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MEGEMLÉKEZÉS

(folytatás az 2. oldalon)

Március 15.-én, nemzeti ünnepünkön, az iskolások a 
piros-fehér-zöld zászló mögött felsorakozva, mellükön 
kokárdával vonultak fel a Petőfi- szoborhoz. Ferency József 
iskolaigazgató és Mik József polgármester beszélt az 
egybegyültekhez. (A borszéki lakosságot alig néhányan 
képviseltük.) A kisiskolások énekkel, szavalatokkal tették 
ünnepivé az eseményt. Koszorút helyeztek el az Önkormányzat, 
az RMDSZ és a MPP nevében. Az alábbiakban Ferency József 
beszédét teljes terjedelmében közöljük.
  Kedves magyarok!

„170 évvel ezelőtt hatalmas lelkesedéssel bontakozott ki a 
forradalom, mely egyben a polgárosult modern magyar nemzet 
születését is jelentette. Akkor nem kellett magyarázni, mit jelent a 
12 pont, elég volt kinyomtatva az emberek kezébe adni. Érthető és 
világos volt mindenki számára. Az eseményekre minden igazi 
magyar ember reagált és tette a dolgát. Volt politikus, aki 
kiáltványt fogalmazott meg, volt tábornok, aki megteremtette a 
nemzeti őrsereget, volt költő, aki verseivel az egész népet lángra 
lobbantotta, és volt magyar ember, aki tette a dolgát. Azóta eltelt 
170 év, és azt gondolhatnánk, hogy sokat tanultunk és fejlődtünk. 
A gazdasági fejlődés tagadhatatlan, azonban a közelmúlt 
eseményeiből sajnos azt a következtetést kell levonnom, hogy 
gondolkodás szempontjából nem fejlődtünk eleget. A mai 
emberek csak addig szeretnek magyarok lenni, ameddig nem 
szenvednek semmilyen hátrányt ebből. Azonban amikor a 
magyarság áldozatokkal jár, megtorpannak és inkább 
lemondanak róla. Szülők azért nem íratják gyereküket magyar 
osztályba, mert ott a gyerekük nem tanul meg románul és ezért 
nem fog boldogulni, mondják. Nem érdekli őket, hogy gyerekük 
nem tanulja meg az anyanyelvét tisztán, szépen használni. Hogy 
soha nem tanulja meg mit jelent az Anyám tyúkja. 

Segíts Te is!
Láttam embereket magukba roskadva állni házuk 

romjai mellett, miután elöntötte az áradás, és tehetetlenül 
nézték végig, amint „egy élet munkája” percek alatt válik 
semmivé. Láttam reménytelenül állni embereket szerettük 
ágya mellett, a bizonytalanságban vergődő lelkükkel és 
könnyeikkel küszködve.

De azt is láttam, hogy a világban vannak még érző 
szívvel élők, akik helyre tudtak  és akartak állítani falakat, és 
vissza tudtak adni elveszett reményeket: van aki testi 
erejével, pénzzel vagy a lélek jóságával. A jó és jókor jövő 
segítség a fontos. Most ezt Te is megteheted, lehetsz építő és 
reménytadó!

Azután így szólt Jézus: „Figyeljetek arra, amit 
hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd 
neketek is, sőt adnak is hozzá.” (Mk 4,24)

Bizonyára hallottad, hogy közösségünk tagjánál, 
Gáll Rajmondnál, az orvosok agydaganatot állapítottak 
meg. Németországban vállalták a kezelését és a műtétet. A 
műtét 40.000 euróba kerül, ami rengeteg pénz, de az 
utókezeléseknek is nagy a költsége, melynek időtartamát 
senki sem tudja most előre biztosan megállapítani.

Közösségi összefogásunkkal és pénzbeli ado-
mányunkkal sokat tudnánk segíteni, ha van rá akarat és 
szándék. Önkormányzati képviselőink és városunk civil-
szervezetei március végéig felkeresnek minden családot, 
melynek tagjai anyagi erőforrásuktól függően, adomá-
nyozhatnak a cél érdekében. A következő számlaszámokon 
lehet adományozni:

Gáll Márta Emese
Román LEI-ben: Transilvania bank 
RO90BTRLRONCRT0235980801

Euróban, Forintban: RO40BTRLEURCRT0235980801
SWIFT BTRLRO 22

Légy Te is reményt visszaadó  keresztény és borszéki lakos!

fotó: Pethő Csongor
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TÁJÉKOZTATÓ TANÁCSÜLÉSEKRŐL
Március 7-én tartott tanácsülésen két határozattervezet Kárpát-medencei óvodát épít, illetve felújít. Ennek a 

került napirendre. programnak keretében városunkban is felújítják a Tündérkert 
A 26-os határozat a létesítendő Kalandpark (nyári Óvodát , 30 millió Ft. értékben. 

bobpálya) módosított kivitelezési értékét újratárgyalta és Ennek a beruházásnak az értéke mintegy hatmillió Ft.
jóváhagyta. A beruházás értéke több mint ötmillió lej. A Különfélék keretében szó esett arról, hogy több 

A 27-es határozat a Zimmethausen Techonológiai középületünknek nincs tűzrendészeti engedélye. Ezek 
Líceum modernizálásának módosított kivitelezési értékét elkészítése a következő időszak prioritása.
tárgyalta és szavazta meg. A beruházás értéke több mint Kérdésre válaszolva, Mik József polgármester úr 
nyolcmillió lej, és két év alatt kell kivitelezni. elmondta, hogy a Kezelő központnál a télen a munkálatok 

A 28-as határozat a pedagógusok februári ingázási lassabban haladtak, de már ez a folyamat felgyorsult, és van 
költségeinek kifizetését hagyta jóvá. remény, hogy ebben az évben be is fejezik.

A magyar kormány óvodatámogatási programja több 

és a hozzá tartozó játszóteret

Választások közelednek Magyarországon, a versenybe magyarság felemlekedése csak Erdéllyel együtt lehetséges, 
szálló pártok egyik legfontosabb kormányzati pontja a lásd a 12. pontot: Unió Erdéllyel. Amikor a töténelem során 
migránskérdés. Azonban nagy felháborodást kelt az együtt tudtunk működni, nagy dolgok születtek és erős volt a 
anyaországi magyarok körében, hogy mi határon túli magyar, amikor viszont az ellentétek megosztottak, tragédiák 
magyarok is szavazhatunk. Úgy gondolják, hogy semmi sorozata következett be. Én remélem, hogy a magyar 
közünk ahhoz, hogy mi történik Magyarországgal.  Tisztelet a állampolgárságot, melyet örömmel és megtiszteltetéssel 
kivételnek és remélem, hogy a többség nem osztja ezt a vettünk fel, nem sajnálják tőlünk.
nézetet. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Kedves magyarok, a történelmi eseményeknek csak 
Elsősorban azt, hogy Magyarország jövőjéért minden magyar akkor volt értelmük, ha az eredmények mellett a nemzet 
felelős, függetlenül attól, hogy hol él. Ugyanakkor az tanult az elkövetett hibákból. Tanulni kell a múltból, mert aki 
Anyaországnak kötelessége gondoskodni és vigyázni erre képtelen, annak nincs jövője. Kívánom minden 
gyermekeire bárhól is élnek, mert az anya sem mond le magyarnak, hogy ismerje fel az összefogásnak és az 
gyermekéről csak azért mert távol van tőle. Másodsorban azt együttműködésnek a fontosságát, mert ezáltal, tudom, hogy 
a gondolatot szeretném kiemelni és minden magyarral ismét nagy tettekre lehetünk képesek.”  
megértetni, hogy amikor a történelemben először Erdély és 
Magyarország nem működött együtt, mert az érdekek 
megosztották, akkor 1526-t írtak. Akkor következett be a 
mohácsi vész, akkor szakadt Magyarország három részre és 
tünt el a térképről. Az 1848-as forradalmárok tudták, hogy a 

2018. Március 17- én 14.00 órától a Kultúrházban 
Áldassék a neved Forradalom címmel ünnepi műsort adott 
elő a Czifrasarok a maroshévízi Csillagszem néptáncsoport 
közreműködésével. Ezt követően 18.00 órától az előadást 
Maroshévízen is bemutatták.   

Farkas Aladár

(folytatás az 1. oldalról)

Közreadja: Kolbert Tünde

fotók: Móga Attila



Néhány hónappal ezelőtt meghívást kapott iskolánk 
Edelénybe, a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium 
Tematikus Földrajzhetére. Ugyanakkor felkérték Mik József 
polgármester urat, hogy a rendezvény keretei között mutassa be 
Borszéket és természeti kincseit. Három VIII. osztályos tanuló 
képviselte iskolánkat a rendezvényen, melynek a végén az iskolák 
csapatai vetélkedőn vettek részt. Először, bevallom, egy kissé 
aggódtam, hogy diákjaink, akik nem a magyarországi tanrend 
szerint tanulják a földrajzot, hogy fognak felkészülni, de végül 
minden jól ment, diákjaink gyönyörű plakátot készítettek a 
klímaváltozásról Móga Attila tanár úr közreműködésével.

Nagy élmény volt számomra ezen a rendezvényen 
résztvenni. Az előadások rendkívül színvonalasak, érdekesek 
voltak. Bemutatásukat inkább a diákjaimra hagyom. Elsősorban 
magáról az iskoláról szeretnék egy rövid beszámolót írni. Sok 
iskolában jártam már, de sehol nem láttam még ilyen színvonalas nemzetközi elismerésnek örvendenek. Említeném az 
oktatást. Az iskola szellemiségét elsősorban meghatározza a őslénytankutatókat illetve azt a csoportot, akik a Puli nevű 
vallásosság, mely érzékelhető mind a tanárok, mind a diákok Holdjárót építették és  reményeik szerint az oroszok, amerikaiak 
viselkedésén. A három nap alatt amíg ott tartózkodtunk, egyszer és japánok után a magyarok fognak gépezetet juttatni a Holdra. 
sem láttam kiabáló, rohangáló, trágárul beszélő gyereket, pedig  Nagyon örülök, hogy sikerült ezzel a kis kirándulással barátságot 
háromszor több diák jár oda mint hozzánk. kötnöm Barta József igazgató úrral, aki felajánlotta segítségét 

Rendelkeznek egy Samsung teremmel, mely táblagépekkel iskolánk felszerelésében.
és egy hatalmas képernyővel van felszerelve. A tanárok rendkívül 
érdekes feladatokkal tudnak tanítani minden tantárgyat. Például A két nap, amit Edelényben, Magyarországon töltöttünk sok 
földrajzból pillanatok alatt bármilyen földrészt be lehet mutatni élménnyel gazdagított, sok újdonságot láttunk és hallottunk. A 
két vagy három dimenziós képen. helybéli iskolát mutatták be nekünk, előadásokat hallgattunk és 

A kisiskolások Legóval tanulják a matematikát. földrajzi vetélkedőn vettünk részt.
Résztvettünk egy ilyen órán a második osztályban. Hihetetlen Bevallom, nagyon izgultunk a vetélkedő miatt, de aztán 
élmény volt látni a gyerekeket, milyen könnyen, egyszerűen és beláttuk, hogy mindez fölösleges volt. Interaktív homokozóban 
játszva tanulják az alapvető matematikai műveleteket, formáztunk, memóriakártyáztunk, kérdésekre válaszoltunk, falat 
folyamatokat. A gyerekek számára ez nem egy matematika óra másztunk, egy interaktív táblán puzzlet raktunk ki és a 
volt, ők csupán játszodtak, mégis nagyon gyorsan tanultak. A versenyünket seagweyezéssel zártuk.
másik érdekesség az volt, hogy a feladatokat interaktív táblán A vetélkedőre készítenünk kellett egy, a klimaváltozást 
oldották meg angolul, ezáltal gyakorolva az idegennyelvet is. A két bemutató plakátot, amelyet az ottani tanárok nagyon ötletesnek 
tornaterem mellett, melyek mindennel fel voltak szerelve épül a találtak, és megdícsértek érte. A vetélkedő után következett az 
harmadik. Az iskola használhatja a számos sportpályát és az eredményhirdetés. Mi harmadikok lettünk, ennek nagyon 
uszodát is, melyek a járás illetve a város tulajdonában vannak. örültünk.
   Ez a kis látogatás mindenképpen arra sarkall, hogy a mi Ebben a pár napban sok új emberrel ismerkedtünk meg, 
iskolánkban is változásokat hajtsunk végre. Azt a szintet amit sok szép helyet láttunk, az edelényi iskolában pedig rengeteg 
Edelényben láttam talán soha nem fogjuk elérni, mégis újdonságot tapasztalhattunk felszereltség és tehnológia terén.
próbálkoznunk kell. Fontos tanulság volt számomra az, hogy az 
egyik legfontosabb tantárgy amire sokkal nagyobb hangsúlyt kell 
helyeznünk az oktatásban az az informatika. A Samsung 
magyarorsági vállalatának igazgatója bizonyította be az egyik Meghívást kaptunk az edelényi Szent Miklós Görög-
előadásában, hogy azoknak a gyerekeknek nagy része akik ma katolikus Iskola és Ovodába. Egy tematikus földrajzi hétre hívtak 
óvodások, felnőtt korukban olyan szakmákban fognak dolgozni, meg minket, nagyon szívesen elfogadtuk a felkérést.
melyek ma még nem is léteznek. Szintén ő mondta azt is, hogy Kedd este értünk Edelénybe, másnap  voltak az előadások 
lassan nem lesz olyan szakma, mely ne kívánna informatikai amikre mi is természetesen elmentünk.
ismereteket illetve az angol nyelv ismeretét. Az előadásokról csak A szerdai nap programja: Kiss Attila: Gyártástechnológia 
annyit: nagy öröm számomra, hogy egy olyan kicsi nép mint a az innováció és fenntarthatóság jegyében.
magyar, olyan tudósokkal és közgazdászokkal rendelkezik, akik 
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Ferency József

   TEMATIKUS FÖLDRAJZHÉT EDELÉNYBEN

(folytatás a 4. oldalon)

Mik Larissza
VIII. osztályos tanuló
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Egy pár napot tölthettünk Edelényben, ahol a klíma-
változásra és annak következményeire hivták fel a figyelmünket. 
Megmutatták, hogy miket tehetünk ez ellen egy Tematikus 
Földrajzi hét keretein belül. Ezt bemutatókkal tették amelyek 
érdekesek voltak, mint felnőtteknek, mint gyerekeknek. A 
klimaváltozáson kívül még sok tapasztalatot gyűjthettünk és 
érdekességeket próbálhattunk ki amelyekkel bővithettük 
ismereteinket. Bemutatták, hogyan hasznosíthatjuk újra az 
elromlott elektromos autóalkatrészeket minél kevesebb hulladék 
keletkezéssel vagy hogyan végeznek dinoszaurusz kutatásokat 
Magyarországon illetve a nagyvilágban. Ezen kívül megtud-
hattuk, hogyan hasznositható a Földből feltörő termálviz, továbbá 
miként digitalizálódik és fejlődik a világ. Tanulhattunk a váro-
sunkról, borvizeinkről, és bepillantást nyerhettünk milyen 
nehézségekkel jár egy  rover megalkotása, ami majd a Hold 

·Pálfi Zsuzsa: Környezetvédelem a mindennapokban felszínén legalább 500 métert megtesz és mennyi időbe telik 
·Ősi Attila: Dinoszaurusz kutatás itthon és a nagyvilágban ennek elkészítése.
·Béres Csaba: Egy település és az egyén felelőssége a  

fenntartható fejlödésben Megtekinthettünk egy kisebb motorkerékpár kiállíást is és 
·Dr.Pacher  Tibor: Mi újság a Holdon? egy elektromos Tesla Model S-t. Ezek után megnézhettük a csodás 
A csütörtöki nap programja: edelényi L'Huillier–Coburg kastélyt is.
·Pacsai János atya elmélkedés
·Kocsy Béla: Digitális mezőgazdaság Nagyon jól éreztük magunkat, és örülünk, hogy mennyit    
·Mik József: Borvizek fővárosa Borszék okosodtunk, mennyi mindent láthattunk.
·Görög Csaba: Harley Davidson-nal a világ körül
·Földrajzi vetélkedő Mik Adorján

VIII. osztályos tanuló
Márkos Patrik

VIII. osztályos tanuló

Kissé megkésve, de megérkezett a Kamenyitzky Antal megélt. Éhezett, betegeskedett, zsidó származása miatt 
Városi Könyvtárba a Gyergyói Szemle tudományos és megbélyegezték, munkaszolgálatos táborban szenvedett. Ez a 
ismeretterjesztő folyóirat 3. száma. Maga a főszerkesztő, Nagy tragikus sors sodorta, sodorhatta a munkásmozgalom felé. 
József hadtörténész és Silló Ágota, a Gyergyói Szemle Alapítvány Baloldalisága semmivel sem csökkenti verseinek művészi értékét. 
titkára mutatta be az érdeklődőknek. Az új lapszám már könyv Mártírhalált halt egy ukrajnai táborban, egy olasz fasiszta halálra 
formátumú, több mint 200 oldal és 11 szakcikket tartalmaz. A sebezte. Izsák Márton szobrászművész egészalakos szobrot 
mostani szám, a 2017-es, témája az államszocializmus emlékezete a készített Salamon Ernőről, amit 1968-ban lepleztek le, a 
Gyergyói medencében. Ezt a témát járják körbe a felkért fiatal gimnázium névadó ünnepségén. A '89-es rendszerváltás után is, a 
szakemberek. gimnázium megőrizte a Salamon Ernő nevét, nem úgy, mint a volt 

A folyóirat képi illusztrációját a tavaly elhunyt Balázs Salamon Ernő Irodalmi Kör, amely számomra ismeretlen okok 
Miklós gyergyószentmikósi fotóművész fotótékájából válogatták. miatt nevet változtatott. Ez engem azért nem hagy nyugodni, mert 
Mikit személyesen ismertem, hiszen kollégák voltunk a én is ennek a gimnáziumnak vagyok a növendéke.
középiskolában. Láttam fotóit, tárlatait. Legutóbb a Gyilkostónál Kovács Eszter szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem 
találkoztam vele. Akkor is nyakában lógott a fényképezőgép, és a Doktori iskolájának másodéves hallgatója górcső alá veszi a 
fürdőtelep természeti szépségeit rögzítette. gyergyói sajtót, amely a rendszerváltás előtt, illetve után jelent meg. 
Két cikk is foglalkozik Salamon Ernő életével, költészetével. Személyes beszélgetésünkben hiányoltam, hogy a borszéki 
Szakolczay Lajos budapesti irodalomtörténész és Ferenczi Attila Források elkerülte úgy az ő, mint dr. Szőcs Levente (néprajzos a 
gyergyószentmikósi irodalmár, költő, a Salamon Ernő Gimnázium Tarisznyás Márton Múzeumban) figyelmét.
aligazgatója ismerteti a költő hányatott életét és művének utóéletét. Érdekes és olvasmányos cikkeket tartalmaz ez a kötet, 
Sokan, sokáig kommunista költőnek tartották, kevésbé értékelték érdemes belelapozni, beleolvasni egy-egy cikkbe. Találnak 
verseinek mély érzését. Igazából a szegények költője volt. Saját történelmi, néprajzi és gazdasági, illetve a medve és az ember 
sorsán keresztül a nyomort mutatta be, amit sorstársaival együtt ő is esetleges találkozásairól szóló cikkeket.          

Szemlézte Farkas Aladár   

SZEMÉLYES HANGVÉTELŰ VÉLEMÉNY A GYERGYÓI SZEMLE 3. SZÁMÁNAK MARGÓJÁRA

(folytatás a 3. oldalról)



Nagycsütörtök. Felajánlás alatti énekünkkel kifejezzük,hogy valóban mekkora 
 A húsvéti ünnepkör a keresztény emberek életében a szeretettel van irántunk Jézus. Zálogát adtad, ó Jézus örök 
legnagyobb ünnep. A virágvasárnappal kezdődő nagyhét a szeretetednek, rendelvén e nagy szentséget és adván tieidnek... .
megtisztulás és a felkészülés hete. A nagycsütörtök az utolsó A szentmise a szokott módon folytatódik egészen az áldozás 
vacsora, Jézus elárultatásának és elfogatásának napja. A húsvéti végezetéig. Áldozás utáni könyörgés befejeztével a pap az oltár 
szent háromnap (nagycsütörtök, péntek és szombat) első napja. előtt állva tömjént tesz a füstölőbe, majd letérdel és háromszor 
Ez a nap az olajszentelés és oltáriszentség alapításának ünnepe. megtömjénezi az Oltáriszentséget. Azután vélummal a vállán 
Az utolsó vacsora Jézus és apostolainak vacsorája, szenvedésének kezébe veszi az áldoztatóedényt és az Oltáriszentséget a 
előestéje. Keresztény egyházunk ezen a napon két szentmisét templomon át viszi őrzésének helyére. Ezután következik az 
mutathat be. Minden egyes egyházmegyében, jelen esetben a oltárfosztás. Egyes helyeken oltármosást is végeznek, pl. 
Gyulafehérvári egyházmegyében ezen a napon délelőtt Csikszentdomokoson.
ünnepélyes szentmisét mutatnak be, ahol megszentelik az olajat ,  
melyet eljuttatnak minden egyes plébániára. Ebben a Nagypéntek:
szentmisében egyben a papság megújítja a szenteléskor tett Urunk kínszenvedésének és halálának napján nem 
fogadalmat is. mondunk szentmisét,hanem magára a keresztáldozatra, az 

Nagycsütörtökön az esti misével elkezdődik a Húsvéti Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. A kereszt, mely 
Szent Háromnap, és Húsvétvasárnap az esti dicsérettel végződik. egykor a szégyen fája volt, Krisztus világot megváltó 
Krisztus szenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról győzelmének jelévé vált, ezért hódolunk előtte. A mai 
emlékezünk meg. Felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel szertartásnak három része van. 1. ige liturgia, 2. hódolat a szent 
megmosta tanítványai lábát, és átéljük az Oltáriszentség kereszt előtt, 3. szentáldozás.
alapítását. A búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta reánk, Szertartásunk kezdetekor a pap a segédkezőkkel arcra 
hogy lelkünket táplálja ,és keresztáldozata állandóan közöttünk borul,vagy térdel. Egy ideig csendben imádkoznak. Majd egy 
levő valóság legyen. könyörgéssel kezdi a szertartást. Az első rész az ige liturgia része. 
 Szentmisénk kezdő éneke is nagyon szépen fogalmaz, Felolvasnak egy olvasmányt , majd zsoltárt éneklünk mindezt 
mikor felszólítja a híveket: orgona nélkül és ezt követi a szentlecke a Fiú szenvedéséről. 
 Áhitattal készülődjünk testvérek, emlékére ama tikos Ezután következik Jézus szenvedésének története vagyis a Passió. 
estének, hol a piros borból Krisztus vére csordul, lesz a kenyér Minden nagypénteken Szent János evangéliumát énekeljünk. 
áldozata testének. Már az énekünk szövege is felszólít bennünket: Passió után homilia következik, majd ünnepélyes egyetemes 
áhítattal készülődjünk testvérek! Ezen az estén a pap fehér könyörgések, melyben imádkozunk az Anyaszentegyházért, 
miseruhában misézik. A szentmisének nagyon fontos mozzanata pápáért, papságért és a hívekért, keresztelendőkért, a 
az is, hogy ünnepélyesen szól az orgona. Ha megfigyeltük, keresztények egységéért ….
hamvazó szerdáig énekelünk dicsőséget és alleluját a Az egyetemes könyörgések után következik a második 
szentmisében. Régen, mielőtt a nagyböjt elkezdődött volna, rész,hódolat a szent kereszt előtt. Fehérvasárnap, azaz nagyböjt 
ünnepélyes Alleluja búcsúztatót tartottak. ötödik vasárnapján, a templomban található feszületeket 
 E nap még hangzik az Alleluja,a böjtben elnémul, szép letakarják egy lepellel. Nagypénteken a szentkereszt hódolatkor a 
dallama elűzi bűnünk szégyene és bánata, számkivetés a földi lét pap felmutatja a letakart feszületet és közben énekli: Íme a szent 
örök húsvéttal vár az ég, s nem hagy el minket sohasem az keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága.Ez alatt leveszi a 
alleluja. Ezzel búcsúztatták el az Alleluját egészen a feltámadás keresztről a leplet és ezután kezdődik a kereszt előtti hódolat. 
éjszakájáig. Mivel az alleluja szó örömet fejez ki, ezért is nem Körmenetszerűen vonulnak sorjában a kereszthez, amely előtt 
énekelünk a temetésen alleluját,hanem azt tractus helyettesíti. egyszerű térdhajtással vagy más alkalmas jellel, amely azon a 

Nagycsütörtök estéjén, mikor megszólal a Dicsőség a vidéken szokás, például megcsókolva a keresztet, vagy 
magasságban Istennek,ez akkora örömet fejez ki ,hogy az ének meghajolva előtte, jobb kezükkel megérintik a korpuszt, s végül 
alatt a templomban nem csak az orgona szól a szokottnál kersztet vetnek magukra. Ez alatt alkalmas énekeket énekelünk. 
hangosabban, hanem megszólalnak a csengők, harangok  is. Köszönteni jöttünk szent keresztfa, vagy Lehullott a Jézus vére a 
Miután elénekeltük, nagyszombat éjszakáig nincs orgona, nincs szentkeresztfa tövére, mindezzel kifejezve Jézus szenvedését. 
harangszó, nincs csengő. A harangok Rómába mennek. Ahol Ezután következik a harmadik rész, a szentáldozás. A 
még szokás, a homilia után a pap elvégzi a lábmosás szertartását, szentáldozás cselekményét kővetöen a pap  kiterjesztett karral 
ezzel is kifejezve azt, ahogy Jézus megmutatta szeretetét irántunk, egy könyörgéssel bocsájtja el a híveket és csendben mindenki 
megmosta tanítványai lábát. Ha nem végzik a lábmosás magába szállva és elmélyülve a nagypénteki szertatáson, 
szertartást, a homilia után következik az egyetemes könyörgés. elmélkedhet és készülődhet a feltámadásra.  

NAGYCSÜTÖRTÖK, NAGYPÉNTEK, NAGYSZOMBAT
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Nagyszombat.  A nagyszombati nap csendesen telik, de zengjen az angyalok  kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos 
már nem olyan szigorú visszafogottsággal, mint a nagypénteki. művei.”
Odahaza és a templomban is az ünnepi előkészületek folynak.  A Az ének végeztével elfújják a gyertyákat, leülnek, és a 
három nap úgy számolandó, hogy pénteken halt meg, szombaton szentírásból hallgatnak meg részleteket.
a sírban feküdt, és valamikor szombatról vasárnapra virradó éjjel  A második rész hasonlít a szokásos vasárnapi miséhez, de 
támadt fel.  Sötétedés után kezdjük az ünnepi misét – ez már a míg akkor két részlet hangzik el az ó- és újszövetségből, majd egy 
feltámadás éjszakájának része. Jézus életéből (valamelyik evangéliumból), addig most legalább 

A nagyszombati mise tele van különleges, ünnepi, négy, legfeljebb kilenc részletet olvasnak fel.
örömteli rítussal. Annyi öröm és szépség van ezekben a A szövegek közötti énekek közül kettő különleges. Az 
szertartásokban, amelyet a kívülállók is megéreznek. Nem egyik a „Dicsőség a magasságban Istennek” kezdetű: a pap elénekli 
véletlen, hogy nagyszombat estéjén gyakran vannak tömve a az első mondatot, majd újból megszólal a csütörtökön elhallgatott 
templomok, azok is részt vesznek ezen a misén, akik alig kötődnek orgona, a templom harangja és az összes templomi csengő, és úgy 
az egyházhoz. A mai vigiliának négy része van. 1.Tűzszentelés és a fél percen át tart az örömteli zenebona. A következő ének pedig az 
húsvéti gyertya megáldása, körmenet és a húsvéti örömének „Alleluja”. A böjt negyven napja alatt nem énekeltük-mondtuk ezt 
exultet, 2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal,3. a az ujjongást jelentő szót, de most már lehet, és számtalan 
keresztség liturgiája és a keresztségi fogadás megújítása, 4. az köszöntésben, dalban, áldásban újból és újból szerepel .
Eukarisztia liturgiája. Az „Alleluja” után következik a szentírásból Jézus 

A nagyszombati szertartás előtt a hívek a  templomban feltámadásának története, majd a pap homiliát mond. A homilia 
gyülekeznek.  A pap és a segítői a templom elé vonulnak után következik a keresztség liturgiája.
csendben. Itt, a templomon kívül tüzet gyújtanak, és a pap kéri Ezután, megszokott rendben zajlik a mise, de minden 
Istentől, hogy áldja meg az új tüzet. Majd a húsvéti gyertyát   szövegből a legszebbet, a legkülönlegesebbet szokták választani.
meggyújtják az új tűztől. Bevonulnak a templomba, és háromszor Áldozás után  a pap Jézus sírjához megy, amit a hátsó 
megállva, a pap a gyertyát tartva énekli: „Krisztus világossága!”, oltárnál szoktak berendezni. Gyönyörű ez a szertartás. Ébredj fel 
miközben segítői a mellettük lévő hívek gyertyáit meggyújtják, Uram!” Miért aluszol el Uram ébredj fel s ne vess el minket örökre. És 
így terjed az addig sötét templomban a fény gyertyáról-gyertyára, miután elénekeltük az Istenem te megvizsgáltál és jól ismersz 
végül az egész tér csodálatos ragyogásba borul. (A húsvéti gyertya, engemet című  zsoltárt, kezdődik a feltámadási körmenet. Ezt 
amin az évszám is látható, az elkövetkező ötven napban minden hívjuk lámentációnak, feltámadási szertartásnak. 
mise alatt égni fog.) Ez is az öröm, a boldogság kifejezése: „ki kell menjünk az 

Ezután következik a húsvéti örömének, az exultet. A hívek utcára” együtt ünnepelni a világgal:, elmondani, micsoda 
a gyertyával a kezükben hallgatják végig, ahogy a pap  elénekli ezt fantasztikus dolog történt. 
a hálaadó éneket. Íme egy részlete: „Az égben immár ujjongva  Krisztus feltámadt !

Balázs Tibor
      kántor

"Isten azért  teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk hallani őket, és felfedezni, mennyit fejlődött egy év alatt 
imádkozni.” John Lennon minannyiuk  játéka. Pop Stefan Cristian akár önálló műsort is 

Március 2.-án a kultúrházban a csíkszeredai Nagy István adhatott volna: Mendellsohn hegedűversenyének két tételét és G. 
művészeti líceum hegedű szakos diákjai adtak igazi Dinicu Pacsirtáját hallhattuk tőle. Juhász Boylan Benedek Bartók 
örömkoncertet azoknak, akik megtisztelték őket jelenlétükkel. Román táncaival bűvölte el a hallgatóságot. (A kiemelés teljesen 
Péter Ernő tanár legjobb növendékei léptek fel, akik pár nappal szubjektív, mint maga a zeneélvezet.) Minden egyes produkció a 
később, március 9.-én a Csíkszeredában megrendezett zonális fellépők komolyságát, elkötelezettségét, zeneszeretetét 
olimpiászon mérték össze tudásukat, tehetségüket. Már a bizonyította. Koncert végén a ráfordított munka, a gyakorlás 
bejáratnál kellemes meglepetés várta a hölgyvendégeket: nőnapi időtartama felől kérdeztük a fiatal művészeket. Megtudtuk, hogy 
előzetesként egy-egy szál szegfűt és márciuskát vehettek át a Györgyicze Ákos napi félórát-órát, míg Pop Stefan Cristian 
rendezőktől. A koncerten négy ífjú tehetség  lépett színpadra: legalább egy órát, de inkább kettőt vagy annál is többet hegedül 
Péter Balázs Máté, Györgyicze Ákos, Juhász Boylan Benedek és a naponta. Keményen megdolgoznak azért, hogy a közönség a zene 
borszéki Pop Stefan Cristian. Zongorán kísérte őket Ványolós hangjain velük együtt „imádkozhasson”. Köszönet a fellépőknek 
Orsolya.  Nem először léptek fel Borszéken, egy évvel ezelőtt is és  a támogatóknak (Pop Vera és Boronea Bianca).
megörvendeztették az itteni zenekedvelőket. Öröm volt újra látni, 

KONCERT

(folytatás az 5. oldalról)

Kolbert Tünde
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Nagyon sok szülő panaszkodik, Az ilyen szülők azt gondolják, hogy a 
mert a gyereke elviselhetetlen, rosz- gyereknevelés nem is nehéz feladat, de 
szalkodik, szófogadatlan és egyszerűen amikor szembesülnek az apróbb 
nem bírni vele. nehézségekkel, akkor megrémülnek. Ők 

Egy valamit azonban fontos nem erre számítottak. Ezeknek a szülő-
leszögezni: nem létezik rossz gyermek, a knek a kulcsszavai a következők: Ne 
család a rossz, a gyerek pedig nem más, szaladgálj! Ne mássz! Ne csináld ezt, ne 
mint a család tükörképe, tehát visel- csináld azt! A végén azt mondják a 
kedésével csak azt mutatja kifelé, ami gyereknek “Elegem van belőled”. Nem 
valójában a családban van. gondolták, hogy a gyereknevelés ilyen 

Az egyetlen megoldás, amit egy nehéz, ezért megpróbálják mindentől 
szülő ilyen esetben tehet, az, ha változtat tiltani a gyereket, de ez nem megy.
viselkedésén, uralkodik indulatain, megpróbál egy higgadtabb A gyereknek nagyon fontos, hogy a szülei figyeljenek rá és 
oldalról hozzáállni a dolgokhoz és a másik féllel közösen, együtt ezért bármire képes, mindent megtesz azért, hogy felhívja magára 
oldják meg ezt a helyzetet. a figyelmet.

Erre azonban a mai családokban csak nagyon kevés példa A tökéletes szülők
van, a felnőttek makacsak, a gyereket okolják mindenért vagy A tökéletes szülők mindig azt sulykolják a gyerekbe, hogy 
egymást. “Te kell a legjobb légy. ,,Képesek a gyermeket elvinni más 

Ime néhány szülő-típus, akik nagy hatással lehetnek a iskolába, azért, hogy az ő gyerekük legyen a legjobb és a 
gyerekre! legokosabb. Mi több, a tanárokat is megvádolják azzal, hogy nem 

Nagylelkű szülők szentelnek elég figyelmet az ő gyerekük számára.
“Az én gyerekem ne szenvedjen hiányt semmiben”. A szülők akiknek nem úgy sikerültek a dolgaik ahogy 

Ezeknek a szülőknek a többsége nem jó módú, sőt éppen az szerették volna
ellenkezője jellemző rájuk, de mégis az az elvük, ha a gyerek akar Ezek a szülők sok mindenen keresztülmentek az életük 
valamit, akkor azt meg kell kapnia, nem számít, hogy szüksége során és van egy csomó beteljesítetlenül maradt álmuk. Ők azt 
van-e az adott dologra, vagy nincs. szeretnék, ha a gyerekeiken keresztül megvalósíthatnák az 

Ezek a szülők a szeretetet a vásárlással kompenzálják. A álmaikat és ezért kötelezik a gyereket, hogy tanuljon, járjon 
gyereknek szeretetre és odafigyelésre van szüksége és nem drága edzésre, órák hosszat töltsön különféle foglalkozásokon, elfelejtve 
játékokra. Azért nem kell egy szülőnek drága játékot vásárolnia, a gyerekkor játékkal eltöltött óráit.
hogy a gyerek ne zavarja őt egy ideig. A szülők akik manipulálnak

Ezek a szülők arra használják a gyereküket, hogy hatással 
Aggódó szülők legyenek a férjükre, feleségükre vagy a családra. A kifejezés, hogy  
Az aggódó szülők gondolata mindig a gyerekük körül “Nem nekem kell, hanem a gyereknek” szinte mindennap 

forog, ők aggódnak a gyerek minden mozdulatáért. A legrosszabb hallható tőlük. A gyerek minél esetlenebb vagy minél betegesebb, 
dolog a szülők félelme. Az ilyen szülők attól félnek, hogy a a szülők annál jobban tudnak hatni a család többi tagjára. Az ilyen 
gyermekük nem képes valamit megcsinálni a segítségük nélkül. szülők próbálnak egy olyan légkört fenntartani a családban, 
Az ilyen gyerekekből viszont sokszor elkényeztetett, követelőző amelyik mindég a gyerek problémáit helyezi a középpontba.
kamaszok lesznek, akik kezelhetetlenek. A fentiekben leírtak nagyon tanulságos dolgok, ezért 

Fáradt szülők figyeljünk oda, hogyan viselkedünk, mert nem a gyerekeink 
A fáradt szülők már a gyerekük születése előtt elfáradtak. problémásak, hanem mi vagyunk azok!

Az alázatosság fején töviskorona A békesség szúró fájdalom, Jámborság kezeit átfúrták, 
A türelem oldala átszúrva . Ecet a szomjazó irgalom. Becsület szavait csúfolták.

Szelídség csontjait megtörték, Mezítelen a fájó igazság, Világosság kemény szívekre lelt,
A megbocsájtást ostorral verték. A józan ész egyszerű gazság . A szeretet romokban hevert.

A kereszt tövében körtáncot jártak 
       Az ostobaság pávatollai .

A GYERMEK A CSALÁD TÜKRE

K.J.

Ungureanu Katalin

KERESZTRE FESZÍTETT SZAVAK
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szerkesztősége!

DSIDA JENŐ: HÚSVÉTI ÉNEK AZ 
ÜRES SZIKLASÍR MELLETT 

(RÉSZLET)

Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.
 
Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.
 
Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra

A Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési csoportok.
Akciócsoportja (G 10) március elején   A 6.4-es alintézkedés élelmiszer 
ismertette az új támogatási lehetőségeket. feldolgozás, és szolgáltatások terén nyújt 

A 4.2-es alintézkedés lehetőséget segítséget, 10.000 - 100.000 euró értékben, 
biz tos ít  mezőgazdaság i  termékek 10%-os önrésszel.
feldolgozására, értékesítésére és fej- A 7.2A alintézkedés támogatja a 
lesztésére. Itt a tej, hús, erdei gyümölcs- és biomassza segítségével előállított melegvíz 
gomba feldolgozásában, pékség léte- és fűtési rendszerek bevezetését. Itt 10.000- 
sítésében, stb. lehetne pályázni. A termékek 150. 000 euró a megpályázható összeg. 
értékesítéséhez szükséges speciális gép- Turisztikai panziók, sőt az önkormányzat is 
járművek vásárlása is lehetséges, akárcsak próbálkozhat ezzel a lehetőséggel.
új épületek építése. A megpályázható A 7.5-ös alintézkedés lehetőséget 
összeg 50. 000 - 200. 000 euró, 10%-os ön- biztosít a turizmus fejlesztéséhez. Egye-
résszel. Pályázhatnak kereskedelmi cégek, dülálló weboldal készítése, számítógép vagy 
egyéni vállalkozások, családi vállalkozások szerver vásárlása is szerepel a pályázási 
és engedéllyel rendelkező fizikai személyek. lehetőségek között. A támogatás értéke 27. 

A 4.3-as alintézkedés támogatja az 676 euró. Pályázhat a Vendégvárók 
erdőkből, legelőkről, kaszálókról származó Szövetsége, az önkormányzat.
biomassza gyűjtéséhez és előkészítéséhez Az önrész minden esetben 10%. 
szükséges műszerek beszerzését. A Köszönjük a tájékoztatást a G10 munka-
támogatás értéke 50.000 - 110.000 euró, társainak, személyesen Simon Kingának, 
szintén 10%-os önrésszel. Pályázhatnak az aki megosztotta az érdeklődőkkel ezeket a 
előző pontban felsorolt személyek, lehetőségeket.

ÚJABB TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÓKNAK

Farkas Aladár

Mézes-balzsamecetes báránycomb
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