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Két mackó összecsapása

Ismét lelkésze van 
Alsóboldogfalvának

Eddig csupán két esetet jegyez-
tem föl, amikor medvék ösz-
szecsapása tetemevéssel vég-

ződött. Az első a 80-as évek elején 
történt a Laposnya előtti útelágazás-
nál, közvetlen a település előtt. Az 
áldozat akkor felnőtt példány volt, és 
erdei munkások csodájára jártak, míg 
a társa elfogyasztotta a tetemet. A 
küzdelem tavasszal történt, bizonyára 
territóriumszerzésért.

A jelenlegi esetnél a tetem egy fi-
atal, 4 év körüli példány, ellenfele hi-
bernálás utáni fehérjehiányban szen-
vedő nagy példány lehetett, esetleg 
egy bocsos anyamedve. Mindenkép-

pen nagyon ritka eset, hogy medve 
öljön meg medvét, a vadkannal való 
összecsapásuk gyakoribb eset.

Rossz helyen, rossz időben 
és rosszkor találkoztam
A vérszomjas és kegyetlen 
óriás bajnokommal. 
Fejem és egész testem nagy 
kegyetlenséggel megcsapkodta, 
Koponyámon, államon, 
orromon a bőrt szétszaggatta,
A bal pofám és fülem úgy néz ki,
mint a rosta,
Erős mancsa karmától 
a szemem meg kifordulva.

Vajon, ez az erőteljében 
lévő hatalmas tettes 
A territóriumáért más gyengébb 
mackókat is így megegyenget?
Gondolom, nem csupán éhségből 
tette ezt velem,
Hiszen nem kannibál, 
hogy mackókat egyen!
Számomra végzetes találkozás 
eredménye lettem,
Erős társam megölt 
és megette a testem.
Rövid dulakodás után 
feldobtam a talpam,
Amint látják, megmaradt 
a fejem, nyakam és az egyik mancsom.
A mi harcunk Gyergyóremetén
2011. április 26-án történt,
Forgalmas út, Eszenyőpatak 
és víkendházak mentén.
Darabjaim megtalálva 
nagyon fontos lettem,
Hivatalos szervekhez 
hordoztak el engem.
Megtalálóm gondosan preparálva 
őrzött meg az utókornak,
Az eddig balesetekben 
elpusztult fajokhoz hasonlóan. 
A többi mellett én is 
méltó szemléltető példánnyá váljak
A szárhegyi Lázár-kastélyba 
látogató diákoknak és turistáknak. 

Nagy Bulcsú József,
Gyergyóremete

Mottó: A lelkipásztor élete 
prédikálásának legfontosabb része 

(C. H. Spurgeon)

Alsóboldogfalván az unitárius 
egyházközség a 17. század kö-
zepétől fennáll, amit bizonyít 

az a tény, hogy már 1630-ban unitárius 
lelkésze volt a gyülekezetnek Korondi 
Molnos Miklós személyében. 

Templomunkat 1791-ben kezd-
ték építeni és 1796-ban fejezték be. 
Téglából építették, tornyát zsindely-
lyel fedték, majd újrafedték cserép-
pel, 1903-ban pedig bádoglemezzel. 
1813-ban kis harangot, 1852-ben 
nagy harangot öntetett az eklézsia. 
1800-ban készült a szószékkorona, a 
templomi padokat 1819-ben, az úr-
asztalt 1889-ben készítették. A két 
fentebb említett harangot az I. világ-
háború valamelyik rézágyúja elnyelte 
örökre. Helyükbe 1923-ban nagy 
harangot, 1929-ben kis harangot ön-
tetett az eklézsia.

A fenti adatok arra utalnak, hogy 
falunk unitárius gyülekezete min-
dig sokat adott a gyülekezeti életre, 
melynek irányítására eddig 24 lelké-
sze volt, illetve a 24. tíz hónapi lel-
készhiány után, pár hete foglalta el 
lelkivezetői tisztségét Vida Rozália 
tiszteletes asszony személyében. Bár 
az előtte itt szolgáló lelkészek mind-
egyike férfi volt, Vida tiszteletes asz-

szony bemutatkozásakor azonnal 
megnyerte gyülekezetünk tetszését, 
amit bizonyít az is, hogy a választás 
alkalmával egyhangúan rá szavazott a 
gyülekezeti tagság. De arról is tudo-
mást szereztünk, hogy ahonnan hoz-
zánk jött, Nagykadácsból, mindenki 
megsiratta távozását, ami azt igazolja, 
hogy munkáját az elkötelezettség, az 
alázat és a türelem jellemzi. Számot 
vetett azzal, hogy emberekkel van 
dolga, akiknek erényeik, hibáik, örö-
meik és bánataik egyformán vannak. 

Alig egy hónapi szolgálata alatt 
bebizonyította tenni akarását és szá-
mot vetett azzal, hogy az elkötele-
zettség mellett a mai kornak megfe-
lelő türelemre és alázatra van szükség 
ahhoz, hogy a gyülekezet szeretetét, 
ragaszkodását fenntarthassa. Azzal is 
tisztában van, hogy nem a gyüleke-
zet van a lelkészért, hanem a lelkész a 
gyülekezetért, s ennek nap mint nap 
eleget is tesz, melyben nagy segítsé-
gére van férje, aki mérnökemberként 
mindenben segíti tevékenységét. 

Kívánjuk, adjon az Isten olyan 
egészséget, munkabírást, hogy majd 
ha magasztos hivatása véget ér, innen 
mehessen az első unitárius lelkész-
nőnk nyugdíjba. Isten áldását kérjük 
hivatásának örömteljes végzéséhez.

Gálfalvi Gábor 
életműdíjas ny. ig. tanító,

Alsóboldogfalva

Történelmünk része

Székelyföldön táncoltak a néptáncosok

A Venczel József iskola diákéletéről

Sorra verték ki a biztosítékot a 
román–magyar barátság terü-
letén az utóbbi idők belpoliti-

kai eseményei. Tudott dolog, hogy a 
román politikai elit 1919 óta bete-
gesen fél Erdély elvesztésétől. Nem 
tudják elviselni Erdély másságát, 
multinacionalitását. Moldva és Ha-
vasalföld politikai, gazdasági, kultu-
rális életét próbálták mindig Erdélyre 
kényszeríteni. Erdély történelméből 
igyekeznek 1100 évet kifelejteni, az 
ezeréves földrajzi elnevezéseket, a tör-
ténelmet megváltoztatni. Ahányszor 
az ország gazdasági, politikai, erkölcsi 
válságba jutott, mindig a magyarságot 
vádolták. Itt van például a kolozsvári 
Mátyás-szoborcsoport esete, vagy 
éppen a Brüsszelben megnyitott szé-
kelyföldi régiós iroda. Az 1932-ben 
a vasgárdista mozgalom által elhelye-
zett Iorga-idézetet Funarék újból elő-
húzták a fiókból, nem törődve, hogy 
NATO- és EU-tagok vagyunk. 

 Már kezd a soknál több lenni, 
amit az USL-pártvezérek, Antonescu 
és Geoană úrék meg társaik nap mint 
nap nyilatkoznak az írott meg elekt-
ronikus sajtóban. A jeles politikusok 
tájékozatlanok Közép-Európa és 
Erdély történelméből. Nem tudják 
felfogni, hogy Erdély egy évezreden 
át együtt fejlődött az akkori Közép-
Európa egészével, és közigazgatásilag 
a Magyar Királyság, majd a dualiz-
mus korában az Osztrák–Magyar 
Monarchia része volt, kivéve a török 
hódoltság 150 évét, amikor Erdély fe-
jedelemség volt. Trianonig sosem volt 
bukaresti közigazgatás Erdélyben. 

Ezért léteznek olyan történelmi régi-
ók, mint Máramaros, Mócvidék, Szé-
kelyföld, Bánság, Barcaság, Szilágy-
ság stb. Bármennyire is igyekeznek a 
politikus urak elfeledtetni a néppel 
ezen régiók neveit, nem fog menni. 
Antonescu úr is meg kell tanulja, 
hogy Székelyföld volt, van és lesz. 
Bármennyire nem tetszik, az erdélyi 
románok is büszkén vallják magu-
kat saját anyanyelvükön mócoknak, 
bánságiaknak, máramarosiaknak, 
barcaságiaknak. Mi pedig miért ne 
valljuk magunkat székelyföldieknek? 
Önök, mint jó románok, a bojkottá-
lás helyett igyekezzenek a fent emlí-
tett régióknak is lobbiirodát nyitani 
Brüsszelben, hátha a régiók vezetői 
többet tudnának tenni Romániáért 
és a régiókért, mint Bukarestből. 

Egy időben sokat hangoztatták a 
francia–német megbékélési modellt 
a románok és magyarok számára. De 
hogyan lehetne ezt megvalósítani 
ennyire tájékozatlan politikusokkal, 
mint önök? Az elzászi régió jelen-
leg francia közigazgatás alatt van, de 
az ott élő németet vagy franciát, ha 
megkérdezik, hová való, azt feleli: el-
zászi. Ettől még Franciaország határai 
nem változnak meg. Ezt szeretnénk 
elérni mi is itt, Romániában. Ha azt 
mondjuk, székelyföldiek vagyunk, 
maguknál ez ne verje ki a biztosíté-
kot, hiszen közös Európában élünk 
és 21. századot írunk. Ideje volna fel-
nőniük Európához a román politiku-
soknak is!

 Horváth András ny. mérnök,
Csíkszereda

Július első hetét Erdélyben töltötte 
a hajdúnánási Aranyszalma nép-
tánccsoport, vezetőjük, Ilyés Ilona 

szervezésében, aki sikeres pályázatával 
valósította meg élete legnagyobb ál-
mát, a Székelyföldi tánctábort.

A részt vevő gyerekek Csíkszere-
dához közel, az Olt folyó jobb partján 
lévő festői szépségű Cari Táborban 
tanulták a felcsíki táncokat a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes két 
táncosától: Joó Kingától és Péter Lász-
lótól.

Külön élmény volt a 80. Ezer 
Székely Leány Napján való részvétel 
Csíksomlyón, ahol csak a rossz időjá-
rás akadályozta meg őket abban, hogy 
megvillantsák hajdúsági népviseletü-
ket a nagyszabású viseletmustrán.

A tánctanulás mellett Székelyföld 
nevezetességeivel és tájaival ismerked-
tek a gyerekek, s meglátogattak egy, a 
táboruk vezetőjének irányítása alatt 
álló állami gondozott gyerekek neve-

lésével foglalkozó családot, akiknek 
ajándékokkal is kedveskedtek.

A tábor résztvevői és kedves ven-
déglátóik is hagyományt kívánnak te-
remteni a felejthetetlennek kinevezett 

idei tánctáborból, így közös céljuk az 
évente ezen a helyszínen és időpont-
ban megrendezendő néptánctábor.

Fekete Andrea,
Hajdúnánás

Minden évben megszervezi 
az iskolanapokat – a ha-
gyományokhoz híven – 

az iskola vezetősége.
Az új tanügyi törvény értelmé-

ben az iskola rendelkezésére áll egy 
hét, amelyet az iskola tanári tanácsa 
előzetes program alapján szervez 
meg. Mivel a 2010–2011-es tan-
évben az iskolanapok határidejét a 
rossz időjárás befolyásolta, ezért a 
régi felfogást összekapcsoltuk az új 
tanügyi törvény lehetőségeivel.

Így diákjaink, Bálint Gabriella 
programfelelős tanárnő, valamint 
az osztályfőnökök és szaktanárok 
irányítása alatt több alkalommal 
gazdag tevékenységeken vettek 
részt, mint például facsemete-ül-
tetés, az iskola dendrológiai park-
jának rendezése, borvízforrások 
tisztítása, kirándulások, a költészet 
napjának megünneplése, sporttevé-
kenységek.

Ezek a közös tevékenységek nagy 
szerepet játszottak abban, hogy a di-

ákok jobban odafigyeljenek a min-
ket körülvevő környezet tisztaságá-
ra, valamint a természet szépségeire. 
Ugyanakkor jó kikapcsolódási lehe-
tőség is volt diák és tanár számára 
egyaránt.

Mindezen tevékenységek anyagi 
hátterének nagy részét Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala  biztosította, 
melyért az iskola tanulói és munka-
közössége köszönetét fejezi ki.  

Mihály Géza igazgató,
Csíkszereda


