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Kedves Uzon községi lakosok! 
 

  
Újra kopogtat ajtónkon a szent karácsony ünnepének felemelő 
lelki szelleme, újra összeszorul a szívünk a szeretet ünnepének 
közeledtével, hisz szeretnénk meglepni szeretteinket mindenféle 
szép ajándékkal, de sajnos erre nincs mindenkinek lehetősége. 
Nem tudunk szép ruhákat, fényes játékokat, drága italokat, csodás 
elektronikai eszközöket vásárolni, mert egyszerűen nincs rá 
elégséges pénzügyi alapunk. De vajon az életben, illetve most a 
szent karácsony ünnepre készülve ez lenne a legfontosabb 
nekünk? Csak ezért kell várjuk a karácsonyt?  

Én azt hiszem, hogy nem. Nem, mert a szeretet ünnepe ennél jóval többről szól. Nem, mert mi 
magyarok megtanultuk, hogy nem minden arany, ami csillog. A csillogás, a nagy fény az igazi belső 
valóságot takarja, maga az erkölcsi összetételt, az alapanyagot, amelyet nekünk kötelességünk formálni és 
folyamatosan építeni. Néha ez a csillogás egy belső ürességet álcáz, takargat, de nem sokáig, hiszen a 
világ úgy van teremtve, hogy ezek az érték nélküli hamis fények előbb vagy utóbb elhalványulnak, 
kiégnek.  

Mindnyájunknak erkölcsi kötelességünk, hogy értékalapú, valódi és időtálló igazi fényt 
bocsássunk ki, így növelve közösségünk fennmaradásának esélyét.  

Kell tudjuk kezelni a hamis és vélt vágyainkat, a néha epedező tekintetünket ne a csillogó hamis 
kirakatok vonzzák, hanem forduljunk az eddig észre nem vett, mellettünk élő embertársunk felé. Nyújtsuk 
ki kezünket, és ha kell, emeljük föl. Erről szól a karácsony! 

Tisztelt Polgárok, egy nagyon nehéz évet zártunk, olyant, amelyben minden megtalálható. Részünk 
volt felemelő pillanatokban, de nem hiányzott a csalódás, az elcsüggedés – a hiányosság. Ennek ellenére, 
összegezve, a mérleg nyelve a pozitív irányban maradt. Sokat fáradoztunk, hogy a gazdasági válság 
ellenére községünket a fenntartható fejlődés útján tartsuk. A hivatal munkaközössége mindent megtett 
ennek érdekében. Merem állítatni, hogy a kollégáim teszik a dolgukat a község lakosaiért. Ezért minden 
elismerésem az övék. Az önkormányzati képviselők a munkámban segítettek, nem akadályoztak. 
Mindnyájuknak köszönöm odaadó tevékenységüket.  Összegezve sikerült kialakítani azt a belső 
harmóniát, belső csillogást, amely szükséges a közösségünk érdekében tett mindennapi 
tevékenységünkben.  

Kedves polgárok, a magam, az alpolgármester, a jegyzőnő és a munkatársaim, valamint az 
önkormányzat nevében kívánom, hogy minden egyes lépésüket a jó Isten vezérelje és óvja, csillogásuk 
igazi és szeretetteljes legyen, amely áldott fényként ragyogja be a karácsonyi szent estét. Kívánok 
Önöknek szeretetteljes, áldott, boldog karácsonyi ünnepeket, valamint bort, búzát, békességet az új 
esztendőben.  

 
      dr. Ráduly István 
          polgármester 
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Hogyan ünnepeljük Karácsonyt? 
 
 „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul 
nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma 
megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, 
Dávid városában. (Lk 2,10-11) 

Évről évre ránk köszönt ez ünnep a maga 
szépségével, a maga örömeivel. Vannak, akik már 
több tízszer ünnepelték, vannak, akiknek csak 
kevésszer adatott meg eddig ez az ünnep. És 
mégis az évente visszatérő Karácsony 
mindannyiunk szívét megdobogtatja. Miért? Mert 
azt mondjuk rá: a szeretet ünnepe. Ez önmagában 
szép és igaz, de sokszor megfeledkezünk arról, 
hogy mely szeretetről is szól ez az ünnep? 

A mai kor embere nagyon sok vallási 
ünnepet átértelmezett, és nincs ez másként 
Karácsonnyal sem. Nagyon sok család számára a 
Karácsony olyan mértékben a szeretet ünnepe, 
amilyen mértékben a család együtt tud lenni, 
együtt tud étkezni, amilyen mértékben meg tudják 
egymást ajándékozni, stb. Pedig a Karácsony nem 
erről szól, hanem sokkal többről! 

Ünnepünk valóban a szeretet ünnepe, de 
azé az isteni SZERETETÉ, amellyel a 
Mindenható Atyaisten a bűnös emberiség felé 
fordul és szeretetből elküldi a Messiást, a világ 
Üdvözítőjét, aki Betlehem mellett, a mindenkori 
ember szívében is szállást keres, és oda meg akar 
születni. 

A sok éve ünnepelt karácsonyok, a MI 
karácsonyaink után, talán jó volna az Ő 
Karácsonyát is megünnepelni, vagyis az idén 
próbáljuk meg Isten akarata szerint megülni az 
ünnepet. Hogyan? Elsősorban kiengesztelődve 
Istennel, megbékélve embertestvéreimmel, 
másodsorban helyet készítve nemcsak a 
karácsonyfa alatt az ajándékoknak, hanem helyet 
készítve szívemben Isten ingyenes nagy 
ajándékának, magának Jézus Krisztusnak, a 
megtestesült Isten Fiának. Őt életünkbe fogadva, 
élő hittel és reménységgel, képesek leszünk arra, 
hogy a mindennapi élet nehézségeit is átértékelve, 
lelkiekben jobbra változtassuk az életünket, és 
Isten akarata szerinti élettel tanúskodjunk arról, 
hogy Ő, Krisztus a szívünkbe született 
Karácsonykor. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden 
kedves Olvasónak, Istentől megáldott, Békés 
Boldog Karácsonyt, és Új Esztendőt! 

      Nagy László-Eörs,  
  szentivánlaborfalvi római katolikus plébános 
 

 

Egy régi módi történet 
  
Isten kegyelméből újra elérkezik életünkbe a 
karácsony – sütemények áradatával, vásáros 
tolongással, ételek illatával, díszített karácsonyfával 
és szeretetünk ajándékaival. 
Visszatérő jellegénél fogva, az ünnepre való 
készülésünknek is megvolt és megvan a jól 
bejáratott ritmusa, amelyet évről évre gyakorolva 
készítjük testünket és lelküket az ünneplésre. 
A karácsony története is visszaköszön évről évre, 
mint egy régi módi történet – a születés, a 
pásztorok, az angyalok, a bölcsek- és jóllehet maga 
a cselekmény soha nem változik, mi változunk a 
hallgatóság és a karácsonyi örömüzenetet másként 
értjük, érezzük és fogjuk fel, mint az elmúlt 
esztendőben. 
Egy év alatt sok minden történt velünk- jó és rossz, 
öröm és megpróbáltatás, lehet, hogy többen vagy 
éppen kevesebben ülünk le a terített asztal mellé és 
a karácsonyi üzenetnek is más hangulata van a 
gyermeknek, aki előre tekint, az érett felnőttnek, aki 
a jelenben küszködik és az idősnek, aki az 
emlékeiből él. 
De akárhogyan is legyen, a karácsonyi evangélium 
mindnyájunk számára tartogat valamit, mert 
bármennyire is furcsa, karácsonyban nem Jézus az 
egyetlen főszereplő. 
Kedves testvérem, te is főszereplő vagy- István, 
András, József vagy Sára, Magdolna, Ilona és 
sorolhatnám. Ennek a régimódi történetnek te és én, 
mi vagyunk a szereplői. Általunk, emlékeink, 
szeretetünk, hitünk által kel életre évről-évre és 
ragyogja be melegségével és reményt adó 
üzenetével életünket. 
Mi vagyunk hol Annák vagy Máriák hol Józsefek 
vagy Heródesek. Mi vagyunk a félelmeinkkel 
küszködő pásztorok vagy éppen a tudományunkkal 
eltelt bölcsek. 
Mi vagyunk a bizakodó gyermekek és mi vagyunk 
az élettől megtört, szüntelen aggódásban és 
várakozásban élő szülők. 
Életünk egy régi módi történet és ebben a 
történetben helye és szerepe van a karácsonynak is. 
Éljük hát újra ezt a történetet, mesélgessük 
önmagunknak, egymásnak és gyermekeinknek, 
hogy erőt és hitet merítsünk belőle, hogy megteljen 
lelkünk szeretettel és visszhangozza az angyali 
szózatot: 
„ Dicsőség a magasságban Istennek és a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat.” 
Ámen. 
                            Pap Mária, unitárius lelkész 
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Szeretem az egyenes beszédet 
 

 
 Átolvasva az ez év márciusában megjelent Uzoni Hírlap cikkeit, kitérnék az általam írt akkori 
elképzelésekre, tervekre, illetve ezek és újjak alakulásának mozzanataira a 2011. év folyamán.  
 Községünkben élő polgároknak joguk van tudni, hogy a 2011. év kiértékelési mérlege mit mutat, 
milyen irányban haladunk és mennyire teljesítettük a felvállalt feladatokat. Ezért szeretném, ha mindezt nem 
torzított visszhangokból, hanem hiteles forrásból ismernék meg. 

1. Földmérés és föld tulajdonjog kitisztázása. 
 Nem titok, hogy ez az egész mezőgazdasági tulajdonjog kitisztázás igen elhúzódott, illetve lassan 
halad. Ezért én is bosszankodok, illetve mindent megteszek annak érdekében, hogy fel tudjam gyorsítatni ezt 
a folyamatot. De mi is a baj, ki(k) akadályoz(nak) ?  

Mikor, 2005. év tavaszán, a községünk polgárai megkeresésére, illetve kéréseire (falugyűlések) 
elkezdtük a mezőgazdasági területek kitisztázását, biztos voltam benne, hogy 4 év alatt be is fogjuk fejezni. 
Akkor nem gondoltam, hogy ezt nem mindenki fogja jó szemmel nézni és lesznek olyan névleges, illetve 
nevüket nem felvállaló személyek, akik mindent el fognak követni, hogy munkánkat fékezzék, 
megakadályozzák (feljelentések, rágalmazások, stb.). Erre már csak hab a tortán, az Országos Kataszteri 
Hivatal által kibocsátott normatíváinak elég gyakori változtatásai, amelyeknek köszönhetően a már kész 
munkálatokat teljesen újra, más elvárásoknak megfelelően kellett elkészíteni. Egy ilyen módosításnak 
köszönhető az is, hogy ez év nyarára tervezett lisznyói mezőgazdasági határok tulajdonjogi kitűzése 
elmaradt. Ennek ellenére, ha lassan is, de biztosan haladunk a jó úton, magunk mögött tudva Bikfalva, 
Sepsimagyarós és részben Lisznyó mezőgazdasági határainak a teljes körű kitisztázását. Felmerült hibák, 
bizonyított problémák: 

 
- a földterület gyakorlatilag ki van mérve, de nincs parcellázási rajz, illetve birtoklevél; 
- a birtoklevelekben feltüntetett parcellák összessége egy dűlőben meghaladja területileg a 

valóságban létező területet (nem jut terület); 
- ugyanarra a területre két tulajdonos, mindkettő birtoklevéllel rendelkezik; 
- utólagosan beszorított parcella egy dűlőbe (kiszorítva így, egy már régebbi, legszélső tulajdonost); 
- hivatalosan kimért földterület semmiféle hivatalos dokumentum nélkül; 
- előzetes bizonyíték nélküli (telekkönyvi kivonat, stb), csupán egy egyszerű kollektív által 

kibocsátott igazolásra alapozó, hivatalosan kimért földterület; 
- családon belüli többszörösen kimért földterületek; 
- túlméretezett parcellák, földmérések, stb. 
Tényként veszem azt is, hogy a megjelent földtörvények lehettek volna pontosabbak és hatékonyabbak 

is.  
Tudom, hogy azokon a településeken, ahol már sikerült kitisztázni a mezőgazdasági területeket, egyes 
földtulajdonosok orrolnak a Polgármesteri Hivatalra, ugyanis vagy elvesztették a kevésbé jogosan használt 
területüket, vagy pedig a jogosan használt és becsületesen megmunkált területük határai változtak. Ezeket a 
lépéseket százszor átgondoltuk és a legjobb megoldást, illetve a határok mozgásának a minimalizálást 
próbáltuk szem előtt tartani. De azt is tudom, hogy azon település földtulajdonosai, ahol a mezőgazdasági 
területek ki vannak tisztázva, azok a jövőben nem fognak olyan akadályokba ütközni, mint például 
különböző, már meglévő vagy a jövőben megjelenő állami és/vagy EU támogatások oda ítélésekor, adás-
vételkor, kölcsönfelvételkor, pályázatkor, stb. Ezt a többség tudja és értékeli. Ezért tisztelettel felkérek 
minden mezőgazdasági földterülettel rendelkező személyt, hogy a földterületek kitisztázásával kapcsolatos 
felhívásunknak tegyen eleget, ugyanis utólagosan nem áll módunkban segíteni. Jövő év januárjában a 
lisznyói földtulajdonosokat várjuk tisztelettel a Polgármesteri Hivatalba a meghirdetett program szerint. 

Összegezve még annyit, hogy már értem, hogy a megyén belül, máshol miért is nem kezdnek neki 
ilyen típusú tisztázásoknak.  
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2. Földgáz 

 Röviden csak annyit erről, hogy 2008. év folyamán az általunk elkészítetett dokumentációt leadtuk a 
Gazdasági Minisztériumba, ahol ez idáig több rendben is meghirdették ezt a munkálatot, de sajnos mindmáig 
senki nem jelentkezett e munkálat beruházására. Még reménykedünk, hisz a dokumentációt felújítottuk és a 
minisztérium elvállalta ennek érvényesítését.  

3. Szentivánlaborfalva, Lisznyó és Bikfalva szennyvízhálózata és ülepítői.      
Ami még tavasszal álom volt, az ma már írott valóság, ugyanis a fent említett három település 

szennyvízhálózata és ülepítőinek megépítése, a Románia Hivatalos Közlönyben megjelent. Igaz, hogy nem 
olyan egyszerű a történet.  
Valójában ezt a több millió eurós beruházást a Környezetvédelmi Minisztériumnak, pontosabban 
személyesen Borbély László miniszter úrnak, Para Lóránd főtitkárhelyettes úrnak és a közös szakmai 
kapcsolatunknak köszönhetjük. Hálás köszönet mindezért. Tekintettel a szentivánlaborfalvi nagyméretű 
kivitelezési költségekre, előre a minisztérium csak Lisznyó és Bikfalva települések szennyvízhálózatát volt 
hajlandó tárgyalásba venni. Majd a későbbiekben sikerült elfogadtatni Szentivánlaborfalvát is. Az első 
szakaszban az uzoni önkormányzatnak fel kellett vállalnia a hatástanulmányokat, illetve a technikai terveket, 
majd később azt is, hogy mindhárom településen meg fogja oldani a hálózatos ivóvizet. Ez az utóbbi nem kis 
fejtörést okoz. Ezen munkálkodunk. Tavasszal az ivóvizet vezetékben fel fogjuk vinni Szentivánlaborfalváig 
(erre már kiváltottuk az építkezési engedélyt). Tárgyalások folynak a két beruházás kivitelezésének (ivóvíz 
és szennyvíz) párhuzamosságáról mindhárom településen. Valószínűleg a 20 hónapos beruházás jövőben fog 
el kezdődni.  

3. Utak és utcák.      
Sajnálattal kell hogy közöljem a DC 27 községi út (Lisznyói út) ebben az évben sem kapott egyetlen 

lejt sem a folytatásra. A sepsimagyarósi DC 16–os községi úttal ugyanez a helyzet. Több átiratot küldtünk a 
szaktárcához, de egyre sem válaszoltak. Személyesen kerestem meg Udrea Elena miniszter asszonyt, aki 
megígérte, hogy utánanéz a dolgoknak. Ebben bízunk, és ezt várjuk.   

Uzonból három utca került be az országos 10.000 km projektbe. Ketten, Kassai Gábor tervezővel 
védtük meg Bukarestben, az összevont minisztériumi bizottság előtt e három utca technikai tervét és 
fontosságát. Majd, később látván, hogy a fent említett programból nem nagyon lesz semmi, az önkormányzat 
kétszer is kiírta a közbeszerzési licitet a Vajna utca modernizálására. Sajnos egyik alkalommal sem 
jelentkezett kivitelező. Túl kevésnek találták a 600 méteres szakasz felújítására fordított 550.000 lejt! 
Elgondolkodtató, nem?  

Keményen dolgoztunk a DC 26, DC 26B és DC 27B községi utak modernizálását megcélzó 
pályázatunkon. Sajnos a lisznyói DC 27 és a sepsimagyarósi DC 16 –os községi utakat ide nem tudtuk 
besorolni, mert ezekre már 2008-ban kivitelezési szerződést írtunk alá. Így hát a fent említett három községi 
út leaszfaltozását szorgalmazzuk. A DC 26 a Sepsimagyarosra beérkező községi út, a DC 26B összeköti 
Sepsimagyaróst a DC 27 –es Lisznyó és Lisznyópatak közti úttal (Heveder), a DC 27B összeköti Lisznyót 
Bikfalvával. Nem titok, ez az útvonal a  megyénk első bicikli útja is lesz. Bízunk a sikerben.   

4. Uzoni ivóvízrendszer és szennyvízhálózat.  
Ez év folyamán teljesen befejeztük a tervezett ivóvíz hálózatot. Elkészültek a csatlakozások 

(önkormányzati résztámogatással). A település 95 % le van födve, az elmaradt utcaszakaszokra 2012. évben 
előkészítjük a technikai terveket, hogy a későbbiekben ezeket is megvalósíthassuk. Az ivóvíz minőségén 
még kell javítsunk. Szintén ebben az évben befejeztük a szennyvízhálózat kiépítését és az új 
szennyvízülepítőt, amelyet december 20-án adott át az építő. Sajnos, tekintettel az évszakra, a kivitelező 
technikai és biológiai folyamatokra hivatkozva csak tavasszal fogja tudni beüzemelni az új ülepítőt. Ezért 
kérek minden jóérzésű uzoni lakost, hogy legyenek türelemmel és várják meg a szennyvízülepítő 
beüzemelését és ne engedjenek semmiféle folyadékot a kiépített rendszerbe, elkerülve ez által a szomszédok 
és a lakótársak bosszúságát. A település 80 %-ban van lefödve, az elmaradt utcaszakaszokra 2012. évben 
előkészítjük a technikai terveket, hogy a későbbiekben ezeket is megvalósíthassuk.  
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5. Uzoni tömbház negyed modernizálása. 
Elkészült az uzoni tömbháznegyed hátsófelének a modernizálási technikai terve, ennek kivitelezési 

összértéke meghaladja a 800.000 lejt. Sajnos, még erre nem találtunk anyagi forrást, így kénytelenek 
vagyunk ezzel még várni.  

Kitisztáztuk a tömbháznegyed azon területét, amelyet a Mikes gróf jogörökösei maguknak tartanak, 
illetve három éve már, hogy e területen található jogi és természetes személyektől bért kérnek és kapnak. A 
szakmai kimutatás bizonyítja, hogy a fent említett terület, amelyen mellesleg tömbházak, bejárati főút, 
földalatti közművesítésre használt különböző vezetékek is találhatók, nem tartoznak a 415/1/2, illetve 
414/1/b helyrajzszámokhoz, vagyis nem a Mikes család tulajdona, hanem az uzoni önkormányzaté. Az már 
csak szerény észrevétel, hogy a fent említett területen az elmúlt három év alatt a bért szedő, semmiféle 
javítási munkálatokat (utca és járda rendben tartása, közvilágítás stb.) nem végzett. Ezeket továbbra is a 
Polgármesteri Hivatal kell megoldja. A tömbháznegyed e részére is hamarosan modernizálási tervet 
készítetünk.  

6. Ravatalozó projekt. 
 Sikerült befejezni, bebútorozni és átadni a szentivánlaborfalvi egyházaknak az újonnan felépített 
ravatalozót. Ezért köszönettel tartozok mindazon személyeknek, akik önzetlenül tettek e cél érdekében. 
 Az uzoni református egyházzal közösen szeretnénk elkezdeni az uzoni ravatalozó felépítését is. Ez 
irányban a Polgármesteri Hivatal már megrendelte a szükséges kataszterfelméréseket és geológiai 
tanulmányt. Ezek tulajdonában a református egyház el fogja készítetni a szükséges tervet.  
 7. Sportpályák és sport 
 Sikerült befejezni a Szabadidőközpontban elkezdett sportlétesítményt. Ennek átvevését tavaszra 
terveztük, ugyanis jelenleg a fent említett szabadidőközpont nem más, mint egyes „okos fiúk” erőfitogtató 
színtere. Szórakozásuk nem más, mint amit otthon láttak, illetve tanultak. Vagánykodni, csúfot űzni más 
munkájából (az övéből nem tud, mert az nincs), így hát ezeknek, a fiataloknak folyamatosan szabad az 
elhelyezett padokat beledobálni a Feketeügy folyó holtárkába, kiszedni a szemetes kukákat és a padok után 
dobni, kitépni a dísznövényeket és virágokat, darabokra törni a kisgyerekek által közkedvelt játszóteret, 
szétverni a díszlámpákat, stb., több százmilliós kárt okozva ez által.  

Ezért halasztottuk el az új sportlétesítmény átvevését tavaszig, hogy az illető „túlhevült” suhancoktól 
megkíméljük e létesítményt.  

Ez évben, felemelő ünnepsorozat közepette, az uzoni sportpálya illő nevet kapott a néhai Szentpáli 
Géza edző-sportszerető személyiségről.  Sajnos e névtábla is, már az első hónapban áldozatul esett a 
túlhevült fiatalok rongáló tevékenységének.  

A régi sportcsarnok fűtési technikai megoldása nem volt ésszerű, ugyanis a folyékony gázzal 
működő kazán fogyasztását árban nem lehetett utolérni. Ezért ebben az évben teljesen kicseréltük ezt a 
technológiát és rátértünk fáskazánra. Ennek köszönhetően, a sportcsarnokban megoldódtak a fűtési gondok 
és meleggel, meg meleg vízzel várjuk az igazán sportolni akarókat.  
 8. Lisznyó – emlékpark 
 Befejeztük a lisznyói emlékpark rehabilitációját, így sikerült egy kis kellemes parkkal bővíteni a 
községi szinten található már létező parkjainkat. Köszönet mindazon személyeknek, akik önzetlenül 
segítettek e park megvalósításában.  
 9. Lisznyópatak - utcák 
 Sikerült elkezdeni azt a rehabilitációs folyamatot, amelynek köszönhetően, majd a lisznyópataki 
lakosok is a községhez közelebb fogják érezni magukat, ugyanis ez év végén közel másfél hónapon 
keresztül a hivatal összes erőgépe és munkása a lisznyópataki utcákon és hidakon tevékenykedett. Sikerült 
kicserélni egy pár hidat, megjavítani az utcákat. Igaz, hogy még maradt jövőre is tenni való, de kezdetnek 
elfogadható.  
 10. Gyerekpark  
 A hivatal munkatársainak köszönhetően újra felépítettük Uzonban a gyerek játszóteret, ugyanis a 
régi már elkorhadt. Bízok benne, hogy a gyerekes szülők is szívügyüknek fogják tekinteni e parkot és 
fokozottan oda fognak figyelni a létesítmény épségére.  
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11. Bikfalvi kultúrotthon előtti tér  
 Sikerült megvalósítani a bikfalvi kultúrotthon előtti tér kikövezését, illetve végleges helyére állítani 
az alsótoldi testvértelepüléstől ajándékba kapott napórát. A munkálat folytatódik.  
 12. Testvérkapcsolatok.  
 Ez évben bővült a testvértelepüléseink száma, ugyanis a Budapest közelében található Nagykáta 
város vezetőségének kérésére megkötődött Uzon község és Nagykáta város között a testvérkapcsolat. Bízok 
abban, hogy e kapcsolat is oly sok előnyt fog kölcsönösen biztosítani, mint a már meglévő többi jó 
együttműködés.   
13. Kultúra és hagyomány.  
 Az év elején sikerült beindítani azt a néphagyományt fenntartó projektet, amelyet az Önkormányzat 
is jóváhagyott és így a községünkben még élő népi mesterek átadhatják tudásaikat az iskolásoknak, 
fiataloknak. Szintén a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére beindult a fiatalokat és az iskolásokat 
felkaroló népi táncoktatás. Szeretnénk kialakítani egy községet képviselő népi tánccsoportot.  
 14. Uzoni ifjak  
 Sikerült érdekeltté tenni az uzoni ifjakat, bevonni különböző programok szervezésébe (pl. 
Termésnapok), illetve felkelteni bennük a közös tenni akarás szépségét (Pünkösti-kúria felújítása), valamint 
az általuk elvégzett, készített értékek megbecsülését. Ettől a csapattól tanulhatnának a szabadidő központban 
duhajkodók is, hisz magyarságunk fennmaradása érdekében józan gondolkodású ifjúságra van szükségünk.  

15. Édesség csomag óvodásoknak és iskolásoknak, szeretetcsomag a rászorultaknak.  
 Ez évben is minden óvodásnak és iskolásnak egy édességet tartalmazó kiscsomagot (550 csomag), a 

rászorultaknak (340 csomag) pedig szeretetcsomagot állítottunk össze, a községbeli cégek és más 
kereskedelmi egységek szívélyes pénzadományaikból. Köszönjük nemes lelkű adományaikat.   
 Helyszűke miatt nem folytatom a fenti felsorolást, pedig lenne még egy-két megvalósítás. Például a 
Pünkösti kúriának a besorolása a Kulturális Minisztérium által finanszírozott renoválási listára,  vagy az 
uzoni kultúrotthon modernizálása, ide beleértve az uzoni Atlantisz Kulturális egyesület fúvós 
hangszerállományának kibővítését,  vagy a sepsimagyarósi, lisznyói és bikfalvi utcaszakaszok aszfaltozása 
(a DC 26 vége Sepsimagyaróson és a DC 27B lisznyói kezdete a református templomtól, illetve a Bikfalvi 
megyei útig tartó szakasza), stb. Persze ezek részben csak elfogadott tervek, amelyek kivitelezése a jövőben 
fog megtörténni. De nagyon fontos az elhintett mag csíraképessége. Az, hogy milyen lesz, majd akkor 
tudjuk meg, amikor kikel.  
        dr. Ráduly István 
            polgármester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Az Uzoni Polgármesteri  
                                                     Hivatal munkaközössége  
                                  Boldog Karácsonyi Ünnepeket 
                                                   és egy sikerekben gazdag 
                                         Boldog Új Évet 
                                          kíván a község minden lakójának! 
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“Angyal zenéje, gyertyafény - /kincses kezem hogy lett szegény? /Nem adhattam ma semmi mást, /csak jó, 

meleg simogatást./ “ 

Olvassuk, Áprily Lajos gyönyörű versében és aktuálisnak érezzük e sorokat, ilyenkor karácsony tájt, 
mikor azon gondolkodunk milyen ajándékokkal örvendeztessük meg szeretteinket.  

Érdekes módon ez a szükségállapot rákényszerít, hogy más módon értelmezzük a karácsonyt. 
Önkéntelenül is visszaemlékezünk gyermekkorunk karácsonyára, a meleg foszlós kalács illatára, a 
gyertyafényes estékre, mikor nem a televízió uralta az estéket, nem az ajándék volt a lényeg, sokkal 
inkább a hosszas beszélgetések a családtagok között.  

Tudjuk, érezzük, hogy ezt a hangulatot most már nekünk, magunknak kell megszereznünk. Ki kell 
szűrnünk gyorsuló életünkből a lényegtelen dolgokat,  jobban kell figyeljünk az igazi értékekre, a  lelki 
kapcsolatokra, jobban  kell figyeljünk gyermekeinkre.  

Az iskola pedagógusai is hasonló értékítélettel dolgoztak ez évben és annak ellenére, hogy rövid 
iskolai félév állt rendelkezésünkre, magasra helyezték a mércét a mindennapi iskolai munkában, iskolán 
kívüli tevékenységek szervezésében. Tanulóink, kisóvodásaink, érezhetően ezeknek az elvárásoknak 
megfelelően teljesítettek. Helyszükében nem mesélek eredményekről és tevékenységekről, az iskolai 
struktúrák életéről, mert mindannyiuk tevékenysége oldalakat töltene ki.  

Talán csak egy közös tevékenységet emelnék ki, nevezetesen Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes 
látogatását, előadását, mely az Egyetemes nevelési hét tevékenységeit zárta. Akik jelen voltak, érezhették 
hangulatát az estének, mely megragadott valamit az összetartozás élményéből. A karácsony előszele 
tudatosította, nincs fontosabb dolog életünkben, mint segíteni gyermekpalántáinkat, érésükben, 
fejlődésükben  nem hagyni veszni semmit, ami igazán érték, nyitott szemmel járni és segíteni 
környezetünkben mindazoknak, akik rászorulnak és akkor másodrendűvé fokozódik le, hogy milyen 
ajándék kerül a fenyőfa alá, sokkal inkább az vállik fontossá, hogy  legyen a lelkünkben karácsonyi béke 
és lengje be ünnepi  estéinket a szeretet.  

Istentől megáldott karácsonyt és reményteli új évet kívánok az iskola minden dolgozója nevében a 
község valamennyi lakójának, szülőknek, nagyszülőknek, régi és új tanítványoknak, nyugalmazott 
pedagógus kollégáknak; hála és köszönet iskolánk támogatóinak!  

  

  Szabó Margit, iskolaigazgató 
 

Uzoni ifjak 
 

Célunk az Uzoni ifjak összekovácsolása és biztatása abban, hogy bátran merjenek tevékenykedni 
és támogatni egy teljesen új teret, hiszen eddig nem képviselhettük a falu rendezvényeit, mert nem állt 
rendelkezésünkre egy olyan csapat, amely biztatni tudott volna bennünket abban, hogy kulturális 
rendezvényeken vegyünk részt. 
De végre megalakultunk dr. Ráduly István polgármester javaslatára, igaz, most még kevés létszámban, de 
örömünkre hétről hétre gyarapodunk egy-két fővel és reméljük, hogy a jövő évtől még sokkal többen 
csatlakoznak az Uzoni ifjakhoz.  

Első aktív munkánkra a 2011-es termésnapok alkalmával került sor, ahol szerettünk volna olyan 
programot szervezni, amivel egy kicsit jobban meg tudjuk ismerni az uzoni gyerekeket, ezért egy 
díjmentes gipszfigurafestést szerveztünk (a szükséges anyagokat a Polgármesteri Hivatal biztosította). 
Sikeresnek mondhatjuk, hiszen 100 darab gipszfigurát készítettünk, amelyek percek alatt szorgoskodó 
gyerek kezekre találtak. Munkánk legszebb pillanatai azok voltak, amikor a gyerekek elégedetten 
köszönték meg, hogy megtarthatják az általuk kifestett figurákat. 

A termésnapok más rendezvényei is nagyon látványosak voltak, a termelők gondoskodtak arról, 
hogy minél színesebben és kreatívabban állítsák ki a 2011- es évben termelt zöldségeket, gyümölcsöket 
valamint a földművelő eszközöket. Részesei lehettünk  a Miss termésnapok bábunak is, ami nagyon vicces 
és látványos volt.  

A záró est leglátványosabb eseménye a töklámpás felvonulás volt, amelyet az iskolás gyerekek 
segítségével mutattunk be. 
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Továbbá a termésnapokat követően újabb ötletek kerültek elő, amelyek ugyancsak nagyon fontosak 
voltak számunkra, hiszen sikerült találnunk egy gyülekező termet a Pünkösti kúriában, ahol tovább 
tudjuk folytatni tevékenységünket. Felújításra volt szükség, de az önkéntes fiúk, valamint a 
Polgármesteri Hivatal finanszírozásával, tiszta szívvel, saját akaraterővel, nem kevés munkával olykor 
még az éjszakába is belenyúlva, de sikeresen elkészült a két terem felújítása. 

Azonban itt nem az volt a lényeg, hogy közös erővel felújítsuk, hanem sokkal inkább az, hogy 
ismét életre keltsük a régi épületet. A fiúk számára asztali tenisz céljából és a lányok számára 
kézműves estéket valamint az egészséghez szükséges torna programokat szeretnénk rendezni. 

Többek közt a szórakozás és a kultúra mellett egy jótékonysági estre is sor került, amelyet az 
Atlantisz Művelődési Egyesülettel közösen december 3-án rendeztünk meg. Célunk az uzoni Mezei 
Levente és családja megsegítése volt. A gálaest az Atlantisz fúvós zenekar és a mazsorett csoport 
fellépésével kezdődött, majd ezt követően az Open Stage szórakoztatta a résztvevőket. 

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adományoztak és részt vettek ezen az 
estén és lehetővé tették adományaikkal, hogy ez a család tovább reménykedhessen.  

A továbbiakban még nagyon sok rendezvényt szeretnénk megszervezni és aktívan tovább működni 
remélhetőleg évtizedeken át. Szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk.   

                                                                                          Az Uzoni ifjak,  Nyáguj Viola 
 

 

Mese a karácsonyról, az önfeláldozásról és a szeretetről... 
 

Valamikor réges régen az erdőben élt két fenyőfa.  Együtt cseperedtek fel, együtt nőttek. Az egyik 
fiú volt, a másik lány. Nagyon szerették egymást. Úgy érezték minden az övék. Övék az erdő, övék a 
kismadár, mely rájuk szállt, s minden, minden. Jött a tavasz, minden kizöldült mellettük. Jött a nyár, 
jött az ősz. Majd jött a tél, s jött az ember. Sokáig bolyongott az erdőben, majd meglátta ezt a két fát, s 
vette a fejszéjét. Kivágta őket. Fájtak a csapások, de talán az még jobban, hogy szétszakítják őket.  

A piacra kerültek, s ott eladták a két fenyőfát. A fiú egy gazdag családhoz került, s a nagy 
gazdagság, a sok ajándék, a rengeteg dísz hamar elfelejtette vele szerelmesét. Sok - sok díszes ajándék 
került alá. S, boldog volt. Hát igen. Ez az igazi élet! - gondolta. 

Eközben a lány-fenyő egy szegény családnál állt. Néhány vacak kis dísz, ajándék... semmi. A lány 
nagyon elkeseredett. Lám, hiába éltem. Itt kell befejeznem. Mi lehet a szerelmemmel? - kesergett. 

Elérkezett Karácsony, a szeretet ünnepe. Az egész föld ünnepelt, s boldog volt, hiszen gyermek 
született, fiú adatott nekünk. Mindenki boldog volt... Mindenki... Mindenki? Nem. Ott, ahova a fiú-
fenyő került veszekedés volt. A pénz. Már megint a pénz. S a férj otthagyta feleségét karácsony szent 
ünnepén. 

Eközben a másik családnál nagy szeretetben voltak. Lehet, hogy nem volt ajándék, de sokkal többet 
kaptak a gyerekek: szeretetet. Azt, aminél több nem adható. 

Elérkezett Vízkereszt ünnepe, s a két fa a szénégetőnél találkozott. Hiába éltem - kesergett a fiú. Á, 
dehogy - szólt a lány - nem az a lényeg, hogy gazdag vagy, vagy éppen szegény, hanem csak annyi, 
hogy szeretettel vagy-e a másik iránt. Szeretettel a másik iránt. 

S egymást átölelve égtek el, a szénégető kemencéjében. 
       
    

                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                          
Neoton Familia: Ha elmúlik karácsony  

    „Ha elmúlik karácsony, 

    A szeretet lángja halványabban ég, 

    De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.” 
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Karácsonyi üzenet 

 
Üdvözitőnk földi születését ünnepeljük Karácsonykor. 
Ma azt ünnepeljük, hogy a bünbeesett, sbünben vergődő, haldokló emberhez eljött az Isten Fia. 
„ Uram, mi urunk, milyen csodálatos neved az egész világon! Hisz az egeknél fenségesebb dicsőséged...” 

A zsoltárossal együtt azt is megkérdezhetjük karácsony ünnepén: „ Mi az ember, hogy figyelemre 
méltatod, és mi az ember fia, hogy meglátogatod? 

Izajás prófétától pedig az éjféli misén ezt hallottuk: „A nép amely sötétségben jár, nagy világosságot 
lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, 
kitörő örömet adsz nekik” 

A karthauzi szerzestes rendet Szent Brunó a XI. Században alapitotta. Kora Zajából a remeteségbe 
vonult el. „Hallgatását csak szivének mámoros felkiáltása szakitotta meg időnként, amely végtelen 
mélységéből fakadt: Ó Bonitas! Ó Jóság! – Ez volt a szavajárása.” 

A jóság és szeretet ünnepén, legyen részünk: Álldott és Kehyelemteljes Karácsonyban! 
 
                                                                                          Albert Imre  
                                                                                            plébános 

           
 
 

Református egyházi hírek 
 

 
Ilyenkor Karácsony és Óév előtt jó,ha vissza tudunk tekinteni az elmúlóban levő év eseményeire s 
meglátni,hogy az Úr Isten hogyan vezetett,hogyas segített és gondoskodott rólunk s adott erőt a keresztek 
elhordozásában. 
Az események,rendezvények sorában ünnepeltünk március 15-én,Húsvétban legátust fogadtunk,május 15-én 
a konfimálás és Konfirmációi találkozó volt, május 22-én megemlékeztünk a hitéért,kiállásáért börtönt viselt 
Nagyobb Péter lelkipásztorról, augusztus 8-14 közt táboroztunk az ifjakkal,Újzsenge vasárnapján-augusztus 
28-án a házasságot kötöttek találkozójára került sor,szeptember 11-én a Dalárda új zászlójának 
avatása,szentelése gyönyöködtette a lelkeket,szeptember 12-én az iskola évnyítója kezdődött a 
templomban,október 6-án emlékeztünk,október 12-én a Nőszövetséggel kirándultunk,október 22-én 
kórustalálkozó volt a JMKE Szivárvány Női Kórusa által meghívott kórusokkal,november 4-én Földváron 
emlékeztünk. 
-Ápoltuk tetsvérkapcsolatainkat:március 10-14 közt hollandiai testvérgyülekezetünk képviselői voltak 
itt,jkúlius 7-11 közt Miskolc-diószgyőrbe látogattunk,augusztus 4-8-a közt mendei barátaink látogattak meg. 
- Javítások a parókián,az iskolában,a volt kántortanítói lakásnál,a temetői székely kapun voltak,szépítettük a 
templom környékét. 
-Szeretettel hívunk mindenkit a december 24-én este 6 órakor,valamint december 25,26,27-én de.11 órakor 
kezdődő istentiszteletekre.Vendégünk lesz és igét hirdet Benedek Csongor II.éves teológiai hallgató,valamint 
Bács János nyugalmazott lelkipásztor.   
Istentől megáldott,békés Karácsonyt és egy reményteljesebb Új Évet kívánunk! 
                                             
                                                                                 Ungvári Barna-András                                             
     református lelkipásztor 
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              Az Uzoni ATLANTISZ Művelődési  Egyesület 
              2011. december 25.-én 20 órai kezdettel 
            tartja hagyományos Karácsonyi Díszelőadását 

                   az uzoni Kultúrotthonban, utána     
                           Karácsonyi Bál ! 
                 Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

 
 

                                                    Az Uzoni ATLANTISZ Művelődési  Egyesület  
                          vezetőságe, az egyesület minden tagjának, 
                                       családjukkal együtt, 
                                Áldott Karácsonyt és sikerekben gazdag 
                                           Bodog Új évet kiván.  
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