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Huszonhat évvel ezelőtt jártam elő
ször Borszéken, s az akkori események 
emléke már szinte a feledésbe merült, 
kivéve azt a különleges hatást, amit ez a 
környezet kiváltott belőlem. Utána két év
tizedig a sorsom más irányba terelt, még
is, ahányszor eszembe jutott, vagy szóba 
került Borszék, egyre mesebelibbnek és 
elérhetetlenebbnek tűnt. Szinte hihetet
len, a földünk zűrzavaros forgatagában, 
ahol az emberek állandóan különböző 
sokkhatásoknak vannak kitéve, s ahol az 
ember agyát az információk millióival 
bombázzák, hogy létezik egy rejtelmes és 
nyugodt sziget, ahova visszahúzódhatunk, 
amiből új erőt meríthetünk. Egy amerikai 
természetgyógyász az itt tartózkodása ide
jén azt nyilatkozta, hogy „Borszék a világ 
közepe”. Egy másik szellemi nagymestert 
idézve, „Borszék és környéke a Kárpátok 
életenergia központja”. Akik ebbe beleszü
lettek, azok számára ez egy természetes ál
lapot. Valamikor egész földünknek ez volt 

a természetes állapota, de ma már ritkaság 
számba megy. Éppen ezért kell tisztelnünk 
és megköszönnünk Istennek ezt a gyönyö
rű ajándékát, ami keveseknek adatott 
meg. Hogy mégis sok itt a beteg ember, ez 
a gondolkodásuk következménye, valami
ért boldogtalanoknak érzik magukat, és a 
boldogtalanság egyenlő a betegséggel. A 
félelmek, szorongások, elégedetlenségek, 
irigységek stb. komoly blokkokat és elvál
tozásokat okozhatnak a szervezetünk mű
ködésében. Pedig az ember természetes 
állapota az egészség, amire vigyáznunk 
kellene. A Biblia azt írja, hogy testünk a 
lélek temploma, amit tisztán kell tartani, s 
ha ezt tesszük, jól érezzük magunkat ezen 
a földön. Ha a fennebb felsorolt negatív 
energiák valamelyike betegséget vált ki 
belőlünk, esik az energiaszintünk. A ter
mészetgyógyász dolga csak az, hogy a szer
vezet öngyógyító rendszerét beindítsa. Ez 

Borszék csodáiról 
és  szerencsés lakóiról

Folytatás a 2. oldalon

Egy önmagát kereső ember vagyok, Isten megteremtett világában, aki az útján 
szerzett tapasztalatait szeretné megosztani embertársaival, és a kapott tudásával 

az emberiséget szolgálhatja.

Ha tiltanák a 
zászlónk…

Ha tiltanák a zászlónk lengetését
s más ajkúak közt szólnunk volna vétség,
én halk papírnak pártfogását kérem.
Viselje szómat tisztaság, szemérem!

Álljon pirosan vártán versem őrnek,
ha nem leng rúdján békés háztetőnek!
Viselje fenyves mindig élő zöldjét,
reményünk színét, tengerzöld öröklét!

Középre tenném, nem megadásunkra, 
lengjen fehéren boldog béke, munka!
Jelzés is volna mindig lobogtában:
itthon vagyok, itthon vagyunk a tájban.

Lengessen kérést, nyílt , örök parancsot,
címerben hálát, mint délben harangot!
Mesélje el, mi várat itt emeltünk
és számtalanszor szállt el itt a lelkünk!

A földünkből kiásott régi hantok
megkondulnak, mint félrevert harangok.
A néma csontban ott sikolt a múltunk:
mi itt a földrész dúlt végvára voltunk.

Ha szültek minket vagy minket temettek
szél is sziszegte: rossz a veszteseknek!
Tiporva volt hitünk, a még parázsló,
letörve mind, letépve mind a zászló.

Igazság lengjen minden puszta rúdon,
hogy messze lássék, végre égre kússzon!
Figyeld szavam, mihelyt hazudni kezd
tem
saját kezemmel tépem szét a versem!

2007. február. 18
Kamenitzky Antal

Ára: 1 lej
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természetesen csak akkor lehetséges, ha a 
páciens valóban meg akar gyógyulni, vala
mit ő is tesz önmagáért, és legalább a gon
dolkodásmódján próbál változtatni, hogy 
ne essen újra abba a hibába, ami a betegsé
gét kiváltotta. Néha az ember hiúságában 
hajlamos arra, hogy a gyógyító erőket a 
sajátjának tekintse, de ez csak az ego játé
ka, a valóságban ez nem így van. Viszont 
a természetgyógyász is csak egy ember, né
ha ő is tévedhet. Adottságaink, képessége
ink Istentől kapott ajándékok, mi csak egy 
csatorna vagyunk, amin keresztül áramlik 
a természet gyógyító ereje, mi csak por
szemek vagyunk és Isten ezekből a por
szemekből, választja ki azokat, akiken ke
resztül dolgozik, mert sokszor egyéneken 
keresztül segíti az emberiséget. Ő adja az 
életet, de ő is veszi el, ha úgy látja jónak. 
Minden létező dolog az ő teremtése. A mi 
dolgunk az, hogy ebben a megteremtett 
világban szabadon és szeretetben éljünk. 
Aki mégis boldogtalanná és beteggé vá
lik, s gyógyulni szeretne, ahhoz mindig 
eljut egy gyógyító, de ő csak hozzásegít a 
gyógyuláshoz, hogy újra megérezhessük 
az egészség ízét. Viszont ezt meg is kell 
őrizzük. Ez nem helyettesítheti az orvosi 
ellátást, csak kiegészíti azt, és nem zárja 
ki a gyógyszeres kezelést sem. Hogy egész
ségesen élhessünk, meg kell tanulnunk 

szeretni. Szeretni annyi, mint elfogadni. 
Elfogadjuk magunkat, megbocsájtunk ön
magunknak. Ha magunknak megbocsátot
tunk, másoknak is meg tudunk. Mindenki
nek joga van az egészséghez és valójában 
mindenki az is, csak eltávolodtunk attól 
a forrástól, ami az életet táplálja. Müller 
Péter, Magyarországon élő szellemi taní
tó, sikeres író szerint mindenki egy csepp 
a tengerből, és mindenik csepp egyéni 
életet él. Ez még nem lenne baj, csak ne 
feledkezzünk meg a tengerről. Egy keleti 
filozófia szerint, ha nem akarjuk, hogy 
egy vízcsepp felszáradjon, akkor vissza
visszük a tengerbe. Mindenki hatalmas 
tudással és képességgel rendelkezik, csak 
nem tud róla. A szellemi nagymesterek 
is azt tanítják, hogy mi is éppen olyan 
jól tudunk mindent, mint ők, csak nem 
emlékszünk rá. Megfigyelésem szerint a 
borszékieknek sokkal nagyobb lehetősé
gük van egészséges életmódot élni, mint a 
nagyvárosiaknak, mert  a megfelelő felté
teleket a környezetük biztosítja számukra. 
Az sem véletlen, hogy a sorsom idevetett. 
Öt évvel ezelőtt, amikor lábam újra partot 
ért földünknek ezen a rejtelmes, békés szi
getén, ahol a völgyet átölelő fenyvesek ka
réjából lavinaként áramlik le a természet 
életereje, miközben a föld gyomrából fel
buzognak a gyógyító erejű vizek, Isten e 
csodája olyannyira rabságába ejtett, hogy 

elhatároztam, ha csak lehetséges, életem 
hátralevő részét itt fogom eltölteni. Van 
egy mondás, miszerint az ember ott van 
otthon, ahol jól érzi magát. Ha jól érezzük 
magunkat, boldogok vagyunk. Ha boldo
gok vagyunk, képesek vagyunk a szeretet
re. Itt is, mint a föld bármely sarkában, az 
embereknek legfőképpen szeretetre van 
szüksége és úgy érzem, szeretetemet ott tu
dom szétsugározni, boldogságérzetemet 
megosztani, ahol én is jól érzem magam. 
Éppen ezért, aki segítségemet kéri, azt 
nem tudom visszautasítani, és ezért a segít
ségért nem kérek anyagi ellenszolgáltatást. 
Legnagyobb örömömet az emberek egész
ségi állapotának javulásában lelem. 

Hogy mégis meddig fogok tudni itt 
maradni, az annak is a függvénye, hogy 
az itt élő emberek hogyan viszonyulnak 
jó szándékomhoz, mert Rodin meglátása 
szerint is „az emberekkel nem lehet bün
tetlenül jót tenni”.  

Fent leírtak szellemében arra kérnék 
mindenkit, akik engem felkeresve kiegészí
tő kezeléseket kérnek tőlem, hogy előbb 
konzultáljanak a családorvosukkal, mert 
az ősi és a modern gyógymódok kéz a kéz
ben haladva kell szolgálják az embert és 
annak egészségi állapotát. 

2007. március 3.
Nagy Zoltán

Borszék csodáiról ...
Folytatás az 1. oldalról

Segítse a kultúrát és az ifjúságot !

Ne hagyja elveszni adója 2%-át hanem 
utalja az Ecoul kulturális egyesületnek 

vagy a Borszéki Ifjúsági Fórumnak.

A tavaly begyûjtött összeget a két 
egyesület a borszéki Tündérkert óvodá-
nak adományozta, amelybõl fedeztük a 

kicsik karácsonyi csomagjait.



Jó tudni…
Az európai egészségbiztosítási kártyát a 

Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénz
tártól kell igényelni. A kéréseket Csík
szeredába kell leadni, naponta 815 óra 
között. Érdeklődni lehet a 0800 980as 
ingyenes telefonon. Ez a kártya csak hat 
hónapra érvényes, és �,17 lejt kell fizetni 
érte. Hét nap alatt kézbesítik a kérelmező 
lakhelyén.

A Megyei Útlevélosztály naponta fogad 
ügyfeleket 1314 óra között kérésleadás 
ügyben, és hétfőn szerdán és pénteken 
8,3014 óra között bocsát ki útleveleket. 
Feltételezhetően már nem lesznek sorok, 
mert egyszerű kártyaformájú személyazo
nossági útlevéllel is át lehet lépni a határt. 
Egy megállós ellenőrzést vezettek be a ro
mánmagyar határon. A Magyarországról 
érkezőket a román területen, míg a kiuta
zókat magyar területen ellenőrzik.

F.A.
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Mátyás Mátyás dr.

1888. február 26án szüle
tett Borszéken egy gyergyó
szentmiklósi zsidó szatócs 
család fiaként. Karrierjét a 
kolozsvári bőrgyógyászaton 
és nőgyógyászaton kezdte. 
Felesége Lévay Ilonka, ope
raénekesnő (18921974). A 
Házsongárdi temetőben nyug
szik, egy szép fehér márvány 
emlékmű jelzi sírját. 

Kolozsváron szanatóriu
mot alapít (1930.). 1948ban 
kinevezték a marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti In
tézet (OGYI) sebészetének 
tanszékvezető professzorává. 
Nagyon sokoldalú tevékenysé
get folytat. Az egyetemi tanár
kodás mellett sebészként dol
gozik, orvosi szakcikkeket ír, 
intézményt vezet. 1956ban 
halt meg, Marosvásárhelyen 
temették el, december 31én.

Borszék jeles személyiségei

Március első napjaiban zajlott az 
RMDSz tisztújító Kongresszusa, ame
lyen 28 területi szervezet, tíz platform, 
valamint a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
(MIÉRT) közel 500 küldöttje vett részt. A 
Kongresszus munkálatai az aradi, 1913
ban épített Kultúrpalotában zajlottak 
nagyon jó körülmények között. Már a de
koráció érzékeltette az RMDSz új arcula
tát. A gyűlés kezdetén elhangzottak a kö
szöntő beszédek: Traian Băsescu elnök 
rövid köszöntője után, Crin Antonescu 
(PNL) ismertette a miniszterelnök üze
netét. Jelenlétével megtisztelte a kong
resszust és köszöntötte Arad polgármes
tere Gh. Falcă, Temesvár polgármestere, 
Nagyvárad polgármestere. 

A külföldi meghívottak közül ki
emelném dr. Dávid Ibolyát, az MDF el
nök asszonyát. Német Zsolt, a FIDESZ –
Magyar Polgári Szövetség alelnöke mon
dandóját nem a plénum előtt, hanem a 
folyósón, az újságíróknak mondta el, biz
tosítva támogatásáról Tőkés Lászlót. Az 
egyházi képviselők közül Tempfi József, 
Nagyvárad rómaikatolikus megyéspüs
pöke volt jelen a kongresszuson. A szö
vetségi elnök Markó Béla beszámolója 
után a küldöttek az uniós csatlakozás 
fontosságáról beszéltek. A kongresszus 
szavazással megerősítette Markó Béla 
beszámolóját. Szombaton az alapsza
bályzat módosítására került sor. A válto
zások közül megemlítem, hogy ezután 
kétévente kerül sor szövetségi kong

resszusra, de tisztújítás továbbra is csak 
négyévente lesz. A Szövetségi Egyeztető 
Tanács (SZET) helyét átveszi a Kulturális 
Autonómia Tanácsa. Az Operatív Tanács 
helyett pedig létrejön a Szövetségi Állan
dó Tanács, amely havonta fog ülésezni. 
Újdonság, hogy a Szövetség Képviselők 
Tanácsában (SZKT) a platformok leg
alább 750 támogató aláírást kell bemu
tassanak ahhoz, hogy SZKT tagsággal 
rendelkezzenek. Azok az RMDSz tagok, 
akik a szövetség ellenében indulnak a 
választásokon, négy évig semmilyen 
RMDSZ listán nem jelölhetők. A Kong
resszus elfogadta az európai parlamenti 
választási programot, és meghallgatta a 
Szövetség jelöltjeit, visszautasítva Tőkés 
László indulását az RMDSz listán. Markó 
Béla ismertette programbeszédét, ki
emelvén, hogy „Erdély legyen a Keleti 
Svájc”. Ehhez megvan minden adottsá
ga. A küldöttek elsöprő többséggel vá
lasztották újra Markó Bélát újabb négy 
évre. A Gyergyó Területi Szervezet ré
széről Petres Sándor, területi elnök szólt 
hozzá. Jóleső érzés volt hallani Domokos 
Gézát, az RMDSz első elnökét, aki felhív
ta a jelenlévők figyelmét, hogy feledni 
kell a történelmi traumákat, beleértve 
Trianont is. Továbbá veszélynek nevezte 
a tudatlanságot, a tájékozatlanságot és 
a manipulálhatóságot. Egy hangulatos, 
pergő kongresszus résztvevői voltunk. 

Farkas Aladár

A célrAvezetõ böjt

Böjti idõben vagyunk, amikor mindannyian arra 
tekintünk, Aki azért jött, hogy magára vegye a mi bû
neinket, hogy felvigye a keresztfára. Sokféle módja 
van a böjtnek, és  minden ember maga dönti el, hogy 
melyiket választja, de a cél az csak egy lehet: Jézus 
Krisztus.

Jézus azt tanítja a böjtrõl, hogy az nem üres szoká
sokból, hanem a lélek tisztulásából kell álljon. A böjt 
célja: felülvizsgáljam életemet Jézus tanítása szerint. 
Sajnos sokszor mi a böjttel kapcsolatosan megraga
dunk a formaságoknál, a szokásoknál és a „hagyomá
nyainknál”, és így nem jutunk el a célig, Jézusig.

Jézus bevonul Jeruzsálembe, de mielõtt bemen
ne, a városba megáll a város elõtt, és sír. Siratja Jeru
zsálemet, a benne lakókat. Minden virágvasárnap Jé
zus bevonulásra készül: be akar vonulni az életembe, 
de sokszor  csak a sírásra adok neki okot, és kevésbé 

a bevonulásra. Vajon ebben az évben mit talál Jézus 
az én életemben? Ez többek között függ attól is, hogy 
milyen volt az én böjtöm.

És jön a nagypéntek, ami sajnos olyan kis jelen
tõséget kap a mi keresztény ünnepeink között, pe
dig ezen a napon szabadít meg minket Isten minden 
bûnünktõl, és vállalja a keresztet azért, hogy nekünk 
életünk legyen, és bõségben élhessünk. Keserves ha
lált vállal azért, hogy Istennek haragját a mi bûneink 
miatt magára vegye, és ettõl minket megszabadít
son. A kegyelem nagy ajándékát szerezte meg mind
annyiunk számára. A hitvallásunkban is gyakran val
lást teszünk arról, hogy alá szállt a poklokra, és Pál 
apostollal együtt hirdetjük, hogy meggyzte a halált, 
hogy nekünk ettõl se kelljen félnünk, hogy a harma
dik napon a tanítványok számára már azzal tudjon 
köszönni: „Ne féljetek!”

Résztvevőként, az RMDsz 8. 
kongResszusáRól

Folytatás a 6. oldalon
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Március 3án 
megmutattuk, hogy 
van igény Borszé
ken a kultúra iránt, 
ugyanis szombat es
te zsúfolásig megtelt 
az alsóborszéki kultú
rotthon. A műsor ele
jén felléptek a borszé
ki Tündérkert virágai, 
Mosneag Ilike vezeté
sével magyar, üveges 
és bohóc tánccal, va
lamint a csíkszeredai 
Népiskola borszéki 
tagozatának diákjai, 
László Tibor vezetésé
vel. 

Ezután a csíkszeredai Szivár
vány tánccsoport vette birtokába 
a színpadot, akik eredeti kopogós 
ír táncokat,  flamencót valamint 
argentin tangót adtak elő. A tánc
csoportot, amelynek tagjai 618 
év közötti fiatalok, Antal Zsófia 
tanítja már 2 éve, mint láttuk nem 
kis sikerrel. Rég nem láttunk ilyen 
csodálatos előadást, a közönség 
tapssal jutalmazott minden táncot, 
éneket.

A szervezők, a borszéki Ifjúsá
gi Fórum, a borszéki Síegylet vala
mint az Ecoul Kulturális Egyesület 

mindent megtett annak érdeké
ben, hogy a közönség jól szórakoz
zon, a vendégek pedig jól érezzék 
magukat. 

A rendezvény lebonyolításá
hoz szükséges anyagiakat a három 
egyesület által felajánlott összeg
ből, a jegyeladásból valamint né
hány támogató által nyújtott segít
ségből tudtuk fedezni. Köszönjük 
Szabó Gézának és családjának, a 
Pálma vendéglő vezetőségének és 
a Polgármesteri Hivatalnak a támo
gatást.

Remélem, hogy rövidesen létre
jön a kultúrház, mint intézmény, 

amely majd 
gyakrabban 
fog hasonló 
k u l t u r á l i s 
rendezvényt 
s z e r v e z n i 
egy rendezet
tebb kultú
rotthonban 
és remélem, 
hogy mi, bor
székiek to
vábbra is telt 
házat tudunk 
biztosítani az 
előadásokra.
Mik József

Előadás telt ház előtt

Fotók: Mik József



A napokban került a kezembe az 
1977es Nyugati érchegységben tett 
két hetes gyalogtúránk naplója. Lévén, 
hogy ennek már harminc éve, úgy gon
doltam közlök belőle részleteket, az ak
kori tanulók gyerekeinek okulására.

A Pádiş ’77 legénysége: Fokt Ti
bor expedíciós kapitány, Molnár 
Katalin krónikás, Molnár Éva kul
túrfelelős, Májer Melinda sportfele
lős, Pepelea Liviu pénztáros, Recsák 
József adminisztrátor, Szőcs Pál bi
ológus, Czimbalmas Károly fotós, 
Târnăveanu Teofil etnográfus és 
Binder István egészségügyi felelős. Az 
expedíció célja: hazánk szépséges tájai
nak megismerése, az emberek életének 
és szokásainak tanulmányozása. A nap
ló első fejezete az előkészületekről szá
mol be. „ A turisztikai kör keretében 
már a III. évharmad elején elkezdtük 
az előkészületeket. Több turisztikai 
találkozón vettünk részt, turisztikai 
ösvényeken jeleket festettünk, tájéko
zódási futóversenyeket rendezetünk, 
valamint vasárnaponként egynapos 
kirándulásokat szerveztünk. Külön 
tevékenységet szántunk a sátorfelhú
zás tanulására valamint a tábori élet 

egyéb tudnivalók meg
szerzésére. Elméletileg 
is készültünk: áttanul
mányoztunk néhány 
könyvészeti anyagot az 
útiránnyal kapcsolato
san. Az expedíciós cso
portunknak már van 
ugyan tapasztalata, hi
szen ez lesz az ötödik, 
1972től minden évben 
újabb és újabb területe
ket ismerünk meg, és 
ezáltal gazdagítottuk 
honismeretünket. Az 
idei expedíciónak fesz
tivál jellege van, Har
gita megye legjobb tíz 
expedíciós csapata vesz 
részt. Nagyon készül
tünk, egyensapkákat 
rendeltünk és jelvénye
ket hímeztettünk min
den egyes tag részére. 
Végre elérkezett az 
indulás napja. (Hétfő, 
1977. július 4.). Reggel 

fél tíz. Minden expedíciós tag, nagy há
tizsákkal megjelent a Pionírház előtt. 
Várjuk az autóbuszt. Végre megjön és 
elindulunk. Szabadon lélegzünk fel, 
mert most már miénk a világ. Alig bír
juk féken tartani jókedvünket. Most 
már nem kell félni szüleink kezétől, 
kitombolhatjuk magunkat. De erre 
tíz nap nem elég. Hévízen vonatra ül
tünk. Nem unatkoztunk, mert volt 
kártyánk, azzal csaptuk agyon az időt. 
Désen vonatot cseréltünk, itt találkoz
tunk a szentdomokosi expedíciós csa
pattal. Kolozsváron felültünk a 19es 
autóbuszra, amely elvitt minket a Hója 
dombra, ahol lesátraztunk. Két pionír 
őrségben maradt, mi elmentünk várost 
nézni. Jaj de szép Kolozsvár, gyönyör
ködtünk a város szép parkjain, szökő
kútjain, nagy épületein. Fényképeket 
készítettünk. Álom szép volt minden. 
Számukra egy teljesen új világ. Este ki
lenc órára megérkeztünk a táborunk
hoz. Vacsoráztunk, utána még egy ki
csit bújócskáztunk, majd mély álmom
ba zuhantunk (folytatjuk). 

Farkas Aladár
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Kusza képek 

    
Semmi a szívben, semmi a szóban,
kong a beszéd, mint sziklaüregben.
Boldog az álom , hogyha valótlan , 
mint a bolond Lear szalmasüvegben .
   
Hallgat az óvatos, gyáva világ,
mint az igazság visszanyelői:
halszemű, síkos diplomaták,
titkuk kétkulacsos viselői.

Kis csenevészek nagyzsebű népe,
(sár van a csőrén fészekrakóknak)
titkuk a bűnük híg ürüléke,
csak ne beszélj, mind rád acsarognak!

Hördül a kushadó, állati félsz,
míg megugat, remegő ina ráng,
- mintha parancsra keringene vér -
túlkiabálja a bűntudatát.

Úrkatonák, potyazsold keresők,
pénzt , a begördülőt bakterelik.
Ránktelepült lovatlan besenyők
tájaink nyájait elterelik.

Mintha halászat, mintha vadászat…
Ám a Napot itt lopja a tolvaj
(rég hátunkba került e tatárhad)
és kimerítik kúttal a Holdat.

Újra Posada lett a mi sorsunk,
ordít a bérc és bomlik a szikla .
Védekezésben pajzs a mivoltunk.
Nincs hova bújni ritka csalitba .

Példa a sorsunk. Példa Kolozsvár,
példa a Partium, példa Temes,
példa Mezőség, látni a sorsát.
Omlatag templomok híre keres.

    
Falja az alkony farkasa tájunk.
(Nincs hova menteni árva magyar szót).
Éhes az éj , bendője a házunk,
És megemészti ágya az alvót .

2006. november 19.
Posada: Károly Robert veszít csatát itt 

1330-ban.
Kamenitzky Antal

(A vers a múlt számból a szerkesztőség 
hibájából kimaradt.)

Jóbarát expedíció, 
Padiş-1977
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A célrAvezetõ böjt 

Minden Húsvéton megesszük a „hagyomá
nyos” húsvéti bárányt, de a legtöbbször megfeled
kezünk a legnagyobb áldozati bárányról, magáról 
Jézusról. 

Olyan sokszor megfeledkezünk arról, hogy a 
húsvétnak megadjuk a maga értékét a mi életünk
ben, pedig a kereszt, a feltámadás nem másért, 
hanem értünk történt. A mi örök életünkrõl, a 
Krisztusban nekünk nyújtott ajándékról van szó a 
húsvét minden egyes részében, és mi mégis olyan 
nagyvonalúan eltaszítjuk magunktól az ünnep va
lódi értékét, annak ajándékaival együtt. Ha nem 
tennénk ezt, akkor jobban meg tudnánk gondolni 
a temetési „hagyományainknak” is a kérdését!

Az mondja nekünk Pál apostol az 1 Korintus 
15,19 – ben: „Ha csak ebben az életben remény
kedünk a Krisztusban, minden embernél nyomo

rultabbak vagyunk”. Már pedig ebben az életben, 
minden bizonnyal reménykedünk a Krisztusban, 
mert eljárunk templomba, és a temetési szertartá
sainkon is hûségesen részt veszünk imádságaink 
által a mi gyõztes hitünk megvallásában.

Az tehát a kérdés az idézett igével kapcsolato
san, hogy mi van az örök élet fogalmával, hiszen 
Pál erre utal ebben az igében.

 A Szentírás tanítása alapján van örök élet 
– lásd a gazdag és a szegény Lázár példázatát – s 
így, már halálunk pillanatában ennek a „lakóivá” 
válunk.

Ahhoz, hogy nekünk is részünk lehessen a 
feltámadás örömében, az örök élet ajándékában, 
ezekrõl a kérdésekrõl már e földi élet során szüksé
ges döntéseket hoznunk.

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenki
nek  áldott húsvétot kívánni, amelyben helyet kap 
a feltámadott Krisztus is.

Tisztelettel Jákó József 

�007 március 15én élő szóval köszöntöttük az ün
nepet és az ünneplő gyülekezetet az iskolában tartott 
emlékműsoron. Ezúttal az írott sajtó lehetőségét ragad
juk meg, hogy a köszöntő szavakat közreadjuk.

 „Isten kegyelméből megérhettük ezt a napot, amely 
a magyar nép soha meg nem szűnő szabadságküzdelmé
nek a jelképe lett. Ha a „március idusa”, a „nagy nap”, 
a „márciusi ifjak” szót halljuk, vagy olvassuk, március 
15e jut eszünkbe. Olyan nap ez, amelyre minden ma
gyar ember szíve megdobban, amelyre joggal vagyunk 
büszkék, s amelyre emlékezni szent kötelességünk.

 A 1� ponttal és egy költe
ménnyel sikerült az egész magyar 
nemzetet megmozgatni. A nemze
ti függetlenség kivívásához azon
ban ennél hatékonyabb módszerek
re volt szükség. A szavakból tettek 
lettek, napok alatt megalakult az 
első magyar felelős ( a nemzetnek 
felelős) kormány, amely a 1� pont 
megvalósítását tekintette legfonto
sabb törvényének. Kossuth szavára 
szinte mint a mesében, hadsereg, 
„regiment” alakult Gábor Áron, 
székely ezermester jóvoltából „lett 
ágyú”.

 Szép volt ez, szép lett volna, 
ha megvalósult volna. A szabad
ságharc másfél évig tartotta magát, 
végül a tízszeres túlerővel szemben 

győzni nem tudott. De a bukás is felemelő volt, a 
szabadságharc népünk szabadságszeretetét, bátorsá
gát mutatta meg. A küzdelmet a bukás tudatával is 
vállalni, Kossuthnak ez a meggyőződése adta a hősi 
küzdelem szépségét.

 Emlékműsorunk próbálkozás volt: megpróbáltuk 
feleleveníteni, életre kelteni azt a felfokozott forradal
mi lelkiállapotot, amely azokban a márciusi napokban 
a magyar lelkeket eltöltötte.

Kis Timea VI.B o. tanuló  

KöszöntJüK az ünnepet

Folytatás a 3. oldalról
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Hagyomány alatt értjük azokat 
a cselekvéseket, dolgokat melyeket 
változatlan formában tesznek és 
készítenek az adott társadalom tagjai  
– írja a lexikon.

Vajon mennyi idő alatt alakulnak 
ki a hagyományaink? Talán évek, 
vagy évtizedek, esetleg évszázadok 
történései határozzák meg? Lehet. Én 
mégis szeretném azt hinni, hogy nem 
szükséges évszázadokban számolni, 
és már néhány év után mondhatjuk, 
hogy „hagyomány teremtődik”. Intéz
ményünk is büszkélkedhet néhány 
régebbi, és néhány születőben levő 
hagyománnyal. Régi hagyományaink 
a Mikulás, a karácsony, a nők napjá
nak megünneplése. Újnak számít óvo
dánkban a farsangolás, a szülők bálja, 
az évente szervezett autóbuszos kirán
dulás. Gyakran feltevődik a kérdés 
úgy az óvónők, mint a szülők részé
ről, hogy mi célból szervezzük ezeket 
az eseményeket. Kívülállónak talán 

értelmetlen bulizgatásnak, értelmet
len pénzköltésnek tűnhet, ám akik 
szervezik, akik „benne vannak”,  azok 
tudják, hogy minden rendezvénynek, 
minden „bulinak” jól meghatározott 
célja van. Valamennyi általunk szer
vezett rendezvénynek közösségfor
máló célja van. Bár igaz, hogy itt az 
óvodában jóval többet találkozunk a 
gyerekek szüleivel, mint az iskolában, 
mégis kevés azon alkalmak száma, 
amikor szóba tudunk állni, el tudunk 
beszélgetni. Erre jó például a szülők 
bálja: együtt szórakozunk, beszélge
tünk, jobban megismerjük egymást, 
közelebb kerülünk egymáshoz. Nem 
utolsó sorban anyagi vonzata is van: 
az idei bál jövedelméből sikerült egy 
DVD lejátszót venni az óvoda részé
re.  

A gyerekek számára szervezett 
rendezvények (farsangi bál, kirándu
lás, stb.) is a közösség megerősítését 
célozzák. Felnőttek és gyerekek kü

lönbözőképpen viselkednek az egyes 
helyzetekben. Így a kirándulások, jel
mezes bálok nagyon jó lehetőséget 
nyújtanak, hogy megfigyelhessük a 
gyerekek viselkedését az adott hely
zetben, lássuk, mennyire tud önálló
an megnyilvánulni, vagy éppenséggel 
mennyire függ a felnőttektől. Ugyan
akkor arra is jók ezek a rendezvények, 
hogy fejlesszük általuk a gyerekek al
kalmazkodó képességét, önállóságát. 

Javasolom a kedves szülőknek, 
hogy ne féljenek részt vállalni ezekből 
a rendezvényekből, melyeknek igazi 
haszonélvezői maguk a gyerekek. Ér
tük érdemes néha egy kis anyagi áldo
zatot is hozni. Ugyanakkor az is dicsé
retes, ha általunk, az óvoda szülő – 
gyerek – közössége által teremtődnek 
olyan hagyományok, amelyeket talán 
évtizedek múlva is ápolni fognak a 
Tündérkert óvoda falain belül.  

 Mihály Emese

ÓVODAI HAGYOMÁNYOK

Cintia sír. Jeanette nézi, egyszer megszólal:
– Miért nyivog?

  
Óvónéni dühösen rászól Balázsra, amiért többször 
felállt evés közben:
– Balázs ülj le a seggedre!
– Seggedre, seggedre?! Milyen beszéd ez?! – válaszol 
ő
– Akkor a popsidra.
– Az már más

  
Larit kérdi édesapja:
– Lari, mit hozzon a Mikulás?
– Semmit, csak ne jöjjön !

  
Kézimunka foglalkozáson apró magokból, szemcsékből 
készítenek képet. Timike, amikor végez, azt mondja: 
„Teleszórtam szentségekkel.”

  
Óvónéni: – Mit eszik a róka?
Heni: – Rókagombát. 

  
A kiscsoportos Adorján kijön a folyósóra, és visít.
Óvónéni megbünteti. Otthon édesanyja megkérdi:
miért volt megbüntetve, mire ő:
– Hát kimentünk a folyósóra egyet relaxálni. 

  
Mikulásjárás előtt gyakran emlegetjük a gyerekek 
nek, hogy a Mikulás figyeli őket Egyik nap bemen
tem  a középcsoportba, és óvónéni épp azt ecsetelte, 

hogy a Mikulás már itt van és figyel. Engem is bevont 
a játékba, kérdi, hogy igaz-e?   Mondom, hogy épp 
most találkoztam vele a folyósón, és szóba is állt ve-
lem
Dani hazamegy, és beszámol:
– Emese óvónéninek látomásai vannak, mert látta a 
Mikulást, pedig még nem lehet itt.

  
A beöltöztetett Mikulás Domi ismerőse. Náluk is
lakik. Amikor bejön a középcsoprtba, Domi alaposan
végigméri, majd megszólal:
– Mikulás bácsi, én tudom ám, hogy hol laksz!
Mind megijedtünk, ő pedig egy kis szünet után foly 
tatta:
– A mennyekben…

  
Róbert megszúrja az ujját, ami begyullad, ezért in 
jekciót kap. Az óvodában azt                mondja:
– Ha nem kaptam volna oltást a vállamba, halálos be-
tegséget kaptam volna.

  
La învăţare basmului “Punguţa cu doi bani”, 
educatoarea întreabă:
– De ce nu a dat baba ouă moşului?
– Că nu erau căsătoriţi. – răspunde un copil

  
Într-o zi Rodicuţa vine la grădiniţă şi spune:
– Doamna, să stiţi, şi eu sunt virusată.

Gyűjtötte Mihály Emese, óvónő

GYEREKSZÁJ
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