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Jobban mondva égnek az 
erdő szélén kipusztult és 
megszáradt bükk-, gyertyán- 

és szilfák. A horgászok tüzel-
getnek a zeteváraljai árvízvé-
delmi vízgyűjtő partján. Nem 
is olyan régen megírtam, hogy 
miért pusztult ki a vízgyűjtőt 
övező erdősáv. Mivel jelentősen 
lehűlt a tó vizének hőmérsék-
lete, beindult a ragadozó halak 
horgászata. Egyesek villantó-
val, mások m-halacskával vagy 
élő halcsalival próbálkoznak. 
Általában gyenge a húzás, de 
annál nagyobb a tóparti szöve-
gelés. A múlt napokban egye-
dül horgásztam, és a közelem-
ben pattogó tűz körül melege-
dő horgászoktól a következőket 
hallhattam:

– A balánbányai gyerekek 
tűzifa hiányában nem mehet-
nek óvodába, és az elemi isko-
lások is hamarosan otthon ma-
radnak. Mi pedig akkora tüzet 
raktunk, hogy két ökröt is meg 
lehetne sütni egyszere. Egy ud-
varhelyi öreg horgász a Hargita 
Népében megbezgette a renge-
teg kiszáradt fa sorsát, de senki 
sem válaszolt feltett kérdéseire. 
Azért nem válaszoltak, mert az 
öreg Zetelaka község erdőtulaj-
donosait ébresztgette, jóllehet a 
vízgyűjtő körüli több mint ezer-
hektárnyi erdő Székelyudvarhely 

Megyei Jogú Város tulajdonát 
képezi. A helyi és országos sajtó 
számtalanszor bemutatott olyan 
eseteket, amikor öt-hat köbmé-
ter faanyagot eltulajdonított 
tolvajokat a rendőrség, csend-
őrség, civil őrző-védő alakulat, 
prefektúra, ügyészség és mások 
üldözőbe vettek, elfogtak és 
hatalmas bűnügyi dossziét fab-
rikáltak. A Székelyudvarhely 
tulajdonát képező erdőben több 
száz köbméter faanyag tönkre-
megy. Egy részét ellopják, másik 
része elkorhad, vagy elégetik a 
horgászok! Vajon a megyénket 
vezető politikai elitnek nincs 
ebben az ügyben semmiféle 
tennivalója, felelőssége? A he-
lyi városi önkormányzatnak, 
polgármesternek és tanácsnak 
a folyamatos civakodás közben 
nincs annyi ideje, hogy megol-
dást találjon a kiszáradt hatal-
mas fatömeg kitermelésére és 
értékesítésére? Vajon autonómi-
ára van szükség ahhoz, hogy a 
székelyudvarhelyi székelyek tű-
zifával segítsék ki a balánbányai 
óvodákat és iskolákat?

Még sok kérdés felmerült 
ott a tópartján, végighallgattam 
azokat, és elhatároztam, hogy 
újból közlöm a kedvenc újsá-
gomnak. 

Iszlai József,
Székelyudvarhely

A Hargita Népe reklámja 
jóvoltából a Kulturális 
Örökség Napja alkalmá-

ból volt alkalmam részt venni egy 
tanulmányúton Épített örökségünk 
a két Homoród mentén címmel.

A kétbusznyi résztvevő Csík-
szeredából indult és Szentegyházán 
újabb személyekkel egészült ki, de 
még így is maradt üres hely bőven, 
pedig papíron minden hely le volt 
foglalva. De hát hiába, mindenhol 
akadnak komolytalan emberek... 

Első megállónk Lövétén volt, 
ahol meglátogattuk a teleházat. A 
sok szép kiállított tárgy közül leg-
jobban egy művészien kifaragott 
pásztorboton akadt meg a szemem. 
Utána átmentünk a Sóskúthoz, 
amely háztartási sós vízzel látja el 
a környéket. Itt csak kimondottan 
faedények használhatók. Ez a for-
rás egy kb. másfél méter átmérőjű 
cserefa törzséből kivájt küpüben 

található, amely fölé 1868-ban 
faragott cserefából farkasfogba 
vágva vízházat építettek, miután 
a régi leégett. Akkor is tudtak va-
lamit. Azután meglátogattuk a 
hősi halottak emlékművét, melyen 
a Nagy-Magyarország címere a 
mai napig épségben megmaradt, 
pedig a diktatúra idején le kellett 
vakolják, de a helyzet változott és 
a címer újra előkerült. Lövéte igen-
csak sok véráldozattal járult hozzá 
a két vesztes világháborúhoz. 

Almáson áthaladva követ-
kező megállónk Karácsonyfalva 
volt. Itt megnéztük a katolikus 
templomot, melynek oltárképe 
a Szűzanya látogatását ábrázolja 
Erzsébetnél, kalappal a fején. Ka-
lapos Madonnának is mondják és 

egyedülálló talán az egész világon. 
Innen átmentünk az unitárius 
templomba, melynek két veterán 
harangja az 1517 és 1542 évszámo-
kat viseli, és megnéztük a kazettás 
mennyezetet 1752-ből, valamint a 
freskómaradványokat, ugyanis ez a 
templom valamikor katolikus volt. 
Kimenet utunkba ejtettük Árpád-
házi Szent Erzsébet emlékművét is. 
Oklándon és Újfaluban két fahí-
don áthaladva átdöcögtünk Brassó 
megyébe. Igen, átdöcögtünk, mert 
a műút csak a megyehatárig tart.

Székelyzsomborra megérkez-
ve meglátogattuk a templomot és 
az egykor szebb időket is megélt 
zsombori várat, majd szégyenkez-
ve álltunk meg a nagy székely író, 
Nyirő József mellszobra előtt. Szé-

gyenkezve, ugyanis senkinek nem 
járta meg az eszét, hogy a Hargitán 
átkelve bár egy fenyőágat törjön és 
ráhelyezze az emlékműre. 

Visszafelé a Nagy-Homoród 
mentén jöttünk. Első megállónk 
Homoródszentpál volt, ahol meg-
tekintettünk egy lerobbant kúriát, 
amely rossz szándékú emberek 
keze nyomát viseli magán. Innen 
átmentünk a szemben levő temp-
lomba és megcsodáltuk az 1542-
ben öntött nagyharangot, mely 
közel 470 évig szolgálta híveit, 
egészen a tavalyig, amikor repedés 
miatt „nyugdíjazták”. 

Recsenyéden áthaladva meg-
érkeztünk Szentmártonba, ahol 
megnéztük a templomot és az 
eléggé lerobbant állapotban lévő 

várat, ahol régészeti ásatásokat is 
folytatnak.

Kirándulásnak is beillő gyö-
nyörű körút volt, kellemes őszidő-
ben, tele szép látnivalókkal. 

Ami elszomorító volt az egész-
ben, hogy akármerre jártunk, par-
lagon hagyott földeket, be nem 
takarított kaszálókat, elhanyagolt 
gyümölcsösöket láttunk, állatál-
lományt nagyon keveset. Imitt-
amott feltűnt egy-egy juhnyáj meg 
marhacsorda, de bivaly egyetlen-
egy sem, pedig még nem is olyan 
régen százával legeltek ezen a tá-
jon, sőt Karácsonyfalván külön bi-
valydagonyázó is volt. Valósággal 
jellegzetessége volt a tájnak, mára 
már megfogyatkoztak.

Sajnos ezek a jelenségek nem 
fognak Székelyföld felvirágoztatá-
sához vezetni.

Albert József,
Csíkszereda

Ég az erdő!

Egyik legfontosabb érték az 
egészség, ezért már iskolás-
korban egészségünk védel-

mére oda kell figyelnünk. 
A szeptember 15. – október 

15. között a székelyudvarhelyi 
Beth len Gábor Általános Isko-
lánkban megszervezett Egészsé-
ges Életmódra Nevelés program 
célja egészségtudatos magatartást 
kialakítani diákjainkban, megsze-
rettetni a gyaloglást, a természet-
járást, hangsúlyt fektetni az egész-
séges táplálkozásra.

A program folyamán temati-
kus gyaloglásokat szerveztünk, 
ahol diákok és tanárok közö-
sen járták végig a városunkat 
kö rülölelő magasabb dombo-
kat (Szejke, Reztető, Szarkakő, 
Budvár, Csicser), bővítve földraj-
zi, történelmi, biológiai, irodalmi 
ismereteinket. A kirándulásoknak 
közösségfejlesztő szerepe volt, he-
lye volt a vidám együttlétnek, lab-
dázásnak, játéknak, beszélgeté-
seknek. A hetente megszervezett 
gyümölcs- és zöldségnapokon 
minden osztály kedve szerint ké-
szíthette és fogyasztotta el a friss 
gyümölcsökből, zöldségekből ál-
ló salátákat.

A diákok elmondása szerint 
szükségesek az ilyenfajta isko-
lai programok, mert színesebbé 
teszik a hétköznapokat, a közös 
munkában való részvétel közös-
séget kovácsol, ugyanakkor az 
általuk készített saláták finomab-
bak voltak, mint a készen kapott 
ételek. Tanultak osztozni, közös 
döntéseket hozni, egymásnak se-
gítségére lenni. A gyümölcsnapo-
kon, kirándulásokon szerzett 
ta pasztalatokat, információkat, 

megfogalmazott véleményeket az 
osztályok egy általuk tervezett és 
kivitelezett plakáton rögzítették. 
A program záróünnepségén kiál-
lítottuk a plakátokat, összegeztük 
az eredményeket, kiértékeltük a 
programot, díjazásra, majd gyü-
mölcsbálra került sor.

Végül október 15-én, a gyalog-
lás világnapján hosszabb kirándu-
lást szerveztünk.

László Krisztina programfelelős,
Székelyudvarhely

Egészséges életmódra neveltünk 

Egy tanulmányút margójára

Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes 
hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, ese-
tenként rövidítve jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények 
nem feltétlenül azonosak a szerkesztőségével.

Tanárok és diákok együtt gyalogoltak

Számítástechnikai képzés
hátrányos helyzetű tanulóknak

Kászonaltízen sikeresen meg-
valósította a kászonaltízi 
Kazun Egyesület a Beth-

len Gábor Alap támogatásával a 
Tanórán Kívüli Oktatási Tevé-
kenységek program keretében 
szervezett Aki tud, az nyer! című 
számítástechnikai képzést 2011. 
október 8–9. között. A tevé-
kenységen 20 helyi V–VIII. osz-
tályos diák vett részt, akik nem 
rendelkeznek számítógéppel és 
internetcsatlakozással. 

A program céljaként a hátrá-
nyos helyzetű általános iskolások 
felzárkóztatását, a szociális kü-

lönbségekből eredő hátrányok 
mérséklését, az esélyegyenlőség 
növelését, valamint a digitális 
írástudás terjesztését fogalmaz-
tuk meg. 

A képzés keretében a gyerekek 
megismerkedtek a számítógéppel, 
a Windows operációs rendszer 
segédprogramjaival (számológép, 
dokumentumok mappahasználata, 
képek kezelése, Windows Media 
Player, vezérlőgombok, szöveg-
szerkesztés), játékok tervezésével 
(Lego Digital Designer szoftver, 
Mindstorm NXT robot), okta-
tóprogramokkal (Matematikám, 

Seterra). A képzés kitért az internet 
használati lehetőségeire, szolgálta-
tásaira (e-mail, World Wide Web), 
keresési lehetőségekre, az elérhető 
oktatóprogramokra (http://www.
gyakorolj.hu/oktatas), valamint a 
személyi biztonság az interneten 
kérdéskörére.

A képzés Csomós Róbert, a 
Márton Áron Gimnázium in-
formatikatanárának segítségével 
valósult meg, akinek közreműkö-
dését és munkáját ezúttal is kö-
szönjük. 

Mihály Emőke,
Kazun Egyesület

Idén is megszervezte az idő-
sek napját a csíkdelnei Dolna 
Egyesület. A szentmise után az 

ünnepség a helyi iskolában folyta-
tódott terített asztalnál. Kellemes 
és jó hangulatban töltöttük a dél-

utánt. Köszönet a támogatóknak 
és azoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak az ünnepség meg-
szervezéséhez. 

A Dolna Egyesület nevében 
Birta Erika szociális munkás. 

Idősek napja Csíkdelnén


