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Kászoni gimnazisták 
a kiskunmajsai ’56-os táborban

Iskolaorvosként dolgozom már 30 
éve – ez idő alatt nagyon sok ta-
pasztalatra tettem szert különösen 
az óvodás és iskolás gyermekek 
egészségügyi ellátása kapcsán. 
Úgy érzem, valami nagyon „sántít” 
e területen, minden igyekezetünk 
ellenére.

Kezdeném az óvodákkal, nap-
közikkel. Kiment divatból 
a tanév kezdetén a kötele-

ző garatváladék- és székletvizsgálat. 
Miért? Tudom, hogy pénzbe kerül! 
Vajon miért nem tudjuk ugyanúgy 
megszervezni ezt a fontos vizsgálatot, 
mint régen? Ha elgondoljuk és utána-
számolunk, rájövünk, hogy ha a kisgye-
rek megbetegszik, több pénzbe kerül a 
kezelés, mint a megelőzés. Szeretném, 
ha ezen fontos megelőző tevékeny-
ségbe több megértésre, segítségre szá-
míthatnánk! Egyre szaporodik a gyer-
mekközösségekben a skarlát, lamblia 
(epeféreg), Helycobacter pyloni stb. 
Pontosan azért, mert tanévkezdéskor 
nem végeztek garatváladék- és szék-
letvizsgálatot. Annak ellenére, hogy 
a tudomány sosem gondolt ütemben 
fejleszt ki találékony gyógymódo-

kat, a gyermekegészségügyi ellátás 
lehetőségei évről évre rosszabbak. 
Egyre kevesebben vagyunk, akik a 
prevenció területén dolgozunk. Pél-
dául Csíkszeredában 1850 óvodás, 
napközis kisgyerek felügyeletét 4 asz-
szisztensnő biztosítja. Mindenhol a 
pénzhiányról panaszkodunk. Vajon 
gondolunk-e arra, hogy egy elhanya-
golt Streptococcus-fertőzés életre 
szóló ízületi, szív- vagy vesebetegséget 
okoz? A gyermekorvosok gyógyító és 
nevelő munkáját hátráltatja a politika 
és a média által gerjesztett bizalom-
vesztés. Sajnos! Nem mindig találok 
megfelelő együttműködő emberekre 
a tanügyben sem! Családközpontú 
gyermekegészségügyi infrastruktúrát 
lenne szükség kiépíteni minden szin-
ten. A betegségek természete az isko-
lás- és serdülőkorban is nagyon meg-
változott. Sajnos nem figyelünk eléggé 
oda a megelőző tevékenység fontossá-
gára. Nem létezik összefogás a tanügy 
és a gyermekekért felelős egészségügy 
között! Arról beszélünk, hogy közös 
kincsünk a gyermek, de nem teszünk 
meg mindent, amit megtehetnénk !

Dr. Gáll Anna,
Csíkszereda

Már negyedik éve vesznek részt 
kászoni diákok a magyarországi 
Kiskunmajsa határában lévő ’56-
os ifjúsági táborban. A Pongrátz 
testvérek és segítő társaik nem-
csak tábort, hanem ’56-os múze-
umot és kápolnát is építettek itt, 
emléket állítva a magyarországi 
forradalomnak és mártírjainak.

„Amerikát odahagytam, 
ideköltöztem erre a 
dél-alföldi településre, 

hogy ismét kezembe véve a lyu-
kas zászlót, segítsem beteljesíteni 
mindazt, amit Gergely és segítő 
társai itt Kiskunmajsán megálmod-
tak” – mondta Pongrátz Ödön 
idézve magát és testvérét – a Cor-
vin közi harcosok legendás vezető-
it. Az erdélyi Szamosújvárról szár-
mazó Pongrátzok és a budapesti 
srácok szembeszálltak az elnyomó 
nagy Szovjetunióval, védve szabad-
ságukat. Géppisztollyal a nyakuk-
ban, Molotov-koktélal a kezükben 
szálltak szembe az orosz tankokkal, 
pedig sokan közülük tizenévesek, 
gyerekek voltak. „Vezess, vagy kö-
vess, vagy állj félre az útból!” – volt 
a jelszavuk. A forradalmat leverték, 
kegyetlenül megtorolták. Sok volt 
a halott és a sebesült, majd később 
a halálraítélt és sokan külföldre me-
nekültek.

A Gergely és segítő társai álmá-
ból valóság lett, emléket állítottak a 
hősöknek: jönnek tanulni az ifjak, 
mert nagyon keveset tudunk a tör-
ténelem ezen szakaszáról. Egy hét 
alatt bővítik ismereteiket, hiszen 
’56-os veteránok és politikusok tar-
tanak előadást, történelmi filmek, 
viták, beszélgetések színesítik a 
programot. Csak párat hadd említ-
sek közülük: Hans Kaiser, volt né-

metországi tartományi miniszter, 
Kövér László, a magyar Parlament 
elnöke, Soltész Miklós Szociális 
Család- és Ifjúságügyért Felelős ál-
lamtitkár, Lezsák Sándor, a Parla-
ment alelnöke és barátai, Biró Zol-
tán, a rendszerváltozás egyik fősze-
replője, Horvát János, a Parlament 
korelnöke, valamint a tábor szer-
vezői: Kozma Huba, Juhász Pintér 
Pál, az új tulajdonos, ifj. Sipos Fer-
dinánd és Dosai Imre. A tábor idei 
díszvendége Rimantas Zinkevicius, 
ukmergei litván fafaragóművész és 
az ötletgazda, Nahimi Péter, akik 
a litván „Erdei testvérek” bunkerét 
készítették el a táborlakók segítsé-
gével. 

Az előadásokon és filmnézésen 
túl a tábor lakóinak volt alkalmuk 
szórakozásra is. A hatalmas káni-
kulában hűsülhettünk a tábor te-
rületén lévő medencében, lehetősé-
günk volt focizni és pingpongozni. 
Meglátogattuk a kiskunmajsai mú-
zeumot, szétnézhettünk a majsai 

templomtoronyból, majd a Jona-
ter mál Strandfürdő által nyújtott 
élményekkel lettünk gazdagabbak. 
Kirándultunk a Tiszánál, Szege-
den, és voltunk az Emlékpontok 
Múzeumában Hódmezővásárhe-
lyen. Tartalmasan töltöttük el a 
hetet, sok ismerőst szereztünk, ba-
rátságok jöttek létre, hiszen a ká-
szo ni csoporton kívül voltak még 
Kéz di vásárhelyről, Szamosújvárról, 
Lit vá niából, Hódmezővásárhely-
ről, Makóról és nem utolsósorban 
Kis kun majsáról.

Ezúttal szeretnénk megköszön-
ni vendéglátóinknak a lehetőséget 
és a szíves vendéglátást, valamint 
Kászon község Polgármesteri Hi-
vatalának a támogatást, ami nélkül 
nem jöhetett volna létre a kiutazá-
sunk.

A kászoni csapat: Bara Melinda-
Bernadett, Barta Szabolcs, Balázsi 

Árpád-Zsolt, László Orsolya, Pinti 
Katalin, Szász Mária, Lakatos 

Tamás, Tima Hunor

Vigyázz! Kész! Rajt!

Mostohagyermek 
a gyermekegészségügy…

Az idei marosfői hittantábor mottó-
ja szolgáltatta a cikk címét. Ennek 
szellemében töltött el egy hetet öt-
ven csíkdánfalvi iskolás Ébner atya 
házában.

Vigyázz! Kész! Rajt! Istennek 
célja van az életünkkel. Figyel-
mesnek kell lennünk, hogy 

meghalljuk a szavát (VIGYÁZZ!), ké-
szen kell lenni a cselekvésre (KÉSZ!), és 
megtenni, ami ránk bízatott (RAJT!). 
Mint az a címből is kitűnik, a sport te-
rületéről választottunk témát a bibliai 
tanításokhoz. A bevezető történetek 
egy focicsapat gondjait dolgozták fel, 
hidat verve egy valós helyzetből a bib-
liai tanításhoz. A csoportbeszélgetések 
során pedig lehetőség nyílt a bibliai ta-
nításból visszaérkezni a mába, ezúttal 
azonban a gyermekek életébe. Így szö-
vődik bele Isten szava a hétköznapok-
ba. A kis- és nagycsoportos beszélge-
téseket szerepjátékok, terményképek 
készítése, közös éneklés, számháború 
és az esti show tette mozgalmasabbá. 
A csoportvezetők, Albert Zita, Dobos 
Emőke, Kedves Beáta, Páll Szende, 

Szabó Evelin, Szabó Ildikó és Zsók 
Hunor is derekasan kivették a részü-
ket a munkából. Szabó Julianna tanító 
néni ízletes ételei, Ambrus Irma tanító 
néni mindenkire és mindenre kiterje-
dő figyelme feledhetetlenné tette az 
idei tábort is.

Ünneplésre is sor került: tizedik 
születésnapját tartotta a tábor. Há-
laadó szentmise keretében köszön-
töttük megálmodóját és szervezőjét, 
Szőcs Judit tanárnőt. A régi táboro-
sok is eljöttek, emlékeket idéztek. 
Mit is kívánhatnánk ebből az alka-
lomból? Legalább még tíz évet, és 
erőt, egészséget, kitartást a tanárnő-
nek munkája folytatásához. 

A jó Isten gondoskodását tapasz-
talhattuk meg a sok segítőkész ember 
személyében, akik a táborunkat támo-
gatták: Bara Ferenc csíkdánfalvi pap 
bácsi, aki minden reggel eljött szent-
misét tartani, Darvas Dezső, Bartó Jó-
zsef, Szabó Sándor, Simon Éva, Gyen-
ge Annuska és férje, a baláni pékség. 
Isten fizesse meg nekik! 

Szabó Katalin,  
Csíkdánfalva

1995 júniusában írtam egy tu-
dósítást Itt minden degenyeges 
szekér megfordul címmel. 

Megfordul, mert tovább már nem 
mehetett, útját állta az a rengeteg 
erdő, mely Maros megyéig nyúlik 
át, délen Vécke községig, nyuga-
ton Gyulakutáig, keleten Bözödig. 
Ez a falu a Románandrásfalvához 
tartozó Hidegkút, megyénk egyik 
legeldugottabb faluja, az ő vegyes 
ajkú lakosságával. Évszázadok óta 
együtt élnek itt románok, magya-
rok, ma már a legnagyobb egyet-
értésben és barátságban, bár nem 
mindig volt ez így. Mert bizony 
igen sok torzsalkodás volt régen az 
itt lakó románok és magyarok kö-
zött. Orbán Balázs nagy művében 
még Oláhidegkút néven említi, 
ami szintén azt igazolja, hogy ezen 
kis hegyek közé szorított falucska 
lakossága régi eredetű.   

Hogy a nemzetiségek közti 
béke és barátság helyreállt, annak 
igen nagy szerepe volt a nemrég 
kialakult falu lámpásának, Gagyi 
György igazgató-tanítónak, aki bár 
székelyudvarhelyi születésű, a taní-

tóképző elvégzése után ezelőtt több 
mint 40 évvel e településre kapta ki-
nevezését és Gárdonyi lámpásához 
hasonlóan világítani kezdett. Halk 
szavával, szerénységével sikerült 
megnyernie a faluban lakó román és 
magyar ajkú emberek szimpátiáját, 
feleségével, Erzsébettel együtt, aki 
óvónőként egyszerre foglalkozott a 
román és magyar ajkú gyermekek-
kel, ugyanazon foglalkozás kereté-
ben mindkét nyelven közölte az új 
ismereteket, és ez ellen nem volt sen-
kinek kifogása. Ez azt igazolta, hogy 
ha e kis, hegyek közé szorított falu 
egyformán ad bölcsőt és sírhelyet e 
két nemzetiségnek, természetes ve-
lejárója, hogy ismerjék egymás nyel-
vét, dalait, táncait, népi szokásait.

Az úgynevezett „változáskor” 
lett volna alkalmuk a városhoz kö-
zelebb húzódni, de ők maradtak, 
hogy tovább folytathassák nemes, 
gyümölcsöző tevékenységüket.

Sajnos, a kérlelhetetlen vég-
zet Gagyi György nyugdíjas igaz-
gató-tanítót magához szólította 
augusztus 4-én. Kialudt a lámpa 
fénye, mely az eldugott kicsi falu 

gyermekeinek agyába fényt, az em-
berek lelkébe meleget sugárzott. 
Bár Ferenczi István 1939-ben így 
fogalmazott: „A legősibb és a leg-
jobb fiatalító szer maga a tanítói 
pálya, mert gyermekek kisugárzása 
megöli az öregség bacilusát”– saj-
nos néhai néptanítónk felett győ-
zedelmeskedett a halál. Személyé-
ben egy jóindulatú, jól felkészült, 
segítőkész igaz barátot veszített el a 
faluközösség, nem kevésbé mi, igaz 
barátai. Gagyi György élete során 
nem a kitüntetésekért dolgozott 
lelkiismeretesen, ő tisztában volt 
azzal, hogy a tanító az oktatásügy 
„hadirokkantja”. Sok dicséretben, 
de kevés anyagi elismerésben van 
része. Ettől függetlenül lelkiismere-
tesen, kitartóan, odaadással végezte 
néptanítói tevékenységét. 

Emlékét kegyelettel őrzi Hi-
degkút faluközössége és mi, igaz jó 
barátai, kollégai. Adjon az Úristen 
olyan nyugodt pihenést megtört 
testének, amilyent kitartó, hosszas 
nevelői munkája után megérdemel.

Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító,
Alsóboldogfalva  

Ismét kialudt egy lámpa fénye


