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Bármennyi 
nehézség is van 
előttünk, mi 
együtt, egymás 
kezét fogva, Isten 
gondviselő sze-
retetében bízva 
képesek vagyunk 
legyőzni minden 
akadályt.

T A M Á S  G Y O P Á R

S zeptember 8-án a 11 órától kez-
dődő szentmisén Böjte Csaba 
ferences szerzetes mond szentbe-

szédet, tarisznyálja fel az iskolásokat. A 
tatárdombi meghívó mindenkinek szól.

Tavaly a Szent Ferenc Alapítvány 
otthonaiból összegyűlt háromszáz kis 
zarándok tette meg az utat a gyergyó-
szentmiklósi Szent Anna háztól a Tatár-
dombig. Idén az alfalvi Domokos Káz-
mér napközitől indulnak a gyerekek az 
iskolakezdés előtti szentmisére.

 
Kicsiket, nagyokat hívnak

Minden székely családot, munkatársat, 
kicsit és nagyot, minden kedves támo-
gatót, tanárt, tanítót, polgármestert, 

pap bácsit várnak a tatárdombi ünnep-
ségre – adják hírül a szervezők.

„Ez a domb számunkra, székely fi -
atalok, felnőttek számára az éberség, 
a virrasztás, az élet nehézségeire való 
felkészülés szimbóluma is. Nem szabad 
naivak legyünk, gond, nehézség mindig 
volt és mindig lesz. Mindenki életében 
van vihar, zápor, megpróbáltatás, de 
ha életünket sziklára építjük, ha felké-
szülünk a mindennapi kisebb-nagyobb 
kihívásra, akkor életünk nem tragédiá-
ba, hanem diadalmas győzelembe fog 
torkollni. Az iskolaév elején évről-évre 
összegyűlünk, hogy imádságos sze-
retettel készüljünk a hosszú tanévre, 
hogy tudatosítjuk magunkban, hogy 
bármennyi nehézség is van előttünk, 
mi együtt, egymás kezét fogva, Isten 
gondviselő szeretetében bízva képesek 
vagyunk legyőzni minden akadályt. A 
Szent Ferenc Alapítvány gyergyói-me-

dencei otthonaiban tanuló diákok 
tanévnyitójára nagy-nagy szeretettel 
hívjuk a medence minden gyermekét, 
fi atalját, felnőttjét. Gyertek, imádkoz-
zunk együtt, kérjük a jó Isten áldását 
drága diákjainkra, bölcs tanárainkra, 
és a gyermekeink szüleire, családjaira, 
hogy a 2018–19-es tanév mindannyi-
unknak örömteli, eredményes, áldott 
legyen!” – áll a Csaba testvér által meg-
fogalmazott meghívóban.

Előadások és lacikonyha

Szzombaton sor kerül a sepsiszéki Nagy 
Balázs ötletéből megvalósult vándor-
bölcső átadására, megkoszorúzzák a 
tatárdombi emlékművet, fellép a Role 
zenekar, előadást tartanak a Kájoni Já-
nos Gyermekvédelmi Központok gyer-
mekei, szórakoztatják a résztvevőket 
az Orotvai Komák és a gyergyóremetei 
Sirülő Néptánccsoport.  A Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány színjátszó- és táncs-
csoportja a Néma Levente című darabot 
adja elő, lesz tombolahúzás, utcabál és 
tűzijáték is.

T A M Á S  G Y O P Á R

R endszeres olvasói a lapnak évek 
óta, nem is emlékezett pontosan, 

mikortól. Csupán egyszer egy hónapot 
hagytak ki, de aztán ismét előfi zettek. 
Sportrajongó a család. A jégkorong a 
családban mindenki számára kedvenc, 
de birkózásról és minden sportágról 
szívesen olvasnak, hiszen Ibolya fér-
je, Koncsag József eredményes birkózó 
volt, miután az egyéni sportra váltott 
a jégkorongozásról. Természetesen, a 
sportrovattal indítják a lap böngészését, 
és rendszeresen hokimérkőzésekre is 

járnak, hiszen jégkorongoznak a család 
ifj ai. „A teniszt nem értem nagyon, de 
azt is megnézem, arról is szívesen olva-
sok” – mondta Ibolya, aki egy helyi bár-
ban mindenes. Arról is szólt „minden 
érdekel, ami történik, amiről írnak az új-
ságban. Nem politizálok, nem piszkálok 
senkit, két egyforma ember nincs, úgy 
nem lehet semmit se csinálni, hogy min-
denkinek jó legyen” – tette hozzá. Aztán 
kitért arra is, hogy az újságból értesült 
arról, hogy az alfalviak Bécsben jártak, 
„le a kalappal a hagyományőrző csoport 
előtt, ügyesek” – fogalmazott. Nem hiá-
nyol semmit, mint mondta, elégedett az 
újság tartalmával. Míg lepapíroztuk az 
átadás-átvételt, gondolkodott, mire for-

dítja a 150 lejt, de nem tudta. Meglepő-
dött, idő kell, amíg kigondolja, mi lesz a 
nyeremény sorsa – mondta. 

Támogatóikat, a megye és a te-
lepülések élenjáróit is meghívták a 
rendezvényre – tudtuk meg Csergő 
Hajnaltól, a Kájoni János otthon ve-
zetőjétől. Többek között ott lesznek a 
csanádapácaiak, a kapuváriak, akik 
csirkeszárnyat, fl ekkent készítenek e 
napon, a szatymaziak palacsintát sü-
tnek, a debreceniek csokiszökőkutat 
működtetnek, de fánkot is kínálnak 
majd, és lesz bográcsos étek is. Nem 
marad éhesen senki, a vendégek hálá-
juk jeléül adományozhatnak az alapít-
vány gyermekeit segítve – ismertette 
Csergő Hajnal.

Múltidézés a nyertessel

Mi tagadás, a nyereményátadó is meg-
lepetésben részesült. Egy név, egy cím, 
ami alapján elindultam, hogy örömet 
szerezzek egy olvasónak. Az udvaron 
volt Koncsag Ibolya, s már messziről 
mosolygott, mint aki ismerőst lát. Nos, 
ritkán fordul elő ilyen szerencsés ta-
lálkozás: kiderült, csíkszentdomokosi, 
egykor majdhogynem szomszédok vol-
tunk. Kiskoromban, iskolásként több-
ször vigyázott rám, játszott velem, ezért 
az ismerősnek járó mosoly. Meglepőd-
tem. A tipegőkorban történtekre aligha 
emlékszünk, én sem sokra. Ez a szeren-
csés találkozás segített abban, hogy az 
egykori ház berendezését újra „magam 
előtt lássam”, hiszen le tudta volna raj-
zolni, hol volt a kiságyam, annyira ele-
venen él emlékezetében. E találkozás 
illatokat, ízeket, boldog gyermekkort 
idézett fel. Mindkettőnkben.

Tanévkezdés  Csaba testvérrel
Hálát adni, áldást kérni hívnak a Tatárdombra

• Idén is több mint háromszáz kis zarándok indul 
a tatárdombi, iskolakezdés előtti szentmisére hálát 
adni, Isten áldását kérni az új tanévre.

Mozgalmas a vakáció
Változásról is említést tett Cser-
gő Hajnal: József, aki kisbaba-
ként karácsonykor került édes-
anyjával az otthonba, mára már 
családban nevelkedik. Édesany-
ja Remetére ment férjhez, így ott 
cseperedik a kicsi. A negyvenöt, 
gyergyószárhegyi otthonban 
lakó gyerek készül az ünnep-
ségre – tudtuk meg a vezetőtől. 
A kikapcsolódás, szórakozás 
mellett szokás szerint hasznos 
időtöltést is beiktattak a vakáció 
idejére a szárhegyi otthonban 
lakók. Mint ismertette Csergő 
Hajnal, 50 ár pityókával, káposz-
tással, zöldségessel, 12 sertés-
sel volt amit foglalatoskodni. A 
tűzifa beszerzését is nagyjából 
sikerült elvégezni. Tehát min-
denkinek akadt elfoglaltsága. 
Táborok is zajlottak, múlt héten 
is az alapítvány gyermekei közül 
húszan rajzos táborban vettek 
részt Szárhegyen. A napokban 
pedig színdarab betanulásával 
foglalatoskodnak, amit a Tatár-
dombon adnak elő.

Tesznek-vesznek, 
táboroznak, időnként 
táncra perdülnek a 
Kájoni János Gyermek-
otthon lakói

▴  FOTÓ: CSERGŐ HAJNAL 
FACEBOOK-OLDALA

Szerencsés találkozás
• Az alfalvi Koncsag Ibolyának kedvezett a szerencse, aki 
ezidáig sose nyert. Nagyon meglepődött, mikor betoppantam 
hozzá a hűséges és szerencsés megrendelőket illető ajándék-
kal. Aztán a nyereményszállító is meglepetésben részesült.

Koncsag Ibolya családja 
a sportrovattal kezdi az 
olvasást

◂   A SZERZŐ FELVÉTELE

Természetesen, 
a sportrovattal 
indítják a lap 
böngészését, és 
rendszeresen ho-
kimérkőzésekre 
is járnak, hiszen 
jégkorongoznak 
a család ifj ai.




