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Zöld élmények Pottyandon

Látványos fúvósfesztivál

Vendégfogadás Flamingo-módra

Játékos történelmi vetélkedő 

Június 18-án a turistaszezon-nyitó 
ünnepség keretében nagyszabású 
fúvóstalálkozót szervezett a Bor-

széki Polgármesteri Hivatal és a Ven-
dégvárók Szövetsége. Mik József pol-
gármester és Bara Márton, a Vendég-
várók Szövetségének elnöke nyitotta 
meg immár tizedik alkalommal a tu-
ristaidényt. A turisztikai információs 
iroda előtti téren zajló megnyitón je-
len volt több mint 300 résztvevő: fú-
vósok, menettáncosok, a Tündérkert 
virágai népi tánccsoport, vendégek 
és borszékiek. Ezt követően a részt-
vevők felvonultak a Hármasligetbe, 
ahol az egyesített zenekarok adták 
meg a kezdés hangulatát. Egypercnyi 
csenddel adóztak a nemrég elhunyt 
Köllő Ferencnek, aki két évtizeden 
keresztül vezette a borszéki zenekart. 
A műsort a Mosneág Ilona vezette 49 
fős Tündérkert virágai táncegyüttes 
kezdte, majd a fúvósok szerepeltek. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
nyolc csoport: a Kolumbán István ve-
zette tekerőpataki zenekar, a Molnár 
Sándor vezette újfalvi zenekar, a Csí-

ki Tibor vezette csomafalvi, a 82 éves 
Szász János vezette parajdi és korondi 
zenekar, a Haáz Sándor vezette szent-
egyházi rezesbanda, az Ursuly Árpád 
vezette csíkszentgyörgyi zenekar, a 
Kelemen Szilárd vezette sepsiszent-
györgyi zenekar meg a Bajkó Sándor 
vezette borszéki zenekar. Díjazták a 
veterán borszéki fúvósokat egy-egy 
érdemoklevéllel. Vannak olyanok, 
akik 40-45 éven át tagjai voltak a re-
zesbandának. A rendezvény záróak-
kordjaként Bogdan Cristina énekelt, 
akit a Meteor együttes kísért. A jó-
kedv meg a szép idő táncra perdítette 
a bátrabbakat. A szervezők gulyással, 
pálinkával és sörrel traktálták a ven-
dégeket. A rendezvény támogatói: a 
Romaqua Rt. Szakszervezete (Simon 
Lehel elnök személyesen irányította a 
rendezvényt), a Borszéki Polgármes-
teri Hivatal és a Vendégvárók Szövet-
sége. Szép előadás részesei voltunk. 
Reméljük, hogy jó turistaszezon kez-
detén vagyunk.

Farkas Aladár, 
Borszék

Betöltöttem a 63. életévemet, 
összejártam Romániát szélté-
ben-hosszában, de mostanig 

ilyen fogadtatásban, mint a csíksze-
redai Flamingo Hotel előcsarnoká-
ban, sehol sem részesültem. 

Magánfuvarosként építkezési 
anyagot szállítottam a csíkszeredai 
Sazy építkezési anyag-lerakathoz, 
ahová az esti órákban érkeztem, a 
leürítésért pedig másnapig kellett 
várjak. A közelben van a Flamingo 
Hotel a vendéglőjével, ahová, gon-
doltam, bemegyek vacsorázni. Mivel 
a vendéglőbe nem lehetett bemenni 
az ajtóba tett virágcserepek miatt, 
bementem a recepcióhoz. Ebben a 

helyiségben egy barna bajuszos fér-
fi nagyon mogorván így fogadott: 
Maga mit akar itt? Nem látja, hogy 
ide nem szabad bejönni?”

Erre én azt válaszoltam, hogy va-
csorázni szeretnék valamit, és szerin-
tem a vendéglő arra való. Az ő válasza 
az volt, hogy: Nem ilyen embereknek 
való ez a helyiség, mint maga. Én azt 
feleltem, hogy fölösleges a cifra ven-
déglő, ha nem lehet benne enni. Erre 
az úr nagyon feldühödött, és elkez-
dett ordítani, hogy azonnal menjek 
ki onnan, mert ha nem, akkora po-
fot vág, hogy a szemem kiesik. Ezek 
után láttam, hogy nem érdemes 
folytatni a dolgot, mert még jobban 

elfajul, és az okosabb enged alapján 
otthagytam. Begyalogoltam az on-
nan kb. két kilométerre lévő Korona 
vendéglőbe, és ott vacsoráztam. 

Jó pár évvel ezelőtt, a Szeben 
megyei Szeredafürdő (Miercurea 
Băi) helység vendéglőjének ajta-
ján láttam egy nagyon jó feliratot, 
amely így szólt: Ha nálunk átuta-
zóban volt, és tetszett, mondja el má-
soknak is. Sajnos, barátaimnak nem 
nagyon dicsekedhetek a székelyföldi 
Flamingóban kapott fogadtatással 
egy újgazdag, faragatlan tulajdonos 
miatt. 

Orbán László, 
Kézdivásárhely

Negyedikesek Udvarhely 
kör zeti vetélkedője volt a 
szé kely udvarhelyi Bethlen 

Gá bor iskolában, a Bethlen Napok 
rendezvényei keretében május vé-
gén a Rákóczi vezette szabadságharc 
és a köréje csoportosuló események 
témával. A meghívóra tíz háromfős 
csapat válaszolt a Benedek Elek Kö-
zépiskolából, Zetelaka, Farkaslaka 
és Korond–Fenyőkút iskoláiból.

A játékosnak mondott vetélke-
dő komoly melléállást, alapos felké-
szülést igényelt a részt vevő gyere-
kek, illetve pedagógusaik részéről. 
A benevezett csapatok a megjelölt 

témakör és a Kis történelem kis 
gyermekeknek című könyv alapján 
készültek. Nemcsak az adott tör-
ténelmi ismereteket sajátították el, 
hanem megismerkedtek a témához 
kapcsolódó irodalmi és képzőmű-
vészeti munkákkal is. 

A nyelvi-logikai játékokba búj-
tatott kérdések próbára tették a kis 
versenyzőket, akik alapos tudásról, 
felkészültségről, hatalmas lelkesedés-
ről tettek bizonyságot. A küzdelem 
szoros volt, az elért pontszámok kis 
különbségekkel követték egymást.

Iskolánk negyedikesei remekeltek 
a versenyen! A IV. A csapata I. helye-

zést ért el, míg a IV. B csapata dicséret-
ben részesült. Nem maradtak le a többi 
iskolák tanulói sem, hiszen az Orbán 
Balázs Általános Iskola II. helyezést, a 
Tompa László Általános Iskola pedig 
III. helyezést szerzett!

Köszönet a tanulóknak és fel-
készítő pedagógusaiknak nemzeti 
történelmünk iránti elkötelezett-
ségükért! Reméljük, jövőben ismét 
találkozhatunk és versenyezhetünk, 
megismertetve tanulóinkkal törté-
nelmi múltunk újabb fejezeteit!

Péterffy Lenke  
és Fekete Géza tanítók, 

Székelyudvarhely

Újabb tanulmányi kirándu-
lást szervezhetett a Napsu-
gár Napközi Otthon Har-

gita Megye Tanácsa támogatásának 
jóvoltából. Ezúttal a pottyandi 
erdei iskolában tölthettünk három 
napot a Méhecske és a Hóvirág cso-
port gyerekeivel. 

A Zöld élmények tábor során 
a gyerekek közelebb kerülhettek 
a természethez, megismerhették a 
mezők, hegyi kaszálók virágait, az 
erdő fáit és a Fenyővize-patak élő-
világát. 

A tábor első napján szekeres tú-
rán vettünk részt a „két domb közé 
szottyant Pottyand” határában. Gyö-
nyörködtünk a mezei virágokban és 
az őket körülvevő lepkék sokaságá-
ban. A gyerekek a lexikonokat fel-
lapozva azonosították is ezeket. Igy 
most már felismerik a mezei kosbort, 
buglyos szegfüvet, gyapjúsást, pün-
kösdi rózsát és különböző gyógynö-
vényfajtákat. 

Este csillagtúrán vettünk részt, 
meghallgattuk Göncöl legendáját és 
megkerestük az éjszakai égbolton a 
kis és nagy Göncölszekeret, az Est-
hajnalcsillagot. 

Második nap kisétáltunk „kicsi 
Pottyand vékony szavú harangjához”, 
ahol dalra fakadtunk és táncra per-
dültünk. Majd délután az erdei iskola 
tanösvényét barangoltuk be. Végig-
jártuk az acsalapu erdőt – ahol olyan 
méretes levelű lágy szárú növényeket 
láttunk, hogy akár be is takarózhat-

tunk volna velük –, a bükköst, fűzest 
s az erdei pocsolya lakóit. Harmadik 
nap a patakban kutattunk jellegzetes 
gerinctelen állatkák után, mint: füles 
planária, majorlárva, örvénytegzes 
lárva, kérészlárva. Az összegyűj-
tött kincsekből a tanultak alapján 
Pottyandi Lexikont készítettünk, 
kézműveskedtünk és barkácsoltunk.

Ezúton köszönjük a megyei tanács 
segítségét, melyn révén óvódásainkat 
zöld élményekkel és sok ismerettel ta-
risznyálhattuk fel, hogy környezetba-
rát felnőttekké válhassanak.

András Andrea,  
Kopacz Erika óvónők  

és Albert Ibolya intézményvezető, 
Csíkszereda

Szűz Mária helye 
Isten országában

A Hargita Népe június 10-i 
számában dicséretre méltó, 
szép összeállítást olvashat-

tunk pünkösd szent ünnepéről. 
Meghatóan szép és lélekemelő so-
rokat írt Sarány István is a vezér-
cikkben pünkösdszombat titkáról. 
Köszönet érte!

A gonosz lélek azonban nem 
alszik. Itt is megtörtént az, amiről 
az Evangéliumban olvashatunk: a 
búza közé konkoly keveredett. A 
közölt írásokban néhány olyan állí-
tás is megjelent, amely nem egyezik 
keresztény hitünkkel. Ezek a téve-
dések könnyen megzavarhatják a 
hitében ingadozó vagy nem eléggé 
tájékozott olvasót. Éppen ezért, úgy 
érzem, nem hagyhatjuk szó nélkül 
ezeket a téves kijelentéseket.

Balázs József gyergyóalfalvi fes-
tő a Mária-tisztelet vallások fölött 
című írásában bártan kijelenti: „Szá-
momra a szentháromság is az Atya, 
a Boldogasszony és az Istengyermek 
személyét jelenti.” Ez igen nagy hit-
beli tévedés! Mert – igaz ugyan, 
hogy a Szentháromság egy tökéletes 
szeretetközösség, de nem apa, anya 
és gyermek. Jézus tanítása szerint a 
Szentháromság személyei: az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek. A Szentlelket a 
Boldogasszonnyal helyettesíteni, Má-
riát isteni méltóságra emelni, Istennel 
egylényegűvé tenni – súlyos hitbeli 
eltévelyedés! Embert istenként imád-
ni: bálványimádás, halálos vétek Isten 
ellen! Szűz Mária valóban kiváltságos 
helyet foglal el Isten országában és lel-
ki hatalmánál fogva legfőbb közben-
járónk a mennyben, de nem Isten! 
Őt nem imádhatjuk, mint az Atyát, 
a Fiút és a Szentlelket, hanem csak 
tiszteljük, példáját követjük és párt-
fogását bizalommal kérjük. 

Továbbá azt is írja Balázs József, 
hogy a Mária-tisztelet sokkal ősibb, 
mint a kereszténység. Ez képtelenség! 

A kereszténység előtt nem létezett 
Mária-tisztelet. Mária volt az első ke-
resztény. Az ő tisztelete Jézus születé-
sével kezdődött; istenanyai méltósága 
tette naggyá őt az emberek között. Ez 
a különleges kultusz csak őt illeti, sen-
ki mást – sem előtte, sem utána.

Nagy Benedek pünkösdi jegyze-
tében Zay Évát idézi, aki a kolozsvári 
Szabadságban beszámolt szentföldi 
zarándoklatáról. A Szent Szűz jeru-
zsálemi sírjánál mély lelki élményben 
volt része, és úgy érezte: „... itt valóban 
nyugszik egy olyan valaki, akinek a 
porhüvelyére is kiterjed a világzáró 
halál mögött rejlő valóság.” Valóban, 
Szűz Máriának nemcsak a lelke, ha-
nem a teste is az örökkévalóságban 
van. Éppen ezért, ő nem nyugszik sem 
jeruzsálemi, sem efezusi sírjában! Sírja 
üres, mint a Jézusé, ugyanis Isten nem-
csak halhatatlan lelkét, hanem meg-
dicsőült testét is fölvette a mennybe. 
Szűz Mária rendkívüli kegyelmekben 
részesült.: már fogantatásának pillana-
tában Isten megváltotta őt az ősbűn 
mindenkire átterjedő szennyétől, és 
teste már a végítélet előtt, az ő végső 
elszenderedése után feltámadt, az örök 
dicsőségbe jutott.

Mária mennybemenetelét hit-
igazságként 1950-ben hirdette ki az 
Egyház, de már azelőtt sokkal, több 
mint ezer évvel Damaszkuszi Szent 
János egyháztanító és Konstantiná-
polyi Szent Germanos pátriárka is ezt 
tanította. A Boldogságos Szűz Mária 
tulajdonképpen nem is halt meg, ha-
nem csak elszenderült; a földi létből 
csendesen átment az örök létbe. Szent 
testét enyészet nem érhette, mert ő 
istenanya volt; kilenc hónapig hor-
dozta méhében a világmindenség urát. 
Örömben és bánatban eggyé vált szent 
fiával, úgy illett hát, hogy a dicsőség-
ben is örökké Jézussal legyen!

Vitos Antal, 
Csíkcsekefalva


