
Tisztelt Uzon községi polgárok!

Egy évvel ezelőtt  hagytam el szeretett  községemet és annak lakóit, hogy 
szakmai tapasztalatommal az egész megye lakosságát szolgáljam, illetve segít-
sem a megye önkormányzatainak munkáját. Nem volt könnyű döntés, de most, 
egy év távlatából azt látom, hogy prefektusként is sikerült a munkámba besző-
jem az építőjellegű tevékenységet, a bátor küzdelmet és az egyenes kitartást 
a megye gazdasági-társadalmi fejlődése érdekében. Nem volt könnyű, most 
sem egyszerű, de mi lehet annál nemesebb tevékenység, mint népedért és annak 
boldogulásáért dolgozni, alkotni? 

Döntéseim középpontjában, ahogyan eddig is, az emberek kollektív érde-
kei állnak, csak más megvilágításban és tágabb léptékben. Jogi szemszögből 
ellenőrzünk és támogatunk önkormányzatokat, dekoncentrált és állami intéz-
ményeket. 

Az elmúlt egy évben érezhetően jobb hírnévre tett  szert a Kovászna megyei 
prefektúra, ugyanis világossá vált mindenki számára, hogy az intézmény leg-
fontosabb szerepe a pozitív, törvénykövető magatartás támogatása. A cél nem 
a hibás önkormányzati határozatok megtámadása, hanem az, hogy segítséget 
nyújtsunk ezek előkészítésében és ezáltal elkerüljük azt, hogy utólag jog-
értelmezési gondok merüljenek fel. 

Hangsúlyt fektett ünk arra, hogy a dekoncentrált és állami intézmények te-
vékenységének középpontjában elsősorban a polgárok igényeinek kielégítése 
álljon. Megtartott uk a megyében a társadalmi békét. A megyei tanáccsal közösen 
több kormányhatározat-tervezetet indítványoztunk, ezzel több millió lejhez jut-
tatt unk számos Kovászna megyei községet (többek között  Uzont is).

Fontosnak érzem, hogy a jelenlegi (2021-2027-es) Európai Uniós pénzügyi 
periódusban, amelyben óriási pályázati lehetőségek vannak, a Kovászna megyei 
önkormányzatok minél nagyobb összeget hívjanak le különböző helyi szintű 
beruházásra. Az elmúlt pár évben Uzon község bebizonyított a, hogy ez le-
hetséges, hisz több mint 30 projektet nyert, mintegy 27 millió euró értékben. Fi-
gyelembe kell venni azonban, hogy amíg egy elnyert pályázatból kézzelfogható 
megvalósítás lesz, akár négy-hat év is eltelhet.

A projektek egy része már megvalósult, illetve több elnyert pályázat kivi-
telezése (utak és utcák aszfaltozása, hidak építése stb.) még folyamatban van, 
vagy éppen most kezdődik el. Mindez Bordás Enikő polgármesterasszony és 
csapata kitartó és hozzáértő munkásságát dicséri, hisz tudjuk, hogy már dol-
goznak a régi sepsimagyarósi út (DC 16) korszerűsítésén, a lisznyói kultúr-

ott hon átépítésén, a bikfalvi iskola modernizálásán, az uzoni óvoda alapozásán. 
Hamarosan sor kerül a szentivánlaborfalvi betonhíd építésére és a Malom utca 
aszfaltozására is.

A régi projektek kivitelezésével párhuzamosan, a polgármesterasszony foly-
amatosan újabb terveket készít, amelyeket ebben az uniós pénzügyi időszakban 
próbál megvalósítani. Ebből is látszik, hogy az Uzon községi polgármesteri hi-
vatal hozzáállása továbbra is példaértékű és a lakosság érdekeit helyezi előtérbe. 
Ehhez kívánok kitartást és sok sikert az egész csapatnak. 

Tisztelt Polgárok!
Húsvét közeledtével, tiszta szívből kívánok Uzon község valamennyi 

lakójának jó egészséget, családi egyetértést és szeretetet, és kellemes húsvéti 
ünnepeket!

Tisztelett el,
Dr. Ráduly István Kovászna megye prefektusa

Ahogy megkezdődött  az új év, az uzoni polgármesteri hivatalnál már javában 
zajlanak a folyamatban levő, valamint az idén elkezdett  munkálatok. Miután már 
eltelt az idei év első negyedéve, körvonalazódni kezd az erre az évre beütemezett  
beruházások megvalósíthatósága is.

Uzon Község 2022-es évre érvényes költségvetését a képviselőtestület, folyó 
év február 8-án fogadta el. Az idei büdzsé egy eléggé tekintélyes összegű, ugyan-
is a betervezett  költségek összértéke 42 millió lej, ami egy kisebb város költség-
vetésének is megfelelne. A költségvetésünk egy nagyon fontos része a fejlesztési 
költségeket foglalja magába, ide tartoznak mindazon beruházások, amelyek már 
az előző évben el voltak kezdve, valamint azok a beruházások is, amelyeket az 
idén kezdtünk/kezdünk el. 

A folyamatban levő beruházások között  megemlíteném a román kormánytól 
elnyert és fi nanszírozott  „Helyi rendeltetésű utak és utcák modernizálása Uzon Köz-
ségben” elnevezésű nagyszabású munkálatot, amely kivitelezését már a 2020-as 
év folyamán elkezdtük. Ez a projektünk Uzon Község minden településén érint 
bizonyos utakat vagy utcákat. Ezek közül több utca és községi út korszerűsítése 
már befejeződött , a hátralevőket a kivitelező, a sepsiszentgyörgyi Valdek Impex 
K.F.T. ez év végéig be kell hogy fejezze.

Az Uzoni Napközi Óvoda építését, európai uniós forrásból elnyert projekt által 
fi nanszírozzuk, a kivitelezési szerződést a tavalyi évben írtuk alá egy târgoviștei 
céggel, jelen pillanatban pedig már elkészült az épület alapozása és remélem, 
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Újuljatok meg lélekben
és gondolkodásotokban!

„Olyan időket élünk, amikor a természetes és maradandó értékek fölé magasztalják min-
dazt, ami hamis, természetellenes és értéktelen. Napjainkban leginkább fiataljainkat, de 
sajnos, egyre több felnőtt embert is fenyeget az a veszély, hogy kívánságai vezetik. Vágyaik, 
igényeik, ösztöneik szerint élik mindennapjaikat, kizárólag csak azt teszik, ami kedvükre 
van, csak ami nekik kényelmes, csak ami a legcsekélyebb lemondás nélkül is megvalósítható 
és elérhető számukra. Sajnos, hogy az ilyen fiatalok, az ilyen öncélú emberek azok, akik köny- 
nyen elcsábulnak, akik kevésbé becsülik a szent és örökkévaló dolgokat, nem látják meg az 
igazi értéket életükben. Sajnos, ez a felszínes életfajta nagyon csábító tud lenni. A ma em-
berét, így bennünket is veszélyeztet ez a csalóka életstílus, mert ha engedjük, hogy csupán 
a vágyaink, különleges igényeink vezessék életünket, azok előbb-utóbb elterelik figyelmün-
ket a lényegestől, az árnyékba takarnak bennünket, távol, Isten fényétől. Ha rossz életvitelt 
folytatunk, ha a bűn útjaira térünk, és főleg ha ezekben meg is maradunk, azt jelenti, hogy 
valóban sötétségben vagyunk.”

A fentebb idézett gondolatok a nálamnál 20 évvel fiatalabb tisztelendő úr sza-
vai, amelyek az idei Szent Benedek templom búcsúján hangzottak el és egy szo-
morú valóságról festenek képet, arról, hogy „beteg a világ, nagy beteg”, ahogyan 
a költő is mondja.

Hamarosan Húsvét ünnepét ünnepeljük. Miből áll majd ez az ünnep? Eszem-
iszomból, húsvéthétfői néphagyományra hivatkoztatott züllésből, húsvéti 
szórakoztató bálokon való részvételből? Vajon csak ennyi a húsvét? Vajon nem 
azért előzte meg a Húsvétot a Nagyböjt, hogy valamire figyelmeztessen? Még-
pedig a lelki felkészülésre, a bűnbánatra, a megtisztulásra, a megújulásra, egy 
megújult, megjobbított élet folytatására!

A szomszédos országban már több mint egy hónapja zajlik egy igazságtalan 
háború, melynek mi külső szemlélői vagyunk. Az idő múlásával és az érintettség 
hiányában a tudatunkban mindez oda silányul, hogy olyannak tűnik, mint egy 
horrorisztikus televíziós folytatásos filmdráma, amelynek híradásokban sugárzott 
látványa ugyan pillanatnyilag megriaszt, de a közvetlen érintettség hiányában 
lassan átsiklunk fölötte. Pillanatnyilag a szomszédos nép szenvedése, a menekült 
áradat, a bombák okozta halál látványa, a pusztítás mellbe vág; megdöbbenünk 
a látottak fölött, azonban egy pár pillanatnyi döbbenet után tovább folytatjuk az 
életünket, esetleg hálát adva Istennek, hogy mi jelenleg nem vagyunk olyan hely- 
zetben, mint ők.

Minden évben találkozunk egy drámával, amelyben a Nagyhét, és benne  
a Szent Három Nap, valamint Húsvét napjának eseményei mély döbbenetet kel-
lene ébresszenek bennünk, mert ezen események, annak ellenére, hogy az isteni 
Forgatókönyv, a Szentírás leírása alapján 2000 évvel ezelőtti valós történetet tárnak 
elénk, még ma is aktuálisak és személyesen érintenek. Azonban ezen események, 
a jeruzsálemi bevonulás, az Oltáriszentség valamint a papság szentségének alapítá-

sa, az Úr Jézus elítéltetése, szenvedése, megostorozása, töviskoszorúja, kigúnyolása, 
emberi mivoltától való megfosztatása, a durva szögek látványa, a keresztfán történő 
haldoklása, az Úrnak a sírban való nyugvása, majd végül a halálból való feltámadá-
sa nemcsak döbbenetet kellene gerjesszenek bennünk, hanem egy olyan hatékony 
változást kellene hozzanak az életünkben, amelynek neve: MEGTÉRÉS.

Az a tudat, hogy Jézus mindezt értünk vállalta, értünk cselekedte, jelzi, hogy 
mi mindannyian - ma élő emberek is - mennyire fontosak és értékesek vagyunk 
a számára. Oly annyira, hogy megváltásunkért emberi életét áldozta, és a feltá-
madás csodáján keresztül isteni mivoltát bizonyította. Kereszthalálával és feltá-
madásával nemcsak megváltott bennünket, hanem fényt is gyújtott, mely fénynek 
az emberi gondolkodás sötétségét, öntelt büszkeségét, nagyratörő becsvágyát be 
kell világítania, hogy a feltámadt Krisztus fénye általa felismerjük a helyes utat, 
s azt hűséges tanítványokként követve, alázatos hitvalló keresztény életet éljünk.

Nagyböjt 3. hetének csütörtökén Jeremiás próféta könyvéből hangzott el az 
alábbi szentírási rész:

„Hallgassatok a szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek; járjatok 
azon az úton, amelyet én jelölök ki nektek, és akkor jól megy majd sorotok.

De nem fogadtak szót, és nem figyeltek rám, hanem saját gonosz szívük szándékait 
követték; a hátukat fordították felém, nem az arcukat.

Attól a naptól fogva, hogy atyáitok kijöttek Egyiptom földjéről, mind a mai napig egy-
folytában küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat; napról napra küldtem őket. De nem 
hallgattak rám, és nem figyeltek szavamra; sőt még jobban megkeményítették nyakukat, 
gonoszabbak voltak, mint atyáik.

És ha ezt elmondod is nekik: nem fognak rád hallgatni; hívhatod őket, úgysem felel-
nek. Ezt mondd hát nekik: Ez az a nemzet, amely nem akar az Úrnak, az ő Istenének 
szavára hallgatni, sem a fegyelmet nem vállalja. Nincs bennük hűség, eltűnt a szájukból.”  
(Jer 7,23-28)

Megdöbbentőek a Szentírásnak ezek a sorai és ugyanakkor elgondolkoztatóan 
cselekvésre is késztetnek. Vajon rólunk is mindez elmondható, akár személy-
emre is vonatkoztatható? Mert ha igen, akkor sürgősen tenni, tennem kell vala- 
mit, mégpedig helyreállítani azt a szeretetkapcsolatot, amit az Úr Jeremiás próféta 
által eltűntnek nevez. Vagyis emberi szíveinkben, az életünkben kell visszaállítani 
a hűséget, amely segít Isten szavát meghallani, megérteni és fegyelemmel, figye-
lemmel azt követni. Ha mindezt komoly törekvéssel megvalósítjuk, akkor már 
nem a hátunkat fogjuk mutogatni az Istennek, hanem az arcunkat, a megváltottság 
tudatának örömétől és hálájától mosolygó arcunkat, amelyen felcsillan a feltámadt 
Krisztus fényének a szeretete, mely fény lelkünk mélyére hatolva változást tud 
eszközölni gyenge emberi akaratunkban, életünkben egyaránt.

A lelki megújulás reményében ezekkel a gondolatokkal kívánok 
az Uzoni Hírlap olvasóinak és minden jóakaratú embernek Áldott Húsvétot!

Ft. Nagy László-Eörs, szentivánlaborfalvi plébános

Ne félj; én vagyok 
az Első és az Utolsó.

Jelenések 1:17-18a

Isten kegyelméből az idén szabadabban ünne-
pelhetünk. Sok minden történt az elmúlt két évben. 
Szívünk sokszor tele volt félelemmel, sokszor imád-
koztunk, hogy az Úr őrizzen meg a betegségtől vagy 
gyógyítson meg, sokszor sírtunk, mert szeretett em-
bertársaink koporsója mellett kellett megállni. Ebben 
a nehéz időszakban is a mi Urunk volt velünk, ő segí-
tett elhordozni a megpróbáltatás keresztjeit!

Éreztük-e, hogy az Úr ott van mögöttünk, nem 
hagy el bennünket? Ő a mi megtartónk!

Úgy ahogy János apostol is, aki az Úr Jézusról 
szóló bizonyságtétele miatt száműzetésben él a Föld-
közi-tenger Patmosz nevezetű parányi szigetén. 
Hallgatja a tenger és a szél játékát, szemléli a tenger 
változatos hullámzását. E parányi szigeten az apostol 
szürke hétköznapjai olyan egyformák és olyan egy-
hangúak, mint a szél és a tenger játékának monoton 
dala. Az elmélyült szemlélődésre fogékony és hajla-
mos János talán gondjába és gondolataiba merülve, 
tűnődve sétálgat a homokos parton, egyedül hallgat-
va „a tenger mormolását, tenger habja fölött futó szél 
zúgását” (Lévay J.). Tűnődéséből azonban hirtelen 
felrezzen, mert háta mögött váratlanul nagy szót hall, 
olyant, mint a trombita zengő hangja (1,9-10). A meg-
lepődött apostol hirtelen hátrafordul, és váratlanul, 
meglepetésszerűen szembe találja magát a dicsősé-
ges mennyei Krisztussal, aki mennyei méltóságának 
teljes dicsőségében, mennyei dicsőségének teljes ki-
rályi ékességében jelenik meg előtte Patmosz parányi 
szigetén.

A mennyei dicsőség Urának és a szelíd, szemlélő-
dő Jánosnak ez a nagyszerű találkozása az „Úrnak 
napján” történik (1/10). Az Úrnak napja a hét első nap-
ja, ama szent harmadik nap, a keresztfának haláláig 
önmagát megalázó Jézus feltámadásának jeles napja, 
Isten új világteremtésének sugaras és dicsőséges haj-
nala. Így és ezért lett a hét első napja az Úr napja.

Igénk azt tanítja: mikor pedig láttam őt, leesém 
az ő lábaihoz, mint egy holt. Igen, sokszor mi is így 
vagyunk az életben, leesünk. Kérdés, hogy az Ő lá-
baihoz-e?  A halálból feltámadt dicsőséges Krisztus 
a lábai elé roskadó, irgalomért esengő bűnösök ke-
gye mező mennyei Ura. Az Úr Jézus a holt-elevenen 
lábai előtt fekvő Jánosra helyezi áldott jobbját. Nagy 
vizek zúgásaként szól hozzá a feltámadt Krisztus bá-
torító parancsa: „Ne félj!”A halálból feltámadt fénylő 
dicsőségében Patmosz parányi szigetén

megjelenő Jézus bátorító „Ne félj” szava a meny-
nyei Krisztus és a bűnös János között a híd szerepét 
hivatott betölteni. 

Jézus lecsendesíti és megnyugtatja Patmosz pará-
nyi szigetén a félő-remegő Jánost. Mivel tud a fel-
támadott Jézus bátorságot önteni a szívekbe? A fel-
támadott Jézus úgy és azáltal győzi le megjelenései 
alkalmával a félelmet és önt új bátorságot szívekbe, 
hogy újra bemutatkozik. Új bemutatkozása során 
a mennyei dicsőség Ura a szenvedő és megfeszített 
Jézussal való teljes személyi azonosságát jelenti ki: 
„Én vagyok, ne féljetek.” Jézus azt mondja önma-
gáról, hogy ő az Első és az Utolsó. E két szó tulaj-
donnévi használata által Jézus mennyei mivoltát 
hangsúlyozza, mennyei eredetét és honosságát, Is-
ten-fiúságát bizonyítja. Ugyanezt a gondolatot fejezi 
ki Jézus akkor is, amikor azt mondja, hogy ő az Alfa 
és az Ómega.

Az Űr Jézus, amikor Patmosz parányi szigetén 
mennyei dicsőségében János előtt megjelenik, önmagá-
ra mutat és így szól: „én vagyok... az Élő; pedig halott 
valék, és ímé, élek örökkön örökké”. Az örökkévaló-
ságtól az örökkévalóságig Élő-halott volt. Jézus halott 
volt. E rövid, de rendkívül súlyos mondat magában 
foglalja a kijelentés legnagyobb titkát, Isten megváltó 
szeretetének csodáját. Ez a Jézus titka. Ez a kegyesség-
nek nagy titka (lTim 3,18). Mit jelent az, hogy az örök-
kön-örökké élő halott volt? Ez a nagypéntek eseménye! 
Ez a nagypéntek titka. A nagypéntek eseménye és tit-
ka az, hogy az örökkön-örökké Élő meghalt miattunk, 
helyettünk és érettünk a kereszten. Az örökkön-örökké 
Élő vállalta érettünk a halált. A kereszt kínos halálát 
érettünk, helyettünk és miattunk végigszenvedő, de 
feltámadott és örökkön-örökké élő Jézus felségnyilat-
kozatát az „ámen” szócskával fejezi be. Az „ámen” 
szócskával az Úr Jézus, aki a kezdet és a vég, aki az 
Első és az Utolsó, azt emeli ki, hogy nagypénteki halála 
és húsvéti feltámadása valóság. Ezen a szent húsvéti 
ünnepen dicsőséges Krisztus Urunk Igéjével és Lelké-
vel minket is megérint, minket is megbátorít: ne félj!

Szeretettel hívunk mindenkit a húsvéti istentisz-
teletekre, amelyek április 17-én,18-án,19-én délelőtt 
11 órakor kezdődnek. Vendégünk lesz és igét hirdet 
Sántha Richárd II. éves teológiai hallgató.

Krisztus Urunk feltámadásába vetett hitünk ad-
jon nekünk erőt, reménységet, szeretet, hogy köny-
nyebben tudjuk elhordozni a mindennapi élet meg-
próbáltatásait, legyőzni félelmeinket, betegségeinket 
s igazi örömet, hogy Krisztus feltámadása a mi feltá-
madásunk biztos záloga! 

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Ungvári Barna-András, református lelkipásztor



32022. április Uzoni Hírlap

összes településén. Ezen beruházás által a meglévő közvilágítási lámpatesteket 
korszerű ledes lámpákra cseréljük. Az elnyert projektet a Környezetvédelmi 
Alapból finanszírozzuk, a munkálatok ebben az évben be kell fejeződjenek.

Egy már régebb, 2020 októberében aláírt szerződés értelmében, ugyancsak az 
idei évben, március elsejével kezdődtek el a munkálatok a bikfalvi iskola épüle-
tének a teljes körű felújításával kapcsolatban. Az 1896-ban épült Népiskola, ame-
lyet „Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére építtetett Bikfalva községe”, már 
igencsak megérett a felújításra. Az iskola épülete már 2019 óta üresen áll, mivel 
az óvodások és kisiskolások az épület rossz állapota miatt a pár éve felújított, 
szomszédos kultúrotthon termeibe kényszerültek. Reméljük, hogy a következő 
tanévtől, a kisiskolások újra elfoglalhatják a helyüket a megszokott iskolájukban 
megfelelő civilizált körülmények között. 

A már fizikailag elkezdett munkálatainkon kívül, vannak még azok a projek-
tek, amelyeknek még nincsen látható eredménye, de már létezik aláírt finanszí-
rozási szerződés különböző országos és európai uniós támogatásokra ezen be-
ruházások költségeire. Ezek közül említeném meg elsősorban a Lisznyói volt pol-
gármesteri hivatal épületének a korszerűsítését, egy szociális segélyközpont létrehozása 
érdekében; A közvilágítás hatékonysága és korszerűsítése Uzon község minden egyes te-
lepülésén; valamint az Intelligens földgázelosztó hálózat, csatlakozások és földgázellátás 
kiépítése Uzon község öt településén című projektjeinket. Ezek a beruházások külön-
böző fázisokban vannak, megvan rájuk az elnyert vissza nem térítendő támoga-
tás, azonban a kezdeti bürokratikus folyamatok útvesztőjében még nem sikerült 
arra a pontra eljussunk, hogy a lakosság is érzékelhesse a munkánk eredményét. 
Tudniillik minden finanszírozási szerződés lebonyolítása a kezdeti tervezéstől, 
a munkálat elkezdéséig és annak az átvételéig egy nagyon hosszas procedúrából 
áll, minimum öt, de néha hét évig is eltarthat. Éppen ezért, úgy gondoljuk, hogy 
a fenntartható fejlődés záloga a folyamatos pályázás, mindig újabb és újabb ter-
vek és pályázatok elkészítése és a lehető legtöbb lehetőség kihasználása. Ennek 
érdekében a 2021-es év végén az Anghel Saligny elnevezésű kormányprogram 
keretén belül három projektet iktattunk finanszírozási kérelemmel, ezek a követ-
kezők: az Uzon községi víz- és szennyvízhálózat bővítése elnevezésű pályázat, Helyi 

érdekeltségű utak modernizálása, II kiadás elnevezésű pályázat, valamint Helyi érde-
keltségű utak modernizálása, III kiadás elnevezésű pályázat. Reméljük, hogy sikerül 
majd finanszírozást nyernünk ezekre a projektekre is.

Az idei költségvetés jóváhagyásakor újabb tervek elkészítésére is gondol-
tunk, megrendeltük a szentivánlaborfalvi orvosi rendelő felújítását magába fog-
laló megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és ugyanazon a telken, amely 
a polgármesteri hivatal tulajdonában van, egy új modern közösségi ház építé-
sének a tervét, amelyet az országos befektetési alap (CNI) forrásaiból fogunk 
megvalósítani. Folyamatban van a lisznyói halottasház tervének az elkészítése, 
az építkezési engedély megszerzése után következik a munkálat licitjének a le-
bonyolítása, reményeink szerint a nyár végéig elkezdődhet az építési munkálat 
is, a költségek nagyobb része már előre van irányozva az idei költségvetésben. 
Ugyanakkor tervezzük egy, a lisznyóihoz hasonló ravatalozó építését Bikfalván 
is, ahol a református egyháztól várjuk, egy erre megfelelő hely átadását a pol-
gármesteri hivatal részére, 49 évre érvényes felülépítési jog megadásával, ahhoz, 
hogy már az idén el tudjuk kezdeni a terv elkészíttetését, valamint a beruházás 
elkezdését miután befejeztük a lisznyói ravatalozót.  

A továbbiakban is pályázni szeretnénk még a község tulajdonában levő újabb 
épületek felújítására és hőszigetelésére, mint az uzoni polgármesteri hivatal 
épülete; a sepsimagyarósi kultúrotthon épülete; a lisznyópataki iskola és kul-
túrotthon épületegyüttes felújítása és egy iskolás gyerektáborrá való alakítása; 
a lisznyói, szentiváni és magyarósi iskolaépületek megmentése és feljavítása stb. 
Még ide sorolhatnám a szennyvízhálózat bővítését, járda elkészítését az épülő  

hogy ebben az évben sikerül befejezni az építkezést, majd következik az óvoda 
berendezése. Már nagyon régen nincs Uzonban hosszú programos óvoda, ennek 
indítása hiánypótló jellegű lesz, amelyet nagyon sok kisgyerekes szülő vár.

Úgy gondolom, hogy mindkét beruházás nagyon fontos a községünkben élő 
polgárok számára.

Uzoni Napközi Otthon alapja

Nagy örömmel tölt el az a tény, hogy a 2022-es év első hónapjaiban sikerült 
aláírni néhány újabb kivitelezési szerződést: 

– januárban egy újabb nagyszabású utas beruházás munkálatait magába fog-
laló projektet indítottunk útnak, éspedig a DC 16-os községi út (a régi sepsima-
gyarósi út) korszerűsítésére írtuk alá a kivitelezési szerződést a Valdek Impex 
KFT-vel, így a közel 7 km -es községi út teljes megalapozást és két rend aszfalt-
szőnyeget kap, amelyet akár bicikli útként is lehet majd használni.  

– márciusban pedig egy Bákó megyei céggel a 16A számú községi út moderni-
zálását, amely a DN 11 sz. nemzeti úttól (Szentivánlaborfalva) egészen a Fekete- 
ügy folyó bal partjáig tart, és egy teljesen új beton híd megépítését célzó beru-
házást magába foglaló szerződést. Ehhez a projekthez tartozik a szentivánla-
borfalvi Malom utca teljes hosszának a korszerűsítése aszfaltszőnyeg és esővíz 
levezető betonozott sáncokkal 1,7 km hosszúságban. A megkötött szerződések 
értelmében, már át van adva mindkét út a kivitelező cégeknek a munkálatok 
elkezdésére, reményeink szerint április hónap folyamán községünk utcái újra 
a munkagépektől lesznek hangosak.

– februárban írtuk alá a szerződést a lisznyói kultúrotthon teljes körű felújítá-
sára a sepsiszentgyörgyi Ambient KFT-vel, a munkálatok elvégzésére a szerző-
dés értelmében a cégnek 12 hónap munkaideje van. Ennél a munkánál is, mint 
minden másiknál, ahhoz, hogy az eredmény jó legyen, a kivitelezés folyamán 
kerülnek kisebb-nagyobb kiigazítások az eredeti tervhez képest, ezekkel csak az 
a probléma, hogy általában plusz költségekkel járnak és hosszas bürokratikus 
folyamatokon kell átmenjenek amíg ki lehet vitelezni őket, éppen ezért sajnos, 
nem mindig sikerül időben befejezni a munkálatokat.

A lisznyói kultúrotthon a munkálatok elkezdésekor

– áprilisban aláírtunk még egy kivitelezési szerződést, amely magába foglalja 
a közvilágítás hatékonyságát és korszerűsítését célzó munlálatokat Uzon község 

(folytatás az 1. oldalról)

2022 – A MEGVALÓSÍTÁSOK ÉVE UZON KÖZSÉGBEN

A bikfalvi iskola a felújítás előtt

(folytatás a 6. oldalon)
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Húsvéti Gondolatok

Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és 
Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos kenete-
ket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus 
testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, 
elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás 
között: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt be-
járatáról?” Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el 
van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor 
bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába 
öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így 
szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresi-
tek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, 
ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjá-
tok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek 
megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmond-
ta nektek.” Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, 
mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek 

sem mondtak el semmit, mert féltek.” Márk Ev.  
16. 1-8.

Kedves olvasó Testvérem!
Emlékszem gyermekkoromban a Húsvét hét-

fő valahogy másabb volt, reggel meglocsoltuk 
édesanyánkat, nagymamánkat, majd templomba 
mentünk, aztán meglocsoltuk a keresztszülőket, 
szomszédokat, és a szomszéd lányokat. Akkor még 
festett tojást kaptunk és 1 lejt, vagy maximum 5 lejt. 
Este otthon leültünk szüleimmel és elsoroltam ki me-
lyik tojást adta.  A díszeseket még a szekrényemre 
is kiállítottam. Azóta sok év eltelt és magam körül 
látom, hogy a húsvéti locsolás már jó részt a pénz- 
szerzésről szól, elmondunk egy „húsvéti verset” 
elvesszük a pénzt és megyünk tovább. Ma nem festett 
díszes tojásokat kapunk, hanem csoki nyulat, csoki 
tojást. Ha a fenti igére tekintünk, tükröződik benne 
az izgalom, a kíváncsiság és a gyász szomorúsága. 
Megjelenik a félelem, a fájdalom, de az öröm is. 

Sokszínű történet nőkről és a feltámadottról. Mert 
Húsvétkor nem a nyúl és a csoki tojás ünnepe van, 
hanem a Feltámadásé. 2022 Húsvétja sajnos nem 
a felhőtlen öröm ünnepe csupán, hiszen még min-
dig félünk egy vírustól, rettegünk a szomszédban 
zajló háborútól nincs békességünk, nyugalmunk.  
Otthon marad sok jó lélek, még akkor is mikor 
a Templomok harangja szól, hívogat az együtt ün- 
neplésre, a közösségbe tartozásra. Húsvét a Feltá-
madás ünnepe, annak megerősítője, hogy lesz 
nekünk hívő keresztyéneknek feltámadásunk és 
örök életünk. Vajon Te kedves olvasó a nyulat vagy 
a Feltámadott Krisztus ünnepeled? Észre veszed-e 
Krisztusodat, aki érted szenvedett és Támadott fel? 

Áldott, örömökben gazdag Húsvétot kívánok!

Barti Ferencz-Róbert,
bikfalvi református lelkipásztor

Krisztus FELTÁMADT!
Az ünnepek ünnepe virradt föl ránk, a húsvét. Örvendve örvend a keresztény vi-

lág, a hívő emberek sokasága mindannak, amit az Élő Krisztus adni tud nekünk. Sőt 
ilyenkor még azt a fáradt embert is megpihenésre, ünneplésre indítja valami, akinek 
egyébként földi gondjaitól, céljaitól űzve soha nincs ideje megpihenni, ünnepelni.

Miért? Először is azért, mert életünk legégetőbb kérdéseire hozza meg ez az 
ünnep Isten üzenetét. Valamilyen formában mindannyian foglalkozunk létünk 
végső értelmével:

– érdemes-e embernek lenni, élni ezen a földön?; érdemes-e különbséget tenni 
jó és rossz között?

– van-e értelme áldozatok árán is törekedni az igazságra, a jóságra, az emberi-
ségre, a becsületre?

– van-e reményünk arra, hogy elérhető, kielégíthető lesz a boldogságvágyunk?
– van-e garancia arra, hogy nemcsak az emberek emlékezetében vagy tetteink-

ben fogunk tovább élni, hanem személyesen is, valóságosan is?
Az egyház nem elméleti választ ad e kérdésekre, hanem a föltámadás, a termé-

szetfeletti élet tanújaként lép föl. Az egyház azt harsogja húsvétkor a jószándékú hí-
vek lelkébe: Jézus Krisztus él, és Jézus Krisztus övéinek is életet tud majd biztosítani.

Értelmem ennek hallatán természetesen azt kutatja, hogy hogyan lehetséges ez?
A liturgia ad választ e kérdésre: „Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és 

vigadjunk rajta.” 
Vagyis: Ez a végtelen, mindenható Isten műve. Itt minden emberit meghaladó 

hatalomról, erőről, Isten hatalmáról és erejéről van szó. Itt hiábavaló minden em-
beri okoskodás, ezt a titkot az ember felfogni, megtapasztalni úgyis képtelen. Itt 
nem a hogyan és a miként a lényeges, hanem Isten nagysága és hatalma. Az, hogy 
van Valaki, Jézus Krisztus, Aki a földi elmúlásnál, a test halálánál is erősebb, Aki 
ott is tud győzni, ahol az ember mindig elbukik.

Milyen vajon a húsvéti hitem?
Innen kezdődi az Én személyes hozzáállásom: tudok-e hinni Jézus Krisztus-

ban, mint Élő Személyben, Aki nemcsak biztat, hogy „aki bennem hisz, nem hal 
meg örökre, hanem aki fogadta is már abban a másik világban elhunyt szerettei-
met, barátaimat, s aki én rám is vár majd, ha eljön számomra is az a bizonytalanul 
biztos óra? Próbálom-e kételyeimet legyőzni, hitemnek ezzel kapcsolatos igazsá-
gait jobban megismerni, próbálok-e a Feltámadt Jézusnak öntudatosabb, világo-
sabb meggyőződéssel bíró híve lenni?

Kérjük tehát: Jézus Krisztus húsvéti fényed ragyogja be ma lelkünk sötét zugait 
is, oszlasd el az ott lappangó homályt és sötétséget. Semmisítsd meg az esetleges 
gyötrő kételyeket, s erősítsd meg hitünket. Add, hogy a húsvétünneplés szellemi 
fénye segítsen megvilágítani küzdelmeinket,. hétköznapi életünk sok homályát és 
szomorúságát.

Húsvét ünnepén a másik gondolatot a szentleckéből vehetjük, ahol szent Pál 
így figyelmeztet: „A húsvéti lakomát ne a régi kovásszal üljétek, bűnben és go-
noszsággal, hanem megújultan ünnepeljetek: egyeneslelküségben és igazságban.”

Tegyük fel őszinte önmagunk számára a következő kérdéseket: vajon jutott-e 
időm, kiterjedt-e figyelmem az ünnep külsőségeire való készülés mellett a lelki 
megújulásra, a belső megtisztulásra? Vajon megpróbálok-e legalább törekedni 
a lényegre? Engedem-e, hogy Krisztus már most feltámasszon a lelki halálból, fá-
sult közömbösségemből? Akarok-e, tudok-e új életet kezdeni? Mi lesz lelki életem-
ben, vallásos életemben az az új, amire az idei húsvétünneplés buzdított, indított?

Semmiképp sem elég ma és holnap boldogan allelujázva tanúságot tenni 
a Krisztusba vetett hitünkről - ez a tanúságtétel legyen állandó és meggyőző oda-
kint az életben mindennap.

Semmiképp sem elég csak e szép napokon emlékezni a Feltámadt, a Győzedel-
mes, az Élő Krisztusra, hanem ünnepelnünk kell a húsvétot egész évben, minden 
vasárnap, hiszen a szentmisében így imádkozunk: „Halálodat hirdetjük Urunk, és 
hittel valljuk föltámadásodat amíg el nem jössz.”

Urunk Jézus, hittel imádunk feltámadásod nagy ünnepén, és arra kérünk, sok 
kegyelmet adj nekünk.

Add meg a hit kegyelmét a hitetleneknek, akiknek még húsvétjuk sincs, akik 
nem hisznek Benned, akik meg vannak ugyan keresztelve, de még ilyenkor sem 
ünnepelnek.

Add meg a határozottabb meggyőződés kegyelmét azoknak, akik talán csak 
ilyenkor ünnepelnek, s aztán elfelejtenek, semmibe vesznek Téged. Bátorítsd őket, 
hogy higgyék szavaidat: „akik Benned hisznek nem szégyenülnek meg soha.”

És add meg a nagyobb buzgóság, a lángolóbb lelkesedés kegyelmét mindany-
nyiunknak, hogy ne csak a templomban ünnepeljünk, hanem a húsvét fényét, örö-
mét vigyük ki a szürke hétköznapokba is, teljék meg itt csordultig a lelkünk, hogy 
lelkesedést, reményt másoknak is tudjunk adni.

 Segítsen ebben Mindannyiunkat a Feltámadt Jézus Krisztus!

ft. Elekes Szabolcs, uzoni plébános

„Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti sírni 
és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkod-
tok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az 
asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de 
amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé 
a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született 
a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de is-
mét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, 
és örömötöket senki sem veheti el tőletek.” (János 
16, 20-22)

Jézus elfogatása és halála előtt búcsúbeszédei- 
ben mondja el tanítványainak mindazt, ami tör-
ténni fog. Meghitt beszélgetések ezek, amelyekben 
a tanítványok kérdezhetnek, nincsenek tabuk, Jé-
zus nyíltan beszél mindarról, ami következik. Ami 
a legszebb ebben az őszinteségben, hogy ő a fájdal-
mat, a nehézséget sem hallgatja el az övéi elől. Nem 
szépíti a helyzetet: szenvedni fogtok, sírtok és jaj-
gattok. Nem próbálja átugrani a kényes kérdéseket, 

és úgy tenni, mintha sétagalopp lenne a tanítvá-
nyok előtt álló út. Egyrészt tudja, milyen nehézsé-
gek várják őket, tisztában van vele, mit fog jelenteni 
számukra az ő halála, másrészt pedig ezt eléjük is 
tárja. Minden ellenére örömöt ígér a tanítványai-
nak, ez az öröm pedig a fájdalomból születik. Mi-
ért más ez az öröm, mint amit az ember magának 
szerez, vagy amit először gondolunk az örömről? 
Jézus öröme nem pillanatnyi, és nem annak az ér-
zéséből táplálkozik, hogy éppen minden rendben 
van. Ehhez az örömhöz a fájdalmon, a vesztesé-
gen keresztül vezet az út, éppen ezért válik olyan 
értékessé. Jézus nem néhány boldog pillanatot 
ígér nekünk, nem azt mondja, amivel emberként 
szoktuk biztatni egymás: „minden rendben lesz”, 
hanem olyan örömöt ígér, amit senki sem vehet el 
tőlünk, semmilyen külső körülmény nem foszthat 
meg tőle. A húsvét öröme is tele van kérdésekkel, 
csodálkozással, még hitetlenséggel is: tényleg meg-

történhet? Tényleg igaz? Feltámadt? Nem azonnali 
megkönnyebbülést jelent az üres sír, hanem hozza 
magával a kérdéseket, de a feltámadott Krisztussal 
való találkozás az, ami véglegesen eloszlatja a ta-
nítványok kételkedését. Tényleg lehetséges, hiszen 
ott áll előttük, átszegzett kezét nyújtja feléjük. Jézus 
feltámadásával a megváltás örömét hozta el ne-
künk, annak a tudatát, hogy nem vagyunk egyedül, 
hogy nem a bűneink kell meghatározzák az életün-
ket, hanem szabadon dönthetünk, választhatjuk 
a jót. Ennek a folyamatos örömét kell felismernünk, 
és élnünk vele. Kívánom, hogy tudjuk meglátni 
és magunkénak tudni ezt az örömet, ugyanakkor 
tudjuk elfogadni azt a fájdalmat is, ami ehhez el-
vezet, merjük feltenni a kényelmetlen kérdése-
ket és keresni rájuk a választ Jézus Krisztus által. 
Áldott húsvétot!

Gál Adél, lisznyói református lelkipásztor
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Sepsiszentgyörgy központjában, a város büszke-
ségének számító parkjában, hatalmas geszetenye-
fák védelmében állt a szemerjai csatát megörökítő  
1849-es emlékmű. Ott állt 1874 óta őrizve két orosz-
lán által szemben a Vármegyeházzal, azzal a törté-
nelmi emlékhellyel, ahol Gábor Áron, a székely el-
lenállási harc egyik felejthetetlen hőse megígérte az 
ágyúkat a székely honvédeknek. Az emlékoszlopot 
Gerenday Gábor tervezte, az avató beszédet Nagy 
Sándor szárnysegéd és Göde Károly református pap, 
Gábor Áron hajdani bajtársai mondták

A Trianon utáni bosszú, pusztítás a szobrokat, 
emlékműveket se kímélte, Erdély-szerte folyt a bar-
bár pusztítás. A szentgyörgyiek emlékművűket 
a Székely Múzeumba menekítették, majd 1940 őszén 
visszaállították az eredeti helyére. 

Ám nem sokáig állhatott ott!
1944 őszén a szovjet hadsereg nyomában Maniu- 

gárdisták törtek be Erdélybe, a szentgyörgyi emlék-
mű se kerülte el a sorsát, az oroszlánokat összetör-
ték. Később, egy viszonylag csendesebb időszakban 
sikerült a helyreállítás (1974-ben), ma is ott áll, ahova 
1874-ben állították. Az oroszlános emlékmű becses 
kincse a városnak, egyike az Erdélyben 1849 után 
felállított honvéd emlékműveknek.

Barót és Köpec határánál 1848. december 9-én 
zajlott a háromszéki ellenállás leghíresebb csatája 
a Véczer dombon, amikor Gál Sándor huszárjai a Gá-
bor Áron ágyúival megtámogatva a Rika-hegyen 

túlra űzték Heydte nagy túlerőben levő csapatait. 
Ennek emlékére a helyiek 1901-ben honvédekre em-
lékező obeliszket emeltek, melyet az 1916-os román 
betörés idején a román katonák leromboltak, a rajta 
levő feliratot levakarták. 1934-ben az obeliszk ma-
radványát a háromszéki román prefektus parancsá-
ra ökrökkel lehúzatták. Az emlékmű több évtizedre 
eltűnt a két út találkozásától. 1968 után, mintegy öt 
évig tartó enyhülés idején, a diktatúra felerősödése 
előtt a megyében több helyen emlékműveket, szob-
rokat, emléktáblákat avattak.

Kézdimárkosfalván Barabás Miklós, a reform- 
kor nagy portréfestőjének szobrát, Kovásznán 
és Csomakőrösön Kőrösi Csoma Sándor szobrát 
(Jecza Péter és Orbán Áron alkotását), Dálnokon, 
a parasztvezér szülőfalujában Dózsa György szob-
rát, Miholcsa József alkotását állították fel. Vég-
re Felsőcsernátonban Bod Péter, tudós teológus, 
Alsócsernátonban Végh Antal negyvennyolcas 
ágyúöntő kapott szobrot. Zabolán Mikó Imre, erdé-
lyi polihisztor emlékét őrzi Petrovics István szob-
ra, Nagyajtán Kriza János, az első népdalgyűjtő író 
emlékére állították Jecza Péter alkotását. Eresztevé-
nyen Gábor Áron mellszobra áll a Benke kúria ud-
varában, Vetró András munkája. Zágonban Mikes 
Kelemen mellszobra, Kézdiszentléleken 2009-ben 
állították fel Szent István szobrát, Zawaczki Wal-
ter Levente alkotását. Sepsiszentgyörgyön 2004-
ben II. Rákóczi Ferenc portrészobrát, Varga Mihály 

alkotását, csodálhatták meg a büszke szentgyör-
gyiek, valamint Mikó Imre egészalakos szobrát, 
akinek nevét a helyi gimnázium viseli. Sepsiszent-
királyon áll Szent István szobra, a marosvásárhe-
lyi Dienes Attila munkája, Bölön, a háromszékiek 
unitárius fellegvára Erzsébet királynénak állított  
2005-ben szobrot, Sebestyén Benedek alkotását. 
Torján Miholcsa József újraalkotott Árpád-szobrát 
állították fel 2003-ban. (Miholcsa József Sárpatakon 
élő szobrászművész a faluja főterére tervezett feje-
delmek portrésorozatában már elkészítette János 
Zsigmond, az első erdélyi fejedelem, és II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem arcmását.)

A Barót határában lerombolt obeliszket 1973 ta-
vaszán az erdővidékiek és az egész megye kitartó 
buzgalmának köszönhetően sikerült visszaállíta-
ni. Ebben a munkában oroszlánrésze volt Sylvester 
Lajos sepsiszentgyörgyi újságíró, színházigazgató 
meggyőző érvelésének, az ügy iránti elkötelezett-
ségének, aki a szembenállást is nemegyszer vállalta 
a megye párturaival szemben. Ugyancsak kitartó 
munka és leleményesség segített abban, hogy végre 
Gábor Áron is szobrot kaphasson szülővárosában, 
Berecken. Pedig ez a terv a szoborállításról már az 
1890-ben megalakult berecki szoborbizottság jóvol-
tából megszületett, a pénzt is elkezdték gyűjteni a ki-
vitelezésre, ám az első világháború elsodorta a  meg-
valósítást.

(folytatás a 9. oldalon)

SZOBORÁLLÍTÓ HÁROMSZÉK

Régi farsangok
Bálok Uzonban

A táncmulatságok a faluközösség életében fórumként működtek. A fiatalság 
az idősebbektől a táncok elsajátításával egy időben tanulta meg a falu íratlan tör-
vényeit, és ezáltal könnyen be tudott illeszkedni a közösségbe. A gyermekek tán-
ca hozzájárult a nemek közötti természetes viszonyulás kialakulásához, később 
a fonók a fiatalságnak módot adtak a kölcsönös megismerésre, megkönnyítve 
a párválasztást.

Táncos rendezvényeket főleg a téli időszakban tartottak, amikor a nehéz föld-
művesmunka szünetelt, és több idő jutott ünneplésre, szórakozásra. Karácsony-
tól kezdődően, majd a vízkereszttel beálló farsangon gyakoriak voltak a szabad 
táncmulatságok és az ünnepi bálok; később húsvét, pünkösd és május elseje 
adott alkalmat ilyen összejövetelekre, ősszel pedig a betakarítás után következ-
tek a szüreti, a regutabálok és egyebek.

„Itt a farsang, áll a bál, táncot jár a fakanál” – énekelték őseink a farsangnyitó 
bálokon, a téli hónapok kiemelkedő eseményein, amikor összegyűlt a nép az 
általa épített kultúrházakba. Az uzoni bálok általában színdarabbal kezdődtek, 
ezeket a Református Dalárda, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Iparosok Testü-
lete, az Uzoni Gazdakör vagy más egyesület (sport, diák, regruta stb) szervezte. 
Ezeket a bálokat – amelyekről szüleim, jó ismerőseim és ma 90 éven felüli, hajda-
ni ifjak annyi szépet meséltek – valóságos kisvárosi szinten szervezték meg, csak 
azok vehettek részt, akik meghívót kaptak. Nagyon nagy jelentősége volt a zene-
karnak is, hiszen ettől függött a bálok színvonala, milyensége. Szerencsés hely-
zetben volt szülőfalum ilyen téren is, mert a jó muzsikát szerető elődjeinknek 
két cigányzenekar is húzta a talpalávalót. A menő a Koszti Józsefé volt, akinek 
emlékét sokan őrzik még. Dobollói román létére megbecsült uzoni polgár lett, 
kocsmát tartott a központban, saját házában, és 5-6 tagú zenekara volt. Ő maga 
volt a prímás, Koszti Jenő a klarinétos (népiesen klánétos), Kicsi Koszti a másod-
hegedűs, Darócz Jenő a cimbalmos, a nagybőgőn pedig Karácsony Károly és Me-
zei György játszott felváltva. Koszti József szépen gyarapodott, hamarosan kug-
lipályát épített telkére, és kedvelt vasárnapi szórakozássá tette a helybeli urak és 
gazdák körében. Nagyon ravasz játék ez, és jól jövedelmező, mert a részt vevő 
fiatalok izzadnak, és a folyadékvesztést pótolni kell sörrel, borral...a sok italozás, 
éjszakázás a tulajdonosnak is megártott, de az emlékén nem fogott, Uzonban 
ma is szívesen emlegetik az úri cigányt, aki megállta a helyét a székelyek között.

A Székely Nemzet újság 1883.január 25 -ei számában találtam egy 130 éves 
tudósítást a pár nappal előbb megtartott uzoni bálról, ebből szemelgetek:

„Folyó évi január 20 –án szép számú és intelligens közönség részvétele mellett 
nagyon sikerült tánczestélyünk volt s így  mondanom sem kell, hogy nagyszerű-
en mulattunk. Nem hiányzott a jó kedv sem a tánczoló hölgyek, sem a mulatni 
szerető ’arany’ fiatalság részéről. Csak amúgy apróztuk a csárdást, mégpedig 
a régi magyarosan, néhányan pengő sarkantyúval.

A hölgykoszorú kiváló alakjai: Pünkösti Anna és Róza, Bernáld Amália és 
Jánó Örzsi kisasszonyok voltak, kik egyszerű csinosságuk, kedélyes társalgá-
suk, kitűnő tánczuk és lankadatlan víg kedélyük által semmi kivánni valót nem 
hagytak fenn, annyira, hogy távollétük tánczestélyünk ilyen kedélyes lefolyásást 
bizonyára kozkáztatta volna.

Ez volt a tánczestély egyik része. Ami anyagi oldalát illeti, az a következő: be-
vétel összesen 100 frt 30 kr, az összes kiadás 51 frt 90 kr, marad az új községház 
nagy termének diszitésére tiszta jövedelem 48 frt 40kr.”

A tudósítás ezek után név szerint felsorolja azokat, akik a belépőn „felülfi-
zettek”, a 37 név mellett az összeget is feltüntetve és alázatosan megköszönve.  
A Ph – p betűjellel aláírt beszámoló a farsanghoz illő tréfával zárul:

„Ez  az anyagi rész. De hogy ilyen szépen sikerült, nagy részben magunknak 
köszönhetjük; ezt ugyan nem kellene mondanom. Hogy hozzánk tartozó szom-
szédaink nem pártfogoltak most úgy, mint máskor, annak oka bizonyára a múlt 
évi sok egér meg a tavaszi Nemere szél fúvása. No lám, még az egerek is gyako-
rolnak befolyást a – bálok sikerére!”

Ambrus Anna ny. tanárnő

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk mindenkinek!



6 Uzoni Hírlap 2022. április

Az elmúlt két évre, sajnos a világjárvány rátette a bélyegét, ami eleinte hihe-
tetlennek tűnt a számunkra, egy idő után azonban már valósággá vált, a kezdeti 
lebénulást felváltotta az alkalmazkodás időszaka, el kellett fogadjuk a szabályo-
kat, törvényeket és annak megfelelően kellett dolgozzunk a hivatalon belül is. Et-
től függetlenül próbáltuk olyan módon végezni a munkánkat, az ügyfélfogadást, 
hogy senki ne szenvedjen hátrányt ezáltal. Tettük és ezután is tesszük a dolgun-
kat kollégáimmal és az önkormányzati képviselőkkel együtt, akiknek ezúton is 
meg szeretném köszönni a lelkiismeretes és odaadó munkát, amely által mindig 
azon dolgozunk, hogy a közösségünket fejlesszük és a polgárok javát szolgáljuk. 

A közterületek takarítása

A Helyi Rendőrség alkalmazottai ugyancsak fontos szerepet játszanak a közös-
ségben, a községen belüli rend fenntartásában, a szociális támogatásban részesü-
lő, valamint a különböző büntetéseket fizikailag ledolgozó személyek foglalkoz-
tatásában. Odaállással és jól megszervezett munkával sokat lehet tenni, tanúsítják 
ezt a kitakarított közterek, parkok, utak menti árkok, járdák, amelyeket a tavaszi 
nagytakarítás által már egyes helyeken sikerült elvégezni. A munkát folytatjuk, 
és folyamatosan azon dolgozunk, hogy a településeink tiszták és barátságos han-
gulatúak legyenek. Itt szeretném felhívni a lakósság figyelmét arra, hogy vigyáz-
zunk a közvetlen környezetünk tisztaságára, tartsuk rendben a bejárataink előtti 
sáncokat, járdákat, tereket és használjuk ezeket a rendeltetésük szerint. Sajnos 
még mindig kapunk olyan bejelentéseket, hogy nem megfelelő helyekre, holt ár-
kok partjára vagy folyóvízbe szemetet hordanak ismeretlen személyek. Kérem le-
gyünk figyelmesek és ne engedjük a környezetünket beszennyezni, hisz ez a hely 
a mi otthonunk, nekünk kell kitakarítani és rendbe tartani azt.

Az utóbbi időben szinte naponta bevetésre kellett induljanak az uzoni ön-
kéntes tűzoltók, a különböző helyeken fellobbanó tarlótüzek miatt szükség volt 
a szakszerű beavatkozásra. A megyei hatóságok, valamint a helyi tanács és tűz-
oltóság nevében is kérjük a lakosságot, hogy vigyázzanak a tarlóégetéssel, hiszen 
az nagyon veszélyes is lehet, a tűz gyorsan terjed, javakat és emberi életeket is 
veszélybe sodorhat. A lakosság mindig számíthat az önkéntes tűzoltók szolgála-
tára, de legyünk óvatosak és vigyázzunk arra, hogy minél kevesebb alkalomkor 
legyen szükség hasonló bevetésre.

Minden új év egy új kezdetet jelent, a 2022-es év több szempontból is válto-
zást hozott számunkra. Világviszonylatban, bizonyos szinten véget ért egy pan-
démiás időszak, amely annyi kellemetlenséget, betegséget és áldozatot szedett 
a nagyvilágban, ellenben elkezdődött egy háborús folyamat, amely sajnos mind-
annyiunk életét befolyásolja. Remélem, hogy mielőbb vége lesz ennek a borza-
lomnak, hisz a huszonegyedik században ez elfogadhatatlan. Ugyanakkor remé-
lem, hogy ez az év községünkben a megvalósítások éve lesz, több elnyert projek-
tünk kivitelezése folyamatban van, néhányat ebben az évben be kell fejezzünk. 
Jó érzés azt látni, hogy a község minden egyes településén valamilyen munkálat 
folyik, utak, utcák kapnak új aszfaltburkolatot, sáncok, járdák, esőelvezető árkok 
létesülnek, középületek újulnak meg. 

Tisztelt Uzon Községi lakosok!

Kívánom, hogy a kezdődő tavasz, hozzon mindannyiunk életében megúju-
lást és békét az egész világban!

A húsvéti ünnepek alkalmából pedig kívánok minden polgárnak kellemes és 
csendes ünneplést a családjaik és szeretteik körében, egészségben, egyetértésben 
és szeretetben! 

Bordás Enikő
Uzon Község Polgármestere

napközi otthon felé, az uzoni esővíz elvezető sáncrendszer kiépítését a DN11 
nemzeti út mentén, de tudom, hogy mindezekhez nem elég egy költségvetési év, 
még csak az első lépésre, a megvalósíthatósági tervek elkészítésére sem. Éppen 
ezért, az idei évben, a hivatal egyik munkatársa közreműködésével, elkészítettük 
Uzon Község Stratégiáját a 2021-2027 periódusra, amely magába foglalja minda-
zon irányzatokat és terveket, amelyek az elkövetkezendő periódusban aktuálisak 
és szükségesek lehetnek az Uzon Község fejlődése szempontjából. Az elkészült 
stratégia jelen pillanatban közmeghallgatásra van meghirdetve, ebben az idő-
szakban a lakosok kifejezhetik az esetleges észrevételeiket ezzel kapcsolatban. 

Ebben az évben is pénzalapot különítettünk el a költségvetésben a község 
területén működő nonprofit egyesületek, alapítványok, valamint a történelmi 
egyházaink számára, különböző projektek társfinanszírozására, vissza nem térí-
tendő támogatás formájában, amely pályázatokat az arra kinevezett bizottság az 
előre meghatározott kritériumok alapján bírál majd el az érvényben lévő törvé-
nyes előírások figyelembevételével. Az uzoni és szentiváni ifjúsági egyesületek, 
az IMUK és a SZIA névjegye alatt, különböző programokkal készülnek az idei 
fesztivál szezonra a fiatalok és a község lakóinak a szórakoztatására. Dicséretes 
a munkásságuk, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat pedig eddig is, 
és ezután is támogatja minden olyan kezdeményezésüket, amelyek által szeb-
bé teszik a közösségi életet, a helyi hagyományok és szokások megtartását és 
továbbadását szolgálják. Újra megrendezésre kerül majd az Uzon Községi Napok 
rendezvény, amelyet két év kihagyás után gondolom a község lakossága is türel-
metlenül vár. Június hónapra tervezzük a községi napok megszervezését, amely-
re szeretettel várjuk a településeink apraját-nagyját, hogy aktívan vegyenek részt 
a különböző sport és kulturális eseményeken, koncerteken.

A tavalyi 2020-as év egyik nagy megvalósítása az uzoni Pünkösti kúria teljes-
körű felújításának a befejezése volt. Ezen beruházásunkat európai uniós forrás-
ból finanszíroztuk, amelyre már 2017-ben aláírtuk a finanszírozási szerződést, 
az utolsó elszámolásunkat pedig 2022 februárjában tettük le a gyulafehérvári 
kifizetési ügynökség felé és még a mai napig nincsen teljesen lezárva. Íme, a bi-
zonyíték arra, hogy mennyire hosszas lehet egy pályázási-beruházási folya-
mat. A pályázati részen kívül, a kerítés újjáépítése, valamint a területrendezés  

munkálatainak a nagy részét, a költségek csökkentése miatt, a polgármesteri hi-
vatal munkatársainak a közreműködésével, saját erőből készítettünk el. Így si-
került kialakítanunk egy kis parkot, amelyet lámpatestekkel, padokkal, szemét- 
tartókkal fogunk ellátni, különböző cserjékkel és virágokkal fogunk díszíteni, 
valamint egy olyan közösségi teret, ahol a községünk fiatalabb és idősebb ge-
nerációja is hasznosan töltheti el a közös tevékenységekre szánt délutánjait. Itt 
szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a munkatársaimnak az oda-
adó, lelkiismeretes munkájukat, a hozzáállásukat és a segítségüket a munkálatok 
folyamán. Miután sikerül teljesen befejezni a kúria környezetének is a teljes körű 
felújítását, szeretnénk méltóan megrendezni az épület avatását és ünnepélyes 
kereteken belül átadni használatra azon egyesületeknek, amelyek már ezelőtt is 
használták ezen épületet, éspedig az uzoni Atlantisz Fúvós zenekarnak, az IMUK 
ifjúsági egyesületnek, valamint az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület számára. 
Ezen szervezetek, a helyi tanács döntése értelmében, díjmentesen fogják hasz-
nálni a felújított és újonnan bebútorozott, valamint modern technikával és beren-
dezésekkel felszerelt termeket, cserébe csak annyit várunk el tőlük, hogy hasz-
nálják ezeket a javakat a rendeltetésüknek megfelelően és szervezzenek olyan 
programokat, rendezvényeket, amelyek az egész közösségünk javát szolgálják, 
a helyi hagyományoknak és kultúránknak megfelelnek. 

A Pünkösti kúria felújítás után

(folytatás a 3. oldalról)

2022 – A MEGVALÓSÍTÁSOK ÉVE UZON KÖZSÉGBEN
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,,Van egy szép, régi történet egy rabbiról, akitől megkérdezte egyik tanít-
ványa: Azelőtt éltek olyan emberek, akik színről színre látták Istent; miért 
nincsenek ma is ilyenek? Mire a rabbi így válaszolt: azért fiam, mert ma 
senki nem tud olyan mélyre hajolni mint akkor és nem tud olyan magasra 
tekinteni, mint azelőtt.”

A húsvéti ünnepkör mindannyiunk életében egy vírushelyzettől meg-
próbáltatott  új, megváltott irányt és életformát mutat fel. Az olvasott 
történet, üzenetén keresztül túlmutat a szavak mögé, egy olyan világba 
vezet, ahol az alázat és hit egyazon Jákob-létrán teremt kapcsolatot a földi és 
az égi világgal. Húsvét közeledtével, a legnagyobb áldozat tükrén keresztül, 
melyet Jézus által nyerhettünk, érdemes elgondolkodnunk pedagógusnak, 
szülőnek, tanulónak, falusfeleleinknek, hogy munkánk, mindennapi te-
vékenységeink által, hogyan tudunk úgy alkotni, munkálkodni, hogy általa 
egymás javára lehessünk, építve iskolai, családi közösségünket. A magasra 
tekintésnek  feltétele az alázat és hála is, nem felejthetjük el, hogy hálával 
tartozunk az épített javakért, de hálával tartozunk  a gyermekekért, akik 
ránk bizattak. A megújult egyházi iskolai épület, új lehetőség az alkotásra, 
munkára. Egy új iskola, bölcsőde, vagy óvoda egy új reménység is a közösség 
részére, hiszen folytatódhat, kiteljesedhet az oktató, nevelő tevékenység, 
egy egész közösség lelki, szellemi építkezése. A márciusi épületavató ün-
nepség meghívottjainak üzenete nyilvánvaló: ahol építkeznek, ott hisznek 
a jövőben. Ezt a hitet tárta fel az iskolások március 15.-ei kiállítása is, ahol az  
1848-as események történései szólaltak meg írásokban, rajzokban, kézi-
munkákban. A Beke György emlékkiállítás, falunk neves írójának tevékeny- 
ségéről, alkotásairól, írásairól állított emléket. 

A kicsik és nagyok népi táncos üzenete nyilvánvaló volt mindenki 
számára: nyitva van az aranykapu, csak be kell bújni alatta, hittel, alázattal 
szeretettel felvértezve. 

Az iskola tevékenysége nyitott kapukat feltételezett és feltételez más 
kultúrák számára is. Ezért indítottuk el 2019-ben két Erasmus pályázatunkat, 
mely azon fejezethez érkezett, mikor mi láthatjuk vendégül Spanyolország 
két iskolájából Lucenából és Toledoból, a németországi Vechta, a törökorszá-

gi Adana és Isztanbul, valamint az anyaországi jászberényi Bercsényi Miklós 
Általános Iskola diákjait, pedagógusait, vezetőségét, közel hetven személyt. 
Ezt megelőzően, áprilisban Toledoba utaznak pedagógusaink és diákjaink, 
májusban pedig Lucenába, Adanába látogat el 11 tanuló, júniusban, július-
ban pedig Isztanbul és vechtai iskolák tanulóival, kultúrájával ismerkedhet-
nek tanulóink, pedagógusaink.

Egy új tavasz, új reménység is az iskola életében, bízunk benne, hogy 
az új feladatok hittel és reménységgel végzett tevékenységei által, tudunk 
elég mélyre hajolni, hogy átbújhassunk az Aranykapun és továbbra is 
feltekinthessünk új tervekkel, reménységgel az Ég felé. 

Az uzoni Tatrangi Sándor Iskola vezetősége és munkaközössége, 
Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván a szülők, tanulók és az egész közösség 

számára!
Szabó Margit intézményvezető

Idén korlátozások nélkül emlékezhettünk március 15-én Uzon község több 
településén is az 1848-49 –es forradalom és szabadságharc hőseire. A felszóla-
lók emlékeztettek a szabadság érdekében akár életüket áldozó elődeinkre, de 
a szomszédban dúló háború sem maradt figyelmen kívül.

Az elmúlt két év korlátozásai döbbentettek rá arra, hogy milyen fontos a sza-
badságunk.

Az ünnepi megemlékezés Lisznyóban kezdődött a református templomban, 
ahol igét hirdetett Gál Adél lelkipásztor. 

Azután Bordás Enikő polgármester asszony ünnepi beszédet mondott, ki-
emelve az összetartozás erejében a márciusi ifjak bátorságát valamint a mai 
ember kötelezettségeit: hagyományaink, iskoláink megörzését és az itthonma-
radást. Bátorságra és bölcsességre búzdított, amely kitartást biztosít és átsegít 
a jelenlegi nehéz időken, hisz kötelességünk továbbadni hagyományainkat és 
értékeinket gyerekeinknek és unokáinknak. A templom melletti emlékparkban, 

a koszorúk elhelyezése után a helyi nőszövetség jóvoltából süteménnyel és forró 
teával kínálták az emlékezőket.

Szentivánlaborfalván ökumenikus megemlékezést tartottak az unitárius 
templomban, ahol Buzogány Csoma István unitárius lelkész igehírdetése után 
Bordás Enikő polgármester asszony emlékezett a forradalom tavaszi bátraira, 
majd Bartos Károly református lelkipásztor ünnepi szavai után a Szentiváni 
Ifjak Alakulata -Szi@, a helyi iskolások és a Székely István Dalkör műsora zárták 
a templomi ünneplést. A templomkertben ft. Nagy László Eörs plébános  szólt 
a megemlékezőkhöz. A helyiek finom házi kaláccsal és forró teával kényeztették 
a jelenlevőket.

A megemlékezés sorozat Uzonban, a református templomban folytatódott, 
Ungvári Barna András református lelkipásztor és ft. Elekes Szabolcs plébános 
igehírdetése után a község polgármestere Bordás Enikő szólt az egybegyűltek-
hez. A koszorúk elhelyezésével és az ezt követő szeretet vendésséggel zárult az 
idei ünnepi megemlékezés.

LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG, EGYETÉRTÉS!
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ÚJRA ITT A TAVASZ
Rég, hogy elmentek a gólyák és a fecskék, ők már azóta megtettek (oda vissza) több, mint  

öt-hat ezer kilométer távolságot fenn a levegőben, száraz föld és víz fölött. Mi is már hat hónapja 
telelünk és várjuk újra az igazi kikeletet, mert hiszen a tavasz egy új esztendő, egy új remény, 
a természet gyönyörűsége. A gólyák már visszajöttek és elhozták a tavaszt.

A tél sajnos nem volt tökéletes színezetű az idén, mert novembertől márciusig nagyon kevés 
csapadék, főleg hó nem nagyon hullott. Sok volt a szeles, gyengén esőzéses nap, de annál több 
volt a hideg éjszaka. Az őszi vetések (búza és repce) nagyon megszenvedtek, tehát a gazdáknak 
most nagyon oda kell figyelniük az egész évi gazdasági munkálatokra.

A régi megfigyelések szerint: Rossz tél-rossz nyár.
A tél folyamán Szentivánlaborfalván mégis sok szép és hagyományos esemény történt. Az 

adventi időben az egyházak, de a fiatal SZI@ szervezet is nagy mértékben tevékenykedtek. Az ad-
venti gyertyagyújtástól a mikulásjárásig, az ajándékozás, mind-mind jól sikerültek. A karácsonyi 
ünnepek, az új évi köszöntések, a házszentelések, a kulturális események, a farsangi színelőadás, 
a maszkás játékok felvonultatása a faluban és más ünneplések mind-mind a mi népünk, a székely 
magyar nemzet fiainak az ősi szokásait, hitét és ragaszkodását jelenítették meg. 

Március 15-ét a magyar forradalom és szabadságharc 174. díszes, méltó megünneplését a ha-
gyományos ökomenikus imahét előzte meg. Aztán beugrottak Sándor-József-Benedekék is, akik, 
ha nem is szekérrel, de zsákban hoztak meleget. 

Közeleg a húsvéti nagyböjt és Jézus feltámadásának ünnepe, amely reméljük a természet 
igazi feltámadását is fogja hozni. Az emberek reménységgel fognak neki a 2022-es esztendő 
megéléséhez. 

Sajnálatos, hogy a szomszédban keserves háború dúl, az ott élő népek sajnos nem ilyen tavaszt 
élnek, mint mi. Ez a háború elkerülhető lett volna, ha a népeknek, nemzeteknek, nemzetiségiek-
nek megadatott volna ott az a jog (minden szempontból), ami megilletné őket. Mi székely-magya-
rok is sajnos ezen a hajón utazunk. 

N. Kányádi Mihály

Simon mágus és a feltámadás

Nagy a zűrzavar a világban, az emberiség kollektiv tuda-
tát többezer éve zülleszti az Antikrisztus szellemisége. Ne-
künk embereknek nehéz volt felismerni, hogy minden meg-
tapasztalásunk; fájdalom, betegség, éhinség, háborúk, (de 
a pozitív átélések is) mentális és lelkiállapotunk kivetülése 
(manifesztálása) a fizikai, anyagi világban. Életminőségünk 
okait külső tényezők befolyására hárítottuk, a politikát, az 
általunk választott vezetőket, a véletlent, az országot, a dikta-
túrát, a demokráciát, esetleg a piramisrendszerre épülő HA-
MIS PRÓFÉTÁT, a hitelüket vesztett egyházakat hibáztattuk.

De napjaink krízisei miatt, mintha tudatosodna az embe-
riség, ébred a lelkiismeret. A a bolygónkon zajló háborúk kel-
tette félelem, a vírusoktól, betegségtől való rettegés, a pénz, 
a bankok, a gazdasági rendszerek kibontakozó csődje, ve-
szélybe kényszerít és ez gondolkodásra, elemzésre késztet.

A bizonytalan jövőkép átmenetileg stresszessé zülleszti 
az átlagembert, aki tudatlanul, szinte észrevétlen belesétált 
az anyag káprázatának csapdájába. Sajnos a valamikor még, 
gerincességéről, hitéről, tartásáról, büszkeségéről ismert szé-
kely népem is az Istentől kapott életerőt teremtője ellen for-
dította. Beengedtük Erdélybe is az „amerikai álmot”; a hata-
lomvágy, a pénzisten, a személyes siker, a versenyszellem, 
az uralkodás, a testi élvezetek démona lett az úr.

Elfogadtuk tőle (a biblia nagy paráznaként említi) a sza-
badgondolkodás megtévesztő jogát, az az ingyenpornót és 
megvezetésével elfordultunk a krisztusi intelmektöl, kényel-
mesebb eszmerendszereket választva a New Age (az Új Kor) 
kínálatából, a megtévesztő sátáni forrásokból, mint hajdan 
az első emberpár. Mentális fejlődésünk érdekében, csend-
re intettük lelkiismeretünk hangját, Krisztus és Teremtőnk 
szerető-féltő óvását már nem hallhatjuk, helyében Buddha, 
a jóga, az agykontroll, a thetahealing, a zen, a reiki, hamis 
vallásos gyülekezetek kínálatából táplálkozunk. Igen köny-
nyebb volt, fájdalommentesebb olyan utakon járni, amin 
nem kell szembesülni gyarlóságainkkal, hibáinkkal, vétke-
inkkel. Fájdalmas, de behívtuk lakásunkba, a családunkba, 
a nemzetünkbe, a szívűnkbe az írott média, a televízió (a fe-
nevad képe) által a megtévesztés szellemét, hellyel kínáltuk 
a Sátánt, szinte együtt étkezünk.

Az ezoterikusok által sokat bántalmazott Biblia elénk tár 
egy tanulságos történetet Simon mágusról, (aktuális jelzői:-
sámán,táltos,varázsló stb.) aki a Krisztus tanítványaként bi-
zonyságot tevő Fülöp evangelistától pénzért akarja megvá-
sárolnia gyógyítás képességét, a Szentlélek által ráruházott 
hatalmat. A mentális ismeretekre alapozó mágus számára 
nem volt érthető, hogy aki az élő Istennel, Jézus Krisztus 
által nincs kapcsolatban, nem férhet hozzá természetfeletti 
képességekhez. (Ap.Csel.8,9-24)

Megérett az idő, hogy bátorsággal szembenézzünk azzal 
a ténnyel, hogy világunk valóságát mi formáltuk, a hábo-
rúkat, az ellenségeskedést, a vírusokat, a szenvedést, hogy 
pénzért tanfolyamokon, vagy egyházi bulikon, mágiával és 
szertartásokkal nem lehet Istenhez közeledni. De van egy út, 
aminek a hitelességét bárki ellenőrizheti, nem kell ahhoz ta-
nító, guru, pap, vagy közbenjáró, sőt még a szentírást sem 
kell kívülről fújni. Csak megtört szív kell hozzá, gyermeki 
bizalom, magyarán belátni, hogy eddig hamis értékrend 
szerint építkeztünk, hogy ezidáig gyűjtött tudásunk, ismere-
tünk nem szolgálta az emberiség hasznát, csak hamis énün-
ket, egonkat, királyságunkat  erősítette, ami elválaszt a sze-
retet forrásától.

A puding próbája az evés... Ki mint vet, úgy arat... Gyü-
mőlcséről ismerjük meg a fát... Vagyis a világ eseményei az 
emberiség lelkiállapotának a tükre, a mostani hűen beszél ar-
ról, hogy mennyire eltávolodtunk az isteni rendtől, akarattól.

Szavaimért felelősséget vállalva buzdítok mindenkit: 
törd össze a bálványokat, a hamis isteneket, minden erős-
séget ami Isten igaz ismerete ellen emeltetett. Ne várd amíg 
nagyobb lesz a baj; szólítsd meg az urat a belső szobádban, 
a magányodban. Legalább annyit mondj neki: Jézus Krisz-
tus, ha igaz, hogy feltámadtál, hogy élsz, bizonyítsd be ne-
kem, szükségem van az igazságra! Tiszta a szívem, nem va-
gyok mágus.

Sánta Ferenc

A SZERETET LEGYŐZI A HALÁLT

,,Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.”

  (Reményik Sándor)

Az egyetlen eszköz, amellyel a gyilkos az 
embereken uralkodik, hogy halálfélelemben 
tartja és megfenyegeti a halállal.

Jézus a szeretet embere. Egész élete tanú-
ságtétel a szeretetről, erőszakos halála pedig 
tetőpontja a szeretettanúságának.

Jézust a vallási és politikai hatalom képvi-
selői nem bűncselekmény miatt ítélték halálra, 
hanem azért mert jót tett, a szeretetről tett ta-
núságot. A hatalom megkegyelmezett a bűnős-
nek, Jézust pedig elítélte és keresztre feszítette. 
Így viselkedik a hatalom. 

Isten új életet ajándékozott neki, olyan éle-
tet, amelyet senki nem tud megsemmisíteni, se 
a gyilkosok, se a halál. A kereszténység azzal 
a hittel kezdődik, hogy a megfeszített Jézus fel-
támadt. Világunk színpadán a rosszat érdeke-
sebbnek tartjuk mint a jót, sokszor  a gonoszt 
választjuk. Észre sem vesszük, hogy megszűn-
nek baráti kapcsolataink, felbomlanak a há-
zasságok, hogy közömbösek lettünk. Merjem 
önmagamtól megkérdezni: Rendeztem-e kap-
csolataimat Istennel, saját magammal, ember-
társaimmal? Tartottam-e önvizsgálatot? Ki va-
gyok? Milyen vagyok? Milyen hibáim vannak? 
Egyszóval: ember voltam-e minden körülmény 
között? 

Újjászületésre van szükségünk, ha hitelesen 
akarunk élni, Krisztus útján járni, lemondani 
saját magunkról, nem pedig a saját magunk 
dicsőségét keresni. A Jóisten arra szólít fel ben-
nünket, hogy újuljunk meg, nem arra, hogy 
kritizáljuk embertársainkat. Akkor szeretünk 
jól, ha nem magyarázkodunk, hanem elfoga-
dunk. Akik átkoznak, azokért áldást mondj. 
Akeresztény ember nem bosszúálló, élete isten- 
élmény. Nem közömbös Isten iránt. Isten szá-
mára fontosak vagyunk, szeret minket és szá-
mít ránk. Szenvedésünk okai legtöbbször saját 
bűneink, rossz visszonyulásunk az élethez. 

Isten látja a nyomorúságunkat és mindent el-
követ, hogy kiragadjon belőle, de ha nem mű-
ködünk együtt vele nem tudja megtenni, hiába 
önti ránk kegyelmét éjjel-nappal. Isten mindent 
eltűrt, elszenvedett, hogy minket megmentsen.

Világunkban folyik az ártatlan emberek 
értelmetlen megölése. Ez rávilágít az embe-
ri gyarlóságra és a torz gondolkodásmódra. 
Mindannyian megtérésre vagyunk hivatottak. 
Jézus időt ad, bízik abban, hogy képesek va-
gyunk gyümölcsöt teremni, még sok meddő év 
után is. Kész vagyok ezt elhinni magamról?

Úgy néz ki a világtörténelem megy a maga 
útján, mintha Krisztus nem is élt és támadt 
volna fel. Jézus mintha nem lenne jelen a tör-
ténelemben. Milyen eszközök mozgatják azóta 
is a világot? A pénz, a hatalom és az élvezet. 
Mindhárom idegen Jézustól.

A magyarság immár ezer éve a keresztény 
egyháznak a keblén tapasztalta meg az egyéni 
és a nemzeti feltámadás lehetőségét. Sokszor 
megnyílt előttünk a sír, hol nemzetünk elsüly-
lyedhetett volna, de Isten segítségével sikerült 
újéletre támadnunk. Sokszor borult népünk-
re, Erdélyre miként Krisztusra is nagypénteki 
idők sötétje. Kezdve a megcsonkítás fájdal-
mától egészen a kivándorlásig. De mindezek 
ellenére húsvét szent ünnepe azt hirdeti, hogy 
igenis lehetséges a feltámadás Csak Krisztussal 
lehet föltámadnunk! Vele együtt kell keresztre 
szegeznünk bűnös múltunkat.

Húsvét ünnepe felszólít bennünket, hogy 
Krisztus sírjába temessük el egyéni, családi és 
nemzeti bűneinket! Akkor lesz igazi húsvé-
tunk, boldog feltámadásunk.

,,Urunk Jézus Krisztus add, hogy téged el ne 
veszítsünk, adj elegendő fényt, hogy másoknak is 
fény lehessünk. Segíts, hogy legyünk igazán húsvéti 
emberek a történelem nagyszombatján.” (XVI. Be-
nedek pápa) 

Azt kívánom, hogy a Feltámadt Üdvözítő 
ragyogja be új fényével mindenki szívét, lelkét.

Pénzes Klára ny. tanítónő
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SZOBORÁLLÍTÓ HÁROMSZÉK 

(folytatás az 5. oldalról)
A remény újraéledt a második bécsi döntést követően, hiszen éppen itt,  

Bereck határában az Ojtozi-szoros előtt húzták meg a legkeletibb országhatárt 
Magyarország és Románia között. Ismét munkához láttak a szoborbizottságok, 
de a korábban Sepsiszentgyörgyre tervezett Gábor Áron szobra háború végezté-
vel már úgy látszott, végképp Budapesten rekedt. Igaz, egy Gábor Áron szobrot 
felavattak Nagyváradon, Nagyvarjasi Oláh Sándor művét, 1943-ban az ágyúön-
tő nevét viselő hadapródiskola előtt. Ezen az avatáson a kézdivásárhelyiek, be-
reckiek népes csoportja is részt vett Hankó Aladár vezetésével, a díszvendégek 
között ott voltak a hős ágyúöntő leszármazottai is. Az avatóbeszédet Dálnoki  
Veres Lajos háromszéki születésű vezérezredes mondta. A szülöttükre oly büsz-
ke bereckiek nem sejthették, hogy lesz oly idő, amikor egy lelkes, de annál tájé-
kozatlanabb roma jogvédő olyant talál mondani a Magyar Parlamentben a kétez-
res év közepén, melytől kinyílik a bicska a jó bereckiek zsebében. Nevezetesen, 
hogy legyen büszke a magyar cigány társadalom az őseire, a Gábor-cigányokra, 
akik közül a híres ágyúöntő származott, mert íme, ő sokra vitte, híres lett, ez az 
esély nekik is megadatik. Ezt is megérte az 1814-ben székely határőr családban 
született későbbi tüzértiszt, hogy az ő pályafutásával példálóznak, értelmesebb 
életre buzdítva egyes népcsoportot. Csak azt nem tette hozzá a lelkes jogvédő, 
hogy ez az ember 1849. július 2-án hősi halált halt a hazáért, melyet az életénél 
is többre tartott. Ellenségei annyira féltek tőle még holtában is, hogy ideiglenes 
nyughelyét kozák lovasok a földdel egyenlővé taposták, így gondolva elpusz-
títani emlékét. A háromszékiek nem feledték a Budapesten rekedt, az ostromot 
is átélt Gábor Áron szobrot, próbálták hazahozatni a háború után, ám a helyi 
pártvezetők mereven elzárkóztak az engedély kiadásától. Nagyváradon azon-
ban a múzeum udvarán a sok törmelék alatt ott aludta álmát a hadapródisko-
la hajdani szobra, ezt Sylvester Lajosnak köszönhetően sikerült hazahozatni, és 
1971. szeptember 8-án felavatni a sokat szenvedett szobrot Kézdivásárhely főte-
rén. Aztán megadatott az is a háromszékieknek, hogy a híres ágyúöntő emlékére 
szülővárosában is szobrot emelhettek, Berecken 1992 óta áll Gábor Áron szobra, 
Varga Mihály alkotása.

Sepsiszentgyörgytől keletre terül el a Szépmező, Réty határában találkozik 
a Felső-Háromszéki medencével. Itt alakult ki az évezredek folyamán Erdély 
egyik lenyűgöző természeti ritkasága, természetvédelmi területe, a futóhomok-
járól nevezetes Rétyi nyír. Orbán Balázs Háromszék Szaharájának nevezte ezt 
a ma nevezetes turisztikai célpontot. Az első világháborúban a rétyi férfiak nagy 
számban vonultak be katonának, legtöbben a brassói 24-es honvéd gyalogezred-
nél szolgáltak, de harcoltak rétyiek a brassói császári és királyi 2-es gyalogezred-
ben is. A 24-esek az első világháborúbeli 38-as magyar hadosztályhoz tartoztak, 
amelynek székely katonáit 1918 végén a román betörés kivédésére vetették be, 
később az összeomlás előtt utolsóként is ők álltak harcban a híres Székely Had- 
osztály soraiban. A brassói 24-es magyar királyi gyalogezred egyik veteránja volt 
Pál Ferenc, szentivánlaborfalvi malomtulajdonos. 1941-ben Pál Ferenc, a 24-es 
Honvédi Bajtársi Szövetség tagja maga is, megvásárolt Réty határában egy két-
holdas területet, hogy ott felépítsenek egy zarándokházat a Szövetség veterán 
találkozói részére. A ház előtt egy emlékoszlopot kívánt felállítani az elesett baj-
társak emlékére. A ház nem készült el, de 1942-ben felavatták a magas talapzaton 
álló másfél életnagyságú, terméskőből faragott honvédszobrot, Gabay László 
alkotását. (A szobrot süttői márványból faragták eredetileg, tehát Magyaror-
szágról hozták Erdélybe a megrendelt alkotást, a Budapesten élő Gabay László 
alkotását, nyilatkozta Varga Mihály a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója az 
újraállítás alkalmából.) A talapzat négy oldalára fehér márványtáblát helyeztek 
a következő feliratokkal: 1. A brassói 24-es honvéd gyalogezred emlékére állít-
tatta Pál Ferenc és neje. Szentivánlaborfalva. 2.„Nagy a világ,s amilyen nagy,/te 
székely nép oly kicsi vagy,/de nagy a lelked napvilága,/s világít a nagyvilágra.” 
3. „Csak nem fajult el a székely vér,/minden cseppje drágagyöngyöt ér” 4. „Hi-
szek egy Istenben,/hiszek egy hazában,/s hiszek Magyarország feltámadásában. 

Ámen.” 1944 őszén a honvédszobrot a bevonuló román hadsereg katonái meg-
csonkították, céltáblának használták, a fejét lelőtték a törzséről. Ezen az őszön, 
amikor a malmos Pál Ferenc vagyona még megvolt, még nem semmizték ki 
mindenéből, (Kenderesen ő faragtatta a székely kaput, a két világháború között 
tíz szegény sorsú székely diáknak rendszeresen biztosított a Mikó Kollégium-
ban napi ellátást), készíttetett egy uzoni kőfaragóval egy kopjafát, ezt állíttat-
ta a talapzatra. Ez állott ott egészen az utóbbi évekig. A csonka katona szobrát 
a helyi hatóság beszállította a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeumba, ott hevert 
évtizedeken át a múzeum kertjében. 1966-ban már volt egy visszaállítási kísérlet, 
de ez kudarcba fulladt, a diktatúra felerősödésének éveiben már nem lehetett 
ilyen terveket megvalósítani. A megsemmisülés fenyegette a szobrot, amikor  
1977-ben Ceausescu román diktátor a megyébe látogatott. S mint ilyenkor szo-
kásos volt, mindent el kellett tüntetni, ami valami miatt szemet szúrt volna 
a rettegett diktátornak. Nagyhírtelen a múzeum munkatársai a szoborcsonkot 
elásták, így rejtették el. Aztán még rejtőzködött egy ideig, míg eljött az ideje, 
hogy elővegyék. Erre 2009. november 29-én kerülhetett sor. Nagy Benjamin 
szobrászművész vezetésével eredeti formájában restaurálták, az eltűnt fejet pe-
dig újraalkották az eredeti fényképfelvételek alapján, majd felállították az erede-
ti helyére. Réty testvértelepülése, Bicske ajándékaként a négy, (korábban fehér) 
márványtáblát is visszaállították, most fekete márványból, rajta ismét olvasha-
tók Petőfi sorai. Ám az egyik táblára nem az eredeti szöveg került fel, a Hiszek 
egy Istenben sorok még most is indulatokat váltanának ki a többségiekben.  
Sylvester Lajos szavai szerint a rétyi honvédemlékmű a lefejezettség állapotából 
is képes volt talpra állni. A háromszéki szobrokról írt esszéjében Sylvester Lajos 
ezt írta: „Ha tárgyi emlékeket igyekeztek is tönkretenni, szobrokat döntöttek le, 
emléktáblákat, sírhelyeket gyaláztak meg, a dacos ellenállás következménye az 
volt, hogy még makacsabbul kapaszkodott történelméhez és nemzetépítő for-
dulópontjaihoz a nemzet jelesebbje…” Kisgyörgy Zoltán helytörténész az újra-
avatáson az 1944-es szoborlefejezésről mondta: „Az erőre és rangra emelt bu-
taság az Osztrák–Magyar Monarchia katonájának jelképét gyalázta meg, holott  
a 24-es gyalogezredben székely magyarok mellett háromszéki románok és bar-
casági szászok is voltak.”

Háromszéken közel ötezer szobor, kopjafa, emléktábla, székely kapu, fontos 
sírhely van. A szoborállító Háromszék példáját Erdély-szerte követik, így őrzik 
a magyar múlt fontos eseményeit, személyiségeit, és hagyják örökül utódaiknak.

 Serdült Benke Éva

(Részlet Serdült Benke Éva Életem, Erdély című könyvének, Mentor Kiadó, 2014., 
Szobraink a múló időben című írásából.)
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Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam, 
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. 
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja, 
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa. 
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

E háznak kertjében van egy rózsatő, 
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő, 
Vizet öntök a fejére, 
Szálljon áldás a kezére, 
Az Istentől kérem, 
Piros tojás a bérem.

Zöld erdőben jártam, 
kék ibolyát láttam, 
el akart hervadni, 
Szabad-e locsólni?

E szép ajtón bekopogék 
Ha nem bánják, locsolkodnék 
Öntök asszonyt lányával, 
Várok tojást párjával. 
Ha pedig sajnáljátok, 
Mindjárt porrá áztok, 
Mert kölni helyett 
Vizet öntök rátok!

LOCSOLÓVERSEK
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Kertészkedjünk, mert itt az ideje!
Feltámadt Jézus, fetámadt 

a természet is!

Lévén, hogy kedvencem a paradicsom és a paprikafélék házi termesztése, 
több évtizedes tapasztalataimról szeretnék most az érdeklődőnek írni. Ez alka-
lommal a paradicsomról. 

Vannak akik saját palántáikat készítik elő a szabadtérbe való kipalántálás-
ra, de többen vannak akik megvásárolják a palántákat. Egyik legfontosabb té-
nyező, hogy a növényeket minél naposabb helyre palántáljuk. Nagyon fontos, 
hogy a növény és a sortávolság betartása, mely lényegesen befolyásolja a nö-
vekedést, ennek idejét és a terméshozamot. Tapasztalatom szerint a nagyobbra 
növő paradicsomfajta palántákat 60-70 cm növénytávolságra és 2 méter sor-
távolságra kell ültetni. A sorok lehetőleg Észak – Dél irányba legyenek. Így 
a Nap sugarai délelőtt és délután is érik minden oldalról. A sorok közti helyre 
(2 méter) ágyás vagy parcella formájában általában alacsonyabbra növő zöld-
ségféléket szoktam vetni, vagy ültetni, mint pl. Zöldpaszuly, hagyma, papri-
kafélék (fehérözön), zeller, karalábé, retek. A kártevők ellen nagyon hasznos, 
ha a közparcellákba jelen vannak a fűszernövények is (kapor, csombor). Az 
egészséges termés elérésének érdekében, kerüljük a műtrágyázást, használ-
junk természetes érett trágyát belekapálva a talajba vagy belehintve a palánt 
gyökere közelébe. Csapadékhiány esetében az öntözés elkerülhetetlen. Ajánla-
tos naponta kétszer is!

Ezt akkor végezzük amikor a növény lehűlt állapotban van (reggel korán és 
minél később este) lehetőleg állott vagy esővízzel. A gyümölcs illetve a bogyó 
növekedése és érése idején túlságosan ne öntözzük meg, mert a bogyók meg-
repedhetnek és utána romlásnak indulnak, de még is fontos az öntözés, mert 
a vízhiány miatt megjelenik a növényben a káliumhiány ami a paradicsombo-
gyók csúcsrothadását okozza. Ez nem terjedő betegség, sőt nem is betegség. Ez 
a rothadás főképp a gyümölcs csúcsrészén jelenik meg (az alsófelén) ami alig 
látható. Nagyon jól felhasználható a nyáron nagy mennyiségben keletkező 
fűnyeredék 5-6 cm vastagon elterítve vagy gyenge minőségű szalma. A lényeg 
az hogy csökkentsük a talajból elpárolgó vízmennyiséget és mérsékeljük a talaj 
felmelegedését a napsütés hatására. Ezzel a módszerrel részben a ragya ellen is 
védekezhetünk. Ha nincsen talajtakaró anyagunk, akkor öntözés után felületi 
kapálás (sorobolás) is segít a helyzeten.

A növény termesztése elképzelhetetlen karózás vagy zsinoros felfüggesztés 
nélkül, amelyet a növekedéssel folyamatosan kell végeznünk, ugyan úgy mint 
a hónajazást is. A hónajazás a levelek tövén kinövő friss hajtások letöréséből 
áll. Ettől a művelettől függ, hogy mennyire erősszárú, milyen méretűek lesznek 
a bogyók.

A növény védelmével kapcsolatosan lehetőleg kerüljük a vegyszeres perme-
tezést. Használjuk a kékköves oldatokat vagy a bordói levet a rogya elleni véde-

kezésnél. Ez egy folyamatos művelet 7-8 naponta. Csak így lehet még védekezni 
az e fajta ellenséggel.

A permetezést alulról fölfele kell végezni, kezdve ami a legfontosabb – a nö-
vény alatti föld felületével.

Visszatérve a karózásra, én a karókat a növény tövének a közelébe szúrom, 
virágzás előtt, majd ezeket még hosszan 1,5-1,8 méter magasságban lécekkel ösz-
szefogatom a sor hosszirányába. Az összekötő lécekhez zsinorokkal kötözöm fel 
jobbra-balra a termőzsárakat mindaddig amíg a növény szárának a növekedé-
se igényli. Ez is fontos, mert a kötözésnél a termőszárakat igazítani lehet, hogy 
a termést a Nap sütése minél jobban érje a mielőbbi beérés érdekében. 

A beérés kezdetének ideje függ elsősorban a fajtól de a rendszeres szakszerű 
gondozástól – főképp!

Van egy feketedés elleni receptem is: 4 teáskanál szódabikarbona 3,5 liter víz-
zel oldva. Permetezés este és kora reggel.

Minden olvasómnak kívánok sikerteljes kertészkedést, hozzá erőt és egész-
séget!

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Varga László

Húsvét ünnepére
Felnőttek, gyerekek,
Egy örömhírt mondok,
Azt, hogy Jézus Krisztus,
Érettünk, feltámadott.

Húsvét ünnepén hát,
Örüljünk egymásnak,
Kerüljön, hát messziről,
Minket el a bánat.
Lányok, édesanyák
Arra kérünk titeket, hogy
Húsvét másad napjára,
Piros tojást fessetek.
Mert húsvét másad napján,
Jönnek a locsolók,
Tegyetek hát arra,
Az asztalra minden jót.
Megtanultak a legények, 
Szebbnél szebb verseket,
Kívánok hát néktek,
Boldog ünnepeket.

Pál János
Bikfalva, 2022.

„Fényes” ünnep

Megújulásra készülve, az életet és teret magáé-
nak követelő tavaszt köszöntve, kijelenthetjük, hogy 
a legkönnyebb tavasszal megújulni, hiszen a tavasz 
akarva-akaratlan, szinte erőfeszítés nélkül válik 
a szövetségesünkké, a barátunkká. Ebben az évszak-
ban a megújuló természet is,,feltámad”. Színeivel, 
illatával csalogat, kicsalogat a házból, segít abban, 
hogy kapcsolatba kerüljünk a fénnyel. Mit jelent 
a fény? Talán mindannyiunknak mást: hitet, reményt, 
észt, erényt, életet… vagy bármit, ami értékes.

Iskolánkat is naponta beragyogja a fény, csak fi-
gyelni kell, érezni kell, hisz ott van a legapróbb mo-
solyban, a reggeli köszönésben, egy leírt mondat-
ban, egy felolvasott versben, egy kiszínezett rajzban. 
Öröm a lisznyói kisiskolásokkal tanulni, játszani, 
énekelni, beszélgetni. Böjte Csaba atyát idézve: „Nem 
adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye 
a te arcodat is ne ragyogja be.” Kölcsönös fényesség-
ben igyekszünk az apró csodákból értékes dolgokat 
kovácsolni, és örülni a felfele ívelő kis lépéseknek.

Az öröm és a fény ünnepének köszöbén kívánok 
mindenkinek áldott és kegyelmekben gazdag hús-
vétot! 

A verset nagy szeretettel küldik a lisznyói iskolások.

Váta Gyöngyvér tanítónő, Lisznyó
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Világjárványt követő időszakunk!
A szentivánlaborfalvi fiatalok a járvány ideje alatt is igen aktív közösségi 

életet generáltak a falu lakóinak. A korlátozások megszüntetése után, célunk 
nem más, mint olyan rendezvényeket szervezni, amelyek a járvány előtt is a falu 
identitását adták. Továbbá a jobb összetartás érdekében, olyan rendezvényeket 
szervezünk, amelyekkel a falubeli emberek ki tudnak zökkenni a monoton hét-
köznapokból és újra résztvehetnek a kulturális, sport és egyéb kategóriájú ese-
ményeken, minden további korlátozás nélkül.

Húsvét hétfőn egy színdarabos és néptánc előadást fogunk bemutatni a szent- 
ivánlaborfalvi lakosok számára. Ezt követni fogja egy kivételes és nem minden-
napi bál, amelyre a belépő díjmentes, amellyel célunk lehetőséget nyújtani az 
embereknek, hogy újra részesei legyenek a társasági életnek.

Tevékenységünknek és aktív tenniakarásunknak köszönhetően, lehetősé-
günk adódik az idei évben, két év kihagyás után, újra megszervezni azt a prog-
ramot és rendezvény sorozatot, amelyet már egy évtizede az ifjúsági csapatunk 
szervez, a szentivánlaborfalvi falunapokat. Az idei évben egy héttel később tart-
juk a Szent Iván napját, mint az elmúlt években, ugyanakkor egy olyan faluna-
pot szervezünk, amely az elmúlt 15 évben a legszínvonalasabb eseményekkel, 
fellépőkkel, bemutatókkal, néptánc találkozóval és egyéb programokkal teszi 
emlékezetesebbé.

Mindezen programok mellett, folytatjuk a magyar kultúrába fektetett ener-
giát, azt hogy falunkban kimagasló néptánc csapat legyen. Akár hetente két al-
kalommal is néptánc próbákat szervezünk, annak érdekében, hogy jól érezzük 
magunkat és emellett tanuljunk, fejlődhessünk is. 

Egy pozitív élményt is megosztok mindenkivel, amely igen jó benyomást kelt 
bennem ha visszatekintek az elmúlt időszakra. Jóleső érzés látni azokat a fiatalo-
kat, beleértve magamat is, akik kipróbálták magukat a magyar néptánc elsajátí-
tásában, mivel sokan inkább a háttérbe húzódtunk volna, mikor láttuk, hogy má-
sok, hogyan tudtak táncolni, illetve, hogy milyen ritmusérzékkel rendelkeztek. 
Ahogy telt az idő ez is kialakult. Sok fiatal a próbák által a hagyomány erősítése 
mellett, erőt kapott, hogy kipróbálja magát más kategóriájú táncban is, mint pél-
dául a báli tánc.

Örömmel tölt el, hogy sok pozitív dolgon megy végig a csapat, hisz úgy 
gondolom, hogy az ifjúsági életbe fektetett energia kihatással lesz a felnőtt éle-
tünkre is. 

Nem utolsó sorban pedig, a szentivánlaborfalvi fiatalok nevében minden 
Uzon községi lakósnak áldott húsvéti ünnepet kívánok! A lányoknak pedig sok 
locsolót!

Pakuci Tamás
SZI@ - SZentivánlaborfalva Ifjúság@ elnök

Minden új év egy új esély!
Az elmúlt két év a megszorításokról, a zárkozottságról szólt, ami megváltozni 

látszik az idei évtől. Ennek reményében eseményeken kezdtünk el gondolkozni, 
kitalálni az uzoni ifjakkal és pályázatokat írtünk nagyobb eseményeink megszer-
vezése és lebonyolítása érdekében. Mivel civil szervezet vagyunk, a támogatás 
jól jön számunkra, ezeket az adó 3,5 százalékából, szponzor támogatásokból 
nyerünk és ezeket fordítjuk eseményeinkre.

Ez évi eseményeink közé tartozik a bál szervezés, mini foci bajnokság, faluna-
pokon való tevékenykedés, gyerek napok, föld napja, temetőtakarírás, csapatépí-
tő hétvége és nem utolsó sorban a húsvéti tojásfestés.

Megszeretném említeni, hogy idén átadásra kerül az ifjúság számára egy te-
rem a felújított Pünkösti kúriában, amelynek berendezéséhez az ifjak vélemé-
nyét kérték ki, így egy olyan modern terem várja csapatunkat és az új tagokat 
amely méltón viselheti az ifjúsági terem címet. 

Köszönettel tartozunk a támogatóinknak az uzoni önkormányzatnak, a Com-
munitás alapítványnak, a BGA zrt-nek és a TOTAL ENERGIES-nek, hogy ren-
dezvényeinket támogatják.

Ezúton is egészségben gazdag, Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván az IMUK – 
Ifjak Mozgalma Uzon Községért Egyesület csapata!

Ráduly Zsolt-József
IMUK Elnök 

A hazaszeretet

Elmennék én édesanyám,
Ha nem sajogna a szívem,
De a hazám szülő hazám,
Hej de nagyon szeretem.

Itt hagynám a kisfalumnak,
Akáclombos utcáit,
Ott ahol az orgonafa,
Májusban úgy virágzik.

Elmennék én a lányokhoz,
Elbúcsúznék hajnaltájt,
A kisbabám ablakánál,
Szállana egy szerenád.

Megcsókolnám a rózsámnak,
Azt a piros kisajkát,
Búcsut vennék utoljára,
Át ölelném derekát.

Ne félj hát az elvállástól,
Nem megyek én messzire,
Csak arra kérlek kisangyalom
Zárj örökre szívedbe.
Ne áztasd a könnyeiddel,
Muskátlis kis ablakod,
Édes rózsám a neveddel,
Az ajkamon én meghalok.
Hogyha jön a csikorgó tél,
Tépdesi az utcákat,
Akkor is a teszámodra,
Jégvirágok nyíljanak.

Ne feledd, hogy szerettelek,
Csak az az egy kérésem,
Imádkozz az Úr Istenhez,
Várd a vizzsa térésem.

Pál János, Bikfalva, 2022.

Péter Alpár grafikája
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Az Országos kataszteri és telekkönyvi program 
keretén belül Uzon községet illetően is az Országos 
Kataszteri Hivatal aláírta a szerződést a kivitelező 
céggel a Piatra Neamt székhelyű CAR Top Rt-vel. 
Ahogy már értesültek a tisztelt lakosok, a telepü-
léseken megszervezett falugyűlések keretén belül, 
ingyenesen telekkönyvezésre kerül minden egyes 
beltelek, kültelek valamint az erdők. A kivitelező 
cég már elkezdte a munkálatokat, légi fotogram-
metriai módszerrel, vagyis drónok használatával 
megtörtént a területfelmérés és ezzel párhuzamo-
san a Polgármesteri hivatal székhelyén elkezdődött 
a telekkönyvezéshez szükséges iratok begyűjtése.

Ez úton is felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, 
hogy nagyon fontos a tulajdonjogot igazoló irato-
kat és az anyakönyvi kivonatokat benyújtani, mi-
vel hogy a szerződés értelmében a kivitelező cég 
a munkálatot véglegesíti a tulajdonjog tisztázása 
nélkül is.

A tulajdonjogot igazoló dokumentumok átvé-
tele a Polgármesteri hivatal székhelyén történik, 
előzetes időpont igénylés alapján a 0267331002-es 
telefonszámon.

A tulajdonjog igazolására a következő doku-
mentumok szükségesek: telekkönyv, birtoklevél, 
közjegyző által kiállított dokumentumok (adásvé-

teli szerződés, hagyatéki tárgyalás, megosztás stb.) 
magánokiratok (magánszemélyek egymás között 
aláírt megegyezései), személyi igazolvány. Abban 
az esetben, ha a fent említett dokumentumokban 
feltüntetett tulajdonos/szerződő fél elhunyt, szük-
séges a halotti bizonyítvány.

Szükséges az iratok eredeti példányát bemu-
tatni és azok másolatát egy borítékos dossziéban 
beadni.

Dankó Éva
kataszteri tanácsadó

• Hamarosan sor kerül a Pünkösti kúria avató ünnepségre. Befejeződött a 2019-ben elkezdett beruházás.  
A kúria az uzoni polgármesteri hivatal tulajdonában van, ennek köszönhetően uniós forrásokból sikerült felújítani. 
Uzon Önkormányzata a Vidéki Befektetéseket Finanszírozó Ügynökségnél pályázott sikeresen. A munkálat teljes  
összege 2,95 millió lej, ebből a községnek az önrésze 702 ezer lej. 

Az ingatlan több civil szervezet székhelyévé vállik, valamint közösségi házként is fog működni, ahol különbö-
ző eseményeket és rendezvényeket lehet majd megszervezni.

• Az uzoni önkormányzat közösen Kovászna Megye tanácsával, a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal, egy 
svájci segélyszervezettel valamint a szülők hozzájárulásával, 45 kisiskolás számára biztosít délutáni oktatást és 
egy meleg ebédet. Feltétel, hogy a gyermek az uzoni Tatrangi Sándor Általános Iskola tanulója legyen. Összesen 
három 15 fős csoport működik, kettő Uzonban és egy Szentivánlaborfalván. A program az iskolai tanév végéig tart.

• Uzon község minden egyes települése korszerű és hatékony lámpatestekkel bővül. A kivitelezési szerződés 
április első felében íródott alá egy kolozsvári céggel. Ezen beruházás által a meglévő közvilágítási lámpatesteket 
korszerű ledes lámpákra cserélik. A projekt a Környezetvédelmi Alapból kerül finanszírozásra és ez év végéig 
befejeződik.

Készült a T3 Kiadó nyomdájában Sepsiszentgyörgyön.

Miért fontos a népszámlálás?

A következő tíz évben a népszámlálás eredményeinek függvényében:
- érvényesülnek nyelvhasználati és kisebbségi jogaink;
- részesülnek oktatási és kulturális intézményeink az állami támogatásokból;
- kapnak állami finanszírozást az egyházaink;
- osztják szét a települések között a lakosságarányosan járó támogatásokat;
- szervezhetik át a közigazgatást, változhatnak a településfejlesztési prioritá-

sok és támogatások;
- változnak majd a lakhatással, a családdal, az oktatással, az egészségüggyel, 

a foglalkoztatottsággal, a szociális helyzettel kapcsolatos döntések.
Ezért fontos, hogy mindannyian részt vegyünk a népszámlálásban!

Milyen kérdések vannak?

A kérdőív négy részből áll: a lakásra, az épületre és a háztartásra vonatkozó 
fejezetekből, illetve annyi személyi űrlapból, ahányan a háztartásban laknak (je-
lenlévők és időszakosan távollévők). A személyi kérdőívek vége felé szerepelnek 
a számunkra kulcsfontosságú kérdések: az etnikum, az anyanyelv és a felekezet. 
Ezért fontos, hogy a kérdőívet töltsük ki végig! Könnyebbség, hogy a lakáskér-
dőívet csak a háztartásfőként regisztrált személynek kell kitöltenie, másoknak 
csak a személyi kérdőívüket kell megválaszolniuk. A kérdőívek azonban nem 
egységesek, a feltett kérdések az adott ház, személy helyzetétől függően eltérőek.

A népszámláláson való részvétel állampolgári kötelesség, minden lakost és 
lakást megszámolnak. Ha valamilyen okból kifolyólag mégsem válaszolunk 
a kérdőívre (nem kerül kitöltésre interneten, vagy külföldön él és a családtagok 
nem rögzíttik, vagy esetleg a számlálóbiztos nem találja otthon), akkor utólag 
„beemelnek” a népszámlálási adatbázisba. Ebben az esetben a legfontosabb ada-
tokat nem rögzítik: nem lesz beírva a nemzetiség, anyanyelv, vallás. Ezért na-
gyon fontos, hogy személyesen válaszoljunk a kérdőívre!

Mikor és hogyan zajlik a népszámlálás?

2022. március 14. és május 15. között zajlik az önkitöltéses szakasz, ami-
kor egy internetes felületen lehetőség van kitölteni a rá és családjára vonatkozó 
kérdőíveket. Ebben az időszakban lehetőség van felkeresni a települési össze-
írópontot, ahol táblagépen, számlálóbiztosok segítségével lehet kitölteni a kér-
dőívet. Ha ez nem történt meg, akkor 2022. május 16. és július 17. között a ha-
gyományos, személyes lekérdezési időszakban számlálóbiztos fogja felkeresni 
lakásán.

népszámlálás.ro

A számlabiztosok az uzoni kultúrotthonban várják az érdeklődőket hétköz-
naponként 9,00 – 18,00 óra között, valamint szombaton 9,00–13,00 óra között. 


