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Látogatóban SzékeLyudvarheLy LegidőSebb aSSzonyánáL

104 évesen is szereti a fröccsöt Rebeka néni

az időSeket köSzöntötték MáréfaLván

Le a kalappal és a kendővel is!

hírfolyam

> Egy ünnep, két megemlékezés Ud-
varhelyen. Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala a tizenhárom aradi vértanú emlékére 
ma 14 órakor helyez el koszorút a Vasszékely 
szobránál, s várják mindazokat, akik koszorú-
zással szeretnének tisztelegni a hősök emléke 
előtt. A Magyar Polgári Párt, a Szombatfalvi 
Református Lelkészi Hivatal, a Hatvannégy 
Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Székelypajzs 
Egyesület, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
székelyudvarhelyi szervezetének megemlé-

kezése 18 órakor kezdődik istentisztelettel a 
Varga Katalin utcai református templomban, 

majd ezt követően fáklyás felvonulással folyta-
tódik a Márton Áron téri Vasszékely szoborig, 
ahol Hegyi Sándor református lelkipásztor 
mond ünnepi beszédet. A megemlékezés ko-
szorúzással zárul.

> Kiszínezett falak. Székelyudvar helyen, 
a futballpályát és a városi parkot elválasztó fal 
teljesen új köntösbe öltözött az elmúlt két nap 
során. Az Udvarhelyi Fiatal Fórum Színezd 
újra, színezd újra! című programjának fel-
hívására számos önkéntes fiatal jelentkezett, 
aki ecsetet ragadva főként fákat, növényeket, 

virágokat pingált az említett falra. A program 
június 1-jén kezdődött, az akkor elkezdett 
munkáikat folytatták a fiatalok, köztük hor-
vátországi és felvidéki diákszervezetek tagjai 
is. A legtöbb diák arról számolt be a helyszí-
nen, hogy főként a tevékenység hangulatáért 
vesz részt a programban, ugyanis egyikük sem 
rendelkezik különösebb festői tehetséggel. A 
falfestéshez szükséges anyagokat biztosította 
az UFF, a város megszépítése mellett a tevé-
kenység célja az is volt, hogy népszerűsítse az 
önkéntesség fogalmát és a környezettudatos 
gondolkodásmódot a fiatalok körében.

Hetvenöt szépkorú vett részt 
Máréfalván az idősek napja al-
kalmából tartott ünnepségen, 
amelyet a megyei önkormányzat 
támogatásával a gyulafehérvári 
Caritas Családsegítő Szolgálata 
szervezett – immár ötödször.

HN-információ

A templomi szertartás után 
Dávid Lajos, Máréfalva 
polgármestere köszöntöt-

te az egybegyűlteket, méltatta a 
szervezőket. Az őszi természet 
nyújtotta pompában virított a kul-
túrotthon: szőlőfürtök és kukori-

cacsövek lógtak körös-körül, a kü-
lönböző méretű és formájú tökök 
arcot is kaptak, a gyertyafénnyel 
megvilágított asztalok pedig – a 
sok finomság mellett – diótól, al-
mától roskadoztak. Az idősek ren-
geteg süteménnyel érkeztek, majd 
a fejkendő- és kalapkiállításra is 
beneveztek: volt, aki az édesapja 
fogság ideje alatt hímzett zsebken-
dőjét hozta el, más az addig sosem 
használt, nagy becsben tartott fej-
fedőt mutatta büszkén.

A helyi Nyirő József iskola di-
ákjai népviseletbe öltözve, énekkel 
és tánccal köszöntötték a nagyma-

mákat, nagytatákat, az önkéntesek 
részéről Olasz Erika verset szavalt, 
a caritasosok előadással kedvesked-
tek az ünneplőknek. 

Sándor István programfelelős 
egyéni vetélkedőre hívta meg a bát-
rabb jelentkezőket. Sok fiatal meg-
irigyelhetné, ahogy a „hetvenkedő, 
nyolcvankodó” idősek játszottak, 
hetykén ugrottak át a kerítésen, kap-
kodták a krumplit, válogatták a diót, 
hordták a tejet, halászták az édessé-
geket, vagy éppen répát szedtek!

A számos támogatónak köszön-
hetően volt, aki színházjegyet nyert, 
mások pizzautalványt, sajtot, nagy 

üveg mézet, vacsorát a helyi csárdá-
ban. A csoportos vetélkedőben az 
idősek memóriáját tették próbára 
történelmi, földrajzi és irodalmi 
kérdésekkel. Ezután kezdődött a 
koccintgatás és a szeretetvendégség, 
kellemes zene mellett eszegettek és 
iszogattak az egybegyűltek, miköz-
ben tombolát húztak. 

– Mindenki egy kis virággal és 
képeslappal távozott, hogy még so-
káig emlékezzenek arra, hogy – ha 
olykor úgy is tűnik – nem feledkez-
tünk meg az idősekről, tiszteljük és 
becsüljük őket – mondta lapunk-
nak Sándor István programfelelős.

Székelyudvarhely legidősebb 
lakosa hadnagy Lajosné rebeka 
idén töltötte 104. életévét. A ma-
gas kort megért asszony 1907. au-
gusztus 12-én született korondon, 
majd férjhezmenetel után költö-
zött Székelyudvarhelyre. rebeka 
néni sok nehézséget átélt életé-
ben, de mindig jókedvű, vidám 
asszony maradt.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Bár az idős asszony most már 
egyre hamarabb elfárad a 
beszélgetésben, mégis na-

gyon szívesen fogadott bennünket 
egy kis társalgásra Bethlenfalván 
élő lánya otthonában. Rövid ké-
szülődés után a beszélgetés rög-
tön bakival kezdődött, ugyanis 
a születési dátumáról érdeklődve 
rossz évszámot mondott. 

– Ennyi tévedést engedjenek 
meg nekem – mondta kedvesen a 
matuzsálemi kort megélt asszony.

Rebeka néni szerint a hosszú 
élet titka a vidámság, az élethez 
való derűlátó hozzáállás, de azt 
sem felejtette el megemlíteni, hogy 
mindennap egy pohár köményes 
pálinka és egy fröccs feltétlenül 
szükséges a boldog és egészséges 
élethez. Ezeknek fogyasztását a 
mai napig sem mulasztja el.

Rebi néni Korondon szüle-
tett a család első gyermekeként, 
majd őt követte még három lány 
és egy fiú. A gyerekeket édesany-
juk egyedül nevelte fel, ugyanis 
édesapjuk fiatalon, alig 35 évesen 
elhunyt. Rebeka néni nagyon fi-
atalon ismerkedett meg későbbi 
férjével, Hadnagy Lajossal, aki – 

jómódú ember lévén – eltartotta 
az asszonyt, így hát Rebi néninek 
nem volt gondja a munkával, él-
vezhette az életet. Életüket két 
lánnyal áldotta meg az Isten.

Mint kiderült, megboldogult 
férje, Lajos a kommunizmus előtt 
fakereskedéssel foglalkozott, ami 
miatt nagyon sokat utazott Bu-

dapestre, és mivel jóképű ember 
volt, ezért egy budapesti bárónő 
beleszeretett a férfiba. A szerel-
mes nő arra is képes volt, hogy a 
nős férfi után jöjjön Udvarhelyre, 
és feleségét arra kérje, mondjon le 
hitveséről. 

– Nagyon sok pénzt ajánlott fel 
a férjemért a bárónő, de mondtam, 
hogy én meg sem vettem, és el sem 
adom – mondta az idős asszony. 

Rebeka néni férje természe-
tesen annyira szerette feleségét, 
hogy nem hagyta el semmilyen 
más asszonyért. 

– De azért volt olyan eset is, 
hogy a csizmájánál fogva húzta 
vissza nagyapámat az ablakból, 
amikor egy fiatal menyecskéhez 
akart bemászni – teszi hozzá 
mosolyogva Zsóka, Rebeka néni 
unokája.

– Volt olyan báli mulatság, 
ahol nélküle nem kezdődött el a 
szórakozás – meséli Barabás Er-
zsébet, Rebeka néni lánya, így 
demonstrálva az éltes asszony ze-
neszeretetét.

Beszélgetésünk alatt is dal-
ra fakadt az idős asszony, hogy 
megmutassa nekünk zene iránti 
rajongását. Búcsúzkodáskor Rebi 
néni arra kért, hogy jövőben is lá-
togassuk majd meg, amikor 105. 
születésnapját ünnepli...

SzoCiáLiS táMogatáS

Hetvenöt tonna 
élelmiszer

az európai unió segélyezési prog-
ramja keretében évente egyszer 
élelmiszercsomagot kapnak a 
rá szorulók. a csomagok telepü-
lésenkénti szétosztása a megyei 
tanács koordinálásával történik, 
helyben pedig a polgármesteri hi-
vatal szociális osztálya foglalko-
zik a segélyek célbajuttatásával. 
idén Székelyudvarhely 75,8 ton-
na élelmet kap. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Megkaptuk az élelmiszer 
nagy részét, illetve a listát 
is, hogy kik részesülhet-

nek támogatásban, miből mennyit 
kaphatnak – tájékoztatott tegnap 
Fülpesi Gyula, a polgármesteri hiva-
tal szociális osztályának vezetője.

Mint elmondta, a szociális se-
gélyben részesülő családok, a nyil-
vántartott munkanélküliek, a 400 
lejes juttatás alatti kisnyugdíjasok, 
illetve az első- és másodfokú fogya-
tékosok részesülhetnek élelmiszer-
segélyben. A polgármesteri hivatal 
tavalyi jegyzékén 2400 személy sze-
repelt, idén pedig 1996-an jelentkez-
hetnek csomagjukért. 

– Azért kevesebben, mert csök-
kent a nyilvántartott munkanélküli-
ek száma – magyarázta Fülpesi. 

A székelyudvarhelyi rászorulók 
idén az Uniótól 75,8 tonna élelmi-
szert kapnak, ebből minden jogosult 
35,6 kilogrammnyit vihet haza: 14 
kg lisztet, 9 kg puliszkalisztet, 2 kg 
száraz tésztát, 1,1 kg kekszet, 8 kg 
rizst és 1,5 kg tejport. A csomagokat 
a polgármesteri hivatal Tamási Áron 
utcai garázsánál lehet átvenni, ám 
mint Fülpesi megjegyezte, ha hide-
gebb lesz, akkor más helyet keresnek, 
s erről majd értesítik az érintetteket. 

– Már adtunk ki csomagokat, 
folyamatosan osztjuk. Szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy aki a lis-
tán van, az biztosan megkapja, nem 
kell tehát rögtön az első napokban 
mindenkinek jelentkeznie. Nincs ér-
telme most háromórás sort állni, mi-
kor egy-két hét múlva tizenöt perc 
alatt kiveheti csomagját – ajánlotta 
Fülpesi, akitől azt is megtudtuk, a 
most kapott élelmiszereket két hó-
napig osztják, ha akkorra nem jelent-
kezik mindenki, aki a listán szerepel, 
pótlistát készítenek, és az alapján ad-
ják ki a megmaradt mennyiséget.

Rebi néni. Mi a hosszú élet titka? fotó: berkeczi zsolt


