
De azért mégis csak bosszant,
amikor a munkálatok kivitelezésére kiírt
elektronikus közbeszerzést a bukaresti
székhelyű Nemzeti Közbeszerzési Ügy-
nökség egymás után többször is megta-
gadja, formai és/vagy tartalmi hibákra
hivatkozva, elveszítve több nyári hó-
napot a kivitelezési időszakból. A furcsa
csak az, hogy a dokumentációt ellenőrző
testület őrei minden alkalommal más és

más hibát vélnek felfedezni, olyan
körülmények között, amikor azt a doku-
mentációt a pályáztató (Európai Unió
forrás) már előzőleg jóváhagyta, sőt,
már a finanszírozási szerződés is aláíró-
dott, az elnyert összeg felét már át is
utalta a polgármesteri hivatalnak (!).
Tehát ilyen körülmények között
fölöslegesen telnek a nagyon értékes
meleg hónapok abból a három évből,
amennyi alatt kötelező módon el kell
végezni a munkálatokat.  Több elnyert
projekttel is így jártunk, s közben min-
dennek megy fel az ára, egyre nehezebb
megfelelő, becsületes kivitelezőt találni
a munkálatokhoz. Mindezen problé-
mákat csak azok tudják, azok érzik
ennek szúró hatásait, akik ismerik vagy
esetleg már bonyolítottak le EU–s pá-
lyázatot. Pályázni jó, pályázni hasznos,
de csak erős idegzetűeknek való. 

Továbbra is remélem, hogy
2020. végéig a következő elnyert euró-
pai uniós pályázatokat, illetve munkála-
tokat meg fogjuk tudni valósítani: 

Uzon községi ivóvízhálózat bőví-
tése, amely Uzont összeköti Lisznyóval
és Bikfalvával, illetve az ivóvízveze-
tékek kiépítése az utóbbi két település
összes utcáiban. 

Uzonban a Petőfi-, Kispál-, Vajna-,
Tatrangi-, Ilyefalvi-, Köleskert-, Jókai
utcák modernizálása, ideértve az úttest
aszfaltozását, az esővíz-elvezető sáncok
kialakítását, valamint a széles utcákban
új járda is készül. Szintén ebben a pro-
jektben Bikfalván hasonlóképpen kor-
szerűsödnek a következő utcák: Fő-,
Tópataka-, Mező-, Gát- és a Templom
utca. 

Uzonban teljesen felújul a Pünkösti
kúria, beleértve a gépészeti felszerelés
kiépítését, valamint a termek bebú-
torozását is, sőt az első tető alatti térben
egy nagy konferencia terem kialakítása
is megtörténik.  

Uzonban egy 950 négyzetméteres
óvoda fog épülni a Szabadidő központ
mellett. 

- folytatás a 3. oldalon -

Kézművesség és
angyalvárás Bikfalván

Karácsony közeledtével a kézműves ember talán
elmélyültebben készíti portékáját, arra gondolván,
hogy nemsokára ajándékváró gyermekek és fel-
nőttek kezében fognak vizsgázni munkái. Bikfalvi
portánkon népi- és régizenei hangszerek, gyer-
mekjátékok, ékszerek és egyéb használati tárgyak
készítésével foglalkozunk. Alapanyagaink a ter-
mészet ajándékai: gyapjú, bodzafa, dióhéj, barack-
mag, bikfalvi agyag, nyírfakéreg. Forrásunk a
néphagyomány, amit saját ötleteinkkel bővítünk.

Gyermekeink számára lehetőséget kívánunk adni
arra, hogy ebben a műanyag világban rácsodálkoz-
zanak egy dióhéj szépségére, a gyapjú melegére,
amikor kezükbe adunk egy diófergettyűt, vagy egy
nemeznyuszit.

A falu és a térség is kap egy igen értékes
ajándékot. A felújított kultúrházban kézműves
műhelyek berendezése kezdődik a tél folyamán. A
kerámia és csontfaragó műhely mellett mi egy
hangszer- és gyermekjáték-készítő, illetve egy
nemezelő-szövő műhelyt fogunk működtetni. Ezek
nyitott műhelyek lesznek, a mesterségbemutatás
mellett gyermekek felnőttek is kézbe vehetik a
faragókést, gyúrhatják a nemezt.

Kívánunk áldott adventet és egy kis csendes-
séget a közelgő ünnepekre.

demeter miklós és anasztÁzia

bikfalva
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demeter miklós: angyalok

Munka és remény
napok óta halogatom ezt az írást. nem tudom, hogyan is kezdjem el, tartok attól, hogy esetleg félreértik vagy akár el sem
fogják hinni, pedig mint mindig, most is csak a valós tényeket szeretném bemutatni. 
biztosan megfigyelték, hogy az Uzoni Hírlap 2018. évi húsvéti számában nem nyilatkoztam az elnyert pályázatok
kimeneteli állapotáról, ugyanis akkor még nem körvonalazódtak a közbeszerzési folyamatok a munkálatokról. akkor
abban reménykedtem, hogy az év végére, a karácsonyi Hírlapban már a konkrét munkálatokról fogok tudni írni. sajnos
nem így történt. nem nagy meglepetésemre, de 2018. december elején még nem tudjuk, hogy az elnyert pályázati
összegekből (közel 14 millió euró) a munkálatokat kik, illetve milyen cégek fogják elvégezni, habár a legtöbb finan-
szírozási szerződés kötelez a beruházások elvégzésére 2020. év végéig. tudatában voltam és vagyok, hogy a pályázati
pénzek felhasználása nagyon nehéz és sok a bürokratikus eljárás. Ha csak arra gondolok, hogy a sepsimagyarósi illetve
a lisznyót bikfalvával összekötő út modernizálása is három teljes évet vett igénybe (a finanszírozási szerződés aláírásától
számítva), amelyből a konkrét munkálat alig haladta meg a másfél évet, akkor talán még mindig hiszek abban, hogy si-
kerülni fog kivitelezni az összes elnyert projektet.

Szeretettel hívunk és
várunk mindenkit 
2018. december 31–én, 

23,.0 órai kezdettel az uzoni 
református templomba,

majd ezt követően 24.,00
órától a polgármesteri hivatal

előtti központi parkba 
az Óév búcsúztatójára, illetve

az Új év köszöntésére.
Köszöntsük együtt 

a 2019. év első percét 
egy pohár pezsgővel!

Áldott karÁcsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívÁn
Uzon község
polgÁrmesteri
Hivatala és
önkormÁnyzata!



Születésnap
egy gyermek születése minden családban különleges esemény. a
szülők számára öröm egy gyermek érkezésének lebilincselő élménye.
ilyenkor kimondhatatlan boldogságukban valósággal a fellegekben
járnak. az édesanyák a végkimerültségük ellenére is fölöttébb boldog-
nak érzik magukat. olyannyira, hogy emberi szóval alig tudják kife-
jezésre juttatni ezt a boldogságukat.

Saját gyermek érkezése örömre sarkall. De vajon Megváltónk születése
is hasonló örömmel tölti-e el szívünket? Vagy úgy vagyunk vele, mint a
kívülállók, akik nem értve a közvetlen családtagok kimondhatatlan boldog-
ságát, csak udvariaskodnak körülötte?

A keresztény világ nem egy szokásos születésnapot ünnepel Kará-
csonykor. Hisz ezen nem csak néhány közeli rokon és jó barát vesz részt,
hanem a keresztények milliói szerte a földkerekségen. Ez a nap ugyanis az
emberré lett Isten Fiának a születésnapja. A születésnapot rendszerint gyer-
tyákkal díszített tortával ünnepeljük. Az idei karácsonyon talán nem minden
család asztalára jut torta, de gyertya még igen. Mert a karácsony a fény ün-
nepe. Fényét az új-szülött Jézus biztosítja, aki a Világ Világossága, és életünk
Világító Napja. A Nap egyszerre világít és melegít is. Mindkettő az élet
nélkü-lözhetetlen feltétele. Lelki életünk világosságát maga Jézus biztosította
tanításával. A sötétség gyakran még a felnőtteket is félelemmel tölti el,
valahányszor vakon kénytelenek botorkálni a bűn sötétségében. Ilyen volt a
világ Jézus nélkül! A korabeli emberek nem látták életük értelmét és célját,
így cél és remény nélkül voltak kénytelenek botorkálni életük útján.

Hosszú és sötét éjszaka volt az első bűn elkövetésétől Jézus meg-
érkezéséig. Az Úr születése a napkeltéhez hasonlított és rámutatott arra, hogy
annak ellenére, hogy az emberiség bűnt követett el Istennel szemben, ha
bűnbánó lélekkel közeledünk feléje, akkor nem kell félnünk Istentől, mert
Ő jóságos mennyei Atyánk, aki megkönyörült rajtunk, bűnben sínylődő gyer-
mekein. Ezért Megváltót ígért, majd elküldte egyszülött Fiát, hogy
kereszthalálával megváltson a bűn rabságából.

Jézus Isten szeretetét hozta el nekünk. Ő ugyanis pontosan tudta, hogy
szeretet nélkül nem élhetünk, csak fásultan tengődünk, folyton önmagunkat
sajnálva. De milyen csodálatos megtapasztalni Isten irántunk való szeretetét!
Ez képes kiemelni bennünket az önzés fásultságából, és tesz nyitottá Isten
és embertársaink felé. Mindannyian igényeljük ezt a szeretetet. S milyen
kellemes érzés, amikor ideig-óráig teljesül ez a vágyunk. Azonban sohase
feledjük, hogy szeretetéhségünket tartósan csak egyedül Isten képes az ő
szeretetével csillapítani!

A Karácsony olyan nagy horderejű esemény, ami nem csupán az évezre-
dek homályába vesző történelem számunkra, hanem a szentmisében naponta
megismétlődő valóság! Jézus tehát ma is megszületik kö-rünkben, sőt közöt-
tünk van. Ő az életünk világossága és melege!

Ezért törekedjünk mindent megtenni azért, hogy a karácsony ne csupán
egy napig tartson. Menjünk el tehát vasárnapról vasárnapra a templomba,
hogy részt vehessünk a szentmisén, istentiszteleten, így ünnepelve örömben,
szeretetben.

Karácsonykor egyedülálló szüle-tésnapot ünneplünk. Rendszerint az ün-
nepeltet szoktuk megajándékozni. Ezt most is megtehetjük, ha szívünk sze-
retetével és melegével fordulunk feléje. Ne feledjük azonban, hogy
Karácsonykor mi is ajándékozottak leszünk, hiszen a születésnapját ünneplő
Jézus ajándékoz meg bennünket. Megajándékoz születésének örömével, a
megváltottság tudatával, így sugározva ránk végtelen szeretetét. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok az Uzoni Hírlap minden   olvasójának
kegyelemben gazdag Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt.

ft. nagy lÁszló-eörs

szentivÁnlaborfalvi plébÁnos

Uzoni Hírlap KArácSony2. 2018. december

Ismét Advent van, közeleg a Karácsony! Az idő
múlásával egyre inkább kibontakozik a  Történet! A
karácsonyi történet! Önmagában ismerős számunkra
annak minden apró részlete, de lehet meglep, ha azt
hallod: ennek a történetnek Te  is része  vagy! Isten
azért teremtette a világot, azért engedte bekövetkezni
a bűnesetet, hogy aztán legyen értelme az ő
megtestesülésének. A megtestesülés pedig azért
történik, hogy megváltsa és megdicsőítse az embert!
A görög egyházatyák megváltástanának alaptétele ki-
mondja: „Isten emberré lett, hogy az ember Istenné
lehessen!”  Ez egy csodás történet! Egy kicsit a
szavakkal játszva, átírhatjuk így: Isten Krisztusban
emberré lett, hogy az ember Istené, azaz Isten tulaj-
dona  lehessen.  Temagad is e csodás történet részéve
lehetsz! Isten, amikor előkészíti a történetét, azt az
emberért teszi,   az emberrel együtt látja teljesnek!
Akit szeret mindenek felett, az  Te is vagy, Te is
lehetsz! 

Egész életünket valamilyen történet formálja! Sze-
retnénk minél többet tudni és birtokolni! Keressük az
erős, bölcs, befolyásos, hatalommal felruházott em-
berek barátságát és társaságát. Isten a  karácsonyi

történetben, Krisztus  megváltó küldetésében nem ki-
mondottan ezt, ezeket kereste. „Az egészségeseknek
nincs szüksége orvosra, hanem a betegeknek!” -
halljuk a Megváltó szavaiból szóló tanítást. Jézus
egyszer csak azokkal akart azonosulni, akik nála
rosszabbak, hamisabbak, balgábbak, erőtelenebbek
voltak. Ez az advent kérdez! Milyen vagy? Mit gon-
dolsz a történetről? Ha azt akarod, hogy benne legyél
a Történetben, hogy benne Legyen a történetedben a
karácsonyi gyermek, az advent beteljesedése, akkor
hagyjad, hogy rólad is tudja a Kegyelem elmondani:
Megváltottalak, enyém vagy! Mert Isten rátekint a
méltatlanokra az ő történetében. Luther Márton is ezt
látja: „Istennek az a hírneve, hogy akik haragot
érdemelnének, azokat kegyelmében részesíti!”

Bizonyosan Isten kegyelmével találkozol lépten-
nyomon  a karácsonyi történetben, abban a Történet-
ben, ami érted jött létre. Ne engedd, hogy ez a
Történet nélküled történjen, hanem veled történjen
meg, mert érted és miattad történik. Légy része a
Történetnek...

deÁk botond

sepsimagyarósi beszolgÁló lelkipÁsztor

“MIndez pedIg Azért történt, hogy BeteljeSedjéK, 
AMIt Az Úr Mondott A prÓfétA áltAl...”  Mt.1,22

Az adventi idő kapujában állva, amikor a ko-
szorún már egy meggyújtott gyertya lángja jelképezi,
hogy valami egyszerű de mégis csodálatos ünnepre
akarsz felkészíteni bennünket. A megváltó
születésének örömüzenetét jelenti a ma még létező
keresztyén világra. Advent a várakozás, a csend, a
lélek megtisztulásának alkalma, lehetősége és ha
mindezt mi is így akarnánk, akkor másféle képen
tudnánk fogadni az ige üzenetét „úgy szerette Isten
ezt a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta érette,
hogy ne vessz el, hogy élj, hogy Ő vizsgálja meg
szívedet, hogy megismerje a gondolataidat, nem e
járok a téves úton”. Mit is jelent nekem a 2018-as év
adventre és karácsonya? Gyermekkorom csendes-

sége, egyszerűsége, amikor nem volt ilyen pompa,
amikor nem az utcák fényessége jelentette az ünnep
közeledését, hanem az emberek mosolya, öröme,
egyszerűsége és egymás megsegítése. Olyan emlék,
amit jó lenne valahogy átmenteni a mai világba és
meg is őrizni azt. Hiszen Ő mondja „sírjatok a
sírokkal és örvendezzetek az örvendezőkkel”. 

Így a karácsony a gyógyulásnak a lehetősége
lehetne, mert Ő elveszi a kőszívet és egy érző hús-
szívet ad a kőszív helyébe. Utat mutat és így decem-
ber valóban a szeretet hónapja lesz. Így kívánok
mindenkinek Áldott, szeretetteljes Karácsonyi Ün-
nepeket.

derzsi györgy

vizsgálj meg istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg 
és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, 
nem járok-e a téves úton és vezess az örökkévalóság útján

A történet része vagy!

Karácsonyi
varázs

Sokat gondolkoztam azon, hogy vajon mitől
különlegesebb a karácsony a többi ünnepeinktől.
Honnan eredhet a karácsony igazi varázsa? Talán az
eredetét tekintve, a Megváltó születésének fontos-
sága teszi oly különlegessé? Hiszen jelentőségét te-
kintve - főleg a keresztény ember számára - épp ilyen
fontos a húsvét is, amikor feltámadott a Messiás. A
karácsony valahogy mégis többet vált ki az
emberekből. Hiszem és remélem, hogy nem csak az
ajándékozás szokása miatt, hiszen más alkalmakkor
is adunk ajándékot egymásnak, legyen az születés-
nap, névnap vagy más évforduló, esemény. Mégis,
van valami, ami csak a karácsonyi időszakra
érvényes. Ilyenkor jobbak vagyunk. Kedvesebbek.
Több figyelmet és időt fordítunk egymásra. A kérdés
az, hogy miért? Nem a tulajdonképpeni pozitív
irányba való változást vonom kérdőre, ami igazán

érdekel: miért csak ilyenkor.
Embertársunk problémája, magány-érzete, törő-

désre való igénye az év minden napjában ott rejlik.
A rég nem látott rokonaink ajtaja nem csak karácsony
idején van nyitva előttünk. Az a szeretet, amit
ilyenkor másokkal megosztunk, mindig ott van a
szívünkben, csak tovább kell adni. Nem kell
megvárni az évnek egy bizonyos időszakát, hogy
odafigyeljünk másokra. Robert Lawson (álnéven
publikáló magyar író, eredeti nevén Kováts Róbert)
szavaival élve: “Sok mindent elveszíthetünk életünk
során, de azt sosem, amit szeretettel másoknak
adunk. Valaki szívében otthonra találni, a legnagy-
obb ajándék amit kaphatunk”.

Kívánom mindenkinek, hogy az idei karácsony
alkalmával költözzön szívükbe a szeretet és kísérje
végig útjukon a következő év mindennapjaiban. 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok és egy sze-
retetben gazdag boldog új évet!

ballai tímea barbara

könyvtÁros
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- folytatás az első oldalról -

Lisznyóban korszerűsítjük a kultúrotthont,
amely központi fűtést, belső mosdókat,
irodákat és új bútorzatot fog kapni. 

Talán el sem hiszik, hogy a polgármesteri
hivatal munkaközössége és az önkormányzat
az idővel fut versenyt annak érdekében, hogy
az elnyert és aláírt európai pályázatokat a fi-
nanszírozási szerződésben meg-szabott három
év alatt meg tudja valósítani – közben már egy
pár pályázatnál eltelt közel másfél év. Jelenleg
három projektünk van kivitelezési elbírálás
alatt. 

A fenti pályázatokkal párhuzamosan, a
Román Kormány PNDL programján belül a
következő projektekre – munkálatokra írtunk
alá finanszírozási szerződéseket:

- a 27–es községi út (Lisznyói út) meg-
erősítése egy újabb aszfalt-szőnyeg réteggel,

- a 16–os községi út (a régi Ma-gyarósi út)
korszerűsítése aszfalt-szőnyeg burkolattal,

- a 34a községi út (Uzonfüzesi út), Uzon
községhez tartozó részé-nek az aszfaltozása,

- a 27–es községi út (Lisznyói út)
aszfaltszőnyegének a meghosszabbítása a sep-
simagyarósi Heveder-hídjától Lisznyópatak
felső feléig,   

- a 16a községi út kialakítása egy teljesen
új beton híd meg-építésével Szentivánlabor-
falva és a sepsimagyarósi 16–os út között. 

Ehhez a projekthez tartozik még a szen-
tivánlaborfalvi Malom utca teljes hosszának a
korszerűsítése is (aszfaltszőnyeg és esővíz
levezető, betonozott sáncok). Megjegyzés:
sajnos, ez a projekt még mindig a vita tárgya,
ugyanis a Kovászna Megyei Tanács aláren-
deltsége alatt működő, a Natura 2000–es terü-
leteket (Rétyi Nyír, Szentivánlaborfava és Uzon
tavai) felügyelő gondnokság még nem adta ki
a szükséges jóváhagyást a beruházás kivi-
telezésére. Azzal indokolva döntését, hogy az
út nyomtáva mentén fontos növények és békák
lesznek kitéve a pusztulásnak. Ennek a

jóváhagyásnak a hiányában az elnyert közel
egymillió új lejt (a finanszírozási szerződést
már alá írtuk a minisztériummal!) sajnos el
fogjuk veszíteni és az új beton híd, a 4,5 km-
nyi út megépítése és a Malom utca kor-
szerűsítése el fog maradni. De biztos vagyok
abban, hogy tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke mint mindig, most
is kiáll ez ügy érdekében és sikeresen tudjuk

kivitelezni a tervezett beruházást, ezáltal is fej-
lesztve térségünk infrastruktúráját.  

- a 27b községi út (Lisznyó – Bikfalva
közt) bikfalvi részének a befejezése,

- a 26b községi út, Sepsimagyarós 450
méteres központi részé-nek az aszfaltozása. 

Uzonban a következő utcák korszerűsítése
aszfaltszőnyeg burkolattal és esővíz levezető
sáncokkal: kossuth-, sport-, mező-, ilyefalvi
utca belső része és a beke györgy utca.
Lisznyóban aszfaltozódik a pét utca. Bik-
falván teljes körű felújítás alá kerül az iskola
épülete. 

Ezekre a munkálatokra már elkezdtük a
technikai kivitelezési tervek elkészítését. Nincs

határidő szabva a munkálatok kivitelezésére,
remélem, hogy semmilyen kormány áta-
lakítás/váltás nem fogja elseperni vagy
felfüggeszteni a meglévő, nagyszerű kormány
programot. A polgármesteri hivatal munka-
közössége mindent elkövet, hogy a felsorolt
projekteket is minél hamarabb tudjuk
kivitelezni. 

tisztelt polgárok!

A 2018–as év megvalósításait nem szeret-
ném részletezni, hisz az év legnagyobb része a
fenti pályázatokhoz szükséges dokumentációk,
illetve jóváhagyások beszerzésével telt el, ame-
lyek nem kis összegbe kerültek. Ellenben
fontosnak tartom, hogy a 2018. év egy pár
megvalósítását mégis felsoroljam. 

Elkészült a leszerződött 3 km–es szent-
ivánlaborfalvi járdából az első 1 km. Jövőben
folytatódik még egy km, majd 2020–ban
befejeződik az utolsó, felső-laborfalvi szakasz
is. Járdát csakis a közterületre lehet tervezni és
építeni, ezért vannak olyan részek, ahol a járda

szélessége nem a megkívánt méretű, ellenben
jó, hogy megvan a folytonosság és nem kell az
úttestre kitérni a gyalogosoknak. 

Elkészült a teljesen átépített és korsze-
rűsített bikfalvi kultúrotthon, a település  a
térség egyik legfontosabb kulturális központ-
jává fog válni az aktív civil szféra tevé-
kenységeinek köszönhetően. 

Megérkezett az európai uniós pályázaton
(Leader Progressio) elnyert új munkagép
(buldoeszkavátor) több kiegészítővel, ezzel
munkagép-parkunk 12 darabosra nőtt, ezzel
vidéki viszonylatban községünk talán az első
helyen áll Kovászna megyében. A fenti mun-
kagéppel többek közt a községi utak mentén a
sáncokat, a növényzetet is karban tudjuk majd
tartani. 

Gábor Áron emlékplakettet állítottunk a
rendőrség melletti egyházi épület homlokza-
tára, ugyanis ezen a telken volt egy éjszakára
elrejtve Gábor Áron holtteste, útban szülő-
faluja felé. 

Közbenjárásunkra a Kovászna Megyei
Vízügyi Igazgatóság meg-emelte és
megerősítette Uzonfüzesen és Szentivánlabor-
falván a Feketeügy védőgátját 600 illetve 500
méteres szakaszon.  

Sikerült visszaszolgáltatni az unitárius egy-
háznak a jogos ingatlanját, pontosabban a mai
szentivánlaborfalvi iskola első felét és a
teleknek egy részét. Végre sikerült elindítani a
szentivánlaborfalvi ivóvíz- és szennyvízszol-
gáltatást. 

Uzonban a Gábor Áron nemzeti út mentén
80%-ban lecseréltük a fénycsöves közvi-
lágítási lámpatesteket takarékosabb, de egyben
erősebb fényű ledes lámpatestekre. A leszerelt
fénycsöves közvilágítási lámpatesteket még az
év folyamán fel fogjuk szerelni az állampol-
gárok által jelzett villanyoszlopokra.   

Sikerült elkezdenünk az uzoni ravatalozó
építését és az év végéig az épület be is lesz
födve. Reményeink szerint a ravatalozó jövő
év első felében át is lesz adva az egyházaknak
használatra. 

Folyamatban van egy új testvértelepülési
kapcsolatot kialakítása Lisznyó és a magyar-
országi Komárom városa között.

Növeltük a helyi rendőrség létszámát
(ördög lászló vezetése alatt, 0754/073972),
így már három helyi rendőr felügyeli a közbiz-
tonságot és a közjavakat. Fontosnak tartom
hangsúlyozni, hogy a magántulajdonnal kap-
csolatos problémákat, illetve a természetes és
a jogi személyek közötti nézeteltéréseket nem
a helyi rendőrséghez, hanem az állami
rendőrségre (poliţia ozun 0731/029189) kell
bejelenteni. Úgy a helyi rendőrségnek, mint az
állami rendőrségnek is TÖRVÉNYES
KÖTELEZETTSÉGE VAN, minden egyes
panaszt írásban elfogadni és azt BEIKTATNI,
illetve az iktatási számot (număr de înregis-
trare) írásban átadnia a panasztevőnek. Azon
intézmények (rendőrség, polgármesteri hivatal,
stb.), melyek ezt megtagadják TÖRVÉNYTE-
LENÜL JÁRNAKEL és ellenük hatalmi vissza-
élési vádat (panaszt) lehet benyújtani a
Kovászna Megyei Rendőrségre vagy a
Kovászna Megyei Kormánybiztoshoz (prefek-
tus).      

- folytatás a 4. oldalon -

Munka és remény

szentivÁnlaborfavÁn biztonsÁgosan közlekedHetnek a főút menti jÁrdÁn a gyalogosok

kUltúrÁlis központtÁ vÁlik a bikfalvi kUltúrottHon



Az Országos Vidékfejlesztési Ügynökség (AFIR)
megalakulásának 18. születésnapja alkalmából 2018.
december 4–én, Gyulafehérváron, a Központi Régió
Vidékfejlesztési Ügynökség munkaközössége nagy-
szabású, színvonalas gálaestet szervezett. Az ese-
ményre hivatalosak voltak a Mezőgazdasági
Minisztérium képviselői, a Központi Régióhoz tar-
tozó hat megyéből (Brassó, Hargita, Kovászna,

Fehér, Maros és Szeben) a kormánybiztosok, a
megyei tanácsok elnökei, az EU–s forrásokra sikere-
sen pályázó önkormányzati vezetők, valamint pá-
lyázatokon eredményesen részt vevő kis és közepes
vállalatok tulajdonosai, összesen 270 személy. 

Az est fővédnöke, adrian-ionuţ chesnoiu, az
AFIR vezérigazgatója és lidia delia bogdan, a
Központi Régió Vidékfejlesztési Ügynökség vezér-
igazgató helyettese közösen díjazták azon pol-
gármestereket, vállalkozókat, akik sikeresen pá-
lyáztak európai uniós forrásokra, ezáltal fejlesztve
vidéki közösségüket.

Uzon község polgármestere, dr. ráduly istván
két díjat is átvehetett: egy névre szóló kiválósági ok-
levelet, valamint egy kiválósági trófeát. Az utóbbit a
hat megyében  csupán 14 polgármester nyerte el. 

Mindkét kitüntetés a nagyszámú és nagy értékű
sikeres európai pályázat eredménye, ezen a téren
Uzon a második helyezett a központi régió szintjén.
dr. ráduly istván úgy értékeli mindkét kitüntetést,
mint Uzon Község Polgármesteri Hivatala munka-
közösségének és az önkormányzati képviselők közös
erőfeszítésének becsületes és kiérdemelt trófeáit.         

(UH)

Munka és remény
- folytatás a 3. oldalról -

Mint minden évben, most is Karácsonyi csomaggal ajándékoztuk meg
a község óvodásait, iskolásait, a hátrányos helyzetben élőket, valamint a 75.
életévüket betöltött személyeket (családonként egy csomag). Ezúton is meg
szeretném köszönni a nagylelkű önzetlen pénz-adományokat mindazon ter-
mészetes és jogi személyeknek, akik nélkül nem tudnánk ezt a 14 éve
elkezdett helyi programot folytatni és megvalósítani. 

Az elnyert régi pályázatokat még el sem kezdtük megvalósítani, de már
gondoltunk az utánpótlásra, a jövőre, ugyanis ez év októberében a Román
Kormány által kiírt újabb pályázati szesszión beiktattunk négy nagy értékű
projektet, bízva abban, hogy sikeresek leszünk (még nem tudjuk az ered-
ményt): 

- Uzonfűzes ivóvíz- és szennyvíz rendszereinek a kiépítése; 
- a lisznyópataki volt iskola-kultúrotthon épületegyüttes teljes körű áta-

lakítása ifjúsági táborrá (40 fős szálláshely, konyha, ebédlő, konferencia-
terem stb.); 

- a polgármesteri hivatal épüle-tének a korszerűsítése; 
- Uzon község mind a hét tele-pülésén a közvilágítási lámpatestek lecse-

rélése modernebb és gazdaságosabb (led lámpatest) változatra.  
Meg kell jegyezzem, hogy egy ilyen méretű községet csakis felkészült

munkaközösséggel és mellék-pénzforrásokból (pályázatokból) lehet jól,
látványosan és fenntarthatóan fejleszteni, hisz a saját költségvetési bevétel
még a meglévő kommunális infrastruktúra fenntartásához sem elegendő.
Ehhez elképzelés, megvalósítási tanulmányok, sok-sok türelem, kitartás és
egyhangú, erős akarat szükséges, valamint polgári megértés. Nem lehet egy
térség infrastruktúráját úgy fejleszteni, hogy átmenetileg ne okozzunk
lakossági bosszúságot, nem lehet úgy utat korszerűsíteni, vagy ivóvízhálóza-
tot kiépíteni, hogy ne ássuk fel az utcát. Az viszont nagyon nehéz, hogy min-
denkinek megfelelő legyen, de igyekszünk eleget tenni a lakossági
elvárásoknak. Ezért, tisztelettel kérek minden őszinte, felelősségteljes pol-
gárt, hogy írásban és időben jelezze észrevételét a munkálatok kivitelezése
idején.

Kedves lakosok!

Karácsony előtt sokszínű a gondolatunk. Egyesek a családi összetar-
tozásra, a szeretetre, a lelki megbékélésre, mások a szabadnapokra, a
kereskedelmi haszonszer-zésre vagy csak az egyszerű pihenésre vágynak.

Karácsony felemelő a hangulatában, a családegyesítő erejében és az Is-
teni tisztaságában. A tiszta szívű emberek tudnak csak igazán boldogok lenni.
A boldogság mértékegysége nem más, mint az elégedettség. Az elégedettség
pedig nem más, mint az álmaink, terveink megvalósítási szintje. 

Kívánom, hogy Uzon község minden egyes lakója találja meg azt az
elégedettséget, amelyet önmagával szemben álmai és tervei által elért, nyissa
meg az igaz élet kapuját saját és családja számára, ahová Isteni tisztasággal
belépve boldogságban, békében és soha el nem múló reményben építheti ál-
mait és vágyait. 

boldog, békés és meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.
egy boldogabb és reményteljesebb új évet!

dr. rÁdUly istvÁn
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pÁlyÁzati pénzen vÁsÁroltak újabb erőgépet

az anyakönyvezés életünk legfontosabb pil-
lanataihoz tartozik, a legboldogabbakhoz, mint
a házasság és a gyerekek születése, és a
legszomorúbbakhoz, amikor elveszítjük örökre
a hozzánk közel állókat. éppen azért, mert
ilyenkor mindig felmerül a kérdés hogy „Mi is
kell a hivatalhoz?”, szeretnénk egy kis segít-
séget nyújtani önöknek dióhéjban. 

házasságkötés esetén a törvény által leszabályo-
zott tíz nappal hamarabb kell megjelenni az anya-
könyvvezetőnél, bemutatva a személyi igazol-
ványunkat, a keresztlevelünket és a friss orvosi iga-
zolást. Fontos hogy a családorvossal való kapcsolat-
felvétel már hamarabb megtörténjen, és a szükséges
analíziseket már elvégezzék, máskülönben nem lehet
a 10 napos határidőt tiszteletben tartani. Abban az eset-
ben, ha bármely félnek volt már előző házassága, a
fent jelzett aktákon kívül be kell mutatni az előző
házasság megszűnésére vonatkozó bizonyítékot is,
legyen ez egy végleges vallási okirat, vagy egy halotti
bizonyítvány. 

elhalálozás esetén az elhunyt személy kereszt-
levelével, házassági bizonyítványával, személyi ak-
tájával, (férfiak esetén még a katonai könyv is kell),
az orvos által kibocsájtott bizonylattal, illetve a
bejelentő személyi igazolványának másolatával kell
a hivatalhoz érkezni. A fent jelzett akták hiányában a
halotti bizonyítvány kiállatása nehézségekbe tud

ütközni. Ha az elhalálozás dátuma és a bejelentés
között több mint 48 óra telik el, akkor ügyészségi en-
gedélyre is szükség van a folyamathoz. 

Ugyanakkor felhívjuk az Önök figyelmét, hogy
az új Polgári Törvénykönyv érvénybelépése óta az
elhalálozás utáni hónapban hivatalból értesítenünk
kell az Országos Közjegyzői Irodák Szövetségét  a
hagyatékmegnyitást illetően. Ők sorsolással dön-
tenek, hogy melyik hagyaték melyik közjegyzőhöz
fog kerülni, amiről értesítik a legközelebbi hozzátar-
tozót. Fontos tudni, hogy ez nem kötelező jellegű, ha
a család más közjegyzőnél szeretné a tárgyalást
lefolytatni, nyugodtan felkereshetik azt az irodát. 

A kérésre történő hagyatékmegnyitások esetén a
kérvényező a Polgármesteri Hivatalhoz kell először
folyamodjon, letéve másolatban az örökhagyó halotti
bizonyítványát, az örökösök személyi igazolványait,
illetve a hagyaték tárgyát képező ingó és ingatlanokra
vonatkozó bizonylatokat, ami lehet telekkönyv, bir-
toklevél, autó törzskönyv, részvénybizonylat, stb. 

Annak reményében, hogy segítettünk önöknek
egy kicsit a bürokrácia útvesztőiből kikerülni, kívá-
nunk Istentől megáldott Karácsonyt és egy  egészség-
ben és békességben eltöltendő Új Évet Önöknek. 

aczél melinda cecilia

Uzon község jegyzője

AnyAKönyzezéSI tUdnIVAlÓK

Mi is kell a hivatalhoz?

elnyert trófeák

a dr. rÁdUly istvÁn polgÁrmester Által
elnyert kivÁlós

Közvilagítási lámpatesttel kapcsolatos 
problémák bejelentése: 

electroconStrUctIA elco r.t.
Telefonszám: 0627/351009

Községi könyvtár nyitvatartási programja:

Hétfő: 08,00 – 16,00
Kedd és csütörtök: 08,00 – 17,00

Péntek: 08,00 – 14,00

Szemetelés, közterület és közvagyon
rongálása, 

valamint közbiztonsággal kapcsolatos 
problémák bejelentése:

helyI rendŐrSég

Ördög László, telefonszám: 0754/073972

állAMI rendŐrSég
munkaprogramja és telefonszáma:

Naponta: 08.00 -16,00 óra között
Telefonszám: 0267/331004

jó tudni
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A kataszteri részleg munkálatairól

miután befejeződött a lisznyópatak határában levő mezőgazdasági
területek tisztázása és elkészültek a parcellázási rajzok, a 2018-as év
első hónapjaiban megírásra kerültek a birtokba helyezési jegyző-
könyvek mindazon személyek számára, akiknek a visszaigényelt
területek jóváhagyódtak a 18/1991-es számú törvény értelmében.
Ugyanakkor megíródtak a birtokba helyezési jegyzőkönyvek a község
más településeit illetően is, ott ahol a tulajdonosok által használt terület
megegyezett a jóváhagyott terület nagyságával.

Összesen 76 darab birtokba helyezési jegyzőkönyv készült, előter-
jesztettük a Megyei Kataszteri Hivatalnak, ahol kiállítódtak a birtoklevelek,
fontos megemlíteni, hogy a birtoklevélben feltüntetett minden egyes parcel-
lának a telekkönyve díjmentes.

Ugyancsak az idei év folyamán, a 2013-ban megjelent 165-ös törvény
értelmében ellenőrzésre kerültek mindazon kérések, melyek a 169/1997-es
és az 1/2000-es törvény értelmében voltak iktatva. Szám szerint összesen
1002 darab iktatott kérés van nyilvántartva, amiből a 2002-2003-as évek
folyamán 415 darab kérés került fel a kárpótlásos listára. A törvény által
meghatározott feltételek megvizsgálása alapján a 415 darab kérésből a
Kovászna Megyei Földosztó Bizottság határozata alapján visszautasításra
került  összesen 168 kérés, ez értelemben az érintett személyek részére ki
volt közölve a Kovászna Megyei Földosztó Bizottság határozata. 

A nyilvántartásban maradt 247 darab kérés elbírálása a törvény
értelmében csak az iktatási sorrend kötelező betartásával lehetséges.

Lévén, hogy teljesen befejeződött a parcellázási rajzok elkészítése, a fent
említett törvény értelmében először a 18/1991-es törvény által jóváhagyott
területekre kell elkészíteni a még ki nem állított birtokleveleket. 

A szabályzatok értelmében, a Megyei Kataszteri Hivatal csak akkor ál-
lítja ki a birtoklevelet, ha a jóváhagyott terület megegyezik a parcellázási raj-
zokon feltüntetett terület nagyságával. A tisztázások alkalmával derült fény
azon tényre, hogy nem minden jogos személy rendelkezik a jóváhagyott
területtel és nem lehet megírni a birtokba helyezési jegyzőkönyvet, amíg a
helyi földosztó bizottság nem tesz felajánlást a területre. A fenti probléma
orvosolása végett, tiszteletben tartva a vonatkozó törvé-nyek előírását,
megszületett a bizottság 15/2018-as Határozata, amely értelmében a terület
felajánlás a 18/1991-es törvény által jóváhagyott területekre települések sze-
rint, a következő sorrendben fog megtörténni: Uzon, Szentivánlaborfalva,
Lisznyó, Bikfalva, Magyarós, Uzonfüzes, Lisznyópatak.

A fent említtek tekintetében a határozatok alapján összesen 45 Uzon falut
illető jóváhagyott kérésre történt meg a felajánlás, 5 Szentivánlaborfalvát
érintő, 13 Lisznyót érintő jóváhagyott kérésre történtek meg a felajánlások és
természetesen következik a többi település a fent meghatározott sorrendben.

A fenti határozatok ki vannak függesztve a Polgármesteri Hivatal
épületében (a folyóson) valamint a hivatalos honlapon (www.ozun.ro), és ki
voltak közölve az érintett személyek számára.

Fontos megemlíteni, hogy a határozatok értelmében 15 napos záros
határidőn belül írott formában kell jeleznie a tulajdonosnak (adott esetben
az örökösöknek) hogy elfogadják, vagy visszautasítják a felajánlott területet. 

A törvény értelmében a földosztó bizottságok egy jóváhagyott kérésre
csak egyszer kötelesek területet felajánlani, visszautasítás esetén azon kérésre
csak akkor lehet majd egy újabb felajánlást tenni, ha minden más kérés
megoldásra került (iktatási sorrendben) és ha még maradt szabad terület.

Abban az esetben, ha a területek elfogadódnak, akkor megíródik a bir-
tokba helyezési jegyzőkönyv, amely előterjesztésre kerül a Megyei Katasz-
teri Hivatalhoz, ahol a megfelelő ellenőrzések után megíródik a birtoklevél
és díjmentesen a telekkönyv is. A jegyzőkönyvhöz kötelező módon csatolni
kell a tulajdonos vagy esetenként a tulajdonosok személyazonossági iga-
zolványának a másolatát.  Abban az esetben, ha a tulajdonos vagy a tulaj-
donosok elhunytak, akkor szükség van a halotti bizonyítvány másolatára. A
birtokba helyezési jegyzőkönyvet az örökösök fogják aláírni és átadni a
személyazonossági igazolványuk másolatát. 

Nagyon fontos, hogy a fent említett anyakönyvi akta másolatok hiányá-
ban (akár ha csak egy is hiányzik a szükségesek közül) nem lehet kitölteni
a jegyzőkönyvet és a Megyei Kataszteri Hivatal nem állítja ki a birtoklevelet.

Tudni kell ugyanakkor, hogy minden birtoklevél azon személy nevére
íródik meg, aki 1991-ben kérvényezett, és akinek a nevére jóváhagyódott
ugyanabban az évben a Megyei Földosztó Bizottság 65-ös határozatával,
még akkor is, ha a kérvényező elhunyt.

dankó éva

kataszteri tanÁcsos

Uzon község 22 önkéntes tűzoltója hamarosan
egy új tűzoltóállomással büszkélkedhet. Sipos
jános, az Uzoni önkéntes tűzoltóság parancs-
nokának elmondásai alapján a jó állapotban
levő régi tűzoltó garázsba csak egy tűzoltóautót
tudtak megfelelő körülmények között parkírozni,
ezért szükségszerűvé vált egy megfelelő új
helység kialakítása, ahol mindkét működő és jól
felszerelt tűzoltókocsit biztonságos feltételek közt
lehet tartani. 

A volt Deruba udvarán levő egyik épületének két
helységét Sipos jános parancsnok vezetése alatt az
önkéntes tűzoltók, a polgármesteri hivatal külső
munkatársainak közreműködésével teljesen kijavítot-
ták, illetve korszerűsítették (központi fűtés, öltözők,
belső mosdó és WC stb.), itt mindkét tűzoltóautót és
a tűzoltói felszereléseket is biztonságos és megfelelő
körülmények között tárolhatják. Ennek a létesít-
ménynek az avatását jövő év január hónapja folya-
mára tervezik a tűzoltók. A tűzoltóparancsnok
kiemelte, hogy az Uzoni Polgármesteri Hivatal által
támogatott munkálatok kivitelezése elsősorban dr. rá-
duly istván polgármester úrnak és szabó anna-
mária alpolgármesternek köszönhetőek.  

sipos jános tűzoltóparancsnok beszámolt az idei
év szomorú eseményeiről is. Elmondta, hogy idén
összesen nyolc tűzeset volt bejegyezve, amelyekből

négy magánháznál, a másik négy mezőn kigyúlt
tűzről szólt. Az okozott károkat tekintve a tűzesetek
körülbelül 70%-a volt nagyméretű. A nyolcból négy
tűzesetben kellett a sepsiszentgyörgyi tűzoltóság
segítségét is kérni, a többinél sikerült önerőből
megoldani a tűzoltást. Fontos megemlíteni, hogy az
elmúlt évekhez képest idén negyedére csökkent a
tűzesetek száma (2016–ban például 30 tűzeset volt).
A tűzoltóparancsnok hozzátette: a továbbiakban is
várják a fiatalok jelentkezését a csapatba.

ballai tímea barbara

az év folyamán számos különböző rendezvény
megszervezésére került sor könyvtárunkban. a
kulturális tevékenységek terén összesen öt
könyvbemutatónak és három előadásnak biztosí-
tott helyet a könyvtár előadóterme.

Az év első hónapjaiban meghívottként köszönt-
hettük dr. péter sándor tanár úrat, aki a „Fiatalok,
még itt vagyunk” című interjúkötetét mutatta be. Őt
követően bokor Ágnes grafológiai előadását hall-
gathattuk, illetve péter alpár iráni utazásaiba nyer-
hettünk betekintést. Egy kellemes májusi délutánon
községünk, illetve egész Alsóháromszék jó isme-
rőjeként kisgyörgy zoli bácsi mesélt környékünk
borvízforrásairól a „Székelyföldi mofettás könyv” be-
mutatása során. Nem sokkal később újra köszönthet-

tük körünkben préda barnát, aki
az „Azok az évegcsűri legények -
Zalánpataki történetek” című má-
sodik kötetét mutatta be, muzsi-
kaszóval és régi magyar nótákkal
párosítva. A diakónia által szer-
vezett „Idősek iskolája” program
keretén belül az Alzheimer-kór
megelőzéséről szóló előadásra is
sor került. Az ősz folyamán haza-
látogatása során serdült benke
éva tartott bemutatót „Gerinc-
eltörésben” című könyvéről, fe-

lidézve Uzonhoz fűződő gyerekkori élményeit. A
kulturális események sorát kuti jános zárta a „Lás-
suk a medvét” című kötetének bemutatásával.

A gyerekek számára havi rendszerességgel kerül
sor rajzfilm vetítésekre. A mindennapokban pedig az
egyre bővülő könyvállomány, a nemrég alakult színező
sarok várja az olvasókat, kicsitől nagyig egyaránt.

A könyvbemutatókon, előadásokon, gyerek prog-
ramokon és egyéb rendezvényeken való részvételt
utólagosan is köszönöm a résztvevőknek. Bízom
benne, hogy jövőben is adódik számos alkalom, hogy
könyvtárunkban hasznosan és kellemesen tölthessük
az időt együtt.

ballai tímea barbara

községi könyvtÁros

Új székhely az önkéntes tűzoltóságnak

új garÁzsban az Uzoni tűzoltóaUtók

Az uzoni  erdélyi lajos Könyvtár 
évi tevékenysége

Uzon Község 
polgármesteri hivatala

ügyfélfogadás:
hétfő - szerda: 8,00 – 16,00 óra között
csütörtök: 8,00 – 17,30 óra között
péntek: 8,00 – 14,00 óra között
fogadó órák:

dr. ráduly istván polgármester: munkanapokon

8,00 - 9,30 óra között vagy előzetes bejelentkezés
alapján, a 0267/331002 telefonszámon.

szabó annamária alpolgármester: kedd - péntek
12,00 - 13,00 óra között.

aczél cecília melinda községi jegyző: hétfő -
csütörtök 9,00 – 11,00 óra között.

dankó éva, kataszteri iroda: hétfőn 9,00 – 12,00
és csütörtökön 9,00 – 17,00 óra között.

karÁcsaonyi készülődés a könyvtÁrban



A tanárnő nem volt helyi születésű. Szatmár
megyében, Mezőfény községben született, 1925.
novemberében, sváb család ötödik gyerekeként.
Édesapjától a gnandt vezetéknevet kapta. Népes
családba született, ahol szeretetben és hitben
nevelték. Elnézegettem a családi fényképeket, ahol
a szülők jól öltözöttek, elegáns tartásúak voltak. Az
édesanyja – lévén óvónő - gyerekeinek jó példát
mutatott.

A tanárnő gyerekek iránti szeretete már otthon
kialakult, így a mezőfényi elemi iskolái befejeztével
a pedagógusi pályát választotta hivatásának. Szat-
márnémetiben felvételizett, az akkori Római kato-
likus leánygimnáziumba – zárdába -, 1940-ben.

Abban az időben még a szó igazi értelmében
„kedves nővérek tanították” a zárdában. Nagy fe-
gyelem volt, de ugyanakkor a diákok iránti szere-
tetet is kimutatták. Nagyon komolyan felkészítették
diákjaikat az életre, és nem utolsó sorban olyan hittel
indították el őket, ami életüket végigkísérte és erőt
adott minden helyzetben. Amire a későbbiek során
nagy szükség is volt.

gnandt erzsébet cecília még be sem fejezte a
tanulmányait (az ötéves tanítóképzőt), amikor 1945-
ben, 19 évesen, a II. világháború végével, az immár
győztesnek látszó szovjet hatalom ellenségnek
tekintette azokat a civil polgárokat, akik német,
sváb, magyar nemzetiségűek voltak. A háború
végén bűnnek számított, ha valaki a fent említett
nemzetekből származott. A győztes szovjet hatalom
azzal torolta meg, hogy „kényszermunkára” vitték
az ezen nemzetekből származó polgárokat, többek
között a Donyec-i medence szénbányájába. „Ez a
helység a Kárpátaljai magyar és német lakósság
réme volt. Rengeteg 14-18 év közötti fiatalt be-
vagonírozva vittek oda kényszermunkára, 1944-
1953 között, de még a németországi depor-
tálásokból hazatért kárpátaljai zsidókat is vitték a
donbászi szénbányába, újabb munkaszolgálatra”
(istván darvassy, il). Valójában azok a fiatal és
idősebb civil lakósok raboskodtak Szovjetúnióban,

akik semmit sem tehettek a háborúval sem annak
kimeneteléről szemben.

gnandt e. cecíliát is elérte a háború végszele,
19 évesen szólították be a szovjetunióbeli kényszer-
munkára, ahová utaztatása, sok más sorstársával
együtt, marhavagonokban történt. Nem számított az
egészség megromlása, az éhség, a betegség, mind-
ezek ellenére naponta le kellett menni a bányába.
Közel öt év után engedték szabadon, 1949 novem-
berében. Megromlott egészséggel érkezett haza. 

Hazaérkezése után felkereste a zárdát, ahol tanulását
abbahagyta és kérte, hogy befejezhesse tanul-

mányait.  1950 júniusában fejezte be a pedagógusi
tanulmánya ötödik évét és tanítónői képzéssel
diplomázott.

Az akkor jellemző módón tovább folytatódott
a származása miatti bűnhődés, a szülőfalujától minél
távolabbra helyezték. Így került a tanítónő Uzon
községbe 1950 őszére. Az I-IV. osztályos elemi
tagozaton kezdte pedagógusi tevékenységét, két
évet tanított itt. Közben, 1952-ben, házasságot kö-
tött, így végképp Uzonban maradt. Tekintettel arra,
hogy a munkaszolgálatos évek alatt elsajátította az

orosz nyelvet, áthelyezést kapott az V-VIII. osztá-
lyos tagozatra, ahol orosznyelv tanárként tanított
húsz évet.

A ’70-es évek elejétől már nem volt köve-
telmény az általános iskola felső tagozatán az orosz
nyelv oktatása, így német nyelv oktatással folytatta
tevékenységét, majd a nyugdíjazása előtti öt évben
ismét tanítónőként oktatott.

1981 júniusában nyugdíjba vonult. Harmincegy
éven keresztül tanította az uzoni diákokat. Nyugdí-
jas éveiben is megkeresték volt tanítványai, hogy
gyerekeiket oktassa a német nyelvre. Közben ház-
tartással, kertészkedéssel foglalkozott, csodálatos
virágokat ápolt a lakásuk előtti udvaron.

Szabadidejében könyveket olvasott, rendszere-
sen eljárt templomba. Amíg egészsége engedte,
mindig elment az iskolai évnyitókra és a tanítók
napjára.

Kedves emléket őrzött, amit pedagógus kol-
légáitól kapott nyugdíjba vonulásakor. Ezt a kedves
emléket lányai, stolmayerné fejér cecília és fejér
éva ma is nagy megbecsüléssel őriznek. Az emlék
egy ellenőrző könyvecske, stílszerű jellemzéssel,
ami a mai időkben életműdíjnak is megfelelne.

Az oktatói évek alatt kifejtett munkáját,
diákokkal, kollégáival szembeni, valamint egész
magatartását jellemezték az ellenőrző könyvecs-
kében, ily módón: emberség: 10; tisztelet: 10;
barátság: 10; kitartás: 10; becsület: 10; kedvesség:
10; pontosság: 10.

Ezek a minősítések tükrözik az otthon és a
zárdában kapott nevelés magmáját, azt, hogy a
hozzá közel állók, megbizonyosodhattak hite és
tudása felöl. Az iskolai munkaszolgálatának ideje

alatt - abban az időben - kuriózumnak számított a
négy-öt nyelven beszélő tanító vagy tanár.

Megsárgult imakönyvét lapozgatom. A tanárnő
két lánya, cecília és éva megmutatta édesanyjuk
egykori tulajdonát, amiből imádkozott, benne ma-
gyar és latin szöveggel. Az imakönyv lapjai közt sok
kis levelezőlapocskát találtam, amit a zárdában
diákoskodó tanulók küldtek egymásnak születés-
nap, névnap alkalmából. Ezen lapocskák Jézust
ábrázolják, a hátoldalon kedves, hitben, szeretetben
megfogalmazott szövegek olvashatóak. Elgondol-
kodtam, mennyire más világ volt akkor: em-
berközelibb, ahol szeretetben és hitben éltek az
emberek.

Fiatalkorában sok megpróbáltatáson, tragédián
vergődte át magát, fiatal, törékeny lányként kény-
szermunkát végzett bányában, egy vadidegen
földön. Édesanyját is korán elvesztette, tanulmányai
befejeztével szülőföldjétől messze kapott állást, de
mindig hazavágyott. Mindez olyan lelki trauma,
amit csak hittel lehet átélni!

Az Úr 2006-ban, 81. éves korában szólította
magához gnandt e. cecília, férjezett fejér au-
rélné tanítót, tanárnőt. Életét befejezte, hitét meg-
tartotta. Legyen a föld könnyű, ahová pihenni tért.

„Ember, vigyázz, figyeld meg jól világod,
Ez volt a múlt, emez a vad jelen, 
Hordozd szívedben. Éld e rossz világot
És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
Hogy más legyen.”   

(radnóti miklós, 1944. febrUÁr 29.)
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok minden

kedves olvasónak. b.ú.é.k. 2019.!
veres ibolya, Uzon, 2018. novembere
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diákéveim  emlékei
oly gyorsan pörögnek az évek, mint a mákszemek, amelyek megérnek. e sorok  írója volt diáktár-
saival, akik 1958-ban láttuk meg a napvilágot, folyó évben 60. évesek lettünk. ahogyan öregszünk,
egyre többet idéződnek kedves emlékeink az uzoni tatrangi sándor Általános iskolában töltött
évekről, ahol - mint általában a kisdiákok - megszereztük alapfokú tudásunkat.
sok kedves tanítónkra, tanárunkra visszaemlékezünk. különös szeretettel emlékezem fejér erzsé-
bet cecília tanárnőre, aki  az v-viii. osztályban német nyelvet és irodalmat oktatot, valamint kézi-
munka- és háztartástannal is okított benünket. mi, lányok ezeken az órákon nagy szeretettel
vettünk részt.

a szatmÁrnémeti katolikUs zÁrda tanítóképzőt végzett diÁkjai
a zÁrda főnövérével ,1950-ben.

fejér cecilia erzsébet
tanító - tanÁrnő

Ismét fordult egyet az idő kereke, eltelt újra
egy év. Sajnos, 13 szentivánlaborfalvi  személy
nem élheti meg a 2018-as szilvesztert. Érdekes,
hogy a falu lakossága ezzel nem lett kevesebb, 3
újszülött látott napvilágot. 

Szentivánlaborfalvának fő gazdasági ága a
mezőgazdaság. Az idén a szorgos munka és az
időjárás hozzájárulásával a mezőgazdasági ter-
melés eredményes volt. A gazdák  befektetett
anyagi, pénzügyi kiadásai és fáradhatatlan
munkájuk eredményeként igen jó őszi búza, olaj-
repce, kukorica, őszi burgonya termést takarítot-
tak be. Sajnos, a jövő évi termést idáig az
időjárás nem nagyon garantálja, de a nagy ter-
mészet utólag mindig kiigazítja magát. Főképp
a csapadék mennyisége tekintetében.

Az állatszám is fogyatkozik, alig van már
annyi fejőstehén a faluban, ami biztosítaná a falu
tejszükségletét. Sajnos, ez előre vetít valamit...

A lakosság közhangulata is közérzete is rom-

lott. Már olyan eset is történt, hogy idegenből jött
civil román személy megjegyezte, hogy valakik
miért beszéltek magyarul. Úgy látszik, jól ha-
ladunk a száz éves évfordulón! Arról ne is
beszéljünk, hogy letörik vagy ellopják a székely
zászlót, lefestik a magyar feliratot a helység
táblán, teleszemetelik az utakat, sáncokat stb.
Szomorú, hogy 29 év után sem volt hajlandó a
román hatóság arra, hogy visszaszolgáltatása a
közbirtokossági erdőket.

Van viszont sikertörténet is. Sikerült végre
beüzemelni a szennyvízcsatornát, ami a veze-
tékes ivóvíz szolgáltatás kiteljesítését is bizto-
sítja. Ha késéssel is, de végre elkezdődött a járda
építése, sőt, egy kilométer hosszúságban el is ké-
szült a főút mentén a gyalogos út. Erre már nagy
szükség volt a hatalmas autóforgalom miatt. A
tervezésben és a kivitelezésben sajnos vannak

hibák, de mégis, egyféleképpen megoldja a gya-
logosok közlekedését.

A kulturális tevékenység is szerény ered-
ményeket mutat. Egy pár bál szervezésén kívül
oly kevés volt az esemény. A fő - és talán a leg-
megalapozottabb - kulturális tevékenységeket
képezik a székely istván férfi dalkör és a
laborfalvi róza női énekkar itthoni és vidéki
szereplései. A tanügyi, kereskedelmi, sport
tevékenykedések is az adott feltételek mellett fe-
jtik ki tevékenységüket. Az iskola a kis létszámú
tanuló is szép előadásokat tudott produkálni:
évzárókor, téli vakációkor és más alkalmakkor.
A mentőövet olykor mégis az egyházak által szer-
vezett különböző egyházi, vallásos események
alkalmával sikerül biztosítani. 

Sajnos, ebben az évben nem szervezték meg
és nem tartották meg a falunapokat, lehet hogy

egyedüli településként a megyénkben.
Szükséges ismételten és nyomatékosan

hangsúlyozni, hogy a Feketeügyön átívelő, 1977-
ben épült fahíd felújítása nagyon időszerű lett.
Ha már a szürke bürokrácia miatt nem lehet
beton hidat építeni, akkor a régit kell megjaví-
tani. A folyón túli, több mint 250-300 hektár
mezőgazdasági terület megművelése, hasz-
nosítása válik rövid időn belül az 1977 előtti
helyzetbe. Csak úgy lehet megközelíteni a
területeket, hogy a régi vagy az uzoni beton hidat
veszik igénybe a gazdák, pedig ezen területek
után is fizetnek földadót. 

A sikereknek örülve, bízva a még meg nem
oldott problémák elvégzésében, megvalósí-
tásában, a falu lakossága továbbra is felzárkózik
a község vezető, irányító szerveinek zászlaja alá.

Közeledve az új évhez, kívánok mindenk-
inek egy boldogabb 2019-es esztendőt.

n-kÁnyÁdi miHÁly

Szentivánlaborfalva, 2018



A székely faluközösségek alapsejtje a
tízes volt. Tíz család egybetelepüléséből
született meg. Uzonban négy tízes for-
májában valósult meg. feltíz, középtíz,
nagytíz, nemestíz. A falu belső rendjét sza-
bályozó törvényben benne foglaltattak a
nemesi udvarházak is. 1699-ben gróf mikes

mihálynak, gróf béldi kelemennek és gróf
béldi dávidnak voltak kúriái. 1703-ban
pedig a Mikes és Béldi udvarházakról, ma-
jorokról, olajütőkről szólnak a feljegyzések.
Ugyanakkor a szerényebben élő és gaz-
dálkodó nemesekre is vannak utalások.
pünkösti mihálynak, keserű gergelynek,
keserű péternek, lajos péternek, sza-
bolcsy sámuelnek és kispál györgynek is
voltak jobbágytelkei az ott lakó jobbágyság-
gal együtt. A mikes grófoknak 600 szekér
szénát termő árterük volt, ahová már a
XVII. században román zselléreket
telepítettek. Először kaszálni hívták, majd
véglegesen itt maradtak, megalapítva az
Uzon-lunka (lunca ozunului) vagy
vesszőstelep nevű helységet.

A templomtól lefelé, Brassó felé eső
részen van az alszeg, azon belül a köleskert
és még sok kicsi utcácska, amelynek lakói
ismertek voltak. A falu felső felében van a
felszeg, a román templom és egy eléggé
nagy és jól belakott terület, amelynek
puszta a neve. Itt, a pusztán van a Lókert
nevű legelő, ahová az 1916-os menekülés
idején az itthon hagyott lovakat behajtották,
s valakik, akik nem menekültek el a faluból,
megőrizték a jószágot. A puszta leg-
látványosabb épülete a román templom,
amely 1830-ban épült. Valamikor görög-
keleti vallásúak számára épült, de a kommu-
nizmus idejében átalakították ortodox
templommá. Az 1970-es évek derekán
bukaresti ikon és szentkép festők telemá-
zolták falait meredt szemű bizánci szen-
tekkel, de azok mára lekoptak. Az utcát,
ahol a templom található, román templom
utcának nevezik. A nagy útról, azaz a gábor
Áron útról indulva egészen kocsis endre

birtokáig tart. Kisgyermekként általában
többet jártam ide, mert ott lakott édesapám
legidősebb testvére, márika néni, akihez
hűségesen járt az egész rokonság, mivel ő
betegségek miatt mindig otthon ült. Gyer-
mekkoromban alig-alig ismertük a felszegi
embereket, de köszöntünk illedelmesen,

mert tudtuk hogy uzoniak.
Régen Uzonban a házak aránylag egy-

formák voltak, három vagy kettős osz-
tásúak, eresz, első ház, hátsó ház, a
szegényebb embereknél pedig volt egy
konyhácska, abból az út felé nyílott egy
nagyobb férőhely, úgynevezett szoba. A
házak teteje nagyon magas volt, zsindellyel
voltak befödve, sarkukon ott csikorgott a
sárkányfejű vaskakas, mintegy védve a
házat a gonosz ártalmaktól. A házak fala
kívül-belül tapasztott volt, amelyet ál-

talában a hídon túli cigánynék, köztük dani
máriné is, végeztek el nagy szakértelem-
mel, általában évente. A meszelésben, a ház
földjének felsikálásában is ők voltak ott a
szakik. Az Alszegben, ahol én lakom, régen
Pecán Rózsa-né járt meszelni, nagyon pon-
tos munkát végzett.

Nagynéném háza is egy hagyományos
székely ház volt, az udvaron sok sok virág,

a kertben minden, ami kell a házhoz.
Körülötte már más típusú házak is voltak,
két lakrészesek, ahogy már említettem. Egy
kis házikóban lakott kőműves gyula bácsi,
akinek cenege gyulabá neve is volt
valamiért, lehet, hogy csúfondáros falufelei
valamiért így nevezték. gyula bácsi
megjárta mind a két világháborút. Az utol-
sóban egy gránát a kezét megsebesítette.
Kár, hogy éltében nem jegyezte le senki az
ő háborús emlékeit. Az ő házában valamikor
egy garai nevű szegény suszter élt
magányosan.

Ott, ahol most dankó istván háza áll,
egy udvarban volt két kicsi házikó. Az
elsőben lakott szakács andrás feleségével,
Juliskával, a másodikban pedig márton bá,
a kecsketáncos.

szakács andrást szent andráskának és
még istenes andrásnak is nevezték, mert
állandóan járta a templomokat, nagyon val-
lásos volt. Csendesen, szerényen éltek
juliskával. Az úton csak úgy láttuk őket,
hogy vagy kapa vagy kosár volt a kezükben.
Amúgy nem voltak valami szorgalmas em-
berek, mert ők soha semmivel nem siettek.
Az őszi munkákat is akkor kezdték el,
amikor már sokan el is felejtették azt. Ha
azonban valaki később fogott a munkához,
már jött a példázódás, hogy „ezek is úgy dol-
goznak mint szent andráska és juliska”.

A másik házikó tulajdonosa, márton bá,
nem volt uzoni, állítólag Komollóról került
ide. bajko márton volt a neve. Mesélte,
hogy a második világháború idején a Krím
félszigeten volt orosz fogságban, ahol kecs-
kékre vigyázott. Az öreg egy kicsi, sovány,

nyeszlett emberke volt, nagy katona
csizmában járt állandóan. Télen házról
házra járt és énekelt egy együgyű dalocs-
kát, amely így szólt: 

Vaszi vett egy bakkecskét
És egy fához kötötte
Nem adta le a tejet
Ezért jól megverte.
A nóta végén két pálcával csapkodta a

csizmáját és táncolt is melléje. Lehet, ez
volt a kecske megverésének a jelképe. már-
ton bá kecsketánca főleg a gyermekek
számára volt érdekes, mert ezt a műfajt csak
ő gyakorolta, kiváltképpen a karácsonyi ün-
nepek idején egy-egy pohár pálinka, kalács
és egy lej jutalom fejében. A szomszédék is
gyakran összegyűltek, szakács gyula,
pataki istván szájmuzsikán játszottak, szó-
val megteremtették a hangulatot a vasárnap
délutáni időtöltésekre.

Itt, a román templom utcában lakott
valamikor szennyes györgy, akinek a falu
központjában jól menő vegyesárú üzlete
működött, gyászkocsit is biztosított
temetésekre. Üzletét a fia, szennyes jános
vitte tovább az államosításig. jános bácsi
felesége, dodika néni az uzoni iskola na-
gyon szeretett titkárnője volt hosszú időkön
át. Ők fogadták be falujukból száműzött
becátsy családot is, akik sokáig laktak
náluk. Nem messze tőlük lakott fám gyula
bácsi, a híres mészáros, akinek Uzon piac-
terén saját mészárszéke volt. Jelenleg kaj-
csa istván és családja lakik abban a házban.
gyula bácsinak a felesége keménykötésű,
nagyon bátor és szívós asszony volt.
Mesélték az öregek, hogy fiatalon még a
marhát is levágta, azután ketté hasította és
a fél marhát a hátán behozta a székbe eladni.
A család fiúgyermeke szintén fám  gyula,
tovább vitte a mesterséget, ő is híres hentes-
mészárosa volt Uzonnak.

Az utcán befelé haladva láthatunk egy
szép, tágas, sokszobás lakást. Ennek a
valamikori tulajdonosa barti mihály volt.
barti mihály egyetlen leánya matild, férj-
hez ment egy magyarországi katonatiszthez
a bécsi döntés idején. Ők elmentek
Ausztráliába, de barti mihályné oda is
követte egyetlen lányát. Mielőtt elment
volna, az uzoni református templomban el-
búcsúzott szülőfalujától.

Nagyon szép, tornácos székely ház a
császár családé, mely még a régi for-
májában látható. Ez is egy népes uzoni
család ősi fészke, hála Istennek most uzoni
fiatal páré lett. Nem hagyhatom ki a
megemlékezésből az Istók családokat sem,
hiszen néhai istók mihály sokáig volt refor-
mátus megyebíró, még amikor én konfir-
máltam, akkor is.

A régi Pusztán lakó családok a
következők voltak: karácsony mihály,
szennyes jános, rápó Árpád, császár
györgy, budai lajos, istók mihály, istók
lajos, pünköstiné a bábaasszony, ke-
resztes jános, barta jános, kádár lajos,
antal mihály, babos imre, veres vilmos,
fóriska családok, csiki, pataki györgy,
kádár béla, kicsi marcsa, kolozsi, kocsis
endre és még sokan mások.

Zárógondolatként már az is jó lenne, ha
tudnák az emberek hogy milyen fa van a
házuk előtt. Hogy milyen utcák vannak a
környékünkön. Hogy mi a neve annak a
madárnak amit a kis unokánk észrevett.
Törekedni kéne erre a tudásra, hogy ne
süllyedjünk alacsonyabb műveltségi szintre.

ambrUs lÁszlóné, imreH anna

ny. tanÁrnő
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régi házak, régen élt emberek
Uzon községben, mint bármelyik székely faluban, megvannak az emberek által belakott területek helyi nevei, amelyek évszázadok
során alakultak ki és így nevezzük napjainkban is.
a falurészek elnevezései a református templomtól indulnak. itt a falu közepe, amelyet régen egyszerűen piacnak hívott a nép, mert itt
tartották meg azokat a híres kirakóvásárokat, évente ötször, melyeknek mára csak az emléke maradt fenn.

a brassó felé eső részen van az alszeg

a felszegben ma mÁr aszfaltozott az út



Karácsony este váratlanul betoppant az
apjuk. A két kislány éppen a Mennyből az
angyalt gyakorolta, a hétéves nagyobbik taní-
totta az ötéves kisebbet. Azt remélték, az apjuk
velük tölti a karácsony estét. De nem így történt,
csomagoltatta az anyával a kisebbik kislány
holmiját egy hátizsákba, viszi egy távolabbi
faluba, hajdani otthonukba. Miután a család
szétesett, az anya is elköltözött ősszel a két
nagyobbal, legkisebb leánykáját kénytelen volt
az ő szüleihez vinni.. A csomagolást figyelő
kislány aggódva hagyta magát öltöztetni, félt,
hogy a másik helyen, nagyanyjánál az angyal
nem találja meg őt, ajándék se lesz, bár kíván-
ságát még meg se súgta anyjának. Az előző
karácsonyt minduntalan felidézte, az élményt
ritka kincsként őrizte, mikor a tágas ebédlőből
egyszer csak felhangzott a csengetés, édes-
anyjuk kézen fogta őket, a legkisebbet a karján
vitte be. Meglátva a mennyezetig érő fenyőt,
gyertyafényt, öröme határtalan volt, a fa alatt
felfedezte a hajas babát, amit az angyal mégis
elhozott. Egy kartondobozban feküdt, gyapjú-
szálakból font haja éppen olyan volt, mint az ő

vékonyka varkocsa, benne piros szalag, a szeme
kék, mint neki, kicsi szája piros. Kezét bedugta
a baba takarója alá, éppen úgy, mint édesanyja
elalvás előtt, hogy elég meleg van-e odabent, ha
nem, hozza a melegített téglát a lábukhoz. A
baba mindene lett, bár nem olyan volt, mint a
Cimborából felolvasott Lili baba, az ő babájának
nem volt fénylő selyem a haja, se a topánkája
nem volt szattyánbőr. De ez nem számított,
örömében még az angyalt is látni vélte, amint
suhanva, lebegve behozza az ajándékot, aztán,
huss, eltűnik.

Apja elvitte őt anyjától, nővérétől, szólni
sem mert, indultak ki a télbe, az éjszakába. A
csillagos ég alatt az állomásig gyalogoltak, majd
vonatra szálltak, csak néhány állomásnyit utaz-
tak, majd szinte a nyílt pályán megállt a vonat.
Az országúton haladtak tovább, havas tájban,
némaságban, ő szinte szaladva a nagyokat lépő
apja nyomában, aki előtte taposta a havat, egész
úton nem szólt a gyermekhez.. A kislány zse-
beibe rakott meleg sült krumplik lassan hűlni
kezdtek. Már fázott, aggódva nézte az út menti
fákat, ha jön a farkas, fel tud-e mászni valame-

lyikre. A Cimborából felolvasott meséből tudott
a farkasról, látta a rajzon kitátott száját, hatalmas
fogait. Ötéves volt, aprócska növésű, vékonyka,
vitézkötéses irhabundájában már vacogott, de a
falu házai még messzire voltak, a csillagos ég
alatt csak a végtelen hómezőt látta. Nagyanyja
meleg szobájára gondolt, a mézes tejre, amit inni
fog, szinte alva haladt apja mögött. Mikor
nagyanyja házához értek, már nem érezte a
kezét, lábait, sírt a fájdalomtól, mikor kékeslila
lábait meleg vízbe tették. Az angyal se várta
meg, bizonyára azt se tudja, hol van ő most,
elvesztette a nyomát. A rongybabáját magához
szorítva aludt el.

A következő évben már iskolás volt, kará-
csonyra megtanult írni, reménykedve írta a lev-
elet: kedves angyal, én jó vagyok, hoztál nekem
hajas babát. Nővére kijavította a levelet, majd az
övével együtt az ablakba tette. Reggel már nem
volt ott a két levél, édesanyjuk azt mondta, az
angyal elvitte, de az ajándékkal már nem tért
vissza, nagy utat kellett bejárnia, majd jövőre
jönni fog hozzájuk is. 

Ám a következő évben már ők is messze jár-
tak, anyai nagyszüleikhez költöztek, ott készül-
tek a karácsonyra. Tudták, apjuk se toppanhat be
váratlanul, ő már nem jön többé, máshol él,
nagyon messze. Ültek az asztal körül,
kishúgukat tanították, hogyan kell színes papír-
láncot készíteni ragasztással a fenyőre. Ő ag-
gódva mondta nővérének, hiába minden, itt már
nem fogja őket az angyal megtalálni, honnan
tudhatná, hol van az otthonuk. Az angyal nem
jön, mert nincs, mondták az iskolában, volt a

válasz. Nem hitte el, nem lehet, hiszen akkor is
az angyal mentette meg őket, mikor a nagy
világégésben menekültek, ezt édesanyja
elbeszéléséből tudta. A várost, ahova beérkeztek
éppen karácsonykor, repülők bombázták, ők egy
pincében meghúzódva rettegtek, aztán másnap
kimerészkedtek, mindenhol romok, de ők éltek
mind a négyen, apa, anya a kétéves nővére és ő,
a pár hónapos csecsemő. És te, amikor a
szekérről leestél a lovak közé, mert egy tank
nekiment a szekérnek, te a lovak közé repültél,
a lovak megálltak nem tapostak el, apánk
kiszedett onnan. Akkor ki mentett meg? Az
angyal! Na és, amikor én nagyon beteg lettem,
anyu elvitt az amerikai katonák tábori or-
vosához, aki azt mondta, hogy ha túl is élem a
betegséget, nem tudok majd lábra állni, nyo-
morék leszek. Aztán mégis jó lett minden, az
angyal megmentett!

Nagyapjuk ült mellettük az asztalnál, előtte
az énekeskönyve, ők ragasztották a láncot, a
nagyapa énekelt, Mint a szép híves patakra a
szarvas kívánkozik… Ő biztos volt az angyal-
ban, ragasztotta a láncot, énekelt nagyapjával,
számolta, hány karikát ragasztott, körmével
simította a tavalyi gyűrött sztaniolokat, hogy
legyen mibe tenni idén is az otthon főzött sza-
loncukrot. 

A remény sohasem meghaló
ha minden utolsó szalmaszál

ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!
(nagy gÁspÁr)

s. b. éva
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A KISgyereK, KI VoltAM, MA IS él Még S A felnŐttet A BánAt fojtogAtjA. (j. A.)

egy kislány megy a hóban

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság
1861-2018-as megbízása alapján, folyó év decem-
ber 1-től, újabb rendelkezésig, a jelenlegi megbíza-
tásaim megtartása mellett, átvettem az uzoni Plé-
bániahivatal vezetését annak filiáival együtt.

A két egyházközség és filiák egy pap általi el-
látása a liturgikus program újragondolását igényli.
Ezért az alábbiak szerint módosul az uzoni, szent-
ivánlaborfalvi, lisznyói, kökösi és keresztvári
szentmisék időpontja.

- Szentivánlaborfalva: vasárnap és
kötelező főünnepeken 11.30;

- Uzon: vasárnap és kötelező főünnepeken
9.30, hétköznap csak temetési és gyászmisék
esetén, valamint előre egyeztetett időpontban
lesz szentmise;

- lisznyó: a hónap első vasárnapján 17.00;
- Kökös: a hónap második vasárnapján

17.00; 
- Keresztvár: a hónap harmadik vasár-

napján 17.00;
- Bikfalva: évente 3 alkalommal, időpont

közölve lesz.

Az uzoni filiákban a főünnepek szentmise
időpontjai időben közölve lesznek! A szentmisék
fenti időpontjai lelkipásztori szempontok sze-
rint még változhatnak!

Az időpontok eddig megszokott megváltoz-
tatása miatt, a Hívek szíves megértését kérem,
de a jelenlegi helyzetben a szentivánlaborfalvi
és az uzoni plébániák és ezek filiáiba, azaz 15
helységbe való eljutás ezt most megköveteli.

Lelkipásztori (keresztelés, házasságkötés,
betegek szentségi ellátása, teme-tés) és hivatali
ügyekben, valamint időpont egyeztetése végett
az alábbi elérhetőségeken állok a Hívek ren-
delkezésére:

- szentivánlaborfalvi plébánia:
0267-331 432; szilfp@freemail.hu
- Uzoni plébánia: 0267-331 032; 
uzoniplebania@gmail.com
- Mindkét fenti szám a 0787-557 919-es

mobil számra van átirányítva, mely ugyancsak
hívható.

ft. nagy lÁszló-eörs

szentivÁnlaborfalvi plébÁnos

Uzoni plébÁniai kormÁnyzó

Uzon községi római katolikus hívek figyelmébe!


