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Krisztus kis szolgái

Én mondom

ITT VAN AZ ŐSZ,
ITT VAN UJRA
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 3. OLDALON

ELKÉSZÜLT A SZÉKELYSÉG TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ TANKÖNYV

A regionális identitást erősítenék

Tizenkét éves gyerekek is
beleszólhattak a szerkesztésébe annak a most megjelent tankönyvnek, amely
a székelyek történetéről
szól, és szeptember 18-án
mutatták be Csíkszeredában. A székelyföldi történészek által írt, Hargita És
Kovászna megye tanácsa
által kiadott, illusztrációban gazdag kötetet nemcsak tankönyvnek szánják,
általa a felnőttek is kiegészíthetik ismereteiket.
Az új tanévtől már kézbe vehetik A székelység története című
tankönyvet a székelyföldi magyar nyelvű iskolákban tanuló
6–7. osztályos diákok.
FOLYTATÁSA A 3. OLDALON

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Petőfi Sándor
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SOLYMÁRRA LÁTOGATOTT CSÍKPÁLFALVA KÜLDÖTTSÉGE

Égig érő csodafák a Mária-napi búcsún
A magyarországi Solymár
nagyközség, Csíkpálfalva testvértelepülése, minden évben
Mária-nap hétvégéjén tartja a
solymári búcsút, templomuk
védőszentjének, Szűz Máriának
a tiszteletére. Idén is jelen volt
Csíkpálfalva küldöttsége.

A

z ünnep a pénteki szentmisével kezdődött, és hétfőn
szintén misével zárult. A
rendezvénysorozatra idén is meghívást kapott a solymáriaktól Ferencz Csaba polgármester. Újdonságnak számított, hogy a hivatalos
delegáció (tanácsosok, valamint civil szervezetek képviselői) mellett
településünkről helyi termékeket,
népművészeti cikkeket előállító
árusok is meghívást és lehetőséget kaptak arra, hogy termékeiket
határon túl is megismerhessék és
értékesíteni tudják.
Pálfalváról a méhész Lajos Ferenc
és felesége, Csilla, a mézeskalácsos
Ráduly Jánosné Judit, valamint a
székely népviseleti ruhadarabokat
készítő Kopacz Melinda vett részt
a solymári vásáron, ízlésesen rendezett standjaik mellől bepillantást
engedve egy kicsit a mi világunkba.
Csomortáni Gál László képzőmű-

Azon a reggelen még az óvó néni vezetett
minket az iskolába. Aztán mindenféle beszédek, szavalatok és éneklések után, melyekből
nekünk is ki kellett vennünk a részünket,
átadott a tanító néninek. Nem tudtam, ki ő,
nem ismertem, nem is emlékszem, hogy valamikor is találkoztam volna vele, hiszen az
óvodánk messze esett a központtól, ahol ettől a naptól elkezdtünk iskolába járni. Óvónői
és szülői felkészítőkből tudtam, hogy valaki
más fog velünk foglalkozni, őt tanító néninek
kell szólítani és mindenben szót fogadni neki.
Szó nélkül engedelmeskedtünk neki, amikor
megfogta a sorban elsők kezét, és bevezetett
az iskolába. Hatalmas épületnek tűnt akkor,
északos folyosója mintha a lelkünket akarta
volna megroppantani, úgy nehezedett ránk.
Szinte fellélegeztünk, amikor bejutottunk
az osztályunkba. A délre nyíló ablakokon
ömlött be a fény, minden padon virág volt,
és néhány könyv. Növésem miatt a leghátsó padban kaptam helyet, ami biztonsággal
töltött el. Elhelyezkedtünk padjainkban. Ekkortól kezdve már semmire sem emlékszem,
még arra sem, amikor hazaengedtek, nemhogy az utasításokra. Kezembe vehettem
a könyveket, és az egyikből megcsapott az
a jellegzetes nyomdafestékillat, amivel otthon már számtalanszor találkoztam, amikor
édesapám olyan könyvet hozott haza, amit
nekünk gyermekeknek is szabad volt ölnünk.
Egyből, ott a hátsó padban, otthon éreztem
magam. A betűket már lassan össze tudtam
rakni, úgy, hogy a szavakat meg is értettem.
Csak arra emlékszem, hogy ott helyben minden könyvet átlapoztam, bele-beleolvastam,
megszagoltam és ittam a képek hangulatát.
Nem foglalkoztatott az, hogy ki az az új
kislány, akit mellém ültettek, nem ﬁgyeltem
oda az új tanító nénire. Rendetlenkedni nem
rendetlenkedtem, az biztos, de kérdezhettek
volna, hogy mit is mondott aznap a tanító
néni, semmire nem emlékszem, talán akkor
se tudtam. A könyvek elbűvöltek, és nyom-

Iskolakezdéskor
JÓ GONDOLAT
daillatukkal az otthont pótolták. Lehet, hogy
ekkor tettem legelőször próbára tanító nénink türelmét.
Bármennyire is szerettem a könyvet, az írással
még sokáig bajom volt. Ha a fogalmazásokat
csak tartalmilag értékelték volna, én lettem
volna a leggondtalanabb gyermek. De ott
volt a helyes- és a szépírás. Ezek mindig levitték a jegyemet. Nem is szerettem, lázongtam
is ellenük eleget, mintha ezzel befolyásolhattam volna az Akadémia munkáját. Arról is
álmodoztam, hogy egy szép napon mind a
szép-, mind a helyesírást felesleges tehernek
nyilvánítják, és kötelező voltukat felfüggesztik. Ez mind a mai napig nem következett
be – hál’ Istennek. Akkor azonban rengeteg
bosszúságot okozott ez nekem, s ennek következtében én is sokat bántottam azokat,
akik e két rémképet meg akarták szelídíteni
számomra, jobban mondva, engem számukra. Áldott lelkű, jóságos tanító nénimet is egy
hasonló eset kapcsán sértettem meg nagyon.
Ismét egy alkalommal fogalmazást kellett
írni. Élesben ment a dolog. Egyszerre kellett
tartalomnak, külalaknak, szépírásnak és helyesírásnak jónak lennie. A téma is kedvemre való volt, el is engedtem a fantáziámat, és
írtam ﬁttyet hányva minden kötelezettségre.
Valósággal benne éltem abban az írásban,
ahonnan a csengő rázott fel. Ha lett volna
még időm, akkor sem olvastam volna át, amit
oldalakon keresztül, tintába mártott részeg
lény nyomához hasonlóan papírra vetettem.
Meg voltam győződve sikeremben. Javítás
után derült ki a döbbenetes valóság, hogy az
összjegy bizony gyenge. A valóságot tekintve
nem volt a legrosszabb, de mindenképpen

Elekes András

jóval gyengébb, mint amire elbizakodottságomban számítottam. Fel is mérgelődtem
annak rendje s módja szerint. Zsummogtam,
méltatlankodtam hátul a padban, aztán
bosszút forraltam. Azelőtt való napokban
egyezett meg az egész osztály, hogy nótafát állítunk. Mindenki vállalta valaminek az
elkészítését. Nekem a kopjafa kifaragása jutott. A gyenge jegy feletti bosszúmban azt
mondtam, de csak ott hátul a padtársaknak
legénykedve, hogy a kopjafát nem hozom
el, s ha elhozom is, a tanító néni hátához verem. Az egyik előttem ülő, aki ezt hallotta,
mintha csak erre várt volna: azonnal kiabálva
adta tovább, nemcsak a tanító néninek, de az
egész osztálynak, hogy mit mondtam. Akkor
meg is kaptam a magamét, de hogy a büntetés, szidás mi is volt, arra már egyáltalán nem
emlékszem. Emlékszem viszont a folytatásra. Késő délután hazaérkezett édesapám is
a munkából. Szokása szerint tövéről hegyére kikérdezte az iskolai dolgokat. Amikor
megnyugtatólag akartam meggyőzni, hogy
aznap semmi különösebb nem történt, akkor
a kopjafa iránt érdeklődött. Mondtam, hogy
majd elkészítem, de ő ebbe nemigen akart
belenyugodni. Elővetette a féligen alig túl
kifaragott darabot, ﬁgyelte, hogyan bánok a
szerszámokkal. Egy-két mintát is segített belefaragni, majd csiszolni, ﬁnomítani a nóták
leendő fáját, hogy a dallamok is jobban csendüljenek, ha a ﬁtyegő pántlikákról kiválasztatnak. Amikor elkészültünk, akkor két kézre
fogta a kopjafát, és rosszat sejtető mozdulattal belecsapott vele a saját tenyerébe. A szegény faragott léc inkább tetszett akkor valami
harci szerszámnak, mint kedélyes nótafának.

vész A magyar lélek égig érő csodafái elnevezésű tárlata szeptember
7–10. között megtekinthető volt a
solymári művelődési házban.
Sokszínű, eseményekben gazdag
rendezvényen vettünk részt: hangversenyek, koncertek, színházi
előadás, népi táncok, fúvószenekarok (a németországi Wüstenrot
testvértelepülés fúvósai is felléptek), sváb bál, sördélután és sok
más különféle program színesítette a palettát. A falunak több, pontosan 39 bejegyzett alapítványa,
illetve egyesülete van, lakossága
pedig csaknem nyolcszorosa a mi
községünkénél, most már közel tizenkétezer lakossal rendelkeznek.
Nem csoda hát, hogy ilyen programokban gazdag ünnepséget tudtak létrehozni, persze a szervezés
nagy része a polgármesteri hivatal
munkája.
A vendéglátásról csak maximumokban beszélhetek. Nagyon szívélyes
vendéglátók, ﬁgyelmesek. Csodálatos hétvégénk volt. Köszönet érte
a polgármester uraknak, a solymári
tanácsosoknak, vendéglátónknak és
mindenki másnak, aki lehetővé tette
számunkra ezt a látogatást!

Zöld Ilona

– No, te mit is ígértél a tanító néninek? – kérdezte édesapám, de már nem kedveskedő
hangon.
Ekkor már tudtam, hogy ő mindent tud. A
teherautónak ugyanis, amivel dolgozott, abban az utcában volt a szálláshelye, ahol éppen
a tanító néniék is laktak. Édesapám pedig hazajövet találkozhatott a tanító nénivel, és érdeklődhetett, mint mindig, viselt dolgainkról.
Szegény tanító néni soha nem volt panaszkodó, de ekkor nagyon rosszuleshetett neki
epés megjegyzésem. Friss sebként szakadhatott fel belőle meggondolatlan vitézkedésem. De most édesapám kezében volt a teljes
hatalom. Nem azért, mert a kemény faragott
léccel, a kopjafával akár ki is porolhatta volna
a nadrágomat, hanem mert a kezében volt
a kopjafa, és tényleg előfordulhatott volna,
hogy nem vihetem el, amíg jóvá nem teszem.
Édesapám ekkor egy ujjal sem nyúlt hozzám.
Nagyon keményen és határozottan csak anynyit mondott, hogy most elmész a tanító
nénihez, bocsánatot kérsz, és kezet csókolsz
neki.
Nem volt, mit tennem. Elindultam. Szaladni
nem tudtam, menni is alig. Csak vonszoltam
lábaimat azon a sovány kilométeren, hiszen
csak annyi választott el a tanító néniéktől.
Mégis úgy éreztem, mintha a pillanat töredéke alatt odaérkeztem volna, hogy teljesítsem
apám parancsát. Mintha a pokolra kellett
volna alászállnom. Akkor még nem tudtam,
nem is tudhattam, de ezen eset révén is meg
kellett tanulnom, hogy az ilyen pokolra szállásokon keresztül mehetünk a mennybe.
Érdekes, ez az eset soha nem az éneklés vagy
a faragás, a kopjafa láttán jut eszembe, hanem
leginkább ősszel, amikor az iskola kezdődik,
vagy amikor kézbe veszem a tollat, hogy néhány sort leírjak. Áldott lelkű tanító nénim
türelmének, sokat tűrő lelkének, na meg
szüleim emberségének köszönhetem, hogy
most is elragad a könyv illata, és áhítattal veszem kézbe a tollat.
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ELKÉSZÜLT A SZÉKELYSÉG TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ TANKÖNYV

A regionális identitást erősítenék
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A közel 200 oldalas, színes illusztrációkban
bővelkedő kötetet szeptember 18-án mutatták be a csíkszeredai megyeházán. A tankönyv Hargita Megye Tanácsa és Kovászna
Megye Tanácsa támogatásával, valamint
Hargita Megyei Tanfelügyelőség koordinálásával készült, szerzői székelyföldi történészek. A kötet újdonságnak számít, mert
mint a szerkesztők és a kiadó az előszóban
fogalmaznak, „ez idáig nem jelent meg
székelységtörténeti tankönyv, de az eseményeket napjainkig követő székelységtörténet
sem”. A 6–7.-esek választható tantárgyként
tanulhatják a székelyek történetét, de minden érdeklődőnek, így a felnőtteknek is
ajánlják. 3500 példányban nyomtatták ki
Hargita megyei iskolák számára, és 2500
példányt nyomtatnak október folyamán
Kovászna megyei tanintézetek diákjainak.
A tankönyv kivitelezésének programirányítója ismertette a kiadvány készítésének
történetét, többek között azt is elmondta,
hogy 12 évesekkel „tesztelték”, és ahol a
gyerekek valamit nem értettek, ott átírták a
szöveget; ezenkívül külföldi tankönyveket is
tanulmányoztak, hogy a jó példákat felhasználhassák. Ferencz S. Alpár bemutatta szer-

zőtársait: Forró Albert, Hermann Gusztáv
Mihály, Kádár Gyula, Mihály János, Novák
Csaba Zoltán, Novák Károly István, Orbán Zsolt, Sepsiszéki Nagy Balázs, Sófalvi
András, Sztáncsuj Sándor József; szerkesztői Ferencz S. Alpár, Hermann Gusztáv

Ez idáig nem jelent meg
székelységtörténeti tankönyv
Mihály, Novák Károly István, Orbán Zsolt;
illusztrálta Gyöngyössy János. A borítón
látható térképek Tamás Sándor gyűjteményéből származnak.
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke gratulált a tankönyvkészítő
csapatnak, akik munkáját tapssal köszönték meg a jelenlévők. A tanácselnök elmondta, rengeteg és alapos munka eredménye a tankönyv. „Szeretnénk hasonló
projektekkel foglalkozni, például a térség
földrajzát és természetrajzát is megismertetni a székelyföldi diákokkal” – jelentette ki Borboly Csaba. Szerinte a cél a
székelyföldi diákok regionális identitásának erősítése. „Ha a ﬁatalok megismerik
közösségük múltját, gyökereiket, akkor
nagyobb a valószínűsége annak, hogy

felnőttkorban itt képzelik el jövőjüket, és
ha el is mennek tanulni vagy munkát vállalni nagyvárosba vagy külföldre, egy idő
után, tapasztalattal felvértezve hazatérnek,
hogy itt kamatoztassák tudásukat. Bízom
benne, hogy ehhez hozzájárul ez a tan-

könyv” – nyilatkozta a rendezvény kapcsán.
A rendezvény végén Tófalvi Tamás elszavalta Petőﬁ Sándor Az erdélyi hadsereg
című versét, majd a Boróka népi együttes
népdalt énekelt. Végezetül a huszárok masíroztak ki énekelve.

BESZÉLGETÉS A BÜDÖSFÜRDŐI MINISTRÁNSTÁBOR KÉT RÉSZTVEVŐJÉVEL

Krisztus kis szolgái
„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”
(Mt 28,19) Ezzel a mottóval
kezdődött a III. csíkdelne–
csíkpálfalvi négynapos ministránstábor július 25-én, a
csíkszentimrei Büdösfürdőn.
Két résztvevőt kérdeztünk a
táborban szerzett első benyomásokról, a programok színességéről, valamint a megélt
tapasztalatokról: Kovács Evelin
VII. osztályt kezdő csíkdelnei
ministránst és Páll Izabellát, aki
szintén csíkdelnei, és VII. osztályba megy.
– Hogyan kezdődött számotokra a tábor?
– Ahogyan felültünk az autóbuszra, máris elkezdődött a jókedv,
nevetés. Félúton leszálltunk, és
gyalogtúrával folytattuk utunkat,
melynek folyamán a táborvezetők
fontos tudnivalókat ismertettek
velünk, és elmagyarázták nekünk a
tábor szabályzatát és célját.
– Már a tábor kezdete előtt megtudtátok
azt, hogy az idén a misszió témájával fogunk ismerkedni. Mi volt az első benyomásotok? Mit érthetünk tulajdonképpen
misszió alatt?
– Igen, már az esemény előtt tudtunk a témáról, és amikor értesül-

tünk erről, kicsit elgondolkodtunk. beszélt, hogy az iskolában hogyan
Ez az év a misszió éve, a tábor té- valljuk meg kereszténységünket, – Vélhetően a tábor legnagyobb élményei
mája is a misszió volt, és a misszió és hogyan viszonyuljunk külön- közé tartozik az az esemény, amikor
annyit jelent, mint tanúságot tenni böző embertípusokhoz. Táborunk magatok is misszióba indultatok, szókeresztény életünkről. A szervezők mindennapos látogatója volt még rólapokat osztogatva az ott tartózkodó
gyógyulni és kikapcsolódni vágyókés a meghívott vendégelőnak. Ezek úgymond az első viszadók is bővebben beszéltek a A ministránstábor
A
tábort
Váncsa
Renáta,
Bene
Kálmán
szajelzések voltak katolikus hitemisszióról, amely szerintünk
és jelen interjú készítője szervezte meg tekre, melyek elkísérnek a további
mindenkinek megtetszett.
Csintalan László csíkdelnei plébános vallásos életeteken. Mit emelnétek
– Kérlek, meséljetek arról, hogy atya támogatásával Büdösfürdőn. Mot- ki missziós tevékenységetekből?
milyenek voltak a táborban töltött tója nem más volt, mint a Máté evangé- Milyen élmény volt?
mindennapjaitok, a táborban töl- liumában elhangzó missziós parancs,
tött programok. Mi volt szerinte- mellyel Krisztus szólítja fel tanítványait, – Így igaz. Gyakorlatban is
hogy most már követve őt az isteni kipróbálhattuk a missziós
tek a tábor célja?
kinyilatkoztatást ne csupán maguknak tevékenységet:
szórólapo– Ennek a tábornak az volt tartogassák, hanem tegyenek tanúságot kat osztottunk a környékbea célja, hogy mi, delnei és róla Isten minden teremtménye előtt. li házakban, így próbáltunk
pálfalvi ministránsok, megis- Azért döntöttünk a misszió kifejtése és tanúságot tenni Isten léte és
merkedjünk jobban egymás- gyakorlati alkalmazása mellett, mert a szeretete mellett. Amikor elsal, és barátságok alakuljanak közeljövőben, pontosabban 2012. ok- látogattunk a házakhoz, úgy
ki, így közelebb kerüljünk az tóber 7. és 28. között püspöki szinódust éreztük, mintha Krisztus kis
egyházhoz és Krisztushoz. A rendeznek a Vatikánban, mely az újevan- tanítványai lennénk, és bolmissziót próbáltuk megvaló- gelizációt és a keresztény hit továb- dogok voltunk, hogy hirsítani tettben, szóban és imá- badásának kérdéseit célozza meg. A tá- dethettük Krisztus tanítását.
ban, ilyen értelemben három bor témájának megválasztásával mi is Néhány ember azt gondolta,
csoportra voltunk osztva, csatlakozni kívántunk, katolikus egyhá- hogy más vallásúak vagy szekmindenki próbálta teljesíte- zunk szándékához, vagyis a keresztény tások vagyunk, és téríteni próni az ő feladatát. Meghívott hit továbbadásának mikéntjét próbáltuk bálunk, de mi elmagyaráztuk
nekik, hogy mi Isten tanítását
előadóink a következő egy- érzékeltetni ministránsainkkal. (O. E.)
próbáljuk hirdetni, azaz miszházi személyek voltak: Tamás
sziózunk.
Huba pap bácsi, aki az első
napon tartott nekünk a szabadban Csintalan László pap bácsink, aki
szentmisét és rövid elmélkedést; mindennap szentmisét tartott ne- – Mi szervezők és ti résztvevők is elsőSárközi Sándor piarista atya csü- künk, és közöttünk volt, aminek ként vehettetek rész a „Világosság útja”
nevű ájtatosságon, melyet a „Keresztút”
törtökön, a második napon arról mi kifejezetten örültünk.

ájtatosságunk mintájára szerkesztett a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia,
és amely Jézus feltámadásától a Szentlélek eljöveteléig tartó állomásokat foglalja
magában. Mi volt ebben számotokra az
újszerű? Mi az, ami megragadott ebből
titeket?
– A „Világosság útján” számunkra újszerű módon vettünk részt,
ugyanis az erdei ösvényeken minden állomásnál el volt rejtve egy
kis szentírási rész, amit meg kellett
keressünk, és fel kellett olvassuk.
Nagyon lélekemelő és szép tapasztalat volt és ez szerintünk jó példa
arra, hogy egy ilyen táborban mind
az imádságnapnak, mind a játéknak
megvan a maga helye.
– Mi az, amit még hangsúlyoznátok a
táborral kapcsolatban?
– Nagyon szépen köszönjük a
tábor háziasszonyának, Kovács
Rózsika néninek, hogy mindennap ﬁnom ételeket főzött nekünk.
Ugyanakkor köszönjük szépen a
táborban részt vevők nevében a
szervezőknek, Csintalan László
atyának, hogy megszervezték a
nyár legjobb táborát, és reméljük,
hogy a következő években is megteszik ezt.

Obermájer Ervin

kozségi értesítő
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„NAGYAPÓ”, AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK...

Vitéz Baczoni János (1887–1957)

Ö

röm és büszkeség tölt el,
hogy bár kevés, de biztos
forrásból kapott információim alapján bemutathatom kicsiny falunk egykori szülöttét, vitéz
Baczoni Jánost. Nem mindennapi
történet számomra, hiszen ő volt az
én dédnagyapám. Talán már a múlté e történet felidézése, de úgy gondolom, megérdemli azt a tiszteletet,
hogy újra és újra megemlékezzünk
róla. Nehézségek árán, sok harcot
megvíva, de kiérdemelten kapta vitézi kitüntetését.
Baczoni János 1887. november
10-én született Csíkcsomortánban.
Első felesége Balló Katalin volt,
aki 1896. december 13-án született. 1920. február 15-én kötötték
össze életüket, amiből öt gyermek
született: a legidősebb Baczoni Julianna (született 1927. január 24.),
őt követte Matild (1923. március
11.), Rozália (1925. május 29.), Erzsébet (1928. március 8.) és Márta
(1930. augusztus 8.). Első felesége
elvesztése után egy még nehezebb
időszak következett.... árván maradt öt gyerek. Egy kis idő teltével
az öt lánynak újból anyja lett, mivel
feleségül vette Petres Magdolnát
(1901. május 1-jén született), aki
1935. október 8-án világra hozott
egy ikerpárt, Imrét és Teréziát.
A Magyar Királyi Hadilevéltár Pa-

rancsnoksága 1942. szeptember
19-én Budapesten kiadott igazolványában a következő áll: „...
volt Magyar Királyi 24. Honvéd
gyalogezredbeli tizedes az 1915.
évi 91. számú Rendeleti Közlöny
1343. lapoldala szerint Baczoni János a bronz vitézségi érmet mint
tartalékos szakaszvezető, valamint
az 1917. évi 57. számú Rendeleti
Közlöny 1058. lapoldala szerint a
második osztályú ezüst VITÉZSÉGI érmet kapta.”

A szülői ház falán ékesedik a 23 kilós vitézi címer
Vitézi rangját szintén igazolja és
megerősíti az a 23 kilós, márvány
vitézi címer, amely 1941-ben érkezett a csíkszeredai állomás raktárába. Előre nem tudták, hogy mivel
is kell szembenézniük, csupán értesítették, hogy megérkezett és valaki vegye el. Ezért hát nagyapó elküldte az egyik lányát, Erzsébetet,
hogy hozza haza. Mikor meglátta,
bizony nehéznek és hosszúnak
tűnt az út hazáig, de belevágott.
Erzsi néni elmondása szerint egészen Somlyóig hozta a hátán, majd
ott egy szekeres adott neki helyet,
és így jutott el hazáig a máig féltve
örzött „kincs”.

Nagyapó halála után a vitézi rang
átszállt apáról ﬁúra. Az én drága
szeretett nagyapám, Baczoni Imre
is büszkén viselte e nemes kitüntetést mindaddig a napig, amíg a jó
Isten 2011. február 1-jén magához
szólította az élők sorából. Elmondhatom, hogy nem a vitézi rangot
tartotta a legnagyobb kitüntetésnek. Példamutató életével mindig
is arra tanított, hogy viselkedjünk

emberségesen, elhivatottságunkban
legyünk kitartóak, megbízhatóak,
maradjunk bölcsek és tisztelettudóak, valamint nem utolsósorban
éljünk a jelenben, és járjunk nyitott
szemmel. Talán ezek az erények tartoznak azok közé, amelyeket őseink
bízva és remélve hagynak ránk.
Nagyapám után az ő három gyereke is örökölte a vitézi rangot.
Fogadalmukat Kolozsvárott nyil-

vánították ki 1998 novemberében.
A sokévi várakozás után 2009. június 28-tól a szülői ház tornácos
falán ékesedik a felszentelt 23 kilós
vitézi címer, valamint egy emléktábla, hogy vitéz Baczoni János a
ház szülöttje volt, és az ő emlékét
örökké őrizni fogja hét gyermeke
és azok családjai.

Boros Tünde

Kincskeresők szigete Csíkdelnén

Közel 70 szomszéd falubeli
gyerek vett részt szeptember 5-én a Gyulafehérvári
Caritas Hargita Megyei
Családsegítő Szolgálatának nyári karavánján, amelyet Delnén rendeztek, a
gyerekek utazását szekérrel biztosították.

A

résztvevők tematikus foglalkozásokon, játékokban és
különböző
vetélkedőkön

mérhették össze kreativitásukat, megtudhatták, milyen
az igazi csapatszellem, és
számos meglepetésben volt
részük. „Szigetről szigetre”
járva, csapatokba verődve,
kincsek után kutatva mókás
akadálypályákat állhattak ki.
Az akadálypályákat egy fergeteges vizesluﬁ-bajnokság
követte, miután a gyerekek
édességjutalomban részesültek, a jókedv garantált volt.
Az egész napos program

Pálfalva község havi kiadványa

végére a résztvevők rájöhettek, hogy a világon a legnagyobb kincs: saját magunk.
A programot támogatta: Hargita Megye Tanácsa, a hozzá
tartozó szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóság és
a pálfalvi önkormányzat. A
szervezésben a csíkpálfalvi
tinik klubja (PTK) és Zöld
Ilona tanító néni segített.

■ Kiadja Pálfalva Község Tanácsa a helyi RMDSZ támogatásával ■ Szerkesztőség: Kánya Teréz, Boros Tünde, Fülöp Loránd, Zöld Ilona.

E-mail: pauleniciuc@yahoo.com, honlap: www.csikpalfalva.eu, tel.: 0266-333601

Salamon Emőke,
Szász Zsuzsanna

