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A szárhegyi Tatárdombon 
Csaba testvér hívó szavára 
immár hagyományszerűen 

iskolakezdés előtt összegyűlnek 
a gyerekek és felnőttek egyaránt, 
hogy őseinkre emlékezzenek, 
együtt imádkozzanak az új tané-
vért. A Gyergyóditrói Fúvószenekar 
muzsikája fogadta az érkezőket, 
majd a csíkszeredai Role együttes 
hangolta a jelenlévőket a szentmi-
sére.

„A magány az a pokol”

Böjte atya a családok, az ép 
családok fontosságára mutatott 
rá, mint mondta, nemrég egy gye-
rekrajz-kiállításon megdöbbenve 
tapasztalta, hogy szinte minden 
képen egy szülő és egy vagy két 
gyermek volt ábrázolva, de volt még 
kutya s macska is. „Olyan rajzot 
nem láttam, hogy lett volna rajta 
apa, anya, nagyszülő, gyermek. Ez 
tragédia. Merjük egymás kezét meg-
fogni, mert ez a mi Urunk Istenünk-
nek az akarata” – mondta Csaba 
testvér. Majd a bűnbánati szent idő 
fontosságára hívta fel a fi gyelmet, 

felemlegetve Szent István és Szent 
László királyok ezen erényét, illetve 
az ünnepek előtti egymásnak való 
megbocsátási idő szükségességét, 
hogy ne hurcoljunk magunkkal se-
bet, haragot, fájdalmat.

A családokban, közösségekben, 
de akár a pedagógusok között is a 
megbocsátás, a kiengesztelődés fon-
tosságát emelte ki. Mint mondta: „ne 
engedjük el egymás kezét. Gyermek, 
feleség, barátok, szülők nélkül nem 
ér semmit az élet. Sokszor ott élünk 
a házainkban, mint a múmia. Miért 
engedjük el egymás kezét? A magány 
az a pokol. Fogjuk meg egymás kezét, 
és ha kell, menjünk, zarándokoljunk 
egymásért, hogy tudjunk megbocsá-
tani egymásnak. S nemcsak a ma-
gunk szintjén kellene ezt csinálnunk, 
hanem a nemzet szintjén is”. Hozzá-
téve, a kiengesztelődés, az újrakezdés 
a történelemben is békét, felvirágzást 
hozott. „Miért nem lehet azt a szé-

kely zászlót felhúzni Bukarestben? 
Miért nem tudunk gesztusokat tenni 
egymás fele? (..) Milyen jó lenne, ha 
békében tudnánk elkezdeni az új tan-
évet. Milyen jó lenne, ha le tudnánk 
térdelni egymás elé, és bocsánatot 
kérnénk. Adja az Isten, hogy olyan 

tanévet kezdjünk, melyben kéz a kéz-
ben, váll a váll mellett haladva végig 
tudjunk járni” – mondta Csaba test-
vér útravalóul. 

Az ünnepségen Borboly Csaba 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
is részt vett, ünnepi beszédében 
többek között az új tanévhez kívánt 
kitartást.

Két vándorbölcsőt adtak át

Sepsiszéki-Nagy Balázs a ma-
gyarországi vándorbölcső prog-
ramhoz hasonlóan működő, a 
nemrég útjára indult Székelyföldi 
vándorbölcső programról szólt. 
Két fi atal pár, áldott állapotban 
lévő anyuka kapta meg hat hóna-
pi használatra a vándorbölcsőt. 
Csaba testvér áldásával a csíksze-
redai Kovács Hont Imre és Márk 
Boglárka, illetve a gyergyóremetei 
Ferencz András és Kinga vehette 
át a bölcsőt. Csaba testvér egymás 
iránti türelemre kérte a fi atalokat. 
Hozzátéve: őrizzék meg szívükben 
a szeretetet.

Szatymazi palacsinta 
a gyerekekért

A szentmisét és emlékmű-ko-
szorúzást követően, ebéd után, ki-
csiknek és nagyoknak különböző 
programokat kínáltak. Böjte atya 
gyerekeinek támogatói közül is so-
kan részt vettek a szombati ünnep-
ségen, többek között Szatymazról 
érkezett immár tizenkettedik alka-
lommal Rácz László Aranydiplomás 
Amatőr Királyi szakács, Palacsinta 
király. A szatymazi 75 éves Rácz 
László, mint mondta, egy évben két-
szer is ellátogatnak Szárhegyre, és 
immár tizenkét éve, hogy minden 
tanévnyitó ünnepségen az otthon 
gyűjtött adományból palacsintát 
sütnek, és a befolyt összegből támo-
gatják a gyerekek megélhetését. 
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Gáll Katalin lovasterapeuta, pszi-
chológus, a gyergyószentmiklósi 

Salvator Alapítvány vezetője köszön-
tötte a nyílt napra kilátogató gyer-
gyóiakat. A lovasterápiáiról ismert 
alapítvány célul tűzte ki a különböző 
fogyatékossággal, akadályozottság-
gal, vagy tanulási nehézséggel élő 

gyerekek közösségbe való beilleszke-
désének segítését. „Öröm együtt lenni 
a gyerekekkel, fejlődésüket látva örö-
mökből töltekezni” – mondta Gáll Ka-
talin. Hozzátette, „olyanná lettünk, 
akár egy nagy család, egy kicsit ré-
paszínűek, egy kicsit lószagúak, ösz-
szetartóak”. A nyílt nap az elismerésé 
is volt: Aranypatkó-díjjal jutalmazták 
a gyerekeket, majd szülőkkel, vendé-
gekkel közösen ebédeltek.

A ló hátán is 
fejlesztik a gyerekeket

Szilágyi Madarász Ibolya a jelen-
leg hat éves Mátyás kisfi ával hetente 
jár a Salvator Alapítvány által nyújtott 
lovas terápiára. A nyílt napon arról is 
beszámolt, hogy kisfi a nagyon szereti 
a találkozásokat. „Mátyás születé-
sétől kezdve közepesen halláskáro-
sult, és a beszédfejlődésben is le volt 
maradva a miatt, hogy későn, három 
évesen kapott hallókészüléket. A lo-
gopédus javasolta, hogy ez a terápia 
segít a fejlődésben, a koncentrálás-
ban. Másfél éve járunk, és nagyon 
jónak tartom, nemcsak lovagolni ta-
nulnak, hanem a ló hátán is tanítják 
beszélgetni, új szavakat ismer meg, 

számolni tanul, összetett feladatokat 
is már elvégez” – számolt be Szilágyi 
Madarász Ibolya. Mint megtudtuk, 
heti egy alkalommal vesznek részt a 
fejlesztő foglalkozáson, de ha az idő 
éppen nem engedi meg a szabadtéri 
tevékenységet, következő héten pó-
tolják a lovasterapeutával az elmaradt 
találkozást.

A Salvator Alapítvány tevékeny-
ségének fontosságáról szólt Barti 
Tihamér, a megyei önkormányzat 
alelnöke; mint mondta, hiánypót-
ló tevékenység zajlik a Mocsár ut-
cai pályán, és ezt a munkát a szü-
lők nevében is köszöni, ugyanis az 
oroszlánrészt nem támogatásokból, 
pályázatokból gyűlt össze, hanem a 

Gáll család saját erejéből. Mint meg-
tudtuk, fedett lovarda kialakításán 
gondolkodnak, hogy egész évben le-
hetőség legyen a programokon való 
részvételre. 

Merjük egymás kezét megfogni
Csaba testvér a Tatárdombon tarisznyált fel az új tanévre
• Kiengesztelődés, 
bűnbánat, megbo-
csátás, újrakezdés 
– e kulcsszavak meg-
jegyzésére, ezek fon-
tosságára hívta fel a 
figyelmet szombaton 
szentbeszédében Böjte 
Csaba ferences rendi 
szerzetes. A Tatárdom-
bon tartott tanévnyitó 
ünnepségen két ván-
dorbölcsőt is átadtak.

A siker elismerése is gyógyít
• Az Aranypatkó Nyílt Napját tartották szombaton 
délelőtt a gyergyószentmiklósi Mocsár utcai ügyességi 
pályán. A főként a lovasterápiával foglalkozó alapítvány 
munkatársai azt vallják, a siker és a teljesítmény elisme-
rése a legjobb gyógymódok közé tartozik.

Ne engedjük el egymás 
kezét. Gyermek, feleség, 
barátok, szülők nélkül 
nem ér semmit az élet.

Böjte atya a megbocsátás 
fontosságára hívta fel a 
figyelmet
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Köszönetnyilvánítás 
A Salvator Alapítványnak az 
Aranypatkó-díj megszületé-
sében, a nyílt nap megszer-
vezésében a Hargita Megye 
Tanácsa nyújtott segítséget 
a Családok tevékenységeit 
támogató 2018-as programja 
keretében.
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