugalmasabbak. A második
hullám (2005-2010 közöttiek) már
beleszületett a digitális világba,
ahol a közösségi oldalakon jelen
kell lenni, az érintőképernyők és az
„akkor, amikor akarom” típusú szórakozás a normális. E generáció
globálisan kapcsolódik, a magá-

nélet teljesen mást jelent számukra, mint az X generációnak. Személyes dolgaikat mindig közszemlére teszik.
Az α (alfa) generáció a most születő vagy kisgyermek- , csecsemőkorban lévők. Ők lesznek az első
valóban 21. századi generáció, még

gyermeksarok / Ép testben ...

képzettebbek és materialistábbak
lesznek, mint a Z generáció. már
nem fogják ismerni az olyan adathordozókat, mint kazetta, floppy, a
VHS, és el sem tudják képzelni az
internet nélküli világot…
Szakirodalom: Tari Annamária:
Z generáció

Április 7 – az egészség világnapja
Dr. Kelemen Madarász Enikő
			
családorvos

A világnap létrehozója a WHO
(World Health Organization –
Egészségügy
Világszervezet),
melynek célja a nemzetközi
egészségügyi munka irányítása
és összehangolása, ezen túl pedig a környezetvédelem. A szervezet központja a svájci Genfben található, ahol 1947. április
7-én lépett életbe alapokmánya,
az ENSZ ezen a napon alapította
meg az Egészségügyi Világszervezetet. Ennek a tiszteletére tartják április 7-én az egészségügyi
világnapot, mely alkalmával a
szervezet vezetői minden évben
új programot tűznek ki maguk elé,
és egész évben annak megvalósításán fáradoznak.
A WHO irányító testülete a 193
tagállamból álló közgyűlés, amely
minden évben ülésezik. Döntéseit és
politikáját a Végrehajtó Testület valósítja meg, amely kormányok által kinevezett 32 egészségügyi szakemberből áll, és amely évente kétszer
ülésezik.
A WHO az egészséget „a teljes testi, lelki és szociális jólét állapotaként”
fogalmazta meg. Az egészségügyi
világnap fő céljának azt tartja, hogy
felhívja a világ figyelmét az egészséghez kapcsolódó világméretű
problémákra. Funkcióit tekintve fontosnak tartja, hogy irányt mutasson
az egészségügyben, együttműköd-

jön a kormányokkal az egészségügyet érintő tervek előkészítésében,
ezek irányításában és értékelésében, továbbá lényegesnek tartja az
újabb egészségügyi technológiák,
információk és szabványok fejlesztését, átadását.
A szervezet kiterjedt rendszerére
támaszkodva segítséget tud nyújtani a kutató tevékenységeknek,
különös figyelmet szentelve a világ
nagy járványaira, fertőző betegségeire, a rák és az AIDS problémáira és a gyermekbetegségekre, ezenfelül lényegesnek tartja,
hogy a kormányok fokozottabban
készüljenek az adott egészségügyi
krízisek létrejötte előtt.
2007-ben lépett hatályba egy átdolgozott nemzetközi egészségügyi
szabályrendszer, amely elősegíti a
vészhelyzetek esetén kialakuló helyzetek kezelését nemzeti és nemzetközi szinten is. Sajnos, tény, hogy
még a leggazdagabb országok is
gondban vannak egy világméretű
járvány kialakulása esetén, mint például a madárinflueza, humanitárius
katasztrófák, vagy a klímaváltozásból fakadó egészségügyi kockázatok esetén.
Ebben az évben a világnap középpontjában a cukorbetegség
(diabetes mellitus) áll. A WHO
adatai szerint 2012-ben a cukorbetegség a mintegy 1,5 millió ember halálát okozta közvetlenül és
az
előrejelzések szerint a cukorbetegség lesz a 7. leggyako-

ribb halálok 2030-ra. 2008-ban a
becslések szerint 347 millió fő volt
a cukorbetegek száma a világon.
A cukorbetegség egy krónikus betegség, mely a hasnyálmirigy elégtelen inzulintermelése és a szervezet nem elég hatékony inzulin-felhasználási problémájára vezethető
vissza. Az inzulin tulajdonképpen
egy hormon, amely szabályozza a
vércukorszintet. Inzulin hiányában a
cukor nem tud bejutni a sejtekbe. Így
állhat elő az a helyzet, hogy a szervezet sejtjei „éheznek”, miközben a
vércukor szintje kóros, akár életveszélyes mértékben megemelkedik.
Két fő formája az I-es és II-es típusú
cukorbetegség. Az I-es típusban
jellemzően nincs saját inzulin, így
az inzulin injekció formában történő
bevitele a szervezetbe életfontosságú. A II-es típusú cukorbetegség
az esetek mintegy 90%-át teszik
ki. Ebben az esetben van saját
inzulintermelése a szervezetnek,
de vagy nem elég mennyiségben,
vagy a szervezet sejtjei nem
képesek megfelelően felhasználni.
A II-es típusú cukorbetegség
általában a túlsúlyos és ülő
foglalkozást végzők között fordul
elő leggyakrabban. Idővel a magas
vércukorszint súlyosan veszélyeztet
minden nagyobb szervrendszert a
szervezetben, ami szívinfarktushoz,
agyvérzéshez, idegkárosodáshoz,
veseelégtelenséghez, vaksághoz,
impotenciához és amputációkhoz
vezethet.
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„After school” program,
avagy legyen élmény a tanulás
Bizonyára a szülők kaptak egy
olyan értesítőt, ahol a Somfa egyesület a „délutáni iskola” programját ismertette. Ez ügyben szerettem volna több információt megosztani a Barázda olvasóival, így
hát elbeszélgettem Sólyom Annamáriával és Csíki Kingával, a Somfa egyesület szakképzett tagjaival.
Meséljetek egy kicsit erről a délutáni foglalkozásról, honnan jött az ötlet?
A Bóbita egyesületnél tanultam
Kézdivásárhelyen az élménypedagógiát az egyetemi éveim alatt, (mese-terápia, művészet-terápia), nyáron
pedig élménytáborokat vezettünk kb
120 gyermekkel, voltam Waldorf képzésen is, és mindezek a feladatok úgy
elmélyültek. Szerettünk volna gyerekekkel foglalkozni, de nem igazán az
iskola keretein belül, így született meg
az ’’after school” ötlete, vagyis az „iskola utáni iskola”.- meséli Annamária.
Tevékenységünk során játékos
módszerekkel szeretnénk hatékonyabbá tenni az iskolai tanulást, teljesítménynyújtást. A program élménypedagógiai módszereket tartalmaz,
amelynek alapja a tapasztalati tanulás. Nem kész dolgokat kap a gyerek,
hanem maga jön rá a megoldásra
a gyakorlat során. Ezáltal fejlődik a
problémamegoldó készsége és a játék által megtanulja helyesen kezelni
a konfliktusokat is. Ezeken a foglalkozásokon az élményekre alapozunk,
mert minden információ hatékonyabban mélyül el, ha élménnyel köthető

össze.
Egy ilyen órán én is jelen voltam és
azt tapasztaltam, hogy a gyerekek
nagyon jól szórakoznak, felszabadultan, jókedvvel meséltek.
Minden tevékenység struktúrája
úgy zajlik, hogy: hangulatkeltés, energizáló játékok, koncentrációs játékok,
problematizálás, megbeszélés, lezáró játékok, kiértékelés, visszajelzések. Minden alkalommal azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek kalandokkal, kihívásokkal találkozzanak és
közben mindez szórakoztató legyen
és maradandó élményt bíztosítson.
Valószínüleg rengeteg kellékre is
szükségetek van.
Igen, így született meg a Somfa
egyesület is, hiszen így pályázhattunk például a Megyei Tanácsnál a
játékokhoz szükséges eszközök vásárlására: élménypedagógiai ejtőernyő, színes labdák, babzsákok, hangszerek, szivacsrudak stb. de vannak
ritmusbotjaink, métres mogyorófabotok, amivel a gyerekek úgyanúgy tudnak játszani.
Beszéltél a táborokról, szeretnétek
táborokat is szervezni a nyári vakációban?
A célunk mindenképp ez lenne,
személyiségfejlesztő táborokat szeretnénk szervezni a közeljövőben és
egy ifjúsági házat is szeretnénk kialakítani, ahol óvódás kortól a tinédzser
korig minden korosztályt foglalkoztatni tudnánk a hét minden napján.
Ehhez keressük a megfelelő termet,

hiszen egyelőre az osztálytermekben, kultúrban tudjuk biztosítani a
megfelelő teret. Nyáron is szeretnénk
mindenképp folytatni a munkánkat.
Az újfalvi búcsú gyerekprogramját
is ránk bízták és el is vállaltuk. Rengeteg érdekes játékkal készülünk
rá, amiket természetesen még nem
szeretnénk elárulni, de mindenképp
nagyon izgalmas lesz, kicsik és nagyobb gyerekek számára is.
Mindenképp nagyon jó az elképzelés, én nagyon jó ötletnek tartom,
hogy megpróbáljátok a gyerekeket és
a fiatalokat egy közösségé összekovácsolni.
Igen, hát rengeteg ötletünk és tervünk van, amelyek csak akkor valósulhatnak meg, ha igény van rá. A
csapatépítő játékokat már elkezdtük,
hogy lássuk, mennyire összeszokott
és egymásra hangolt a közösség,
majd a csoportok szintjének megfelelően tovább tervezzük a foglalkozásokat. Habár a program koncentrikusan bővül, minden tevékenység
egymásra épül, továbbá is bármikor
bekapcsolódhatnak újabb gyerekek,
mindössze annyit kell tenniük, hogy
jelzik a pedagógusnak, hogy ők is bekapcsolódnának a tevékenységekbe.
Hát, én kívánok nektek sok sikert
a továbbiakban és hogy mindaz amit
elképzeltetek, a közösségépítés, meg
is valósuljon a jövőben.
Köszönjük. Reméljük, hogy a közös
élmény, a játék öröme sok gyereket
vonz majd.

Mezőgazdasági támogatások
Dr. Horváth Nina állatorvos

Április 8-ra ígérték az illetékesek
a 2015. évre szóló mezőgazdasági
támogatások kifizetésének elkezdését. A legelső megye, ahová a
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kiutalások elkezdődnek, Prahova megye, és országos szinten
458000 jogosult személynek a
számlájára jön be pénz az első napon. Ugyanakkor tudni kell, hogy
az első kifizetések az alaptámoga-

tások lesznek, majd valamikor a
hónap vége felé elkezdik kiutalni
a kiegészítő összegeket, mint például a hegyvidéki „ráadást”.
Miközben az illetékesek mindig
euróban adják meg az összege-
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ket, tudni kell, hogy a pénzt lejben utalják a számlákra, mégpedig a 2015. szeptember 30-án érvényes árfolyam szerint,
melyet a Központi Európai Bank szabott
meg, ennek értéke 4,4176 lej/euró.
1. Az terület alap támogatás (SAPS) –
79,7392 euró/ha, vagyis 352,2558 lej/ha
2. Terület nagyságától függő támogatás:
a • 1 – 5 ha között 5,00 euró/ha, vagyis
22.088 lej/ha
b • 5 ha és 30 ha között 51,0789 euró/ha,
vagyis 225,6461 lej/ha
3. Fiatal gazdáknak járó támogatás
19,9348 euró/ha, vagyis 88,0639 lej/ha
4. ANT 1 – Átmeneti állami támogatás
szántó területekre - 19,1942 euró/ha, vagyis
84,7922 lej/ha.
5. A későbbiekben kifizetendő „zöldesítés támogatás” 59,1277 euró/ha, vagyis
261,2025 lej/ha.
Példák arról, hogyan számolják ki az
összegeket:
a) Az első 5 hektárra – 1. SAPS+ 4. ANT
+ 2.a = 103,9334 euró/ha vagyis 459,1361
lej/ha
b) Fiatal gazdák esetében 1. SAPS + 4.
ANT + 2.a + 3. = 123,8682 euró/ha, vagyis
547,2001 lej/ha
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c) 5 és 30 hektárra – 1. SAPS + 4. ANT
+ 2.b = 150,0123 euró/ha, vagyis 662,6943
lej/ha
d) 5 és 30 hektárra fiatal gazdák esetében 1. SAPS + 4. ANT + 2b + 3. = 169,9471
euró/ha, vagyis 750,7583 lej/ha
e) 30 hektár fölött – 1. SAPS + 4. ANT =
98,9334 euró/ha, vagyis 437,0481 lej/ha
f) 30 hektár fölött fiatal gazdák esetében
1. SAPS + 4. ANT + 3. = 118,8682 euró/ha,
vagyis 525,1121 lej/ha.
A támogatások összértéke 1,235 miliárd
euró, amiből 1,107 milliárd eurót az uniós
alapból fizetnek, 127,95 millió eurót pedig az
állami költségvetésből.
Nem csak a növénytermesztésben vannak megkésve a támogatásfizetések, az
állatokra járó tamogatásokra majd csak
május 25. után lehet számítani. Állítólag a
létszámtámogatás mellé beígért 250 euró/
tejelő szarvasmarha és 300 euró/húsmarha teljes értékben lesz átutalva, ugyanis
kevesebb állatra kértek támogatást, mint
amennyit előirányoztak eredetileg. A juhtenyésztők is számolhatnak átlag 16 euró/állat
össztámogatással.
Forrás: http://madr.ro/, www.agroinfo.ro,
www.agrointel.ro

Tavasz a kertben
Gál Katalin

Íme, itt az újjászületés időszaka. A kertben
rengeteg a tennivaló, veteményezés, virágültetés, gyümölcsfák, sövények gondozása.
Mit, hogyan, mikor? Több kérdés is felmerül
ilyenkor bennünk. Ferencz Lehel kertészmérnökkel beszélgettem.
– Itt a tavasz. Nem a „régi”, ahogyan
emlékszünk rá, hiszen azt tapasztaljuk,
hogy vidékünk éghajlata változóban van.
Alkalmazkodnunk kell e folyamathoz,
mint háztáji laikus kertészek, vagy ragaszkodnunk kell a megszokott, bevált,
nagyszüleinktől tanult megoldásokhoz?
– Valóban változó az időjárás, sokat alakult
ez a vidék az elmúlt öt évben, ami a kertészkedést illeti, próbáljuk feszegetni határainkat,
kisebb-nagyobb sikerrel. Én azt javasolnám,

hogy 90 % -ban próbáljunk a megszokott,
bevált módszerek és hagyományok alapján
kertészkedni, de adjunk helyet kertünkben
egy kis kísérletezésnek is. A kertészet nem
a tudományról, hanem az életről kell hogy
szóljon, ezért figyeljünk a környezetünkre,
vele egyensúlyban, harmóniában próbáljunk
meg termeszteni. Figyeljünk a külső jelekre,
behatásokra, és ezeket próbáljuk meg alternatív módon orvosolni, és ne azonnal különböző vegyszerekhez nyúlni. A vetés, ültetés
idejének a megválasztására a legbiztosabb
segítség a kertészeti holdnaptár, amellyel
jómagam is számos sikert értem el. Ha lehetséges, holdtöltére időzítsük a veteményezést, és figyeljünk oda a vetésváltásra és
növénytársításra. A növénytársítás és vetésváltás alkalmazása hozzásegít bennünket
ahhoz, hogy növényállományunk egészséges maradjon, és a teljes vegetációs idő-
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szakban ellássa családunkat friss
terménnyel. A vetésváltás tervezésekor a növények egymásutániságát,
a növények tudatos társításakor pedig az egymásmellettiségüket tartjuk
szem előtt. Régi megfigyelés, hogy
a növényfajok többsége korántsem
„közömbös egymás iránt”, rokon- és
ellenszenvek alakulnak ki közöttük.
Az egyik növény kiválóan előkészíti a
talajt a másik számára, egy harmadik
elriasztja a negyedik kártevőjét, míg
az ötödik mellett a hatodik alig növekszik, nem virágzik, nem hoz termést.
Ha ezekre a kapcsolatokra tekintettel
vagyunk, sok nehézségtől kímélhetjük meg magunkat, és eredményesebb lesz a kertészkedésünk is.
– Milyen gyümölcsfákat ültessünk? Óriási a választék a piacon,
az alföldi fajtáktól az őshonos
gyümölcsfákig
minden
megtalálható. Ön mit javasol e tekintetben?
– A gyümölcsfák ültetésével kapcsolatban inkább a
hagyományos fajtákat és a
megszokott fajokat javasolnám. Lehet nyugodtan almát, körtét, szilvát, meggyet,
ritkábban cseresznyét ültetni, mivel ezen növények viszonylag nagyobb szaktudás
nélkül termeszthetők. A fajták
esetében nagy a kínálat, vannak esetek, amikor a piac azzal szolgál, amit
mi kérünk, majd termőkorban lesz a
kudarc. Amennyiben piacról vásárolunk, mindig azt ajánlom, hogy nézzük végig a kínálatot és olyan fajtát
válasszunk, amit biztosan ismerünk.
A körtefák esetében ezen a vidéken
nagyon sok a tűzelhalás, ezért olyan
fajtákat próbáljunk meg választani,
amelyek nem érzékenyek erre a betegségre, pl: Clapp kedveltje, Alexander Lucas, Stössel tábornok. Ami a
szilvát illeti, mindenki a Beszterceit
szeretné termeszteni, azonban ennek a fajtának nem mindig kielégítő a
gyümölcsérlelése, szívesebben ajánlanám az Altán ringlót, a Stanley vagy
Bluefre fajtákat.
– Ha már megvan a kis gyümölcsfacsemeténk, hogyan ültes-
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sük el szakszerűen?
– A faültetés a gödör kiásásával
kezdődik, amely 60 cm mélyen kell
hogy legyen. A gödör aljára érett
szerves trágya kerül, erre termőföldet teszünk, hogy a gyökér közvetlenül ne érintkezzen a trágyával, mert
megégetheti. Ide helyezzük bele
egyenesen a csemetét, jól megtömörítve a talajt körülötte, hogy a gyökerek körül ne alakuljon ki légbuborék. Ajánlatos a fák gyökereinek vis�szametszése, mivel ezzel serkentjük
a gyökeresedést. A gyümölcsfák
ültetésének fő szabálya, hogy az oltási pont ne kerüljön be a földbe, tehát föld felszíne fölött legyen 3-4 cm
magasan. Amennyiben már elültettük, akkor eltávolítjuk a gyümölcsfa
tövéről a földet, kitányérozzuk. Ültetés után tíz liter vízzel beöntözzük a

csemeténket.
– Többen panaszkodnak, hogy
a körtefák rendre elpusztulnak.
Eddigi munkája során Ön tapasztalt ilyet, vagy csak egyszerűen
arról van szó, hogy kiöregedtek e
fák? Ha valóban így van, mit lehet
tenni, hogy megakadályozzuk e
fák megsemmisülését?
A tűzelhalás, mint már említettem
sok gondot okoz ezen a vidéken. Ez
egy nagyon fertőző baktérium, nagyon sok körtefa kipusztult. A fertőzés elkerülése érdekében javaslom
a megfelelő tápanyagutánpótlást. Az
ültetést követően 3 évente javasolt a
szerves trágya kijuttatása a fáinkra. A
kijuttatásnál nagyon lényeges a korona átmérőjének a nyomonkövetése,
vagyis amilyen széles a korona, olyan
szélességben juttatjuk ki a szerves

trágyát vagy a vízben oldott szerves
trágya- levet.
– Az évi átlaghőmérséklet emelkedésével egyre többen próbálkoznak a szőlő termesztésével. Mi
a véleménye, át kell „nyergelnünk”
a szőlőre, barackra?
– Sok a próbálkozás a szőlő esetében is, Gyergyó nem lesz bortermő
vidék, de csemegézésre, verőfényes
oldalon lehet próbálkozni a termesztésével. Habár az évi átlaghőmérséklet növekszik, mindenképp figyelembe kell venni, hogy vannak korai
és késői fagyok, amelyek károsítják
úgy a szőlőt, mint a barackot. Néhány
tő elültetésével próbálkozhatunk, de
ahhoz, hogy minőségi terméshez jussunk, nagy figyelemre és szaktudásra van szükség.
– A helyi, értékes gyümölcsfák
megmentését célzó programban Ön sok kertet bejárt, sok
helyen szakszerűen megmetszette e fákat. Talált őshonos
gyümölcsfákat? Melyek ezek?
Milyen észrevételekkel, javaslatokkal szolgálna a gazdáknak?
– Valóban nagyon sok, szép,
hagyományos fajta gyümölcsfa
van ezen a vidéken pl: Aranypárnen, Zergő Páris, Sikulai székely,
Ponyik, Batul, Sóvári, Tányéralma
és még sorolhatnám. Sokat felfedeztünk és még sok vár térképezésre, hiszen rengeteg van még szerencsére
ezen a vidéken.
Szép, termetes példányokkal találkoztam. Mindenképp azt javasolnám, hogy ha csak egy mód van rá,
őrizzük meg ezeket a fajtákat. Ne
cseréljük le új fajtákra, próbáljunk
tápanyagot kijuttatni, metszeni, gondozni, illetve fiatal, vad csemetéket
beszerezni és azokra leszaporítani.
Ezek a fajták több évtizede községünk ékességei, melyek hozzászoktak az itteni „zord” időjáráshoz, és
a betegségeket is jobban elviselik,
mint az újonnan kinemesített fajták.
– Erősek, ellenállóak, hosszú életűek, s nehéz időkben sokszor kisegítették az embereket.
– Köszönöm a beszélgetést!

