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Részletes tájékoztatás a www.
allampolgarsag.gov.hu honlapon talál-
ható. Itt lehet letölteni a nyomtatvá-
nyokat vagy szeptember 2–től besze-
rezhetőek a történelmi egyházaink
lelkészeitől, illetve segítségükre állnak
gál zoltán és simon lajos (tel.
0753784383) urak! A kérelmet csak
személyesen (alá kell írni) lehet be-
nyújtani Uzon község falvaiban, az
alábbi programozás szerint. Az eredeti
okiratokat és azok fordítását is be kell
mutatni (nem szükséges a fordítás
közjegyzői hitelesítése), elégséges egy
engedélyezett fordítót felkérni (a mel-
lékletben nevek és telefonszámok
találhatóak). Az eredeti iratot minden-
ki visszakapja.

2013. október 15–én (kedd) a ké-
relmek személyesen átadhatóak a
bukaresti Magyar Konzulátus munka-
társainak a következő helyszíneken /
program szerint: 

UZON:
Református Parókia, ungvári

barna-andrás református lelkész,
09,00–11,00 óra között. 

SZENTIVÁNLABORFALVA: 
„Majlát Gusztáv” közösségi ház

(kultúrotthon), nagy lászló-eörs
plébános, buzogány-Csoma istván
lelkész, bartos károly lelkész,
11,00–13,00 óra között.

LISZNYÓ:
Református Parókia, derzsi györgy

református lelkész, 13,00–15,00 óra között. 

BIKFALVA:
Református Parókia, sánta imre

református lelkész, 16,00–18,00 óra
között. 

SEPSIMAGYARÓS:
Református Parókia, kovács

zsombor református gondnok,
18,30–20,00 óra között. 

ÉLJÜNK A LEHETŐSÉGGEL
ÉS A JOGAINKKAL!

tisztelettel,
dr. ráduly istván

a kérelmekkel kapcsolatos tudni-
valókról a 7. oldalon számolunk be.

Magyar állampolgársági kérelem,
helyben Uzon község falvaiban!
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UZON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA

Június 24-29. között zajlott a mátrafüredi tábor,
melyet az uzoni polgármesteri hivatal pályázat
útján hirdetett meg a legjobb tanulási eredményt
elérő két osztály számára. Így részesült jutalomba
közös erőfeszítés és munka árán a VI.B és a VII.C
osztály. A tábort az uzoni polgármesteri hivatal és
nagykátai vállalkozók támogatták. A diákoknak
nagyon gazdag programban volt részük.

Folytatás a 3. oldalon

Mátrafüreden táboroztak
az uzoni diákok

Magán és jogi személyek
adóhátrálékai 
2012. december 12-ig

a 7. oldalon

Manapság, pénzforrás hiányában,
elég kevés nagyméretű közérdekű
befektetésről lehet hallani, de a kitartó
és következetes munkánknak kö-
szönhetően, Uzon községben jelenleg
öt nagyméretű beruházás folyik.
Három településünkön, Szentiván-
laborfalván, Lisznyóban és Bikfalván
javában folyik a szennyvízhálózat és a
szennyvízülepítők építése, valamint
Szentivánlaborfalván már az ivó-
vízrendszer is 90% -ban ki van épülve.
Ezen munkálatok összértéke megha-
ladja a 4,5 millió eurót!!! 

Mégis e nagy összeg látszólag csak

„felfordulást” fog eredményezni,
ugyanis a települések utcahálózata
ideiglenesen megrongálódik, bosszú-
ságot okozva az ott lakóknak. Ezzel
szemben egy környékbeli alig 2,5 mil-
lió eurós beruházás egy kisebb köz-
ségben vagy településen látványosan
többet mutat, jobb hangulatot kelt.
Községünkben az alapinfrastruktúrát
nem egy, hanem hét településen kell
kiépíteni és ez mind időbe, de főleg
nagyon sok pénzbe kerül. De a fenti
beruházás befejezésével községünk
négy településén vadonatúj ivóvíz- és
szennyvízhálózat fog létesülni, majd

ezt követően el lehet kezdeni a felszín-
feletti infrastruktúrák (utcák, járdák
stb.) kiépítését is. Ehhez kérem
türelmüket és megértésüket. 

A fent említett nagyberuházásokat
még bővíti az a három községi útnak a
teljes új aszfaltburkolat kivitelezése
(közel 8 km) amely munkálatok már
elkezdődtek Sepsimagyaróson. Mind-
ezekre csak “hab a tortán” az uzoni új
járdarendszer és a lisznyói sportpálya
kivitelezésének a szeptemberi el-
kezdése. 

- folytatás a 2. oldalon -

Tisztelt Polgárok!
uzon község polgármestereként kötelességemnek tartom az önök pontos, valós és folyamatos
tájékoztatását a községünkkel kapcsolatos közproblémákról, gondokról, tervekről és munkála-
tokról.

Beke Mihály András:
Második levél haza

a 2. oldalon

Bővítette termelőkapacitását
a szentivánlaborfalvi 
Roofart cég

Fémcserép gyártására alkalmas gépsorral
gazdagodott a szentivánlaborfalvi Roofart cég. Az
avatószalag elvágására dr. ráduly istván pol-
gármestert is felkérték.

Részletek a 8. oldalon

Épül az út sepsiMagyarós felÉ, át a hevederen

Szentivánlaborfalvi Ifjak
Zajlik az élet a kis falu ifjúsági szervezetében,

egyre nagyobb feladatokra vállalkoznak.

Munkásságukról a 3. oldalon száMol be
a szervezet elnöke, gábor lehel
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Figyelembe véve a fel-
sorolt munkálatokat, illetve a
mindennapi problémákat,
egy néhány polgárban fel-
merül(t) egy pár kérdés, a-
melyre szeretnék válaszolni: 

1. Miért nem helyezzük a
hangsúlyt csakis Uzon tele-
pülés fejlesztésére, ugyanis
itt van a legtöbb adófizető
polgár? 

- Községünk hét telepü-
lésből tevődik össze, és ezek
lakói mind adófizető pol-
gárok. Minden településnek
joga van fejlődni és Én ezt
mindig szem előtt tartottam
és tartom.    

2. a szennyvizes rendszer
kiépítéséből miért maradt ki
Uzonfűzes, Sepsimagyarós
és lisznyópatak?

- Minden pályázati kiírás-
nál van egy pénzügyi határ-
érték, amelyet nem lehet
átlépni, ezt történt ennél a
beruházásnál is, figyelembe
kellett vennünk a prioritá-
sokat és így esett a választás
az érintett településekre. De
ezt a döntést egy következő
pályázatnál egyensúlyba
hoztuk, és ennek köszönhe-
tően már épül a fent említett
három községi út, amely
érinti Sepsimagyaróst és
Lisznyópatakot is.    

3. Bikfalván és lisznyó-
ban miért nem helyezik el a
szennyvíz és az ivóvíz veze-
tékeit egyszerre, ugyanabba
a kiásott sáncba?

- Azért, mert csak a szen-
ny-vízhálózat kivitelezésére
nyertünk pályázatot és a
kivitelező cég nem köteles az
ivóvízvezetéket elhelyezni a
kiásott sáncban. 

4. Szentivánlaborfalván
hogyan lehetett megoldani a
fenti kérdést és a főút mentén
egy sáncban lehetett elhe-
lyezni mindkét vezetéket?

- Az úttest és a magán-
telkek közti kevés területre
való tekintettel, ezt külön-
leges minisztériumi jóváha-
gyással értük el. 

5. a szennyvízhálózati
munkálatokat követően,
helyre lesznek hozva az utcák
és az esővízárkok a kapuk
előtt? 

- A kivitelezési szerződés
értelmében IGEN, de sajnos,
ez nehezen megy Bikfalván
és Lisznyóban. Az itt dolgo-

zó cég nem annyira haté-
kony, mint a Szentiván-
laborvalván dolgozó cég.
Bízok abban, hogy végül
minden rendben fog jönni. 

6. a szennyvízhálózat
kiépítéséhez a kivitelezési
munkálatokra Uzon község
tartotta meg a közbeszer-
zést?

- Nem. 
7. Mind a három telepü-

lésen lesz szennyvíztisztító?
- Igen.
8. Mind a három érin-

tett településen lesz ivóvíz-
rendszer is?

- Igen.
9. Körülbelül mikorra

készül el, illetve mikor lesz
elindítva a kiépített hálózat?

- Szentivánlaborfalván
megtörténhet akár ebben az
évben is, Lisznyón és Bik-
falván 2014 –ben. 

10. a volt szeszgyár kút-
jait a Polgármesteri Hivatal
megvásárolta?

- Igen. 
11. a község ivóvíz ellá-

tása át lesz adva a Sepsi-
szentgyörgyi Közműveknek?

- A Helyi Tanács ha-
tározata értelmében IGEN. 

12. Miért?
- Elsősorban a szolgálta-

tás minőségének javítása
érdekében.

13. Miért a sepsimagya-
rósi két községi utat (bekötő
és a Heveder), illetve a  lisz-
nyó – Bikfalva összekötő utat
aszfaltozzuk?

- Mert csak községi út
modernizálására volt EU
pályázat kiírva.  

14. Uzon utcáit nem le-
hetett volna aszfaltozni ebből
a pályázatból?

- Nem, mert ezek nem
községi utak.

15. Uzon utcáit nem le-
hetne aszfaltozni?

- Sajnos, önerőből NEM,
ugyanis az elkészített kivi-
telezési terv alapján csak a
Vajna utca (0,6 km) moderni-
zálása több mint 850 ezer új
lejbe kerülne, pénzösszeg,
amellyel a Hivatal nem ren-
delkezik.  DE az első pályá-
zati lehetőségnél a Vajna,

Petőfi és a Kis-Pál (ezekre
már kész van a kivitelezési
terv), a N. Balcescu és a Kö-
leskert utcák modernizálá-
sára pályázni fogunk. 

16. Uzonban a „Gábor
Áron” út mentén az új jár-
darendszer egy év alatt fog
elkészülni?

- Pénzhiány miatt nem.

Három évre osztottuk az új
járdarendszernek a kié-
pítését.  

17. Még más településen
is lesz járdarendszer?

- Igen. Szentivánlabor-
falva következik. 

18. Fog épülni ravata-
lozó Uzonban?

- Ez teljesen az Uzoni
Református Egyháztól függ,
ugyanis, ha az egyház a
ravatalozóhoz szükséges te-
rületet biztosítja a temető-
ben, akkor a Polgármesteri
Hivatal legtöbb három éven
belül elkészíti a ravatalozó,
amelyet működtetni is fog. 

19. Folytatódnak a mező-
gazdasági földterületek ka-
taszteri, illetve jogi tisztázása?

- Igen. Bízom abban,
hogy ez év október 1-ig be-
fejezzük Szentivánlaborfalva
határának tisztázását, ezt kö-
veti majd Uzon és Uzonfűzes
külterületei. 

20. Miért nem lehet új
munkahelyeket teremteni?

- Sajnálattal kell közöl-
jem, hogy a gazdasági válság
eredményeként az uzoni ipa-
ri parkban (Uzon és Kilyén
közt), a 2008–2009 periódus-
ban magyar, osztrák, olasz,
izraeli és helyi befektetők
közül csak az osztrák cég
valósította meg egyelőre a
beruházást. Az elmaradt be-
ruházások, gondolom előbb
vagy utóbb meg fognak
történni, hisz a fent említett
cégek óriási összegekért nem
csak a területeket, hanem az
építkezéshez elsődlegesen
szükséges jóváhagyásokat is
beszerezték. Itt ebben a zó-
nában ki fog alakulni egy ke-
mény gyár-rendszer. 

21. Mi történt a község
földgázrendszerének a kiépí-
tésével?

- Sajnos, ezt is a gazdasá-
gi válság rovására írhatjuk,
ugyanis 2008 és 2011 közt a
Gazdasági Minisztérium
több ízben is kiírta a tender
füzetet, de még csak pályázó
sem került (hasonlóképpen
más településre sem). Ígére-
tet kaptunk, hogy a minisz-
térium tovább próbálkozik,
így az általunk benyújtott
projekt nem vesz el.   

Tisztelt Polgárok, talán
még sok ehhez hasonló
kérdés merül fel bennünk,
kérdés melyet egy bizonyos
cselekvés léte vagy hiánya
idéz elő. Gondolom mind-
nyájan tudatában vagyunk
annak, hogy polgárként sem
tudunk olyan dolgokat meg-
valósítani amihez nincs
elegendő pénzünk. Így van
ez a Polgármesteri Hivatalon
belül is. Hiába tudjuk, hogy
még mire lenne szükség,
illetve mit kellene még meg-
valósítani a településeken ha,
nincs elegendő pénzforrás
ezek kivitelezéséhez. 

És mégis, a 2013. évben
is sikerül több millió eurós
beruházásokat megvalósítani
Községünk fejlődése érdeké-
ben. A föld alá helyezett ve-
zetékekkel (csövekkel) oko-
zott kellemetlenségek mesz-
szemenően megtérülnek a
jövőben (építkezési engedély
kiváltása, pályázatírás, adás-
vétel, stb.) és tudom, hogy
ezt majd az idő igazolja.

Ha településeinket ily
módon logikusan fejlesszük,
akkor a jövőben, akár egy új
ház építésénél, ha már kész a
jól elkészített alap, jöhetnek
a ház falai, amelyek már
gyorsan és látványosan e-
melkednek ki a földfelszí-
néről, így a falvainkban is
bármilyen csekély beruházás
nagy hatással fog majd bírni.
Most két nehéz év előtt ál-
lunk (óriási összegekbe kerül
az ivóvízrendszer kiépítése a
fent említett településeken,
amelyet a helyi költségvetés-
ből finanszírozunk), de ezt
kővetően bízok abban, hogy
újra a megszokott ritmusban
és stílusban tudjuk építeni,
fejleszteni községünket.   

tisztelettel És beCsülettel,
dr. ráduly istván

Második levél haza

Minap a nemrég vásárolt székely zászlómat
bőszen kitűztem pesti lakásunk falára. Nem is
tudom, miért? Talán szegény Erőss Zsolt emlé-
kére, aki székely zászlót vitt fel magával a
Hegyre? Talán a Radnót főterén látott többeme-
letnyi román zászló miatt? Vagy a ma már Erdély-
és anyaország szerte látható székely zászlók
miatt? Vagy, mert gyakran megyek el a magyar
Országgyűlés erkélyére kitűzött hatalmas
székely zászló alatt? Vagy egyszerűen csak
öregszem, és az út vége felé egyre fontosabb az
út eleje? Egyre fontosabbá válik székely
mivoltom? 

Muszáj még egyszer a székely zászlóról
szólnom, hiszen úgy fest, nem csillapodnak
körülötte az indulatok. Az már régóta nem
csupán magánügy. Akárcsak a pesti parlament-
re kitűzött zászló. (Csak nem válaszul szabtak
ki a minap éppen Bukarestben egy többstadion-
nyi rekordzászlót? Csakhogy nagyobb legyen?
Mint az újépítésű ortodox bazilikák?) A
nemzeti föleszmélés jele, amely nem csupán a
magyarság fővárosában lelt visszhangra, de
amelyet természetesnek tekintenek Európa sok
tájékán. A gazdasági válság óhatatlanul is
kiváltotta a nemzeti gazdasági és egyéb
érdekek és értékek védelmezését. A baszkokról
már mindenki tud, de immár – gazdasági szem-
pontokból – a katalánoknak immár közel
negyven százaléka is kiválna Spanyolország-
ból. És hogy Skócia önálló ország lesz-e, azt
majd a jövő évi népszavazás dönti el. Kísértet
járja be Európát, a nemzeti eszmélés kísértete.
Még nem tudni, az erőszakos gazdasági diktá-
tumok vagy a nemzetek tavasza kerekedik-e
felül Európában? Ennek a tavasznak a szellője
lobogtatja a székely zászlókat az ablakokban…

Nem valamiféle magyarkodás vagy poli-
tikai önzés indokolta a határon túli magyarok –
húsz éve várt – jogi elismerését: kettős állam-
polgárságának és szavazati jogának a mega-
dását. Hanem az európai közérzülethez való
igazodásról. Persze, vannak még ellendrukke-
rek, szép számban, Európában is, Budapesten
is. Minek szólnak bele a határon túli magyarok
az anyaország dolgaiba, amikor nem ott
fizetnek adót? – hallom a körúti izgágák
megfellebbezhetetlennek vélt körúti érvelést,
akik megfeledkeznek a külföldön dolgozó,
adózó, de otthon szavazó magyarokról meg a
nagyvilágba, Nyugatra és Keletre szétfutottak
magyarul már nem is tudó leszármazottaiknak
a szavazati jogáról... És nem beszélve a hason-
ló román, horvát, szlovák példáról, amely
arrafelé valahogyan nem kelt zavart.  És ezek
csak a fiskális érvek, nem beszélve a nemzeti
összetartozás – végső soron, hosszú távon
gazdaságilag is gyümölcsöző – érveiről…

Ahogy száz évvel ezelőtt az erdélyi román-
ságnak „Bukarestben kelt fel a nap”, ter-
mészetes, hogy az erdélyi magyaroknak ma
Budapesten. A határon túli magyarság közér-
zete – az anyaországi rokonok-barátok révén –
kihat a magyar politikára, amelynek hatékony
támasza nélkül egyébként minden határon túli
akarat és szándék kudarcra van ítélve.  Egyfor-
mán fontos, hogy mit gondolnak Budapesten, a
Parlamentben és a körúton, mondjuk a székely-
földi autonómiáról, és hogy mit gondolnak,
igen, Uzonban! Mindannyiunk akarata számít,
Budapesten és Uzonban is. A szabadság nagy
köre a szabadság kis köreiből épül fel. Az
autonómia sem felülről várható mennyei man-
na, elsősorban bennünk kell meglennie. Meg-
győződésem, hogy az mindannyiunk autonómia-
akaratának kis köréből, alulról épülhet fel.
(Szomorúan gondolok azokra a Korondiakra,
akik pénzes vevőik kedvéért egy hungaricumra,
a hagyományos magyar korondi vázákra
románul írják rá a házi áldást!). Hát ezért csap-
kod a házam falán a székely lobogó. Vidékről
Pestre származott szomszédomnak nagyon tetszik…

beke Mihály andrás
budapest

Tisztelt Polgárok!
- folytatás az első oldalról -

Az I-IV. osztályosok a
„Keltsétek életre a mesét”
című  interaktív foglalkozá-
son vettek részt. pénzes
klára és beck tünde peda-
gógusok bíztató tekintetük-
kel bátorították a feladatok
teljesítésre tanítványaikat. A
csoportok csipetnyi merész-

séggel, mesét rögtönözve,
felszabadultan versengtek
egymással. A foglalkozás
hangulata elvarázsolt mind-
nyájunkat, a tanulóknak
pedig sikerélményt jelentett.

A baranta bemutató is
sikernek örvendett. A jelen-
valók figyelemmel követték

a szenvedélyes íjászok nagy
szeretettel bemutatott cél-
lövő mutatványát. Mutatós
programjuk lenyűgözte a
nézőket.

Tartalmas és élményekben

gazdag nap volt a kettős
ünnep. Felemelő volt az
együttlét, csodálatos a műsor.

veres erzsÉbet
nyugalMazott tanítónő,

uzon

Ünnepelt az iskola
Májusban kettős ünnepet ült az Uzoni Tatrangi Sándor
iskola, az eseményen meghívottként vettem részt. a
kiváló iskola egész napos interaktív foglalkozásokban,
vetélkedőkben, kiállításokban, egyebekben bővelkedett.
a gazdag program lehetőséget biztosított, hogy a néző
kedvére válogathasson a változatos műsorokból. 



Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy ez a tábor
megvalósulhatott, annak
ellenére, hogy a pályá-
zatban igényelt összeg
felét hagyták jóvá. Azért
nagy öröm, mert eddig
csak felnőtt látogatá-
sokra került sor mindkét
település részéről, pedig
a hosszú távú kapcsola-
tok építésében nagyon
fontos bevonni a gye-
rekeket, fiatalokat.

Az idén kilenc mező-
hegyesi testvérünket lát-
tuk vendégül. Azt
szerettük volna, hogy
valóban közösen töltsük
el az időt, tehát a sep-
simagyarósi iskolások is
vegyenek részt végig a
tábor életében, amihez

nem csak a közös tevé-
kenységek tartoznak
hozzá, hanem a közös
étkezések is. A tábor
létszáma 25 fő volt, ami
kezdetnek nem rossz.

A vendégek érkezése
előtt a Koréh Ferenc
Művelődési Otthon öltö-
zőjét átalakítottuk tábori
konyhává.

Magánszemélyektől
kaptunk kályhát, hűtőt,
szeletelő gépet. Az isko-
la tantermeit a rétyi is-
kolától kölcsönkért mat-
racokkal rendeztük be. A
szükséges huzatokat az
uzoni református lelkész
adta, így végül minden
készen állt a vendégek
fogadására. 

Változatos program-

mal készültünk. Első
nap ismerkedtünk egy-
mással, vendégeink a
faluval. 

A sepsimagyarósi
tájház nagy sikert ara-
tott, nemkülönben az
öreg eperfa az udvarán,
lédús gyümölcsei min-
denkinek ízlettek. Meg-
néztük a zöldtetős szal-
maházat, kívül-belül-
felül. Másnap délelőtt a
Kiskakas gyémánt fél
krajcárja című mesét
dramatizáltuk, és a leg-
inkább tetsző jeleneteket
csoportosan festettük
meg nagy kartonra.

Délután a Parajdi
családnál voltunk ven-
dégségben, ahol a gyer-
mekek örömére az ezer-

mester apuka csodálatos
játszóparkot varázsolt a
kertbe. Még medence is
volt, ahonnan a nagy
hőségben alig bírtuk
kibányászni a gyerme-
keket. A közös vacsorá-
kon megbeszéltük az
aznapi tevékenységeket,
kérve és várva a
visszajelzést a vendégek
részéről. Ez szeren-
csénkre nagyon biztató
volt, így már valóban
összeforrt csapatként
fűztünk gyöngyöt, ké-
szítettünk csodafát, a-
gyagoztunk, vetélkedtünk. 

Meglátogattuk Sep-
siszentgyörgyön a Szé-
kely Nemzeti Múzeu-
mot, a Vadász múzeu-
mot, a Játszóházat, majd

este, hazafelé még fel-
másztunk a „Hegyfarkára”. 

Az utolsó napon
nagy szekeres körútra
indultunk a Rétyi Nyíren
át Rétyre, deák botond
református lelkész csa-
ládjához. Majd a Rétyi
tóhoz érkeztünk, ahol
sajnos a rossz idő miatt a
fürdés elmaradt.  

Egerpatakon és
Szacsván átvágva a va-
daspark közelében, egy
csodálatos tisztáson
sütöttünk szalonát és
kolbászt. Aztán Lisz-
nyópatak felé hazasze-
kereztünk, az útról
gyönyörű kilátás nyíllott
a völgyre. A közös
munkák táborzáró kiál-
lítására megérkezett dr.
ráduly istván polgár-
mester úr, aki régi
ismerősként üdvözölte a
mezőhegyesi pedagógu-
sokat és gyermekeket.
Elmondta, hogy a nehéz
anyagi helyzet ellenére
továbbiakban is támo-
gatja a hasonló közös-
ségépítő tevékenysége-
ket, a hagyomány- és
értékmegőrző indítvá-
nyozásokat. 

Nagyon jó hangulat-
ban telt az utolsó este, a
vendégek szívesen ma-
radtak volna még. De
minden jó véget ér
egyszer, így abban a
reményben váltunk el,
hogy nemsokára Sepsi-
magyaróson, vagy Me-
zőhegyesen újra talál-
kozunk, és ott folytatjuk,
ahol most abbahagytuk.

vajda Éva,
sepsiMagyarós
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Kézműves tábor Sepsimagyaróson Szentivánlaborfalvi Ifjak
Az elmúlt három hónap alatt

igencsak felpezsdült a Szi@ csapat,
és egyben a tagok élete. Ami a legjob-
ban foglalkoztat most bennünket, az a
Szentivánlaborfalvi Falunapok meg-
szervezése, és annak zökkenőmente-
sen való lezajlása.

Nézzük csak, mi történt az év ötö-
dik hónapjában. Csapatunk részt vett
élete első ifjúsági napjain, az
„Ifjúsági Napok Réty Várában” című
rendezvényen. Lelkesen indult a 12
fő a szomszéd községbe. A lelkesedés
nem múlott, vidáman, szórakozva
töltöttük a hétvégét, és elszántsággal
álltunk minden feladat elé. Viszont,
ami jól telik, az hamar el is múlik.
Elrepült a hétvége. 

A következő rendezvény, az Uzon
Községi Napok voltak. Polgár-
mesterünk meghívására csoportunk is
részt vett a községi napokon. Fotó-
kiállítással és gyerekprogramokkal
próbáltuk színesebbé tenni a ren-
dezvényt. Júniusban is zajlott az élet,
akkor Kovászna felé robogtunk a II.
Orbaiszéki Ifjúsági Napokra. Ott
elnyertük a legkreatívabb zsíros-
kenyeret készítő csapat címet. Rá
következő hétvégén a III. Barátosi
Ifjúsági Napon vettünk részt, ahon-
nan igencsak jó eredménnyel távoz-
tunk. Ilyen jellegű rendezvényeken jó
részt venni, mert megismerhetünk új
embereket, jól szórakozhatunk, és
csapatunk összetartásán is kovácsol-
hatunk. De nem állhat az élet csak
ifjúsági napokból, és szórakozásból.
Valami keménybe is belevágtuk a
fejszénket, mégpedig a Szentiván-
laborfalvi Falunapok megszerve-
zésébe, amiről az idő teltével kiderült,
hogy nem is olyan könnyű, mint
amilyennek az a legelején tűnt.
Komoly hozzáállást és pontos
szervezést igényel, minden felelősség
rajtunk áll. Próbálunk mindent a
legjobban megszervezni, igyekszünk
csalódást nem okozni a következő
falunappal a múltbeliekhez képest.

gábor lehel
szi@, elnök, szentivánlaborfalva

Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, 
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni anyám,
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!
Lerajzolta képed szívem közepébe, 
Beírta nevedet a lelkem mélyébe.
Áldja meg az Isten a keze vonását
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Széles e világnak fénye, gazdagsága, 
El nem csábít innen idegen országba.
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni;
Szép Magyarországot nem pótolja semmi.

Magyarnak születtem, magyar is maradok
A hazáért élek, ha kell meg is halok
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje.

az idén megszerveztük az első sepsimagyarósi kézműves gyermektábort, köszönhetően
kovászna Megye tanácsa és az uzoni polgármesteri hivatal támogatásának. a

táborban a mezőhegyesi testvértelepülésről érkezett és helyi, sepsimagyarósi gyermekek
vettek részt.

Pósa Lajos: 
Magyar vagyok! 

Délelőtt kézműves
foglalkozásokon vettek
részt, makramézni ta-
nultak, karkötőket, kulcs-
tartókat fontak, majd a
zenei tevékenységen
egymás népdalait, éne-
keit sajátították el.

Ebéd után közös tú-

rákon, kirándulásokon
vettek részt, így a Ké-
kestető és a Kozmáry
kilátó megmászása nyúj-
tott számukra erőpróbát.
A közeli települések
nevezetességeit látogat-
va tudásban, ismeretek-
ben gazdagodhattak. A

Mátrai Múzeum egye-
dülálló természet-tu-
dományi kiállításai elka-
lauzolták diákjainkat a
növények és az állatok
csodálatos világába.
Ellátogattak a Visontán
működő erőműbe, ahol
láthatták, hogyan állí-

tanak elő lignitből vil-
lamos energiát, de
láthattak üvegkészítő
manufaktúrát, üvegcsí-
szoló műhelyt, sőt a
gyerekek is kipróbálhat-
ták kézügyességüket. 

A legfelemelőbb
szórakozást a közös
bobozás nyújtotta, de a
szórakozás élményét
szolgálták az esti vetél-
kedők, csapatjátékok, az
élménypedagógia és a
pénteki elmaradhatatlan
tábortűz.

A közös barátságok,
élmények, az eszmecse-
rék lehetőségéért diákok
és pedagógusok mara-
dunk köszönettel a
nagykátai vállalkozók-
nak és az uzoni pol-
gármesteri hivatalnak az
általuk nyújtotta anyagi
támogatásért.

kováCs eMese És
veres kinga tanárnők

Mátrafüreden táboroztak
az uzoni diákok

- folytatás az első oldalról -



hol volt, hol nem volt, az óperen-
ciás tengeren is túl...volt és van. 
gáspár attila néptáncoktató és

párja pozna gabriella bízik benne,
hogy mindig élni fog az uzoni
”Csere” néptáncegyüttes, amely két
éve alakult meg. 

Koreográfiáink az eredeti tájegy-
ségek, régiók, falvak hagyományaiból
táplálkozik. Az együttes mindig törek-
szik a hagyományos, eredeti táncok,
dalok, szokások megőrzésére, felele-
venítésére és továbbadására. Ezt rend-
szeres táncpróbákon keresztül adja
tovább a táncolni vágyóknak, fel-
lépések alkalmával az érdeklődőknek
és táncházak során a hobbiból táncolni
vágyóknak.

Az elmúlt évek során a néptáncegyüttes számos rendezvényen vett részt, melyek közül megemlítenénk
az Uzoni Termésnapokat, Szent György Napokat, bikfalvi és sepsimagyarósi falunapokat és nem utolsó sor-
ban az uzoni iskola rendezvényeit.

Ez alkalommal köszönetünket fejezzük ki Uzon Község Polgármesteri Hivatalának - amelyet bátran
nevezhetünk akár a néptáncegyüttes védnökének is -, hogy munkánkban anyagi és szellemi támogatást
nyújt.

Azt valljuk, hogy egy közösségnek meg kell őriznie a múlt értékeit ahhoz, hogy lehessen jelene és
jövője. A hagyományt ne azért tiszteljük, mert múltunk része volt, hanem azon munkálkodjunk, hogy jövőnk
része is lehessen.

gáspár attila, nÉptánCoktató, uzon

Az uzoni 
római katolikus 
egyház hírei

Úgy illik és helyénvaló, hogy a
polgári élet és a vallási tevékenység
egymást áthassa. Így lesz emberibb
és keresztényebb a társadalom.

Ennek jegyében zajlottak az
Uzoni Községi Napok eseményei is.
Folyó év május 26-án, vasárnap
híveink és más felekezeti testvéreink
részvételével végeztük a szertartást a
Szűzanya szobrának megszentelé-
sével, valamint a hagyományőrző
huszárok eskütételével. A szobrot
dimény ibolya ajándékozta a falu-
nak és dr. ráduly istván pol-
gármester úr szponzorizálta annak
elhelyezését a templom falán kialakí-
tott fülkében.

Közösségünk kiemelkedő jelen-
tésű ünnepe volt a június 16-i
elsőáldozás. Tizenhárom III. és IV.
osztályos gyermekünk járult az első
szent gyónáshoz és első szent áldo-
záshoz. Nem csak híveink, hanem
más felekezetűek is megjelentek
ünnepünkön. Felemelő és lenyűgöző
örömünnepben részesültek a je-
lenlevők.

Mindannyian megtapasztaltuk,
hogy igazi ünnep csak az Istennel és
Istennél van. Így válik életünk
áldássá, örömmé és békévé.

Jelenleg a templom belső javítása
és festése zajlik. Ugyanis kopott és
megviselt állapotban állt Isten háza.
Mivel anyagiakban nem bővelke-
dünk, tisztelettel fogadunk minden
támogatást a hívek és más fele-
kezetűek részéről is. A templom
Isten háza is, de a mi közös ottho-
nunk. Ennek jegyében kérjük az Úr
áldását mindannyiunk életére, erőt,
egészséget és kitartást a küzdelemhez. 

albert iMre plÉbános,
uzon

Lelkünknek

A tavaly ősszel létrejött
Mezőhegyes–Sepsimagyarós
testvértelepülési kapcsolat már-
is nagy léptekkel halad a siker
felé. dr. ráduly istván már a
2012. őszi látogatásakor ígé-
retet tett egy játszóparkra, amit

kovácsné dr. faltin erzsébet,
Mezőhegyes polgármestere és
tanácstagjai meghatódottan vet-
tek tudomásul. A játszótér
átadása a mezőhegyesi Szent
György-napi ünnepségsorozat
egyik fő mozzanata volt. A

kiváló uzoni szerelőcsapat
munkájának köszönhetően a
verőfényes szombati napra a
játszótér elfoglalta méltó helyét
a Mezőhegyesi Általános
Művelődési Központ mellett. A
játszótér átadását követően a

felnőttek is mosolyogva vették
birtokba egy közös fénykép ere-
jéig a játszótér egyik elemét
alkotó vonatot. Mindez előjele
volt annak a kacagásoktól han-
gos, életvidám hangulatnak,
amely estefelére megszállta a
gyerekparkot. 

A gyerekek őszinte öröme
és önfeledt játéka bizonyította,
hogy célba ért és ismételten
bizonyított az itthon is sikeres-
nek mondható játszópark pro-
jekt. A Nagykátára szállított ját-
szópark hasonló sikert aratott a
gyerekek és felnőttek körében
egyaránt. 

Ezúton köszönetet szeret-
nénk mondani dr. ráduly
istván polgármesternek, hogy
szorgalmazza és ápolja a
testvérkapcsolatokat, és szerény
anyagi helyzetünk ellenére is
megtalálja annak módját, hogy
megajándékozzuk anyaországi
testvéreinket.

siMon lajos
polgárMesteri referens
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Uzoni játszópark
Mezőhegyesen és Nagykátán!

Hagyományőrzés Uzonban

dr. ráduly istván, kováCsnÉ dr. faltin erzsÉbet polgárMesterek És Mitykó zsolt
alpolgárMester a Mezőhegyesi játszótÉr avatószalagját vágják el

annak ellenére, hogy kissé felfordulás van szentivánlabor-
falván, bikfalván és lisznyóban, nem szabad csüggednünk,
hiszen hosszú távon nagy haszna van a falunak a szenny- és
ivóvízhálózat kiépítéséből. hozzánk képest más községek
látszólag előbb járnak, de mindhiába van aszfaltozva az út, ha
alatta nincs meg az ivóvíz és szennyvíz hálózat. 
Elkezdődött Sespsimagyarós fele is a műút kiépítése. Nagy erő-

bevetéssel, már kora reggel dolgoznak a gépek és alakítják ki az út
felületét. Megtörténhet, hogy ősszel Magyaróst már aszfaltozott
úton közelíthetjük meg. Ezektől a munkálatoktól a falvaknak a fel-
lendülése várható, hiszen a turizmus alapfeltétele a megfelelően
kiépített úthálózat, nem beszélve a helyben lakók életminőségének
a javulásáról. Az úthálózatnak köszönhetően majd könnyebben
közlekedhet az iskolabusz, szükség esetén a mentő illetve
tűzoltóautó is. Ezek a munkálatok a közeljövőben hatványozottan

fognak kamatozni, és remélhetőleg fokozatosan segítenek bennün-
ket a szülőföldünkön való megmaradásban és a vidéknek a
felzárkóztatásában.  Ezúton is szeretnénk megköszönni az Uzoni
Polgármesteri Hivatlanak és dr. ráduly istvánnak, hogy szorgal-
mas és következetes munkával arra törekednek, hogy modernizál-
ják a környezetünket, hogy felzárkózhassunk Európához.

siMon lajos, polgárMesteri referens

Munkálatok falvainkban

Vadkár megelőzése
a mezőgazdasági területeken

A vadkár megelőzése érdekében a vadásztársulat komolyan
foglalkozik a vadak élőhelyükön való tartásáról és táplálásáról
(vagyis nagy részben erdőben tartásáról). Ezért az erdők különböző
részein úgynevezett szórókat és sózókat (etető helyeket) alakított ki,
ahol rendszeres etetést végez a létező vadfajok szerint. Mindezt a
vadak helyben tartásáért végzik, nem pedig a vadak kilövése céljából,
mint ahogyan egyesek gondolják. Így egészül ki a vad természetes
tápláléka lucernával, herével, kukoricával, cukorrépával, répafejjel,
egyebekkel. 

Továbbá, erdők közelében saját vagy bérbe vett szántó területeket
ültetünk be, amit vadföldnek nevezünk. Reméljük, hogy a vad nem
fog a mezőgazdasági területeken jelentősebb károkat okozni.
Különböző helyeken megfigyelőket építettünk és állítottunk fel,
amelyről meg tudjuk figyelni a vadak mozgását (húzását) a
mezőgazdasági területek felé, hogy adott esetben vissza tudjuk
szorítani az erdő felé a vadat. 

Vadkárok esetén az érvényben lévő törvények szerint tudunk
intézkedni. A törvények szabályozzák a vadak kilövését, fajuk és szá-
muk szerint, egy meghatározott időintervallumban. Sajnos, negatív
példák is vannak, ami nehezíti a munkánkat. Ilyen például a juhok
legeltetése az erdőben nagyobb számú kutyával kísérve, ami törvény
szerint nem engedélyezett. Zavarják a vadak nyugalmát, ami az
erdőből való kiszorításukat idézi elő. Sok esetben a vadleseket is
megrongálják, vagy föletetik a vadak számára kitett táplálékot, ami
mind hozzájárul, hogy a vadak mezőgazdasági területek felé húznak.
A vadkárok csökkentése közös érdek lenne, ezért remélem, hogy
közösen fogjuk megtalálni a megoldást is erre a kérdésre. 

Molnár jenő, vadőr, bikfalva



Az amatőr színé-
szeket foglalkoztató
Móra Ferenc népszín-
ház - saját magát meg-
hazudtolva - hivatásos
színészek művészi szín-
vonalán adta elő a ka-
baré műsort. 

Bizonyára e színvo-
nalnak garanciája kátó
sándor művészeti ve-
zető. A Sepsiszentgyör-
gyön született ökölvívó
bajnok és edző színészi
karrierjét a Sepsiszent-
györgyi Állami Színház-

ban kezdte, majd Te-
mesváron, Budapesten
és Szegeden folytatta
pályafutását.  Kátó Sán-
dor szerepelt az 1978-
ban forgatott 80 Huszár
című filmben is. 

A Népszínház mű-
vészei az egyes fellépé-
sek között zenés műsorral
szórakoztatták a közönséget.
Már a műsor elején a
magyar érzelmű szíveket
és lelkeket megmozgató
Honfoglalás című dalt
adta elő a társulat, de

humoros előadásával is
magával ragadta Uzon
község polgárait. A szín-
darab végén a közönség
többszörösen tapsolta
vissza a művészeket,
ezáltal fejezték ki hálá-
jukat a műsorért.

Vasárnap délben a
fúvószenei koncertet az
atlantisz Művelődési
Egyesület nyitotta meg,
így köszöntve a mező-
hegyesi vendégeket. A
koncerttel párhuzamo-
san a mazsorett csoport

mutatta be előadását, a
már megszokott magas
színvonalon. 

Az uzoni zenészek
után Mezőhegyes fúvós-
zenekara és mazsorett
csoportja következett.
Magas nívójú előadással
örvendeztették meg
Uzon polgárait. Még a

műsornak nem volt
vége, de máris többen
visszajeleztek: szívesen
látnának még ilyen kul-
turális hétvégét. A kon-
cert a magyar és székely
himnuszokkal zárult.

siMon lajos
polgárMesteri referens

Falugondnoki 
szolgálat - szakmai,
közösségi beszámoló

Uzonban és a hozzá tartozó hat
településen 2013. május 1-től –
kezdeményezésemre és dr. ráduly
istván, Uzon község pol-
gármesterének erkölcsi kiállásának,
majd az uzoni önkormányzatnak
köszönhetően - sikerült elindítani a
falugondnoki szolgálatot, Sepsima-
gyarós testvértelepülése, Mezőhegyes
mintájára.

A nehezen megközelíthető, elö-
regedő kis székely településeken sok
az idős, magatehetetlen, kiszolgálta-
tott ember. A tömegközlekedés nincs
megoldva, sokan nem tudnak eljutni a
háziorvoshoz, gyógyszertárba, bevá-
sárolni, számlát fizetni. Ebből a meg-
fontolásból indult el a falugondnoki
program, hogy egy személyben,
amennyire lehet, pótolni igyekezzünk
a hiányzó intézményeket, javítsuk a
falvainkban élők életminőségét. A
falugondnoki szolgálat díjmentesen
(ingyen) vehető igénybe.

Jelenleg az Uzonhoz tartozó
településeken működik, a következő
program szerint: hétfőn Sepsima-
gyaróson és Lisznyópatakon, kedden
Lisznyón és Bikfalván, szerdán
Szentivánlaborfalván, csütörtökön
Uzonfüzesen és pénteken Uzon
községben. 

A mintegy ötven idős ember, aki
eddig igénybe vette ezt a szolgál-
tatást, pontosan tudja, hogy mikor
érkezek hozzájuk. Többen már a
kapuban várnak, mert számukra nem
csak a konkrét lakossági igények
kielégítése a fontos, hanem az is - s
talán ez még fontosabb -, hogy van
akivel megbeszéljék ügyes-bajos dol-
gaikat, van akihez bizalommal for-
dulhatnak, aki végighallgatja
örömeiket, bánataikat, bevisz egy
vödör vizet, felvágja a fát, tanácsot
ad, segít a ház körül. A szociális és
lelki segítségen kívül részt veszek a
faluban megrendezésre kerülő
közösségi, művelődési és szabadidős
tevékenységek szervezésében és
lebonyolításában. Szükség esetén
személyesen közreműködök az
egyéni hivatalos ügyek intézésében,
telefonon is bármikor elérhető
vagyok. 

A tevékenységemhez szükséges
anyagiakat és a szolgálati járművet,
pályázat útján az uzoni Polgármesteri
Hivatal szolgáltatta, a szolgálat a
„Sepsimagyarósért” egyesület ke-
retén belül működik. 

Tevékenységemben hihetetlen
jóindulattal támogat a polgármester,
az egyesület vezetősége, a hivatal
dolgozói, az önkormányzati kép-
viselők és a falufelelősök – ezt ez
úton is köszönöm.

Falugondnokként, az Önök segít-
ségével minden adódó gondra
próbálok megoldást találni. Úgy
érzem, hogy eddigi munkámat ered-
ményesen végeztem, bízva abban,
hogy ez egész közösségünk javát
szolgálja.  A községi falugondnokság
kiterjedésében reménykedem és
kérem, keressenek bizalommal.

gál zoltán, 
falugondnok

telefonos elÉrhetősÉge:  
0755 648 365
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Az első nap, május
24-e, könyvbemutatóval
kezdődött. höncz lászló
(Uzon polgármestere
volt 1986-1992 között)
mutatta be könyvét, aki
a kommunizmus idején
haladó szellemiségű,
demokratikusan gondol-
kodó személyiség volt.
Mutatja ezt az is, hogy
’89 után a lakosság nem
utasította ki a községből.
Szeretettel fogadtuk
most is községházunk
dísztermében, ahol a
„Bűnösként is győztes”
című könyvéről tartott
előadást. 

Úgyszintén demokra-
tikus gondolkodású és
kiemelkedő toleranci-
ával rendelkező sze-
mélyiség jelenlegi pol-

gármesterünk is, dr.
ráduly istván – ezt
mutatja, hogy helyet
adott eme könyvbemu-
tató rendezvénynek is.

Az író előadása
végén könyvekkel aján-
dékozta meg a résztve-
vőket.

Este az Uzon Köz-
ségi Napok ünnepélyes
megnyítóján vehettünk
részt. Ezen az estén,
valamint a háromnapos
ünnepen több test-vér-
településünk is kép-
viseltette magát. Orszá-
gunkból a Tulcea me-
gyei Sarichioi községből
érkeztek vendégeink. A
megnyitó után a
„Szalonspicc” zenészei
és énekese szórakoztat-
tak bennünket, a fiata-
labbakat szabadtéri disz-
kó várta. 

A második napon
egész napos program
kínálkozott kicsiknek és
nagyoknak, ahol min-
denki találhatott magá-
nak való szórakozási
lehetőséget.

Kiemelném a pol-
gármesteri hivatal által
működtetett „Csere”
gyerektánc csoport előa-
dását. Ezek a gyerekek
nekünk szólóan, egy
órán keresztül ropták
hagyományos néptán-
cainkat. Ügyesek voltak,

sokat fejlődött a tánc-
tudásuk, látszik, hogy
felkészítő tanáruk sokat
foglalkozott velük. 

Harmadnapon, va-
sárnap volt ünnepünk
fénypontja. Ezen a
napon szentmisére
igyekeztünk a római
katolikus templomba,
ahol albert imre
plébános ünnepi isten-
tiszteletet mutatott be.
Fehér ruhácskába öltö-
zött ministráns kis-
lányok övezték, ők
voltak, akik a szentmise
végén kezet fogtak a
hívőkkel, reformátu-
sokkal, katolikusokkal
egyaránt. Kezet fogtak a
Mária Rádió munka-
társai is. Kint a templom
előterében Mária szobor
leleplezésére került sor.
Egy Ibolya névre hall-
gató hölgy elhozta az
uzoni lakosság számára
M e d j u g o r j é b ő l
(Bosznia–Hercegovina
egyik búcsújáró helye)
Mária szobrának a má-
solatát, akihez mindenki

elzarándokolhat imád-
kozni. A szobrocska
megérintése után átsétál-
tunk az igen szépen
elrendezett központi
parkba, ahol szintén
emléktábla leleplezésre
került sor, az 1848-49-es
székely szabadsághar-
cosok emlékére. Az ötlet
bodoki bélától (nekünk
uzoniaknak: Bélacska)
származik.

A székely huszárok
fogadalom tételének le-
hettünk tanúi, valamint
szívet-lelket melengető,
eme alkalomhoz megfe-
lelő, székelyeket lelkesí-
tő katonadalokat halhat-
tunk a szentivánlabor-
falvi Székely István
Férfikórus előadásában,
karnagyukkal, kelemen
alpárral az élen. 

E parkból valami
mégis hiányzott! Hová
van elrejtve a közel-
múltban az árbocon
lengő székely zászló,
hogy még e napon sem
lehetett felvonni???

A délutáni órákban

többféle program várta a
lakosságot.

Helybeli és vendég-
zenekarok előadása, ma-
zsorett fesztivál, főző-
verseny, gyerek prog-
ramok, kézműves fog-
lalkozás, székely, román,
német folklórtáncok. 

A „Fenyőcske” nép-
tánccsoport előadá-
sának egyik pillanatában
egy uzoni tizenéves
kisfiú székely vitézkö-
téses ruhában lépett a
színpadra és magabiz-
tosan, gyönyörű hangjá-
val több népdalt is
elénekelt nekünk. Sok
sikert kívánunk be-
nedek Csabika tehet-
ségéhez. És adja Isten,
hogy sok-sok tehetséges
kisfiút és kisleányt szül-
jenek az édesanyák
nemzetünk büszkesé-
gére. Az ünnepség
koncerttel és tűzijá-
tékkal zárult.

veres ibolya,
uzon

Falunapok Uzonban

Kulturális hétvégét
szervezett a községháza

tíz éve már, hogy uzon községi napokat tar-
tunk uzonban és falunapokat az uzonhoz tar-
tozó falvakban. ez az ünnep hagyományossá
vált nálunk is. idén felemelő rendezvényneknek
lehettünk részesei.

a július 20-i hétvége emlékezetes marad az uzoni polgárok számára. ekkor
szervezték meg a  „kulturális hétvége” című rendezvénysorozatot.
szombaton színdarabbal lépett fel az algyői Móra ferenc népszínház,
vasárnap fúvós zenei koncerttel és mazsorett parádéval lépett fel az uzoni
atlantisz Művelődési egyesület és Mezőhegyes város fúvószenekara
valamint a gyöngyszemek mazsorett csoport. 

a Mezőhegyesi fúvósok

“Munkában” a szalonspiCC zenekar

dr. ráduly istván tisztsÉgben lÉvő És hönCz lászló volt uzoni polgárMester
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A jellegzetes sztyeppei
nomád harcmodor, amelyet
hun és magyar harcmodor-
ként ismert meg Európa,
nemhiába foglaltatott imába.
A X. században a magyarok
55 hadjáratot indítottak
Európa különböző térségébe,
ezekből 51 volt sikeres. Ez
mintegy 93%-os siker. Ennek
a könnyűlovassági harcmo-
dornak az utódja a huszárság
is, amely a gyors hadszíntéri
műveletek hatékonyságának
köszönhetően világhírű lett,
és sorra születtek meg
világszerte a huszáralakula-
tok. Ennek a katonai hagya-
téknak az örököseiként köte-
lesek vagyunk minden szeg-
mensében hitelesen őrizni és
művelni ezt a katonai hagyo-
mányt. 

Örvendetesnek tartom,
hogy egyre többen foglalkoz-
nak hagyományőrzéssel és
igyekeznek hitelesen felele-
veníteni őseink harci tech-
nikáit. Sajnos azonban, hogy
nem megfelelő körültekintés-
sel végzik ezt. A mennyiség a
minőségnek a rovására megy,
és futótűzként terjednek ha-
gyományőrzés címszó alatt a

21. századi technikai rekon-
strukciók. Annak érdekében,
hogy hiteles dolgot tanítsunk
és terjesszünk, vissza kell
menni a gyökerekhez és a
harci technikákról fenn-
maradt szakirodalmat kell
tanulmányozni. Ott ahol több
lehetőséget ad a szakiroda-
lom, ott elsősorban - mivel-
hogy egy harci technikáról
beszélünk - a célszerűség, a
gazdaságos, hatékony és
praktikus kivitelezés kell a
megoldás legyen, hiszen harc-
ban a másodpercekig tartó
holtidő életbe, vagy életekbe
kerülhet.

Történelmi hitelesség és
szakirodalom szempontjából
is a Nemzeti Íjászszövetséget
( w w w. i j a s z n e m z e t . h u )
tudnám ajánlani, hiszen
pusztán az internetről tá-
jékozódva is látható, hogy
mérnöki pontossággal igyek-
szenek követni azt az utat,
amelyet régészeti leletekből
és fennmaradt szakirodalom-
ból rekonstruáltak. Szerintem
hibás az a felfogás, hogy ma
már fejlettebbek vagyunk és
új ismeretek birtokában több
szakmai tudásunk van az

íjászatról, hiszen nem most,
hanem a XIV. században és
előtte használták az íjat a harc-
ra és vadászatra egyaránt.
Számos XX. századi magyar
és angol nyelvű sport szak-
irodalmat tanulmányozva
különböző sportágakban
(karate, kendo, aikido, íjá-
szat, lovassport, szertorna,
atlétika, úszás, síelés stb.)
elmondhatom, hogy a XIV.
századból fennmaradt mame-
luk szakirodalom nagyon
pontosan leírja az évszáza-
dok folyamán kialakult,
hüvelykujjal feszítő íjász-
technikát (mamálík: szinte
kizárólag eurázsiai sztyep-
péről vásárolt, török népek-
ből származó, iszlámra
térített rabszolgák,  testőrök,
majd zsoldosok voltak
Egyiptomban). Az alábbi
idézet illusztrálja a precíz
leírást: “… amikor az íjász
bal kezébe veszi az íjat, az íj
markolatát a bal kéz ujjai és
a tenyér közötti ízre kell
helyeznie, a markolat belső
oldalát pedig a hüvelykujj
alsó ízével egy vonalba kell
hozni. Ha az íjász tenyere
nagy és az ujjai hosszúak, ak-

kor a markolat külső oldalát
az ujjak alsó ízére kell tenni.
akinek az ujjai közepesen
hosszúak, a markolat külsejét
az ujjai középső ízére he-
lyezze. Mi azt mondjuk, hogy
ha az íjász ujjai hosszúak,
akkor a markolatra – a
kezének megfelelő nagyságú
– bőrt kell ragasztani. a
markolatot a kis-, a gyűrűs-
és a középső ujjal kell
erőteljesen megfogni. az íj
fogásában ez a három ujj az
alapvető. Ezeket arabul hin-
szirnek, binszirnek és
vusztának nevezik. Először a
kisujjal, azután a gyűrűs-
ujjal, végül a középső ujjal
kell megfogni.” (forrás:
www.ijasznemzet.hu) 

Végezetül ajánlom ezt a
szakirodalmat a lovas íjá-
szoknak is, hiszen ez a
sportág harcművészet, az
íjászat és lovaglás tudomá-
nyának a kombinációja. 

Kellemes tanulmányozást
és balesetmentes gyakorlást
kívánok. 

siMon lajos
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TISZTELT OLVASÓINK!
Továbbra is várjuk a község életével, min-
dennapjaival, ünnepeivel kapcsolatos
leveleiket, melyeket lehetőség szerint
közlünk az Uzoni Hírlap hasábjain.
A leveleket a polgármesteri hivatalban
személyesen lehet átadni, vagy elküldhetik
e-mailon a primaria@ozun.ro címre.
Közreműködésüket köszönjük.  

“A sagittis hungarorum libera nos Domine!” 
“A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!”

(Modena, Kr.u. 924)

Kadencia
Íjászat, lovas íjászat

Sepsimagyarós egy ősi
székely-magyar település. A
falu az 1567-es pápai névjegy-
zékben kilenc kapuval sze-
repelt, de idők folyamán annak
száma növekedett, a XVII. szá-
zad elején már számottevővé
vált.

A XIX. század közepétől
már pontos adataink vannak,
mely szerint Sepsimagyarós
lakosságának gyarapodása a
következő képpen alakult.
1850-ben a falu lakóinak a
száma 556, 1869-ben 612,
1880-ban 443, 1910-ben 412,
1941-ben 422, 1956-ban 328,
1992-ben 109 és ma 128.

A falu lakossága hosszú
időn át négyszáz körül stabi-
lizálódott. A két világháború
sem okozott apadást, annak
ellenére, hogy több fiatal e-
sett áldozatul a világégésnek.
Amit nem tett meg a világ-
háború, megtette a kommu-
nizmus. A falusi élet egyre
nehezebbé, kilátástalanabbá
vált. A város aránylag bizton-
ságosabb életkörülményt kí-
nált, ez végül tömeges elván-
dorláshoz vezetett. Ezt fo-
kozta az a tény is, hogy a dik-
tatúra Sepsimagyaróst is a
felszámolásra ítélt falvak
közé sorolta…

A rendszerváltás 1989-
ben új lehetőségeket nyitott s
ennek következtében a falu-
ban nagy változások mentek
végbe. Felújították a templo-

mot, az iskolát, a kultúrott-
hont, a papi lakást és a volt
kántori házat. 2012-ben dr.
Ráduly István, Uzon község
polgármesterének köszönhe-
tően, falumúzeumot is avattak. 

A falu társadalmi szer-
kezete követte az általános
háromszéki modellt, mely
szerint a jobbágyi és nemesi
viszony csak a XVII. század
elejétől ismeretes. Addig
szabadjogú közösség lakta a
falut. 1602-ben 11 családból
5 lófő, 5 kisnemes és 1 feje-
delmi katona. 1614-ben a 31
családból 24 szabadsorsú, 5
jobbágy és 2 zsellér. 1703-

ban 27 gazdaságban 1 ne-
mest, 9 lófőt, 1 gyalogost, 7
jobbágyat és 10 zsellért vet-
tek nyilvántartásba.

Az 1602-es összeírás
alapján Magyaróson a Kese,
Zeke, Magyarósi, Szőcs,
Magyari, Kóréh, Tatrosi és
Józsa családok szabad széke-
lyek, míg 1713-ban történt
összeíráskor a Szotyori és
Nagy családok nemesek, míg
a Kovács, Földes, Kese,
Kóré, Dancs, fodor, Nagy,
Máthé, Dávid és Lázár csa-
ládok lófőként szerepelnek.

1764-ben a magyarósi
szabad embereket erőszako-

san besorozták az osztrák
típusú határőr ezredekbe.
Kötelességük volt részt venni
a katonai felkészítőkön és
gyakorlatokon, s ha a szük-
ség úgy kívánta, hadba
vonulni.

Az 1848-as események
jelentős váltózást eredmé-
nyeztek a katonai szolgálat
ügyében is. Kimondták a
feudális típusú habsburgiánus
intézményből való kiválásu-
kat és a forradalom ügyéhez
álltak. E döntés alapján a sep-
simagyarósiak az utolsó pil-
lanatig részt vettek a székely
önvédelmi harcokban.

A vesztes forradalom után
a sepsimagyarósiak eleinte a
passzív rezisztencia hívei
voltak, akik az 1870-es
évektől átélték a fejlődő
kapitalizmus mezőgazda-
ságra nehezedő súlyát, majd
a XX. század politikai és tár-
sadalmi változásait. Mély
nyomokat hagyott a falu
életében a II. világháborút
követő kommunista rendszer
és a Ceausescu által meg-
hírdetett buldózer politika is. 

Az 1989 utáni események
bíztatóak arra vonatkozólag,
hogy a falut újra a fejlődő
háromszéki települések
sorában fogják emlegetni.

fodor sándor
Marosvásárhely

Sepsimagyarós (II.)

a sepsiMagyarósi reforMátus teMploM felújított belseje

“De az igaz ragaszkodik 
a maga útjához és 
a tisztakezű ereje megnő”

Jób könyve 17. részének 9. verse az, amit
idéztem. Miért? Úgy érzem, hogy a mai világ
bizalmatlansága, reménytelensége és hitetlen-
sége közepette van remény, van vagy lesz
bizalom, és a hit lesz-e a megtartó.

Sokan azt kérdezhetnék, miért gondol-
kodom így, miért írom le ezeket?

Május 11-én, szombaton tartottuk a refor-
mátus templomba az anyák napi ünnepséget.
Református, katolikus, unitárius és ortodox
édesanyák könnyezve hallgatták gyermekeik
ünnepi köszöntőjét, és ez az ünnepi műsor
lelket gyönyörködtetett és bizalmat adott arra
nézve, hogy a közelgő pünkösdi lélek minden
jó érzésű embert megtanít egy nyelvre: a
szeretet nyelvére. Köszönet szávuj gyöngyike
és bocskai judit tanítónőknek, valamint domokos
Magdolna óvó néninek a nagyszerű műsorért.

Sajnos, sokan nem beszélik és főleg nem
értik a szeretet nyelvét. Egy megtörtént ese-
ményt osztok meg veletek testvéreim. Április
utolsó vasárnapján történt. Délután fél hatkor
megállt egy Mercedes kisbusz a parókia
kapuja előtt. Aki vezette az autót, az a 41-es
házszám alatt megvásárolt telek tulajdonosa,
volt rendőr. Barátai kinyitották az oldalajtót,
ittasan üvöltöztek és egymást bátorították:
“tépjük le a parókia kapujára kitűzött székely
zászlót”. Szerencsénkre kint tartózkodtak a
lányaim, így a „vitézeknek” inukba szállt a
bátorság és eltűntek.

Tanulság: vigyázz, kinek adod el apád
örökségét, mert ha nem, ma vagy holnap
szolga és megtűrt leszel apád földjén.

Reménységről beszéltem. Jött a Pünkösd,
amikor együtt tudtunk imádkozni a megtelt
templomba az ilyen megtévedt, történelmet
nem ismerő emberért is. Egyébként kocsijá-
nak rendszáma CV 12 VIP.

Végezetül Pál Apostolnak a Galatákhoz
írott levelével, annak pár sorával kívánok erőt,
egészséget, szeretetet minden jó érzésű
embernek: “a lélek gyümölcse szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás. az ilyenek ellen
nincs törvény“.

derzsi györgy
reforMátus lelkÉsz, lisznyó

Hasznos 
telefonszámok

Közvilágítással kapcsolatos 
hibabejelentés:
0267-351 009

Uzon Község Rendőrségének állandó
szolgálatában levő sürgősségi telefonszáma:
0731-029 189
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Milyen nyomtatványokat kell
kitölteni?

Az állampolgársági kérelem nyom-
tatványában együtt szerepelnek a
szülők / vagy csak az egyik szülő / és
a gyermekek adatai, egy példányt kell
kitölteni a családnak.

A születési nyomtatványt minden
kérelmezőnek külön kell kitölteni /
gyermekek számára is.

A házassági nyomtatványt minden-
kinek ki kell tölteni, akkor is, ha elvált
vagy elhunyt a házastársa, vagy akkor
is, ha házastársa nem kéri a magyar ál-
lampolgárságot.

Milyen iratok szükségesek 
18 év fölött, amelyek a
kérelmező személyére
vonatkoznak?

- érvényes személyi igazolvány,
- egy darab igazolványkép, 
- születési anyakönyvi kivonat

(certificat de naştere) - és ennek ma-
gyar, nem hitelesített fordítása,

- házassági anyakönyvi kivonat
(certificat de căsătorie) - és ennek
nem hitelesített fordítása. Erre akkor is
szükség van, ha valaki elvált, vagy
házastársa elhunyt. Ha a házastárs
elhunyt, szükség van az elhunyt házas-
társ halotti anyakönyvi kivonatára is
(certificat de deces).

- ha valaki elvált akkor annak
szükséges a válási okirat és ennek ma-
gyar fordítása, de nem kell részletes
fordítás, csak a lényeg.

Milyen okiratok kellenek 
a magyar származás
bizonyításához?

A magyar származást az apa vagy
az anya ágán lehet igazolni. Az apa,
nagyapa, dédapa ágán egyszerűbb ha-
ladni, mert a születési (certificat de
naştere) vagy halotti (certificat de
deces) papírjaikra van szükség.

Az anyai ágon mindig szükséges
igazolni, hogy az anya neve hogyan
változott meg a házasságban, ezért a
házassági (certificat de căsătorie)
vagy halotti (certificat de deces) ira-
tokat is csatolni kell. Az anyánál kér-
jük mindig a leánykori nevet is.  A
házastárs anyjának leánykori nevét is
kell tudni, akkor is, ha a házastárs nem
kéri az állampolgárságot.

Fontos: a férj nem hivatkozhat a

felesége szüleire, mert ők egymással
nem rokonok. A feleség sem hivat-
kozhat a férje szüleire.

az egykori magyar állampolgár-
ságot - tehát az apa, nagyapa, dédapa
vonal, vagy anya, nagyanya, dédanya
vonal - lehet bizonyítani a következőkkel:

- egyházi igazolással, 
- régi magyar okirattal: katona-

könyv, munka- vagy cselédkönyv,
lakcímbejelentő lap, illetőségi bizo-
nyítvány, iskolai bizonyítvány, stb.

Fontos, hogy a családi ág végig
követhető legyen! Ezeket az iratokat a
családon belül elég egyszer lefordítani
és bemutatni, másolat sem kell, ha a
szülő, gyermek, testvér, nagyszülő,
testvér gyermeke, testvér unokája is
ugyanarra az egykori magyar állam-
polgárra hivatkozik. Mindig az első
kérelmező mutatja be.

Mi kell még? 

Kell írni egy rövid önéletrajzot.
Előre meg lehet írni, de saját kezűleg
kell aláírni. 

Névváltoztatás

Lehet kérni a keresztnév magyar
megfelelőjét (például Elena helyett:
Ilona).

Lehet kérni az egykori magyar
születési név viselését (például Farcaş
helyett: Farkas).

Ez a változás a csak a leendő ma-
gyar állampolgár irataiban fog szere-
pelni. (Tehát a román és a magyar do-
kumentumok külön-külön használható-
ak, egyik a másiktól teljesen független.)

Gyermekek:

- 14 év alatt a törvényes képviselő
/ szülők járnak el ügyükben, fénykép
nem kell,

- 14-18 év között személyesen alá
kell írják a kérelmet és 1db fénykép +
igazolvány szükséges.

Mindkét esetben jelen kell legyen
az édesapa és az édesanya is (vagy
közjegyzői meghatalmazás szükséges,
amit le kell fordítani magyarra).

FONTOS: 
MINDEN KÉRELMEZŐNEK

TUDNIA KELL MAGYARUL!

TUDNIVALÓK 
a magyar állampolgárság 
igénylésével kapcsolatosan

A két kis falu - Szentiván
és Laborfalva - egyesülése u-
tán (1900-ban) szükségessé
vált a katolikus vallásfele-
kezeti iskola megépítése.
Ugyanis eddig a két falunak
külön-külön, egy-egy vegyes
(nem felekezeti) iskolája
volt. Szentiván falu iskolája a
mai ortodox templom helyén
állott. Régi, zsindelyes, két
helyiségből álló épület volt –
az egyik az iskola osztályter-
meként, a másik a falu háza-
ként szolgált.

Az újonnan épült kato-
likus Népiskola egy régi,
felhagyott temető területére
épült. Ez bizonyítható azzal
is, hogy 1978-ban, az isko-
laépület kultúrotthonná való
átalakításakor a hozzátoldott
öltöző és színpadi rész alap-
zatának kiásásakor több em-
beri csontot és koponyát
találtunk.

Az 1903 és 1946 közötti
időszakban ez az épület csak
a római katolikus vallású
gyerekek iskolája volt. Az
akkori magyar tanügyi tör-
vények szerint (még 1920
után is) a hat osztály volt
kötelező. Ebben az iskolában
járt és végzett hét osztályt az
én édesapám is 1912-1918
között. Érdekes módon, 30
évre rá (1942-46 között)
jómagam is  itt jártam isko-
lában, négy osztályt vé-
geztem itt. 1946 és 1978
között már vegyes állami
iskolaként, illetve 1970-1978
között két-csoportos óvoda-
ként működött. Így hát az
iskola 75 éven át szolgálta a
tudományt és a nevelést, és
talán 70 generációt bocsájtott
ki az életbe, tudással fel-
vértezve. Az írás, olvasás,
számlálás mellett igazi vallá-
sos és erkölcsi nevelést biz-
tosított a mindenkori iskolá-
soknak, ember-, Isten- és
hazaszeretetre nevelt. 

Az állami iskola új
szárnyának a megépítésével,

a gyerek létszám csökken-
tésével az épületre már nem
volt szüksége az iskolának.
Így született az a határozat,
hogy ebből az épületből egy
szép, pedáns kultúrházat
alakítsunk ki. 1978 óta ez a
szerepe - még abban a hely-
zetben is, hogy az épület
ismét a katolikus egyház tulaj-
donába került (2011-ben) -,
és gróf Mailát Gusztáv-
Károly Közösségi Ház néven
továbbra is a kultúrát és
nevelést szolgálja.

Ezen katolikus Népiskola
építésének 110. évfordulóját
ez év május 11-én ünnepelte
a falu lakossága. Az ünnepély
felemelő és méltóságos volt.
hajdú jános főesperes úr az
építtető püspökért mutatott
be szentmisét, ugyanakkor
leleplezte a harmadik emlék-
táblát az épületben. nagy
lászló-eörs plébános úr az
építtető püspök életútját mél-
tatva elmondta, hogy a kato-
likus egyháztanács úgy hatá-
rozott, hogy az épület fel-
veszi a gróf Mailát Gusztáv-
Károly nevét, és közösségi
házként működik tovább.

A kulturális műsor köze-
pette többen szóltak az iskola-
épület múltjáról. szabó
Margit, az uzoni központi
iskola igazgatója a tantes-
tületről, a tanítási oktatási

múltról és a jövő évről
értekezett.

dr. ráduly istván polgár-
mester a község, de főként a
szentivánlaborfalvi kulturális
tevékenységről és annak ki-
hatásáról beszélt. pénzes
lóránd katolikus hitoktató,
kutató történész pedig a kato-
likus hitoktatás múlt századi
és jelenkori történetét ismer-
tette, szentivánlaborfalvi vo-
natkozásában is.

Alulírott egy pár szóban
emlékezett vissza az 1940-es
évek iskolai élményeire, és
büszkeséggel emelte ki, hogy
valamikor ebben az iskolá-
ban kezdhette tanulmányait,
úgy hetven évvel ezelőtt.

Az ünnepségen szavala-
tok is elhangzottak, a sep-
siszentgyörgyi katolikus
vegyes kórusnak magas
szintű előadásával tette
méltóságossá. 

Az épület, az egykori
iskola a mindenkori tanulók
lelkében elültette és ott
lakoltatta a hitet, mely
szerint:

hiszek egy istenben,
hiszek egy hazában,
hiszek egy isteni örök

igazságban,
hiszek Magyarország

feltámadásában.
n. kányádi Mihály

szentivánlaborfalva

110 éves a szentivánlaborfalvi
Katolikus Népiskola

1903 nyarán isten segedelmével, gróf Mailát gusztáv-károly, az akkori erdélyi püspök
anyagi adományából (6900 koronát tett ki) és erkölcsi támogatásával, valamint a szent-
ivánlaborfalvi katolikus hívek fizikai munkájával épült az épület, amely 110 éven át szol-
gálta a falu fiatal nemzedékeinek tudományos és kulturális nevelését.

újra régi patinájában ragyog az 1752-1758 között épült sepsimagyarósi református temp-
lom. a falu hitközössége és a megyei tanács támogatásával létrejött restaurálas sánta
ferenc képzőművész-restaurátor munkája.

A templom legszebb értékei: a hatszögű ólomkeretbe foglalt hutaüveges ablakok; a karza-
tok festett kazettái; a megújult ornamentikájú szószék; a csodálatos templomajtók; a Mózes-
pad; a virágmintával diszített karzatok alatti deszkaburkolat.

Legutóbb 1954-1955-ben, állagmegőrzés címen végzett munkálatok során, kevésbé
szerencsés módon, ezek az értékek barna olajfesték réteg alá kerültek. A település alig száz
hívőjének anyagi megterhelést jelentett a templom eredeti állapotának helyreállítása, ezért a
Kovászna Megyei Tanácshoz pályázatot nyújtottak be. Az elnyert támogatásnak köszönhetően
a templomban újra nagyobb szabású munkálatok zajlottak.

A falu felkérésére pénzes loránd történelem-teológiai tanár, egyházi levéltáros egyház-
történeti anyagot allított össze, hiteles dokumentumok felhasználásával.

A templom tárt ajtókkal várja a kíváncsi látogatókat.
gál zoltán falugondnok,

sepsiMagyarós

Megújult a református templom

napvilágra kerültek a festett kazetták
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Magánszemélyek adóhátráléka 
2012. december 31-ig

NÉV HÁTRALÉK
(Ron)

uzon
1. DESZPA ÁRPÁD 4971
2. KÖPE MIHÁLY 3258
3. BAKK ATTILA- ZSOLT 2544
4. MOLDVAI ÁRPAD 2020
5. KALÁNYOS ANDRÁS 3746
6. LUCAN FLORIN 1633
7. KOCSIS ENDRE 2671
8. ZERKULA SZILVESZTER3586
9. DESZPA GÉZA 1411
10. SZABÓ GYÖRGY            17017
11. TANA ZOLTÁN 3560
12. ifj.GOGA SÁNDOR 1541
13. ÖRDÖG LÁSZLÓ 1036
14. ÖRDÖG ZOLTÁN 1683
15. ÖRDÖG DEZSŐ 1172
16. SZABÓ RAFIRA - ILEANA 25649
17. GYÖRBÍRÓ ÁRPÁD 1768
18. BODI GÁBOR 6627
19. BODI PIROSKA 1400
20. GÁL ANDRÁS 1120
21. PATAKI LAJOS 4002
22. FAZAKAS MÓZES 1253
23. MIHÁLY ALPÁR 1344
24. KOVÁCS ILONA 1304
25. AMBRUS ANDRÁS 1377
26. CONDREA I IOAN 1238
27. PULUGOR JÓZSEF 1634
28. SIMON ANNA 1249
29. GEREBENES TIBOR 1140
30. BERDE ISTVÁN 1021
31. BODOKI ISTVÁN 1678
32. IUGA GHEORGHE 1854
33. ERŐS PIROSKA 1274
34. LÁSZLO MARIUS 2015
35. LINGURARU IUL. IONEL8250
36. BODI MARIUS ATTILA 2230
37. LUCACIU ATTILA 3800
38. SZŐCS CSABA 1147
39. GÁL ANDRÁS 1200
40. SZENTE ANDRÁS 1685
41. GÁLL FERENCZ 1255
42. KOVÁCS SÁNDOR 1300
43. GÁL LAJOS 1123
44. TANKÓ ANDRÁS 1323
45. STROIA DANIEL 1310

sepsiMagyarós
46. BORDÁS VILMA 1366
47. STINGHE GIZELLA 1306

lisznyó
48. BOER ATTILA 2189
49. BENCZE EUGEN 1000
50. MATEI GHEORGHE 1152
51. PRÁZSMÁRI CSABA 1604
52. CIOABA MARIAN 1300
53. MATEI IOAN 1040
54. KESE JÓZSEF 1881
55. MEHEDINTU CONST.-TIN 3631
56. RÁDULY GÁBOR 1000
57. KLEISCH  ANA-MIHAELA 1804
58. GYÖRGYJAKAB TIBOR 1649

59. MARIAS CSABA 1307
60. VARGA CSABA 4000
61. PEPEL ILDIKÓ 1010
62. BAGOLY IRÉN 1600
63. NAGY HODADE-GHE. 2375
64. SZÁNTHÓ HUNOR 1062
65. BARÓTI ISTVÁN 3306
66. IUGA PETRE 1234
67. GÁSPÁR CSABA-SÁNDOR6810
68. KOVÁCS AIDA-GABRIELLA 1091

bikfalva
69. BERDE ZOLTÁN 1528
70. ARTENIA LUCR.- OLIMPIA 1900
71. GOGA GYÖRGY 7249
72. GÁSPÁR GYÖRGY 2716
73. GÁSPÁR LÁSZLÓ 3442
74. GOGA JÓZSEF 1460
75. ARTENIE FLORIN 1760
76. FARKAS IBOLYA 1890
77. FARKAS GABOR 8640
78. ION ROBERT-ZSOLT 5493
79. GÁSPÁR GYÖRGY 1680
80. KALÁNYOS MIHÁLY 1120
81. ARTENIE REMUS 1413
82. ARTENIE NIC.-SEBASTIAN 1010
83. KALÁNYOS DEZSŐ 3086
84. HARKÓ BEATRIX 2009

szentivánlaborfalva

85. PAKULÁR  DÉNES 1150
86. PAKULÁR ISTVÁN 3877
87. KAJCSA MÁRIA-E., ZSOMBOR

2453
88. BEKE TIBOR 1469
89. BODI ISTVÁN 5000
90. BALÁZS ATTILA 3891
91. VARGA SÁNDOR 5403
92. KELEMEN  MIHÁLY 1284
93. DOROBAT MIRCEA 1322
94. KOVÁCS LEHEL 4245
95. ZSIGMOND ÉVA 3520
96. NIKA OSZKÁR LAJOS 1042
97. VUJKUJ JÓZSEF 2238
98. SZÁSZ ELISAVETA 2653
99. KÁNYÁDI SÁNDOR 1505
100. BODI ILONA 1345
101. FURUS JÁNOS 4625
102. POLGÁR ANDRÁS 2000
103. VÁNCSA KÁROLY 1550
104. SZÁSZ CALMAN 2250
105. MAKÓ MIKLÓS 4811
106. PÉTER ZOLTÁN 1424
107. KISS BARNA 1134
108. JOÓ MAGDA 1361
109. SZEKERES MÁRIA 1140

uzonfüzes
110. OLARIU VASILE 1051
111. BODI ÁRPÁD 1189
112. MARIN RADU 1274
113. MAIER CRISTINA 1000

összesen: 293 738

Jogi személyek adóhátraléka 
2012. december 31-ig

CÉG NEVE HÁTRALÉK (Ron)

S.C. PLUSAD ADVERTISING SRL 18 979
S.C.TEHNICOM -CONS SRL 20 352
S.C. DEAK-PAM SRL 1718
S.C TRANSMAT SRL 1513
S.C. FOND INVEST B&E SRL 3849
S.C. 911 AUTO SRL 1009
ASOC. PENTRU ANIMALE “NEZ PERCE”             5575
S.C. GAITAN CONSTRUCT SRL 2998

összesen:                      78 769

az esővíz – csatornarendszerek tervezésében, gyártásában és
értékesítésében több mint 15 éves tapasztalattal rendelkező szentivánlabor-
falvi roofart vállalat a cég tevékenységi területének bővítése érdekében
egy fémcserép gyártósor vásárlásába fektetett be.

A gyártósor beiktatása egyben a cég legújabb termékének, az UMBRELLA
fémcserépnek piaci bevezetését is jelentette.

A befektetők Moldávia Köztársaságból, Chisinauból érkeztek Romániába,
itteni cégüket Brassóban jegyezték be. Ebből kifolyólag csupán az általuk
befizetett terület- és épületadók jelentenek jövedelmet az uzoni községháza
számára. Ezzel szemben fontos eredményként értékelhető, hogy a gyárban
dolgozó munkásokat a községből toborozták - mondta el érdeklődésünkre dr.
ráduly istván polgármester. Az egységben dolgozó mérnökök viszont Brassóból
járnak ki dolgozni Szentivánlaborfalvára.

Bővítette termelőkapacitását 
a szentivánlaborfalvi 
Roofart cég

uzon fejlődése érdekében kifejtett munkájuk elismeréseképpen a község
díszpolgára címét kaphatták meg a testvértelepülések polgármesterei:
Sümegi Zoltán (tolna),  Klátyik András (alsótold) és Kocsi János
(nagykáta). a község helyi tanácsának legmagasabb kitüntetését a testület
idei 31-es számot viselő határozatával ítélték oda. 

A határozat megalapozásában kihangsúlyozták: a díszpolgár címet olyan sze-
mélyek – külföldiek is – kaphatják meg, akik hozzárájultak a település hazai és
határon kívüli arculatának javításához, gazdasági és szociális kapcsolatainak
kialakításához, kiemelkedő karitatív eseményekhez – a kitüntetett
polgármesterek messzemenően eleget tettek ezeknek a kritériumnak.

A maga során dr. ráduly istván polgármestert nemrég Tolnán részesítették hason-
ló kitüntetésben. Méltatásában elhangzott: „hisz a testvérkapcsolatok értelmében, és
mélységében, Uzon község 6 testvértelepüléssel gazdagodott az ő vezetése alatt”.
Hogy mit vár a tolnai kapcsolattól, arra egy korábbi nyilatkozatából idéztek: „kellemes
meglepetésben volt részem. Óriási szeretettel fogadtak bennünket, nagyon hálásak
vagyunk ezért. Elsősorban fel szeretnénk használni azokat a tapasztalatokat, ame-
lyekkel Tolna már rendelkezik. Ki fogjuk aknázni az oktatási, kulturális és a gazdasági
közös lehetőségeket.”

Közreműködésének köszönhetően ma már tolnai vállalkozó működtet céget
Bikkfalván, fejlődött a települések közti kulturális és gazdasági kapcsolat, támo-
gatta uzoni gyermekek balatoni nyaralását, neki köszönhető a tolnai Duna-parton
álló második játszótér kialakítása is.  

“a partnervárosi kapcsolatokban még sokáig számítunk együttműködő,
lelkes, szeretetteljes munkájára” – fejezték be méltatását.                      (b. g.)

Díszpolgárokat avattak

aCzÉl CeCilia jegyzőnő a díszpolgári CíMet odaítÉlő
határozattervezetet olvassa fel


