
Mi mondjuk

Mit adunk át 
az utánunk 
jövőknek?
Szeptember a terménybetakarítások, a rá-
készülés, a raktározás időszaka, ugyanak-
kor egy kezdeti idő is, az iskolába indulás 
nagy izgalma.
A jó nyár jó termést hozott, elégtétel a gaz-
dának a munka eredménye, ugyanakkor 
gond is az értékesítése. 
Az iskolakezdés a tanulás, a tudás továbba-
dása a felnövekvő generációnak.
de itt most vonjunk párhuzamot. Mit is 
adunk át az utánunk jövőknek? Néha 
mondogatjuk, hogy a több tudás nem 
jelent feltétlen több örömet, de az, amit 
lát és hall a környezetében a gyerek, fi atal, 
az marad meg számára mint követendő 
példa. Ezért fi gyeljünk oda a közvetlen 
környezetünkre, hogy milyenné formáljuk 
és alakítjuk. Megszólunk másokat, hogy 
hogyan élnek, cselekszenek, és mielőtt 
megsértődnénk a replikákra, nézzünk 
körül a saját portánkon.
A rendhagyó székely társadalomban 
megvolt az egymásra fi gyelés, segítség ha-
gyománya. Nemrég, még a közelmúltban 
minden gazda a portája elejét szépítgette, 
rendben tartotta a sáncot, megseperte a 
kapuja előtti szakaszt.
Miért ne tudnánk ezt tenni ma is? Rá 
akarjuk fogni erre a rohanó világra, hogy 
nincs időnk, pedig az idő elszalad, de a 
munkánk eredménye mindig megmarad. 
Nemhiába vallotta dosztojevszkij: „Ha 
valakit teljesen meg akarnék semmisíteni, 
széttaposni, a legszörnyűbb büntetéssel 
akarnám sújtani, amelytől még a legször-
nyűbb gyilkos is megremegne és ösz-
szeroskadna, nem kellene egyebet tenni, 
mint a munkáját teljesen haszontalanná 
és értelmetlenné tenni.”
A munka az emberi méltóság alapja, a 
szükségletek kielégítését célzó hasznos 
tevékenység. Hát így fogjuk fel az életet, és 
lesz eredménye. lesz követendő példa.

Ferencz Csaba polgármester

EGyÜTTmŰköDéSi mEGáLLAPODáST írT ALá A CSíkPáLfALvi kÜLDöTTSéG

Testvértelepülésünk lett 
Solymár

bESzéLGETéS DEzSő TibOr ATTiLA bArANTAOkTATÓvAL

„Életképes és önfenntartó 
közösségre van szükség”
Dezső Tibor Attila ba-
rantát és néptáncot oktat 
Csomortánban. Csapatot 
alakított, amellyel erdélyi 
versenyeken vesz részt. A 
baranta és a tánc mellett 
a közösségről és család-
ról alkotott felfogásáról 
is beszélt.

– Mi motiválta önt arra, 
hogy éppen itt Csomortánban 
tanítson barantát, valamint 
néptáncot? Mi az, ami iga-

zán megfogta ebben a kis fa-
luban?

– Elsősorban a barátság, 
mert az emberek barátsá-
gosak, van még a faluban 
közösség, érződik az, hogy 
képesek egymásért tenni, 
cselekedni, képesek egymá-
sért áldozatot hozni, és ez 
már nincs meg minden falu-
ban. Számomra nem mind-
egy, a gyerekeim milyen 
közösségben nőnek fel, és 

az egész Felcsíkot ismerve 
Csomortánt láttam a legalkal-
masabbnak arra, hogy a gye-
rekeim itt alakítsák ki a baráti 
körüket, és ők is hál’ Istennek 
jól érzik itt magukat.

– Mi a baranta, mit tudha-
tunk róla?

– A baranta magyar 
harcművészeti stílus, ha 
röviden akarok válaszolni. 
Bővebben: egy gondolko-

dásmód, amely elsősorban a 
közösségfejlesztésen alapul, 
és azt akarja megmutatni, 
hogy nem egymás ellen, ha-
nem egymásért vagyunk, és 
egymás nélkül nem tudunk 
boldogulni. Ez egy külön-
leges módja annak, hogy a 
gyerekeket ki lehessen csal-
ni a számítógép elől, és cse-
lekvésre késztetni. 

> FOlyTATÁSA A 3. OldAlON
Boros Tünde

Támogatják egymást gaz-
dasági területen, az ide-
genforgalom, turizmus-
fejlesztés, az ezt elősegítő 
projektek, kiadványok, ké-
szítésében, felnőtt- és diák-
csereüdültetések szerve-
zésében – ebben állapodott 
meg Solymár és Csíkpálfal-
va polgármestere a szept-
ember folyamán aláírt test-
vértelepülési szerződésben.

Tizennégy tagú 
küldöttség vett 
részt Pálfalváról 
a magyarországi 

Solymár nagyközség búcsú-
ünnepén 2011. szeptember 
9–11. között. Ez alkalomból 
testvértelepülési szerződést 
írt alá a két település pol-
gármestere, dr. Szente Kál-

mán és Ferencz Csaba. Az 
együttműködési megállapo-
dás szerint támogatják egy-
mást gazdasági területen, az 
idegenforgalom, turizmus-
fejlesztés, az ezt elősegítő 

projektek, kiadványok, ké-
szítésében, felnőtt- és diák-
csereüdültetések szervezés-
ében. Kölcsönösen előnyös 
a határon átnyúló gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolatok 

létesítésének elősegítése, a 
két település vállalkozói-
nak, szakmai konferenciák,

> FOlyTATÁSA A 2. OldAlON
kánya Teréz

Székely termék:
kitörési lehetőség
a kistermelőknek
 > 2. oldal

Sok a lyukas fogú gyerek

Híradó a rendelőből
 > 3. oldal

Megérett a szőlő

Szüreti bált rendeztek
falvainkban
 > 4. oldal

Ferencz Csaba polgármester kedd: 9–14
Csiszer Gábor alpolgármester csütörtök: 9–14

Fülöp Erzsébet jegyző szerda: 9–14
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A solymáriak jövő év januárjában Pálfalvára látogatnak 



Hosszú az út a kőtábláktól a könyvig. Vala-
mikor kőtáblákra, hatalmas oszlopokra vagy 
agyaglapokra véstek, majd pergamen- és pa-
pirusztekercsekre írtak. Változtak az eszközök, 
a törekvés azonban minden korban ugyanaz 
volt: lejegyezni a tudást, a lényeges tudást, 
hogy ne menjen feledésbe annak egyetlen 
morzsája, egyetlen szikrája sem. Azzal is min-
dig tisztában volt az ember, hogy csak a tárgyi 
tudás elemeinek rögzítése nem elég. A jelek 
még nem közvetítik a Tudás egészét. Ehhez 
még szükség van valamire: nevezetesen a 
lelkületre, a szív és lélek irányultságára, amely 
kíséri és medret ad a felismerések milliárdnyi 
cseppjének. A lelkület kiolvasható ugyan a 
száraz adatokból is, valójában az mégiscsak 
embertől emberig, szívtől szívig, lélektől lélekig 
terjed. Ha Szent Ágoston Vallomásait olvassuk 
a négyszázas évek elejéről, Michelangelo 
szonettjeit az ezerötszázas évekből vagy Ham-
vas Béla valamelyik eszmefuttatását, amit az 
ezerkilencszázas évek derekán írt, a hatalmas 
tapasztalati ismeretanyagon túl, amit műveik-
be belezsúfoltak a szerzők, éreznünk kell azt a 
lelkületet is, amellyel azt a művet a mindenkori 
olvasónak szánták, és amely lelkület valami-
lyen közvetítéssel eljutott hozzánk is.
Az említett írók esetében – és a felsorolás 
hál’ Istennek nem teljes, csak néhány kira-
gadott példa – a lelkület az igazságkeresés 
maga. Ennek a lelkületnek, szellemnek kell 
eljutnia hozzánk is. Ez az, amit személyes 
kapcsolatokon keresztül maguk az alkotók 
is továbbadhattak, de amit talán évek, év-
századok múltán valaki értő olvasó felismert 
és életével, kisugárzásával, az élethez való 
hozzáállásával hitelesen átadott másoknak. 

Kedves tanárom nem egy korban élt Szent 
Ágostonnal, könyvének lelkületét, szellemét 
mégis szívünkbe tudta csepegtetni, amikor 
magát a könyvet kezünkbe adta, és olvasásra 
ajánlotta. Felismerte azt a lelkületet, amellyel 
a szerző írt, és ezt a szellemet juttatta el 
hozzánk, hogy ezen mi is épüljünk, lélekben 
gazdagodjunk, és ezt a gazdagságot valami-
kor mi is tovább tudjuk adni.
Vörösmarty Mihály egyszer nagyon elgondol-

kodott a könyvtárban. Azon morfondírozott, 
hogy – mert akkoriban a rongy volt nagyrészt 
a papír alapanyaga – mekkora igazságta-
lanság, hogy betörők, zsiványok rongyaiból 
készült papírra fényes eszmék gondolatait 
nyomtatják. Szinte érezni lehet borzongását, 
amikor megkérdezi: „Ment-e/ a könyvek által 
a világ elébb?” A világ mindenképpen halad 
egy irányba. Már módosult a papírgyártás, 
a könyvek nyomtatása, fűzése-kötése. Ma 
már az igazságtalanság sem ott üti fel a fejét, 
hogy milyen alapanyagból készült papírra 
nyomtatják a szövegeket, hanem ott, hogy 
milyen szándékkal, milyen szöveget írnak, 
nyomtatnak és kötnek olykor díszes könyv-

be. Vörösmarty arra biztat, hogy „Rakjuk le 
hangyaszorgalommal, amit/ Agyunk az ihlett 
órákban teremt.”, vagyis tovább kell adnunk 
az „ihlett órák” termékét, de csak azt szabad 
leírni és továbbadni, amit az ihletett órákban 
megláthattunk, megismerhettünk. Az ihlet 
Vörösmartynál nemcsak fantázia vagy valami 
bódulat szüleménye, hanem kapcsolatban van 
az Igazsággal. Az Igazság pedig feltárulkozik 
mindenkinek, aki őszintén és jó szándékkal 
keresi. Pontosabban fogalmazva: az Igazság 
napja egyformán ragyog mindenkire, csak 
sajnos nem mindig ismerjük fel, vagy éppen 
nem akarjuk tudomásul venni. Ha valaki 
viszont őszintén és jó szándékkal keresi az Iga-
zságot, az már annak a jele, hogy készen áll a 
befogadására. Ihlet tehát az a pillanat, amikor 
a szűkös keretekhez, a lényegtelenhez szokott 
értelmünk, szívünk, egyszerűen egész lényünk 
betelik az Igazsággal, és bennünk már ez az 
égi ajándék pattintja a gondolatokat, formálja 
a szavakat, mondatokat, tereli maradandó, 
értékes munkát biztosító medrébe erőinket. 
Az ihlet eredménye az, ami szavakba, könyvbe 
vagy valamilyen alkotásba, de mindenkép-
pen az életünkbe kívánkozik. Könyvnek és 
Életnek így kell mindig együtt járnia. Csak az 
ilyen könyvekkel megy előrébb a világ. Élet 
nélkül a könyv csak újra feldolgozott rongyok, 
telenyomtatott papírlapok halmaza.
Nem lehet mindenki író, talán a könyvek 

olvasása sem létszükséglet. A könyvek mégis, 
amennyiben őszinte és jó szándékú a szelle-
mük, fontos segítséget nyújtanak az Igazság 
keresésében. Olyan tapasztalatokat találha-
tunk bennük, amit a lejegyzőjük mindenkinek 
el akart mondani, de tudatában volt annak is, 
hogy ez lehetetlenség, és ezért folyamodott 
ehhez az eszközhöz, remélve, hogy annak szel-
leme, lelkülete eljut mindenkihez, ha legalább 
néhányan is a kézbe veszik a könyvet.
Még a legjobb könyvnek is átmeneti és eszköz 
a szerepe. Nem a könyv örök, hanem az a 
gondolat, amit a jó könyvben megfogalmaznak. 
Azért fogalmazzák meg írott szóban, érthető 
mondatokban, hogy bármikor elő lehessen 
venni, és az önmagában örök gondolat számára 
újból meg tudjunk nyílni, ha úgy érezzük, hogy 
botladozik az életünk. Ez is egy zarándoklat. 
Tudnunk kell azonban, hogy nem az eszközhöz 
zarándokolunk, hanem az isteni Élet tüzéből 
kipattant szikrához, a teremtő Gondolathoz: 
tudást és lelkületet akarunk magunkba szívni.
Írtak már olyan könyvet is, amely a teremtő 
isteni Gondolatot magához közel sem engedte, 
amelynek gondolatai romboltak, posványosí-
tottak. Ezen könyvek szorgalmazói üldözték az 
igazán jó könyveket, máglyát raktak belőlük, 
vagy bezúzatták vécépapírnak. A jó könyveket is 
tönkre lehet tenni, de a bennük lévő Gondolatot 
nem lehet megsemmisíteni, és terjedését sem 
megakadályozni, ha azt életünkkel, lelkületünk-
kel is magunkból sugározzuk. A rossz könyvek 
mint eszközök pedig előbb-utóbb tönkremen-
nek, a romboló gondolat pedig hatástalan, ha 
nincs, aki azt gondolja és aszerint éljen.
Tegyünk róla, hogy a könyvek által előrébb 
mehessen a világ!
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Könyvek
JÓ GONDOLAT    Elekes András

Nem a könyv örök, hanem 
az a gondolat, amit a jó könyvben 
megfogalmaznak

Megismertetik a helyi 
hagyományokat, és 
elősegítik a családi 
kapcsolatokat

Hargita Megye Tanácsának rendezvénysorozata a vidéki értelmiségnek szól

Hargita Megye Tanácsá-
nak a Székelyföldi Akadé-
mia című rendezvényso-
rozata újabb állomásához 
érkezett Csomortánban 
szeptember 21-én. Az elő-
adások témái a székely 
termékek és az európai 
uniós oktatás volt.

A Hagyományos 
székely termé-
kek mint lehető-
ség a Székelyföld 

gazdasági felemelkedésében 
címmel, illetve Az oktatásról 
az Európai Unióban témá-
ban tartott előadást Már-
ton István, Hargita Megye 
Tanácsa Vidékfejlesztési 
Egyesületének igazgatója és 
Csutak István fejlesztéspoli-
tikai szakértő Csíkcsomor-
tánban. Az egybegyűlteket 
Ferencz Csaba, Pálfalva kö-
zség polgármestere köszön-
tötte. Beszédében elmond-
ta, a Székelyföldi Akadémia 
nagyon hasznos kezdemé-
nyezés a megyei tanács ré-
széről, hisz a rendezvény jó 

lehetőség arra, hogy a tele-
pülés értelmiségi rétege be 
tudjon kapcsolódni a politi-
kai párbeszédbe, együtt ta-
láljanak megoldást az aktu-
ális problémákra, közösen 
keressék a fejlődési lehető-
ségeket, és együtt alakítsa-
nak ki pozitív jövőképet.

Becze István megyei 
tanácsos ismertette a Szé-
kelyföldi Akadémia rendez-
vénysorozat célját:

– Fontos szempont, 
hogy közösen tudjuk meg-
beszélni a problémákat, 
lehetőségeket, konzultálni 
tudjunk a község értelmi-
ségi embereivel, bevonni 
őket a politikai döntés-
hozatalba, hogy bátran 
kimondhassák vélemé-
nyüket, hisz közösen kell 
építsük a jövőt. Az akadé-
mia lehetőséget nyújt arra, 
hogy közösen gondolkod-

junk a fenntartható fejlő-
dés lehetőségeiről.

Csutak István bemutat-
ta az olvasási, írási, számo-
lási készségeket az Európai 
Unióban, miszerint az uni-
ós teljesítmény romlik, az 
olvasási nehézségekkel küz-
dő 15 évesek aránya a 2000-
es 21,3 százalékról 2006-ra 
24,1 százalékra emelkedett.

> FOlyTATÁSA A 4. OldAlON

SzékELyföLDi AkADémiáT SzErvEzTEk CSOmOrTáNbAN

Székely termék: kitörési 
lehetőség a kistermelőknek

Testvér- 
településünk...
> FOlyTATÁS Az 1. OldAlRól
termékbemutatók, tapasztalatcserék szervezése, 
különösen a települések természeti adottságaiból 
adódó előnyök kiaknázása révén, továbbá közös eu-
rópai uniós pályázatok kidolgozása. Ezenkívül elő-
mozdítják a településeken működő civilszervezetek 
találkozását a művelődés, oktatás területén, hagyo-
mányápoló kulturális csoportok együttműködését, 
rendezvények szervezését. Az oktatás-nevelési, 

művelődési, szoci-
ális intézmények, 
sportegyesületek, 
könyvtárak részére 
tapasztalatcseréket 
szerveznek, diák-
csoportok kölcsö-

nösen látogatják egymást, megismertetik a helyi 
hagyományokat, és elősegítik a családi kapcsola-
tokat a nemzeti kötődés erősítése céljából. Hason-
lóképpen a települések közös keresztény vallási és 
önszerveződő közösségeinek kapcsolattartását.

Solymár nagyközség Pest megyében az Arany-
hegyi-patak, a Jegenye-völgye, a Budai-hegység és a 
Pilis által közrefogott területen helyezkedik el. 2009 
januárjában a lakosság száma meghaladta a tízezer 
főt. Többségében magyarlakta település, szerény ki-
sebbségben vannak svábok (németek), akiknek fon-
tos a község régi hagyományainak ápolása, amiről a 
nemzetiségi óvoda, az iskola és a nagyszámú kultu-
rális egyesület hivatott gondoskodni.  A solymáriakat 
vendégszerető, barátságos, tiszta lelkű embereknek 
ismertük meg, akik büszkék a településükre, múlt-
jukra, hagyományaikra. Solymár gyönyörű hely, tisz-
ta, rendezett, tele virággal. Büszkék lehetünk arra, 
hogy községünket választották tesvértelepülésük-
nek. Elfogadták a polgármester meghívását 2012. 
január 25-ére, így akkor ellátogatnak Pálfalvára.
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bESzéLGETéS DEzSő TibOr ATTiLA bArANTAOkTATÓvAL

„Életképes és önfenntartó...”
> FOlyTATÁS Az 1. OldAlRól

Lehet, hogy kívülről csak 
az látszik, hogy botoznak, os-
toroznak, birkóznak, futnak 
vagy olyan dolgokat csinálnak, 
ami a gazdálkodó életében fö-
löslegesnek tűnik, viszont egy 
idő után, ha kötődés alakul 
ki, képesek egymásért bármit 
megtenni, és úgy érzem, ez az 
alapja annak, hogy egy olyan 
közösség alakuljon ki, amely 
húsz év múlva is képes egy-
másért cselekedni. A baranta 
azt mutatja meg a sokszínűsé-
gével, hogy összetett emberek 
vagyunk, egyszerre több min-
denhez kell értsünk. A másik 
pedig, hogy nincs fölösleges 
ember közöttünk, mindenkire 
szükség van, mert tökéletes 
csak a csapat lehet együtt.

– Ha már itt tartunk: Cso-
mortánnak is van ilyen csapata. 
Ez mikor és hogyan alakult meg?

– Hét évvel ezelőtt talál-
koztam a barantával, és hat 
éve döntöttem úgy, hogy jó 
lenne megismertetni az erdélyi 
közösségekkel. Az elképzelé-
sem az volt, hogy barantatá-
bort szervezek, ahová meghí-
vok 10-10 gyermeket minden 
olyan közösségből, amely élet-
képes, és olyan lelki vezetője 
van, aki tudja istápolni őket. 
Meghívtam református lelké-
szek gyülekezeteiből fiatalokat 
úgy, hogy megszólítottam a 
papokat, és kértem, küldjenek 
olyan fiatalokat, akikben lát-
nak fantáziát. Nemcsak refor-
mátus lelkészeket szólítottam 
meg, hanem ugyanúgy Tisztit 
is, aki küldött tíz gyereket, ötöt 
Csomortánból és ötöt Cso-
botfalvából. Az a tábor jól si-
került, és minden helységben, 
Csobotfalvát kivéve, létesültek 
utána csapatok. Csomortán-
ban az történt, hogy hazajöt-
tek a gyermekek, és a faluban 
mindenki elkezdett botozni, 
ostorozni, mindenkit érdekelt, 
hogy az a gyermek mit tanult, 
és a Magyarok Nagyasszonya 
búcsú idején jött az ötlet, hogy 
miért ne mutassák meg a falu-
nak. Akkor elhívtak, hogy len-
ne-e kedvem például mindezt 
kicsit mederbe terelni. Kedvem 
volt, megismertem a fiatalokat, 
fiatal házasokat, gyermekeket, 
és a kedvem azóta is tart.

– Melyik korosztály vesz részt 
ebben a tevékenységben? Csak gye-
rekek, vagy felnőttek is bekapcso-
lódnak?

– Ez kortól független. A 
csapatban vannak gyerme-
kek, fiatal legények, leányok, 

és vannak házasemberek is, 
viszont azt lehet tapasztalni, 
hogy a házasemberek a család-
fenntartás miatt nem tudnak 
olyan rendszerességgel részt 
venni ezeken a tevékenysége-
ken, mint ahogy szeretnének. 
Viszont szívükben-lelkükben 
barantások maradnak, a csa-
pathoz tartoznak. Láthatják 
a fiatalok, hogy ez nem egy 
gyerekkori bolondság, hanem 
hosszan is tarthat.

– Milyen rendszerességgel tar-
tanak edzéseket?

– Hetente kellene le-
gyen edzés, minden kedden 
szoktuk tartani, viszont ez a 
rendszeresség közbe-közbe 
megbicsaklik, például pityóka-
szedési szezonban. Most nem 
ragaszkodom ahhoz, mint más 
sportágak edzői, hogy jelenlé-
tet írjak, ki hiányzott, ki ké-
sett, mert tudom, hogy ha el-
látja otthon a teendőit, akkor 
már teljes értékű ember tud 
lenni előbb-utóbb. Ha közös-
ségépítésben gondolkodom, 
akkor a legkisebb közössé-
günk a család, és nem annak 
a rovására kell ez történjen, 
hanem hogy a családban 
megkapja a maga helyét. Ez 
egy nagy család, mindenkinek 
vannak személyes problémái, 
ezért is rugalmasak vagyunk 
ebből a szempontból. Persze 
egyértelmű, hogy aki rend-
szeresebben tud járni edzés-
re, az nagyobb eredményeket 
tud felmutatni.

– A gyerekek, fiatalok ho-
gyan fogadták a néptáncot, meny-
nyire voltak otthon ezen a téren? 
Hamar elsajátították a lépéseket?

– A táncban mindenki 
otthon van. Ott van a szí-
vünk mélyén. Viszont kérdés, 
mennyire engedjük, hogy az 
hamar felfakadjon belőlünk, 
mint a forrás. Én hiszem azt, 
hogy aki csomortáni, minden-
ki tud táncolni. Itt is ugyanaz 
van, mint a barantánál, hogy 
vannak, akik tehetségeseb-
bek, és vannak, akik kevésbé. 
De akár tehetséges, akár nem, 
az elején mindenkinek oda 

kell tennie kicsit a csontot, 
ameddig ráébred a dolgok 
lényegére, motiváltnak kell 
lennie, és ehhez szükséges a 
családtagok, csapattagok biz-
tatása, hogy ez szép dolog, 
része a magyarságodnak.

– Milyen táborokban, rendez-
vényeken szoktak részt venni?

– A barantában évente 
rendeznek erdélyi országos 
bajnokságot. Az majdnem 
minden versenyszámot felso-
rakoztat, ezenkívül van min-
den évben egyhetes barantatá-
bor, valamint a négy évszaknak 
megfelelően négy-öt különálló 
verseny. Van évente szabadví-
vó verseny, íjászverseny, bir-
kózóverseny és fegyverhajító 
verseny. Mindez a baranta ke-
retében. Voltak és még lesz-
nek képzések, szemináriumok, 
amelyeket negyedévenként 
tartanak. Természetesen ha 
a szomszéd faluban íjászver-
seny van, akkor mi, barantások 
megjelenünk, hol többen, hol 
kevesebben, és a csapat tagjai 
jó eredményt érnek el. Ezen-
kívül évente részt veszünk az 
őszi táncfesztiválon Balánbá-
nyán, most is erre készülünk. 

De az idén meghívtak még a 
csobotfalvi vigadalomra, részt 
vettünk az Ezer Székely Leány 
Napján, néhány éve voltunk a 
Csűrdöngölő táncfesztiválon. 
A barantával meg szoktak hív-
ni falunapokra is, idén voltunk 
Delnén, Újfaluban is, a tavalyi 
évben voltunk Rákoson.

– Újoncokat is szívesen fo-
gadnának a szomszéd falvakból, 
akár barantázni vagy néptáncolni?

– Volt alkalom, amikor a 
szomszéd faluból jöttek ba-
rantázni is, táncolni is. Szíve-
sen  is látunk minden újon-
cot mindkettőre. A gondunk 
annyi volt csak, hogy mivel 
mi Csomortánra összponto-
sítunk, az annyit jelent, hogy 
ha a csomortáni fiatalok ép-
pen nem érnek rá, akkor a 
szomszéd falusi hiába jön fel. 
De bármikor szívesen látjuk a 
csomortániakat és más falu-
belieket egyaránt.

– Milyen célok, tervek vezérlik 
a közeljövőre vonatkozóan?

– A baranta, mint már 
mondtam, egy gondolkodás-
mód, amely szerint a népi 
hagyományokat éltetni kell. 
Ahhoz, hogy megéljük a kö-
zösségi dolgokat, hozzátar-
tozik a tánc is, a zene is. A 
zeneoktatás is nagyon fontos. 
Nem lesz mindenkiből prí-
más, kontrás, bőgős, de a lé-
nyeg az, hogy másképp fogja 
látni a körülötte levő világot, 
másképp fogja hallani a zenét. 
A zeneoktatás is elindult már 
a faluban, és a közbirtokos-
ság mellénk állt, ami nagyon 
fontos, mert a többit igye-
keztünk ingyen megoldani. A 
polgármesteri hivatal is segít, 
amiben tud, de a közbirtokos-
ság nélkül a zeneoktatás nem 
tudna folytatódni. A gyerekek 
nagyon ügyesek. Egy év alatt 
most már olyan zenekarunk 
van, amely egy csíki táncren-
det, kezdve a legényesektől, 
négyféle legényest, lassú csár-
dást, gyors csárdást, ceppert, 
gyerekjátékokat, mindent el 
tudnak már játszani. Hogy 
lesz-e utánpótlás, nemcsak tő-
lünk függ, hanem a szülőktől 
is, hogy egyáltalán elengedik-
e, utánanéznek-e, mit csinál 
a gyerekük. A szülők, ha egy 
kicsit biztatják a gyermeket, 
segítik, akkor már könnyebb 
dolgunk van, viszont egy élet-
képes közösség lenne a hosz-
szú távú cél, mert a harc, a 
tánc, a zene mellett rá fognak 
jönni, hogy ki lehet alakítani 
egy önfenntartó közösséget.

Dezső Tibor Attila barantaoktató

HírADÓ A rENDELőbőL

Sok a lyukas 
fogú gyerek
 Új tanév kezdődött, és ez mindig 

közegészségügyi teendőket is hoz magá-
val, hisz óvodások, iskolások ismét közös-
ségbe tömörülnek, naponta több órát töl-
tenek együtt, egy térben. Községünkben a 
járványtani szűrés, a tornaórákra való al-
kalmasság felmérése általános rutinvizsgá-
lat alapján történik, a városba járó óvodás 
gyerekeknek laboratóriumi garatkenet- és 
székletvizsgálat is szükséges a tanévkez-
déshez. A garatvizsgálat sok szülőnek 
okozhat kellemetlen meglepetést, amikor 
egészségesnek hitt gyermeküknél pozitív 
lesz a garatkenet valamelyik baktériumra. 
Például a Streptococcus pyogenes törzs 
kimutatása nyomán kezelni kell a gyere-
ket, még akkor is, ha látszólag egészséges, 
mert adódhat szövődményes megbete-
gedés, és a közösség felé is terjesztheti a 
kórokozót. A Staphylococcusok jóval ár-
talmatlanabbak amikor egészséges gyerek 
vagy egyén garat-orrnyálkahártyájáról van 
szó, a lakosság 30-40%-a hordozza is a 
baktériumot anélkül, hogy megbeteged-
ne tőle, hozzátartozik a garat megszokott 
baktériumflórájához. Ha viszont a pozitív 
eredményhez tünetek is társulnak, akkor 
már beteg hordozóval van dolgunk, az 
ilyet pedig kezelni kell, mielőtt közösség-
be lép. Ha az előbb említett baktériumok 
gennyes bőrfertőzést okoznak, azt ki kell 
kezelni, és csak gyógyultan lehet a közös-
ségbe visszatérni.

E sorok írásakor a szűrővizsgálat 
még folyamatban van, ezért beszámo-
lóm részleges. Azt tapasztaltuk, hogy a 
község gyerekei ápoltak és gondozottak, 
eddig nem találtunk élősködő-hordozót 
(tetvesség, rühösség), sem olyat, akit haza 
kellett volna küldeni gyógyulni, a beteg 
gyerekek már korábban jelentkeztek a 
rendelőben, és idejében kezelést kaptak. 

Sok gyermeknek van viszont elha-
nyagolt fogsora, sok a lyukas fogú. Nem 
elég rendszeres szokás a fogmosás, túl 
sok az édesség, és nemcsak cukorka 
formájában, hanem édes, színezett üdí-
tőként is, persze mindehhez még a ge-
netikai örökség is hozzáadódik. 
 Állandó családorvosi ügyeleti köz-

pont alakul Csíkszeredában a Testvériség 
sugárúton, a régi vérközpont mellett. A 
megyei tanács adta a helyet, a városi tanács 
alakítja át az előírásoknak megfelelően, pil-
lanatnyilag  a tervezése zajlik. Csíkszereda 
és a közvetlenül szomszéd falvak lakossá-
gának fog állandó családorvosi ügyeletet 
biztosítani, hétköznap délután 15 órától 
reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 
pedig reggel 8-tól másnap reggel 8-ig. Azt 
reméljük, hogy a betegeknek sokat jelent 
majd, ha családorvosra tartozó bajaikkal 
nem kell a sürgősségen várakozniuk, míg 
ott a sokkal súlyosabb betegeket látják el.
 Új egészségügyi miniszterünkről, dr. 

Ritli László úrról nagyon jók a referenciák, 
Bihar megyei kollégáim elismerően szólnak 
személyéről. Nyilatkozata szerint a család-
orvosi hálózatot jobban kell támogatni a 
jövőben, a jobb felszereltséggel majd több 
beteget lehet ellátni, így kórházba tényleg 
csak az oda való súlyos esetek kerülnének.

Dr. Tövissi melinda
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A vidéknek alulról kell 
építkeznie

Csomortániak

Delneiek

Pálfalviak

Népszámlálási kisokos válaszadóknak
Tisztelt erdélyi magyar 
Polgárok! Október 20-án 
kezdődik a népszámlálás 
Romániában. A követke-
zőkben gyakorlati szem-
pontból röviden össze-
foglaljuk a legfontosabb 
technikai jellegű tudni-
valókat.

● Mettől meddig tart a nép-
számlálás?

A népszámlálás Romá-
niában október 20-án kez-
dődik, és október 31-én 
fejeződik be.

● Milyen előzetes tennivaló-
im vannak?

Semmi. Önt a lakásán 
fogja felkeresni a számlá-
lóbiztos. A számlálóbiztos 
a népszámlálás első napja-
iban minden háztartást fel 
kell keressen személyesen, 
vagy a postaládába bedo-
bott értesítésen keresztül 
időpontot kell egyeztes-
sen. Akinél október 24-ig 
semmilyen formában nem 
jelentkezik a számláló-
biztos, ezt jelezze a pol-
gármesteri hivatalban, az 
RMDSZ zöld számán vagy 
az RMDSZ területi fele-
lőseinél. Vigyázzunk, ma-
gyarként ne kerüljünk ki a 
népszámlálásból!

● Mi történik, ha éppen 
nem talál otthon a kérdezőbiz-
tos?

Ha valaki – egy nagyko-
rú családtag – otthon van, 
akkor majd az illető meg-
adja az Ön adatait is. Ha 
senki sincs otthon, akkor a 
számlálóbiztos hagy egy ér-
tesítőt, amely alapján Önök 
fel tudják hívni és időpon-
tot tudnak vele egyeztetni, 
vagy majd felkeresi Önöket 
újból.

● Mi történik, ha az össze-
írás egész időszaka alatt nem a 
hivatalos címemen/otthon tar-
tózkodom?

Semmi gond, majd ösz-
szeírják Önt ott, ahol éppen 
ideiglenesen tartózkodik. 
Ha otthon lévő családtagjai 
is bediktálják, az nem baj, a 
statisztikai hivatal a kettős 
számlálást kiszűri. A baj 
épp fordítva van: ha Önt 
se a valós/ideiglenes, se a 
hivatalos lakcímén nem ír-
ják össze, akkor kimarad a 
népszámlálásból.

● Mi történik, ha az össze-
írás egész időszaka alatt külföl-
dön tartózkodom?

Ekkor Önről az otthon 
élő családtagjai, rokonai 
fognak adatokat szolgáltat-
ni. Ha az egész család vé-

gig külföldön lesz, akkor a 
szomszédoktól gyűjtenek 
be majd az összeírók né-
hány alapvető adatot. (A 
nemzetiségi összeírásból 
ekkor Önök kimaradnak.)

● Ha valaki egy albérletben 
nem bejelentve él, és nem írják 
össze, mert a főbérlő nem enge-
di, megtiltja neki, hogyan kerül 
összeírásra?

A főbérlőnek nincs joga 
megtiltani a válaszadást, 
sőt ezzel törvényt sért, így 
pénzbírsággal sújtható. 
Fontos, hogy a népszám-
lálás nem írja felül az ad-
minisztratív adatokat, és 
semmi gondja nem lehet az 
összeírásból sem a főbér-
lőnek, sem pedig az albér-
lőnek, akkor sem, ha nem 
írtak alá hivatalos bérleti 
szerződést.

● Mi a helyzet az egyete-
mistákkal?

A bentlakásban, albér-
letben lakó egyetemistákról 
adatot fognak gyűjteni a 
bentlakásban, albérletben 
és otthon, a „szülői” ház-
ban is. Ez nem baj, sőt épp 
így jó.

● Lehet más módon (inter-
neten, levélben) beküldeni az 
adatokat?

Nem! Ha ilyen híreket 
hall, olvas, akkor annak az 
az oka, hogy ez a magyar-
országi népszámláláson 
valóban lehetséges. Romá-
niában erre nincs lehetőség.

● Mennyi ideig fog tartani 
egy család összeírása?

Soktagú család esetén 
akár egy óra is lehet. De in-
kább a 30-40 perc jellemző.

● Miről fognak érdeklődni?
Rengeteg mindenről. A 

magyar nyelvű kérdőíveken 
látható, milyen rovatokat 
kell kitöltenie a biztosnak. 
Elsősorban az LC (lakás), 
G (háztartás) és a P (sze-
mély) űrlapokat fogják 
minden esetben kitölteni, 
ezeket érdemes megnézni.

● Kérhetnek-e olyan ada-
tokat, amire nem biztos, hogy 
tudom a választ?

Igen, van néhány ilyen 
kérdés. Ilyen lehet a szemé-
lyi szám (CNP); az évszám, 
hogy mióta él az adott te-
lepülésen; az oktatási in-
tézmény megnevezése, 
ahol tanult; a foglalkozása; 
a munkahelyének a meg-
nevezése; a lakás felépí-
tésének dátuma; a szobák 
felülete. A személyes infor-
mációkat minden családtag 
esetében tudni kell, román 
nyelven.

● Milyen iratok bemutatá-
sát kérheti a számláló?

Elvileg elkérhet olyan 
igazolványt, amelyből kide-
rül az összeírtak személy-
azonossága és személyi 
száma (CNP), illetve a la-
kás alapterületének adatai-
hoz szoktak még hivatalos 
papírokat kérni. A legtöbb 
esetben azonban nem kell 
bemutatni semmit.

● Kötelező-e válaszolnom?
Igen, a népszámláláson 

a részvétel kötelező, azon-
ban vannak olyan kérdések, 
amelyekre nem kötelező a 
válaszadás. (A nemzetiségi 
kérdés is éppen ilyen.) Ha 
azonban magyarként nem 
válaszol a nemzetiségi kér-
désre, csökkenti az adott 
településen és az Erdélyben 
élő magyarok arányát!

● Hogy kérdezik a nemze-
tiséget, anyanyelvet? Több nem-
zetiség is bejelölhető?

A nemzetiséget – az elő-
ző népszámlálással szem-
ben – nyílt módon kérde-
zik, s válaszként – szemben 
például Magyarországgal – 
csak egy nemzetiség adha-
tó meg. Tehát nem egy lis-
tából kell választani, hanem 
kinek-kinek szabadon kell 
válaszolnia. Amit Ön a kér-
désre válaszol, azt változta-
tás és javítás nélkül beírja a 
számlálóbiztos az űrlapra, 
és utólag – már nem ez Ön 
szeme előtt – csoportosítja, 
kódolja. Hogy a válaszok 
utólagos csoportosításakor 
ne fordulhasson elő bármi-
féle „tévedés”, azt javasol-
juk, kizárólag a „maghiar”-t 
diktálja be nemzetiségeként 
és anyanyelvként.

● Mi történik akkor, ha 
nem magyarnak, hanem szé-
kelynek vallom magam?

A magyar nyelv hasz-
nálatával kapcsolatos jogok 
azokon a településeken 
érvényesek, ahol a magya-
rok aránya meghaladja a 
20%-ot. Fontos leszögezni, 
hogy a 20% a magyar nem-
zetiségűek és nem a magyar 
anyanyelvűek arányára vo-
natkozik. Így például – egy 
abszurd helyzetben – ha egy 
településen a székelyek ará-
nya 80 százalék fölé emel-
kedik, a román hatalom 
önkényes értelmezésén mú-
lik, hogy az adott közösség 
megtarthatja-e magyar nyel-
vi jogait. Ebből a szempont-
ból a leginkább célszerű, 
hogy a magyar nyelvű kö-
zösség tagjai magyar nem-
zetiségűnek regisztráltassák 

magukat. Máshol – egy 
sokkal életszerűbb helyzet-
ben – a magyar anyanyelvű 
romák döntésén múlhat, 
hogy a településen a magyar 
nemzetiségűek aránya eléri-
e a 20%-ot, és így ők maguk 
is megtarthatják-e a magyar 
nyelv hivatalos használatá-
nak a jogát.

● Ha egy más, helyi identi-
tást diktálok be?

Kiemelten fontos, hogy 
ne nevezzünk meg helyi 
identitásokat, mint például: 
erdélyi, szatmári, kolozsvá-
ri, gyimesi, barcasági, há-
romszéki vagy vásárhelyi 
stb. Ezeket ugyanis a ro-
mán nemzetiség kategóriá-
jába fogják besorolni!

● Magyar lesz-e a szám-
lálóbiztos, lesznek-e magyar 
űrlapok?

Reményeink szerint 
meg lehetősen sok magyar 
összeíró fog dolgozni, de 
azért lesznek olyan magyar 
válaszadók, akiket magyarul 
nem beszélő számlálóbiztos 
fog összeírni. Ha megértési 
nehézségek lennének – amit 
Önnek nincs mit szégyellnie 
–, itt segíthetnek a magyar 
nyelvű mintaűrlapok. A 
magyarlakta településeken 
ugyanis a számlálóknál kell, 
hogy legyen egy magyar 
nyelvű űrlapcsomag. Ezt 
azonban nem lehet kitölteni, 
csak mintaként szolgál, hogy 
aki igényli, anyanyelvén is 
lássa a kérdéseket. Minden 
esetben kérdezzen rá a szám-
lálóbiztosra, hogy van-e nála 
ilyen magyar mintaűrlap.

● Vannak-e olyan dolgok, 
amelyekre magyarként különö-
sen ügyelnem kell?

Igen, van néhány ap-
róság. Ezekről majd a 
népszámlálást közvetlenül 
megelőzően információt 
fogunk nyújtani.

● Mivel segíthetem addig is 
én a népszámlálási kampány 
sikerét?

Egy népszámlálási kam-
pánynak akkor van értelme, 
ha olyan embereket szólít 
meg, akik egyébként nem 
biztos, hogy magyarnak 
vallanák magukat. Akkor 
segít, ha ilyen, nemzetisé-
gükben bizonytalan, „bil-
legő” embereket győz meg 
arról, hogy vallják magukat 
magyar nemzetiségűnek.

● Hol kaphatok további 
információt?

Az RMDSZ zöld száma 
(magyar nyelven): 0800-
802-009 Statisztikai Hivatal 
(románul): 1741

4

Megérett a szőlő
Mind a három faluban megrendezték a fiata-

lok a hagyományossá vált szüreti bált. A csőszbí-
rókkal és a csőszökkel beszélgetve kiderült, hogy 
mind elégedettek a bálok kimenetelével, sokan 
vettek részt és jó mulatságok voltak.

Csőszbírók és bírónők: Pálfalva – Chinda Pé-
ter és Geréd Juliánna, Csomortán – Baczani Ba-
lázs és Bakó Honoráta, Delne – András Péter és 
Gegő Beáta.

Székely termék...
> FOlyTATÁS A 2. OldAlRól

Beszélt a korai tanulás nyújtotta jobb lehetősé-
gekről, valamint az iskolai lemorzsolódás okairól 
és tényezőiről.

Márton István a hagyományos székely termé-
kekről szóló előadásában hangsúlyozta:

– A vidéknek alulról kell építkeznie, csak így 
lehet integrált, komplex vidékfejlesztésről beszélni. 

Fontos kivédeni 
a globalizáció ne-
gatív hatásait, a 
termékeinken fel 
kell tüntetni azok 

származási helyét a Székely termék és a Székelyföldi 
védjegy segítségével. Eddig 21 termelő kapta meg a 
védjegy használati jogát, és hat elbírálásra vár.

A vidékfejlesztési egyesület elnöke bemutat-
ta Hargita megye mezőgazdasági helyzetképét a 
rendszerváltás után, a helyi specifikus problémá-
kat, mint az állattenyésztés és növénytermesztés, 
valamint részletesen kitért Hargita megye gazda-
sági fejlődésének lehetőségeire, mégpedig a hús-
marhatenyésztés és a biokultúra kérdéskörére.


