
Az elmúlt európai uniós támogatási időszak megvalósításait ismertették Csíkszeredában április 24-én. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanác-
sának elnöke szerint a megyei tanács az elsők között van országos szinten a közszférát érintő projektek megvalósításában, ráaadásul a helyi 
tanácsok próbálkozásait is fel tudta karolni szaktanácsadás tekintetében.

Gondolatok 
választás előtt
Mi az élet értelme? Mi a szolgálat? Miért vagyunk a vilá-
gon?
Húsvéti időben ezek a gondolatok jártak legtöbbet az 
eszemben, foglalkoztattak leginkább, mert a közösséget 
szolgálni, a közösséggel együtt élni, úgy érzem, társadalmi 
életünk legfontosabb szerepvállalása.
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az 
emberek ügye felé fordulunk… Ember vagy, tehát ember 
módra és az emberek között kell élned. Ember módra élsz, 
ha igazságosan élsz... Ha megkísérelsz – feltűnés és hiú 
szerep nélkül – segíteni az embereknek… Ennyi az élet ér-
téke” – írta Márai Sándor.
Szolgálni nap mint nap olyan feladatot jelent, amit min-
denki igyekszik kikerülni, tehát ezért kell fölvállalni áldoza-
tok árán is, mert öröm jónak és egészségesnek lenni, ám 
még nagyobb öröm szolgálni tudni.
Nemhiába foglalkoztattak ezek a kérdések mostanában, 
mivel nagyon sokféle hatás ért az utóbbi időben. Mivel 
választási év is van, azt érzékelem, hogy túl korán elkez-
dődtek a választási csatározások, a hirtelen tenni akarók 
harsonája felerősödött.  Egyre jobban tudatosult bennem, 
hogy én nem a választásokra készülve szeretnék kampá-
nyolni, hanem az elkezdett munkát szeretném folytatni, 
melynek gyümölcse most van kibontakozóban. Talán a 
sok munkának és az irányomba érkező negatívumok-
nak, melyek érzékenyen érintettek, tudható be, hogy a 
jelölés benyújtásának határideje előtt egypár nappal be-
jelentettem a hivatalban, hogy én nem akarok minden-
áron polgármester lenni, és visszavonom a jelölésemet. A 
gyertya hasonlata jutott eszembe, mely másoknak világít, 
és önmagát emészti fel! Úgy gondoltam, hogy ezzel kivé-
dem a közösségen belüli megosztottságot. Ez indította el 
a lavinát! Már a bejelentés pillanatában kértek, ne hozzak 
hirtelen döntést, vonuljak el pihenni, és gondoljam át az 
eddigi életutamat.
Jó volt elhúzódni a hegyekbe, a természetbe, és rádöbben-
ni, hogy a természetben mindenben a szolgálat vágya él. 
Jó volt ez a felismerés, és megerősített a szolgálat folytatá-
sában az a sok-sok megkeresés, telefonhívás és üzenet is a 
közösség részéről, hogy a munkát folytatnom kell.
A szolgálat önként való alárendelődés valakinek vagy 
valaminek a közös cél érdekében. E közös cél elérése és a 
bátorító szavak adtak erőt a munka folytatására, mivel a 
biztatás kötelez. Egy kedves jó baráttól kapott idézet sokat 
mond számomra: „Nem kevés bátorság kell hozzá, hogy 
szembeszálljunk az ellenségeinkkel (ellenfeleinkkel), de 
ahhoz sem kell kevesebb, hogy a sarkunkra álljunk a ba-
rátainkkal szemben.”
Adjon az Isten erőt mindnyájunknak a közös szolgálatra, a 
közös munka elvégzésére!

Ferencz Csaba polgármester
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Húsvét vasárnapján, 
az ősi népi szoká-
sokhoz híven, idén is 
elmaradhatatlan volt 
a határkerülés. Nép-
viseletbe és huszár-
öltözetbe gyülekez-
tek a csomortániak 
és a csobotfalviak a 
csomortáni templom 
előtt. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére is el-
indult a menet, hogy 
körbejárja határainkat. 
Isten segedelmével a 
békés védelmet kérték 
területeinkre és termé-
seinkre. A határokat 
körbejárva a végső 
állomás a csobotfalvi 
Ádám és Éva dombja, 

ahol Petres Zoli bácsi 
minden évben elvégzi 
a határkerülési szertar-
tást, ezt követően pe-
dig a hívek szentmisén 
vesznek részt.
Azért is olyan szép ez a 
nem mindennapi szo-
kás és egyben ünnep, 
mivel a csomortániak 
és a csobotfalviak 
együttesen járják vé-
gig a határokat Má-
ria-, valamint húsvéti 
feltámadási énekeket 
énekelve, szimbolizál-
va azt, hogy egy egy-
házközség és közösség 
vagyunk.

Boros Tünde
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Április 22-e, a Föld napja kiváló 
alkalom arra, hogy megismer-
jük szerepünket bolygónk jövő-
jét és a fenntartható életmódot 
illetően. 

Környezetünk iránti sze-
retetünk sokféleképpen 
nyilvánulhat meg. Akár 

úgy, hogy elhagyjuk a tömegköz-
lekedést, és kerékpárral vagy gya-
log járunk, ha tehetjük. Akár úgy, 
hogy szelektíven gyűjtjük a szeme-
tet, a veszélyes hulladékot pedig 
a külön kijelölt helyekre visszük 
el. Mint az élet minden területén, 
környezetünk védelme érdekében 
is érdemes megkeresni a számunk-
ra megfelelő formát, mellyel hoz-
zájárulhatunk bolygónk jövőjéhez.
Mit tehetünk a konyhában? Egy 
háztartás bizony nagy mennyisé-
gű hulladékot termelhet, ha nem 
figyelünk kellőképpen erre. Ke-
vesen gondolnak bele, hogy az 
egészségtudatos táplálkozás egy-
ben környezettudatosnak is nevez-
hető, hisz a legnagyobb mértékben 
igyekszik segíteni a fenntartha-
tóság elveit. Hogy mik lennének 
ezek?
– A helyi termelőktől vásárolt 
alapanyagok biztos, hogy mindig 
frissek, érettek, hisz nem messzi 
földekről szállították, még éretlen 
állapotban, és nem is kellett oly 
sok üzemanyagot elhasználni hoz-
zá. Ezáltal természetesen az ára 
is olcsóbb lehet, hisz a külföldről 

szerzett alapanyagoknál sem fel-
tétlenül a minőséget fizetjük meg, 
sokkal inkább a borsos szállítási 
költségeket.
– A biotermékek előállításához 
nem használnak vegyszereket, 
amelyek szennyeznék földünket, 
és méreganyagokkal látnák el szer-
vezetünket.
– A szezonális zöldségek és gyü-
mölcsök használata legalább olyan 
fontos egészségünk és környeze-
tünk védelme érdekében is, hisz 
ételeinkhez mindig friss és táp-

anyagban gazdag alapanyagot biz-
tosítanak.
– Bár a mai modern hulladékkeze-
lésnek köszönhetően a műanyagot 

újra hasznosítani tudják, mégis 
érdemes szert tenni vízszűrő be-
rendezésre. Részesítsük azokat a 
készülékeket előnyben, melyek el-
sősorban a nehézfémektől, a vegy-

szerektől és a hormonális hulladé-
koktól mentesítik a vizet!
– Vásárláskor részesítsük előnyben 
a környezetbarát és kevés csoma-
golóanyagba burkolt termékeket! 
A pénztárnál ne kérjünk feleslege-
sen zacskókat, csak annyit, ameny-
nyire biztosan szükségünk van.
– Folyó vízben való mosogatáskor 
rengeteg felesleges víz folyik el. A 
mai modern energiatakarékos mo-
sogatógépek – a mosogatások szá-
mát összeadva – sokkal kevesebb 
vizet használnak el, arról nem be-

szélve, hogy a háziasszonynak is 
sok időt takarítanak meg.
– A fedő nélkül való főzés nem-
csak sok energiát használ, de az 
ételek is hosszabb ideig főnek. A 
fedő alatt párolt ételek sokkal fi-
nomabbak, hisz a bennük lévő 
ízanyag és így a tápérték egy része 
is koncentrálódik.
– Az energiatakarékos konyhai és 
háztartási gépek használata leg-
alább olyan fontos, főként azon 
készülékek esetében, melyek állan-
dóan készenlétben állnak. Az izzó-
kat is cseréljük le energiatakarékos 
változatukra, a különbséget a vil-
lanyszámlán is látni fogjuk majd.
– Tisztításra és tisztálkodásra 
használjunk környezetbarát ter-
mékeket! Ma már igen széles vá-
lasztékban kaphatók, éppen ezért 
árban is könnyedén megtaláljuk 
a számunkra leginkább elfogad-
hatót. De a vásárláskor járjunk el 
óvatosan, és csakis azt a terméket 
vegyük meg, mely hivatalos tanú-
sítvánnyal rendelkezik környe-
zetbarát jellegét illetően. Ezek az 
információk ma már a csomagolá-
sok kötelező részét alkotják.
És ha áttérünk egy kicsit a piszkos 
anyagiakra is, akkor sem kell meg-
ijednünk. Bár az átalakítással járó 
költségek az elején magasabbak 
lesznek, az általuk történő meg-
takarítások akár már pár hónapon 
belül érzékelhetővé válnak.

Forrás: internet

A takarékos égőkkel és az elektronikus eszközök kikapcsolásával akár harminc százalékkal is lehet csökkenteni a villanyszámlát

A pénztárnál ne kérjünk 
fölöslegesen zacskókat

Önfeledten ült a konyhaszéken, s ilyenkor 
el is eresztette egy kicsit magát. Háta gör-
nyedtnek látszott, és a kora esti szürkület 
ellenfényében, a sötétedő konyhában, haja 
csapzottnak, ápolatlannak tűnt. Olyan el-
esettnek látszott, mint akinek egész éle-
tében csak a gond és a bú jutott. Évekkel 
ezelőtt soha nem engedte volna ezt meg 
magának. Aggályosan vigyázott megjelené-
sére, ruhájára, hajviseletére, teste tartására.
Már lánykorában nagyvárosba került, ami 
sokat változtatott külsején-belsején egy-
aránt. Származását, otthon maradt rokonait 
soha nem felejtette, nem nézte le őket, egy 
szóval vagy tekintettel sem éreztette, hogy ő 
már előkelőbb körök mozgásához szokott, 
mégis érezni lehetett még a pillantásán is azt 
az arisztokratikus villanást, ami valamikor őt 
is, az egyszerű székely faluból elszármazott 
kislányt, sorozatban érkező apró villámüté-
sekként alakította új környezete képére és 
hasonlatosságára. Ekkortól kezdve lehetett 
bármilyen közvetlen, az otthon maradottak 
mégis inkább a „szerencsés kiszakadtat” lát-
ták, csodálták és sokszor irigyelték is benne, 
akinek más gondja akadhatott egy szekér-
derékkal is, de filléres már egyáltalán nem. 
Férje is megbecsült, jól kereső mester volt, 
aki több alkalommal is keményebb pénz-
zel rendelkező országokban dolgozhatott 
nem itthoni fizetésért, és ő maga is olyan 
régi nemesi családokhoz volt bejáratos, akik 
tekintélyüket és határon túli kapcsolataikat 
a „nemesellenes rendszerben” is sértetlenül 
megőrizhették. Itt szedte magára az előke-
lőség minden tudományát. Ez aztán önkén-
telenül is arra kötelezte, hogy ettől a képtől 
a gyanú legparányibb piszkát is távol tartsa. 
Amikor pedig otthon, szülőfalujában tar-

tózkodott, mindenáron bizonyítani akarta, 
hogy ő még mindig a régi, használta még az 
otthoni szófordulatokat, de előszeretettel 
vegyített közéjük érthetetlen idegen szava-
kat is, mintha a kifejezhetetlen gondolat és 
nyelvi bőség zavarával kellene minduntalan 
küzdenie, mióta új otthona is van. 

Az évtizedek pedig lankadhatatlan türelem-
mel vésték megjelenésébe ezeket a jegyeket. 
Otthon maradt rokonai sem foglalkoztak 
már a fáradságos megkülönböztetéssel, 
hogy mi az igazi, és mi a távolság pora. Jobb 
volt nekik is talán, ha ezt tényleg csak por-
ként kezelték, ami könnyedén letörülhető, 
és nem figyeltek, vagy nem is akarták észre-
venni, hogy ez a távolság pora már egy-egy 
helyen erőst rákövült a lélekre is. E kőpán-
célt olykor önkéntelen maga mögé eresztet-
te, mint vándor a súlyos batyut, hogy meg-
szusszanjon magába roskadt lelke, ha egy 
kicsit is zavartalanul gondolataival marad-
hatott, és ezt a kőpáncélt öltötte bámulatos 
gyorsasággal magára, ha gondolatai-gondjai 
bokrából kiröppentették. Pedig látszott raj-
ta, hogy már nem röpül, csak vergődik.
Ahogyan ott ült most is a szürkületben, háta 

még erősebben meggörnyedt, tekintete 
mintha a konyhaszekrény talpán szemlélné 
a megfoghatatlan végtelent. Röpdöshetett 
feje fölött a kedélyes társalgás. Társasága 
és ő maga sem vette észre, hogy abban a 
pillanatban hiányzott minden segédeszköz, 
ami tekintélyt és tartást kölcsönöz. A rára-
kódott páncél nem adott, az elhagyott-elve-
szített eredetiség pedig már nem adhatott 
tartást. Abban a pillanatban védtelen volt, 
és kiszolgáltatott.
Aztán lehet, hogy éppen a szürkület rebben-
tette fel pillanatnyi öntudatlanságából. Sze-
delőzködni kezdett, hogy még az este előtt 
hazaérjen. Itthon tartózkodása alatt ugyan-
is szinte többet volt unokatestvérénél, mint 
az itthoni otthon, a szülői ház helyén, még 
férje életében épült új, gazdagon felszerelt 
házban. Unokanővérétől nemcsak a jobb 
módúnak kijáró tiszteletben részesült, ha-
nem elsősorban rengeteg segítségben a ház 
körül, amit ennek gyermekei önzetlenül vé-
geztek az idegenbe szakadt, de az itthonhoz 
is tíz körömmel ragaszkodó nagynéninek. 
Minden látható és láthatatlan, földrajzi és 
megfogalmazhatatlan, talán a nagyváros 
biztosította anyagi státussal magyarázható 
lelki távolság ellenére is, egy nagycsalád-
nak tudták magukat. A szerényebb adott-
ságokkal bíró itthoniak egyszer kölcsönt is 
kértek, amivel egyet lépni tudtak. Ez akkor 
nagyon jól jött. Meg is adták becsülettel, 

még a kiszabott határidő előtt. A törlesz-
téskor nem kellett kamatot fizetniük, azt 
az ilyen apró segítségekben, már a kölcsön 
megadása előtt busásan törlesztették, de ezt 
ők a világért sem számították volna fel az 
adósság ráadásaként. Csupáncsak hálásak, 
de ha nem is kellene annak lenniük, akkor is 
tennék, amit a szükség megkíván, és idejük 
megenged. A nagynéni ezt nemcsak szíve-
sen elfogadta, hanem sikerült mindig úgy 
kifejeznie magát, hogy volna ismét valami 
tennivaló, amit örömmel fogadna. Nap-
számosokat is fogadhatna, megengedhetné 
magának, de azért mégis másabb, ha min-
den a családban marad. Apró figyelmes-
ségekkel ő sem maradt adós, de ezek sem 
mérhetők az elvégzett munkához.

Most is valami ilyesmit rendezett, amikor 
a családi terefere közben, a szürkület éb-
resztőjéig a konyhaszéken felejtette magát. 
Hamar magához tért gondolataiból. Ekkor 
már kezdett ismét a „régi” lenni. Magára 
öltötte finom tapintású téli kabátját, fejébe 
tette a valamikori kiváltságosak vagyont érő 
szőrmekucsmáját. Búcsúzódott, de közben 
a közelebbi tennivalókat osztotta. Úgy kérte 
a segítséget, hogy ne lehessen kitérni előle. 
Amikor kilépett az útra, már egyenes volt 
a háta, csapzott, ápolatlan haját az értékes 
szőrme takarta. Pillanatról pillanatra sötéte-
dett. Már nem az arc vonásai árulkodtak az 
ember kilétéről, mint nappal, hanem a tar-
tása és mozdulatai. Ő maga is meglepődött, 
amikor egy kapuból nevén köszöntötték.

A nagynéni
               TÁRCA        Elekes András

Az otthon maradottak mégis 
inkább a „szerencsés kisza-

kadtat” látták Látszott rajta, hogy már nem 
röpül, csak vergődik

HOGYAN LEHET KÖRNYEZETKÍMÉLŐ A HÁZTARTÁSUNK?

Fenntartható életmód spórolással



kozségi értesítő 3

Mérlegvonásnak és tapasztalati be-
számolónak is lehet nevezni a 
Regionális Operatív Program ke-

retében finanszírozott Hargita megyei pro-
jektekről szóló sajtótájékoztatót, amelyet 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke, Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszere-
da polgármestere, illetve Simion Crețu, a 
Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
igazgatója tartott április 24-én a megyeházán.  
Az elöljárók összefoglalták az elmúlt euró-
pai uniós támogatási időszak megvalósításait 
és levonták a tanulságokat. Elsőként Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester vont mérleget, 
legfontosabbként a Márton Áron Római Ka-
tolikus Gimnázium épületének felújítását je-
lölve meg, illetve az integrált városfejlesztési 
terv megvalósítását, amely által új arcot kap a 
város központja. Hamarosan elkészül az ifjú-
sági központ, továbbá közbeszerzés előtt áll 
a központi park felújítása és egy új bölcsőde 
építése.

– Mi még hisszük, hogy van értelme Székely-
föld turisztikai potenciálja fejlesztésének – 
mondta a polgármester utalva a Hargitafürdő 
könnyebb megközelíthetőségét célul kitűző, 

közbeszerzés előtt álló projektre, és a Köz-
ponti Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 
való együttműködést céltudatos kapcsolat-
ként értékelte.
Hargita Megye Tanácsa idevágó megvalósítá-
sairól Borboly Csaba tanácselnök beszélt. A 
megyei tanácsnak sok projektje van, de több 
is lehetne, ha megfelelő időben, a megfelelő-
en motivált és elégséges számú személyzettel 
lehetett volna dolgozni. Az intézmény azon-
ban még így is az elsők között van országos 
szinten a közszférát érintő projektek megva-
lósításában, ráaadásul a helyi tanácsok pró-
bálkozásait is fel tudta karolni szaktanácsadás 
tekintetében.
– Jóformán csak 2009-től kezdtük el a pro-
jektek megvalósítását alulfizetett és kevés 
személyzettel, ráadásul 2010-ig tartott a tá-
mogatások lehívásának határideje, mégis si-
került felküzdenünk magunkat az élvonalba a 
lehívott összegeket illetően – mondta Borboly 
Csaba.
Szerinte a projektek kivitelezése és elszámolá-
sa során a jövőre nézve fontos tapasztalatokra 
sikerült szert tenni.
– Megtapasztaltuk a tervezés, a lakossággal 
való párbeszéd és a felkészültség fontosságát. 
Ezután arra törekszünk, hogy magunk végez-
zük el a tervezést, mivel a Bukarestben, kellő 
helyismeret hiányában készített tervek nagy 

nehézségeket okoznak a kivitelezés és elszá-
molás során. A lakossággal való egyeztetés 
fontosságának érzékeltetésére a hargitafürdői 
kaszárnya felújítását tudom felhozni. Komoly 
erőfeszítés kellett a tervek menet közben való 
módosításához. Fontos a felkészültség is és a 
megfelelő személyzet is. Ha mindez együtt állt 
volna, bizonyára több projektet valósíthattunk 
volna meg. Szégyenkezésre azonban így sincs 
okunk, mert adott feltételek mellett rengeteg 
pénzt idevonzottunk, és az sem mellékes, 
hogy akkor tudtunk uniós alapokat lehívni és 
munkahelyeket megtartani, teremteni, mikor 
az RMDSZ nem volt kormányon, és a térség 
gazdasági életét ösztönző források megcsap-
pantak. Ugyanakkor sok esetben segíteni tud-
tunk a helyi tanácsoknak is tanácsadás szint-
jén saját projektjeik leadásában – fejtette ki a 
tanácselnök.
A megyei tanács által lehívott uniós alapok 
lélegzetvételhez juttatták a gazdasági válság 
miatt már-már bukás szélén álló vállalatokat. 
Különböző felmérések szerint mintegy 2470 
munkahelyet sikerült biztosítani a megyei ta-
nács által főként közszférát érintő uniós pro-
jektek megvalósítása során.

A sajtótájékoztató végszavában Borboly Csa-
ba előrebocsátotta, hogy a tapasztalatokból 
merítve a megyei tanácsnál már a következő, 
2014-es pályázati időszakra készülnek. Har-
gita Megye Tanácsa saját maga készítteti el a 
terveket a soron következő beruházásokra, és 
idejében előkészíti a dokumentációkat, hogy 
„az ajtóban állva” elsőként nyújthassa be igé-
nyét a lehető legtöbb uniós forrás lehívásáért.
Simion Creu igazgató konkrétumokra épü-
lő partnerségként értékelte a Hargita Megye 
Tanácsával, illetve Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalával való együttműködést. Sikereik a 
fejlesztési ügynökség jó működéseként is ér-
telmezhetők, mondta. 

A megyei kórház járóbeteg rendelőit is a POR révén alakította ki a megyei tanács

Fontos tapasztalatokra is 
sikerült szert tenni

Már a következő pályázati idő-
szakra való felkészülés zajlik

Érzelemközvetítő 
feladatot töltött be

MEGVALÓSÍTOTT UNIÓS PROJEKTEKRŐL ÉS JÖVŐBELI TERVEKRŐL SZÁMOLTAK BE

Összegeztek az elöljárók 

ŐSI NÉPSZOKÁST ELEVENÍTETTÜNK FEL

Tojásra írva vágyainkat
Villáminterjú 
Gegő Hunor 
hatszoros 
országos ifjúsági 
biatlonbajnokkal
Gegő Hunor hatszoros ifjúsági 
biatlonista bajnok további küzdel-
mekre készül. Mint az lapunknak 
adott nyilatkozatából kiderül, a Bal-
kán-bajnoki címre a legbüszkébb.

– Mióta sportolsz Huni?
– Negyedik osztályos koromtól sízek 
edző irányításával.

– Te választottad ezt a sportágat, vagy édesapád 
hatására lettél síző, akiről tudjuk, hogy a mai 
napig sízik és díjakat szerez mint veterán sífutó 
a különféle versenyeken, maratonokon?
– Apuval sokat síztünk kiskoromban is, 
és nagyon tetszett nekem, nem erőltették 
rám ezt a sportágat.

– Mióta vagy az országos válogatott tagja?
– Tavaly tél óta vagyok az ifjúsági válo-
gatott tagja. A versenyek összesített ered-
ményei alapján döntik el, ki kerülhet be a 
válogatottba.

– Kik egyengették kezdettől fogva az utadat? Kik 
a jelenlegi edzőid?
– Borbáth Guszti bácsival kezdtem edze-
ni, majd a későbbi edzőim Gecse Izabella, 
Balázs Zsolt és Márton Simon. Simi bácsi-
val inkább a nyári edzéseken dolgozunk, 
mivel ő általában a téli hónapokban a vá-
logatottal külföldi versenyeken vesz részt 
vagy edz.

– Mesélj az ebben a szezonban elért sikereidről!
– Nagyifjúsági kategóriában a III. Bal-
kán-bajnoki címet szereztem meg idén 
februárban, hat országos első díjat ifjúsági 
kategóriában, egy második díjat, és több-
szörös kupagyőztes is vagyok.

– Melyikre vagy a legbüszkébb?
– A Balkán-bajnokságon elért eredmé-
nyemre.

– Mennyire fontos az életedben a sport?
– Nagyon!

– Milyen célt tűztél ki magad elé? Álmaid, ame-
lyeket meg szeretnél valósítani?
– Minél több olimpián szeretnék részt 
venni – úgy 3-4 beleférne –, s a román 
férfiválogatott állandó, stabil tagja lenni. 
A közeljövőben szeretnék jól szerepelni a 
2013-as ifjúsági olimpián Rozsnyón, ben-
ne lenni a top 10-ben.

– A jövőképedben is szerepel a sport?
– Mindenképpen. Szeretnék edzőként 
dolgozni, ha már lejár a versenyzések ideje.

Zöld Ilona

A tojásírás hagyományos 
technikáját sajátíthatták el 
az érdeklődők a csíkpálfalvi 
kultúrotthonban nagypén-
tek napján. Néhány falubéli 
édesanyával és a Pálfalváért 
Egyesület önkénteseivel 
második alkalommal, igye-
keztünk hagyományt te-
remteni ennek az ősi nép-
szokásnak.

A tojásfestésnek Erdélyben 
nagy hagyománya van, 
temérdek festési és díszí-

tési módozatot ismerhetünk meg, 
melyek az idő teltével sajátos stí-
lusjegyeket öltöttek és hordoz-
nak. Hajdan egyedi jelrendszerei 
által titkosüzenet- és érzelemköz-
vetítő feladatot töltött be, mely 
napjainkra sajnos egyre inkább 
elveszíti jelentőségét, hiszen már 

nem ismerjük az egy-egy minta 
mögött meghúzódó érzelmi köz-
vetítést, üzenetet.

Vannak olyan tájegységek, ahol 
különböző színűre festik a hús-
véti tojásokat, a hozzánk közeli, 
író szokásokkal élő Gyimesekben 
viszont csak a piros színt hasz-
nálják. A piros színnek mágikus 
funkciót tulajdonítanak. Azt tart-
ják, hogy azért piros a hímes tojás, 
mert a Golgotán felállított kereszt 
tövébe helyezett tojásokra Jézus 
Krisztusnak ráfolyt a vére. A má-
gikus piros a vér és a tűz színe, to-
vábbá a megújulás, a szerelem, a 
tavasz, az öröm, a szabadság, a ki-
csírázó élet, s Jézus kiontott vére 
következtében, a feltámadás és 
az örök élet jelképe. A piros szín 
szerencsét hoz, óv a betegségtől 
és a tűztől. A hiedelem szerint a 
nagypénteken főzött és írott tojás 
nem romlik meg.
Rendezvényünk elsődleges célja, 
hogy hagyományt teremtve gyer-
mekeinknek átörökítsük, megta-
nítva ezt a gyönyörű szokást a kö-
zösségünkben élő néhány gyimesi 
„adatközlő nénitől”. Fontosnak 

tartom felsorolni a nevüket, hi-
szen önzetlenül áldozták idejüket 
és tudásukat gyermekeink lelki és 
szellemi táplálékának gazdagításá-
ra. A Jó Isten tartsa meg egész-
ségben Zöld Ilonka nénit, Póra 
Erzsike nénit, László Veronka 
nénit, valamint Júlia óvó nénit, 
hogy az elkövetkező években is 
segítségünkre tudjanak lenni.
A szakmai oktatáson kívül bizto-
sítottuk a kellékeket (kesice, méh-
viasz, tojás), valamint a motívu-
mokat tartalmazó dokumentációs 
anyag állt a gyerekek rendelkezé-
sére, ahonnan inspirálódni tudtak, 
főként a kezdő tojásíróink. A jövő-
ben nagyon szívesen vennénk és 
fogadnánk, ha gyerekeiket szüleik 
is elkísérnék, és közösen sajátíta-
nák el a tojáshímzés fortélyait, hi-
szen sokkal gazdagabban távozná-
nak az együtt megírt tojások adta 
örömmel.
Záró összegzésként ismételten 
megragadom a lehetőséget, hogy 
köszönetemet fejezhessem ki a 
rendezvény támogatóinak és ön-
kéntes segítőinek, hiszen anyagi 
és dologi hozzájárulásuk nélkül 
nehéz lett volna a rendezvény 
körülményeit ilyen színvonalon 
biztosítani.

Székely Ildikó
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Húsvét előtt Mindent a szebb falunkért 
címmel nagytakarítási akciót szer-
veztünk a csomortáni iskolakertben. 
Néhány lelkes fiatal és helybéli segít-
ségével sikerült szebbé és tisztábbá 
varázsolni a falu központját. Ezzel 
egyidejűleg a szalmabálákból készített 
Mikulásunk is átváltozott óriási húsvé-
ti nyuszivá.
Hálás köszönet mindenkinek a részvé-
telért és a segítségért!

Boros Tünde

Mikulásból 
húsvéti nyuszi

A hajdanvolt faluban nemcsak 
azért dolgoztatták a gyerme-
ket, hogy felmentsék a szüleiket, 
hanem hogy maguk is dologra 
szokjanak, hiszen „az után kell 
megéljenek”. A kicsik csak kós-
tolgatták a munkát, ha beleuntak, 
abbahagyhatták, de amint dologra 
valóvá értek, betöltötték a kilence-
dik esztendejüket, komolyabban 
munkára fogták őket, az elkezdett 
munkát már be kellett fejezniük. A 
nagyon szegények sokszor időnap 
előtt dajkának, cselédnek, szol-
gának, summásnak szegődtették 
a gyermekeiket, vagy magukkal 
vitték őket napszámba, bérmun-
kára, de a legmódosabb gazdák is 
elküldték egy-két télire szolgálni a 
gyermeket: „szokja a más kenye-
rét, hogy jobban becsülje az ittho-
nit”, s nem lehet mások jó ura, aki 
maga idegent nem szolgált.
A gyermeket a felnőtt szertartá-
sosan és mívesen végzett munkája 

csábította is. Alig várták, csakúgy, 
mint az ünnepet, valamely nagy 
gazdasági munka érkezésének ide-
jét. Minden férfigyermeknek az 
adta örömét, ha apjának, öregap-
jának e munkában segíthetett, már 
az is, ha „ felfért a szekérre” mun-
kába menet. A két nem a nevelés 
során fokozatosan elkülönült egy-
mástól. A férfigyermek leginkább 
apjának, öregapjának segített: ál-
latgondozás, szántás, vetés, kaszá-
lás, cséplés, erdőlés volt a dolga. A 
lány anyjával, öreganyjával együtt 
kapált, forgatta a rendet, font, 
szőtt, sütött és főzött, s jó szóval 
várta este az elfáradtakat.
Ha a gyermek a rábízott munkát 
megbízhatóan tette, tizenkét esz-
tendős korában helyet kapott a 
családi asztalnál.

GYERMEKNEVELÉS A RÉGI FALUBAN

Amint dologra valóvá érett...

Csíkpálfalván április 21-én megszervezték a 18 évesek nagykorúsítását. 
Kívánunk nekik sikerekben gazdag, hosszú boldog életet!

Bemegy a ló a kocsmába:
– Kérek egy pohár Martinit!
A kocsmáros csodálkozva kitölti neki, majd közli:
– Kétszáz lej lesz... De ne haragudjon, lovak nem szoktak ide járni.
Mire a ló:
– Hát ilyen árak mellett nem is fognak.

•
Két fiú beszélget :
– Képzeld, a nővérem lovagolni jár, hogy lefogyjon.
– Na és? Van eredménye?
– Persze! A ló már húsz kilóval könnyebb.

Lovas viccek


