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Pozitív híreket olvas szívesen

Indulása óta olvasója a Hír-
lapnak, a sok évvel ezelőtti, né-
pi gyógyászról szóló cikk nagyon 
megtetszett, így megőrizte. És 
nemcsak az az egy kedvenc, 
amint mondta, ha pozitív híre-
ket olvashat, ha a fiatalok si-
keréről szerez tudomást, vagy 
bármiről, ami szívet-lelket me-
lengető jó tett, szívesen böngé-
szi, és megőrzi azt a lapszámot. 
Sőt, meg is osztja a fontos in-
formációkat, telefonon értesíti a 
rendezvényekről, tudnivalókról 
Gyergyószentmiklóson élő lá-
nyát is. A tízparancsolatról szóló, 
húsvét környékén megjelent írás-
ra szívesen emlékszik vissza, 
amint fogalmaz, mindig csak 
olyan hírekre kíváncsi, amelyek 
jó irányba mozdítják az emberek 
életét, hogy kulturáltabbak legye-
nek a fiatalok, hogy őszinték le-
gyünk egymáshoz. „Szeretném, 
ha megszűnne ez a sok rosszin-
dulat, irigység, ami manapság 
van, bárcsak betartanánk a tíz-
parancsolatot” – mondta.

A hitet át kellene adni 
a gyermekeknek

András Erzsébet korán öz-
vegyen maradt, vallja: „Csak 

úgy lehet leküzdeni a nehézsé-
geket, ha jó vagy mindenkihez, 
és elfelejted a rosszaságát, s ha 
csak tudsz, tegyél jót mindenki-
vel. Sajnos, ezt a fiatalok nincs, 
ahol tanulják. Én édesapámtól 
ezt megtanultam. Nagyon vallá-
sos volt, amit a prédikációkban 
hallok, azokat mind hallot-
tam gyermekként a szüleim-
től. Amit tudtam, én is átadtam 
gyermekeimnek, Istenhívők ők 
is.” Közeledik a pünkösdi bú-
csú, ez is szóba került. Sokszor 
eljárt András Erzsébet, akkor 
is, amikor tiltott volt, féllábon 
utaztak néhai férjévelt a zsú-
folt vonaton, egy-egy gyerek-
kel ölükben. Lányának családja 
évek óta az alfalvi keresztal-
jával zarándokol Somlyóra. Ő 
már nem megy, de mindig köny-
nyes szemmel, meghatódva 
várja a hazatérő zarándokokat.

Az egyetlen italozóban 
bodegás volt

András Erzsébet nyugdíjas, 
gyerekkora óta több helyen dol-
gozott, tizenéve bodegásként 
vonult nyugdíjba, sajátja volt a 
helyi italozó, most is a család 
tulajdonában van. „Akkoriban 
egy bodega volt a faluban. Perc-
re pontosan kellett mindent ve-

zetni, baniról banira, sokszor 
éjszaka is jöttek ellenőrizni. 
Kellett találjon minden. Olyan 
is volt, hogy a kapun is bemász-
tak éjjel, hogy egy üveg pálin-
kát adjak. Huszonöt év alatt 
sokat tapasztaltam, úgy kel-
lett bánni a részeg emberrel, 
mint az óvodás gyermekkel, 
meg kellett tanulni a szeszé-
lyeiket, és csak szép szóval le-
hetett valamire menni velük. A 

pásztortól a miniszterig egy-
forma bánásmód illette őket. 
Ha csúnyán beszéltek, akkor 
is. S bármilyen verekedés volt, 
közbe kellett álljak, és igyekez-
zek kirakni onnan a rendbontó-
kat, hogy az utcán folytassák. 
Nem is tudom, hogy bírtam 
ki, sokszor napokig alvás nél-
kül. S ugye, a régi rendszerben 
húsvétkor, karácsonykor, szil-
veszterkor nyitni kellett. Sokan 

haragudtak, de kötelező volt 
nyitni, akkor is, ha senki nem 
jött. A családom itthon volt s 
én három-négy vénlegénnyel a 
bodegában…” – mesélte, amíg 
„lepapíroztuk” a nyereményt. 
Az első nyereményét, mert 
ezidáig nem érte ilyen szeren-
cse. A 150 lejt belepótolja a fo-
gászati kiadásokba – mondta 
kérdésünkre.

TAMÁS GYOPÁR

Kilyénfalvi hűséges olvasónknak vittük a nyereményt

A pozitív írásokat olvassa szívesen

András Erzsébet megőrzi a kedvenc írásokat

A kilyénfalvi András Erzsébetnek kedvezett a 

szerencse. Éppen gyomlált, amikor felkerestük. 

Amint meghallotta, mi járatban vagyunk, pillana-

tok alatt elővette a Gyergyói Hírlap első évfolya-

mának 70. lapszámát. 

A Gyergyóújfalvi Elekes Ven-
cel Általános Iskolában immár 
negyedik alkalommal került 
sor a Matematika és Termé-
szettudományok (MTTK) ver-
seny megszervezésére, amely 
olyan székelyföldi VII. és VIII. 
osztályos tanulóknak szólt ,  
akik szeretik a logikus és gya-
korlatias feladatmegoldást, 
érdeklődnek a tananyaghoz 
kapcsolódó új és érdekes dol-
gok iránt. A feladatok megoldá-
sához az V-VI-VII.-es tananyag 
volt szükséges matematiká-
ból, kémiából, fizikából, bi-
ológiából, illetve földrajzból. 
A fe ladatsorok összeál l í -
tói és a verseny szervezői a 
gyergyóújfalvi iskola pedagó-
gusai: Vitos-Papp Csilla bioló-
gia, Szőcs Hajnalka kémia és 
fizika, Elekes-Köllő Tibor ma-
tematika, Laczkó Dobos Csa-
ba földrajz szakos tanárok. Az 
idei versenyen matematika fel-
adatokat javasolt még Antal-
Bacsó Gyöngyike és Simon 
Zsuzsanna.

A verseny két részből tevő-
dött össze. Az első része ösz-
szesen 4 levelezős fordulóból 
állt. Minden fordulóban 2-2 kér-
dés/feladat szerepelt az emlí-
tett tantárgyakból, az elérhető 
maximális pontszám fordulón-
ként 100 pont volt, a négy for-

dulóban összesen 400 pontot 
lehetett elérni. Minden fordu-
ló tartalmazott egyaránt elmé-
leti és gyakorlati kérdéseket 
is. Nagy öröm volt számunk-
ra, hogy közel 150 gyermek vett 
részt a versenyen Székelyföld 
különböző iskoláiból.

A második része egy, az isko-
lánkban megrendezett írásbeli 
döntő volt, amelyre május 12-
én került sor, és amelyen azok 
a tanulók vettek részt, akik el-
érték egyrészt a négy forduló-
ban a maximális pontszámnak 
legalább a felét, másrészt ben-
ne voltak pontszám szerint az 

első húszban. Mindkét korosz-
tályból 20-20 tanuló jutott a dön-
tőbe, összesen 9 székelyföldi 
iskolából. A gyermekek ügyesen 
helytálltak a megmérettetésen. 

A hetedikes korosztály díja-
zott tanulói: I. helyezés: Elekes 
Köllő Jenő – Elekes Vencel Ál-
talános Iskola, Gyergyóújfalu; 
II. helyezés: Gál Mátyás – Se-
gítő Mária Római Katolikus 
Gimnázium, Csíkszereda; III. 
helyezés: Süket Tamás Előd – 
Segítő Mária Római Katolikus 
Gimnázium, Csíkszereda. Di-
cséret: Csiszér Szokol Anna 
– Nagy Imre Általános Iskola, 

Csíkszereda; Gábor Boglárka – 
Márton Áron Általános Iskola, 
Csíkszentdomokos.

Nyolcadik osztályosok díja-
zottjai: I. helyezés Gál Kincső 
Dóra – Nagy Imre Általános 
Iskola, Csíkszereda; II. he-
lyezés Szász Csenge – Maro-
si Gergely Általános Iskola, 
Kobátfalva; III. helyezés Portik 
Szabolcs – Román Viktor Álta-
lános Iskola, Homoródszentpál. 
Dicséret: Béres Eszter – Beth-
len Gábor Átalános Isko-
la, Gyergyószárhegy; Tiboldi 
Zselyke – Nagy Imre Általános 
Iskola, Csíkszereda.

A díjazottak értékes ajándé-
kokat kaptak. Az idei levelezős 
fordulók és a tavalyi döntő fel-
adataiból egy kiadványt készí-
tettünk.

Gratulálni szeretnénk min-
den diáknak, akik részt vet-
tek a levelezős fordulókban és a 
döntőben is egyaránt, és ezúton 
szeretnénk megköszönni a fel-
készítő tanároknak és iskolák-
nak, hogy eljuttatták hozzánk 
feladatmegoldásaikat. Remél-
jük, a jövőben is számíthatunk 
a részvételükre, és más iskolák 
is kedvet kapnak a versenyhez.

Tisztelettel a szervezők: 
Vitos-Papp Csilla, Szőcs Hajnal-
ka, Elekes-Köllő Tibor, Laczkó 
Dobos Csaba.

Gyergyóújfaluban versenyeztek
Olvasóink írják Erdélyi Napló-

lapszemle, 20. szám
A „kicsi magyar világ” Erdély-
ben címmel közöl interjút 
az Erdélyi Napló friss száma 
Babucs Zoltán hadtörténésszel 
Csíkszereda és Kézdivásárhely 
1940-es hazatéréséről meg-
jelent könyve kapcsán. A má-
sodik bécsi döntés nyomán 
visszacsatolt észak-erdé-
lyi és székelyföldi területek 
történetének kutatójaként a 
budapesti szakember számos 
cikket és tanulmányt közölt 
már a témában. Az interjúban 
többek között a megosztó 
magyar akadémiai történet-
írásról, a tabukról és a Trianon-
nal kapcsolatos kutatásokról 
is szó esik. Az RMDSZ zilahi 
kongresszusát Borbély Zsolt 
Attila publicista és politológus 
értékeli a hetilapban. A szerző 
többek között így fogalmaz: 
„Az RMDSZ-kongresszus nem 
hozott semmi izgalmat. Bejött 
a papírforma, a küldöttek meg-
szavazták, amit kellett, kiálltak 
a minority safe pack mellett, 
módosították az alapszabály-
zatot. Beiktatták az egyhar-
mados női kvótát és intéz-
ményesítették a székelyföldi 
szavazóbázisra alapozódó 
szórványképviseletet. Elfogad-
tak egy közhelyeket tartalma-
zó stratégiai csomagot, amely-
ben természetesen a területi 
autonómia nem szerepel.”
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A díjazott tanulók egy csoportja

A SZERZŐ FELVÉTELE




