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• 100. születésnapját 
ünnepelte február 17-én 
a gyergyóújfalvi Gáll 
Márton. Marci bácsi jó 
egészségben és jó ke-
déllyel fogadta köszön-
tőit. Örült a mi látoga-
tásunknak is, hiszen 
százévesen sem mond 
le régi szokásáról: min-
dennap végigolvassa a 
Székelyhont.

GERGELY IMRE

A háború nehéz volt, de a töb-
bit akár most is újrakezdené 
– mondja Gáll Márton, aki 

láthatóan jó erőben és jó kedvvel 
ünnepelhette szerdán századik 
születésnapját. Nem túlzás azt mon-
dani, hogy több évtizedet is leta-
gadhatna. Gyergyóújfalvi házában 
együtt ünnepelhetett feleségével a 
95 éves Anna nénivel, akivel 74 éve 
házasok, és itthon volt a fi a és a lá-
nya is. Lapkézbesítőnk, Simon Anna 
külön ajándékcsomagot is készített 
a Székelyhon legidősebb előfi ze-
tőjének, és ő adta át az újság aján-
dékát is. Egy életre szóló ingyenes 
előfi zetéssel ajándékoztuk meg, és a 
Székelyhon polgár címet is elnyerte 
szerkesztőségünk részéről. 

Egyelőre százéves

Egyed József polgármesterrel együtt 
érkeztünk Gáll Márton köszöntésére. 
Láthatóan meglepődött és jólesett ne-
ki a fi gyelmesség, amiben 100. szü-
letésnapján részesült. „Egyelőre 100, 
aztán lássuk, mi lesz” – jegyezte meg. 
Ő az első személy Gyergyóújfaluban, 

aki megérte ezt a kort (a községben 
még egy kilyénfalvi férfi ról tudják, 
hogy 102 évet élt). És ő az utolsó, aki 
katonaként megjárta a háborút. Az 
önkormányzat által ajándékozott 
emléklap szövegét szemüveg nélkül 
olvasta fel. Anélkül is tökéletesen lát. 
Elpanaszolta ugyanakkor, fájlalja, 
hogy a 2017-ben lejárt gépjárműveze-

tői jogosítványát nem hosszabbíthat-
ta meg. Ő szerette volna, még eljárt 
volna ide-oda, de a fi atalok, a gyere-
kei lebeszélték erről.

Emlékek a háborúról

Az életéről mesélve elsőként a hábo-
rús éveket említi, amikor katonaként 
a fronton volt, bombázásból, más ve-
szélyekből menekült, míg végül két 
hétig egy vagon tetején utazva haza-
ért. Később lassanként hazakerültek 
testvérei és édesapja is. A családból 
egyszerre öten voltak a háborúban 
– mesélte. 74 éve nősült meg, azóta 
élnek együtt feleségével, Anna néni-

vel, egy fi a és egy lánya, egy unoka és 
négy dédunoka tartozik a családjába. 
Az újfalvi kőbányában dolgozott pár 
év szünettel, amikor autóbuszvezető 
volt az akkori gyergyószentmiklósi 
közszállítási vállalatnál. A bányából 
ment nyugdíjba. Közben, fi atalabb 
éveiben gazdálkodtak is, „jó közepes 
gazdák” voltak, állatokat tartottak. 

Hogy újrakezdené-e még egyszer? 
Kapásból határozott nemet mond. Az-
tán kis gondolkodás után megjegyez-
te, ha a háborús nehézségek kimarad-
hatnának, akkor igen. Mindemellett 
nem érzi úgy, hogy nehéz élete lett 
volna. Volt benne ilyen is, olyan is. 
„Köszönöm a jó Istennek, hogy ennyit 
éltem jó egészségben, és hogy itt van-
nak a gyermekeim” – fogalmazott, és 
csillogni kezdett a szeme. Kissé elérzé-
kenyült, de továbbra is vidám maradt.

Az egészségre nincs recept

Természetesen elhangzik a kérdés: 
mi a hosszú élet titka? Marci bácsi 

rávágja: nem kell korán meghalni! 
Nevet, és vele nevet a szobában min-
denki. Jön az újabb kérdés: szerinte 
minek köszönheti, hogy ezt a száz 
évet ilyen jó egészségben élte meg? 
Nem tud erre pontosan válaszolni, 
de elmondja, sosem cigarettázott, 

a háborúban is másoknak adta a 10 
napra kapott 100 szál cigarettát, igaz, 
később társaságban azért elszívott ő 
is 1–1 szálat. Nem volt nagyivó, de az 
italt sem vetette meg: amikor jöttek 
haza a munkából, megálltak a kocs-
ma előtt egy pohárra, aztán előfor-
dult, hogy több lett belőle – mesélte. 

A beszélgetésben részt vevő Egyed 
József polgármester úgy véli, sokkal 
természetközelibb volt az életvitele a 
korábbi generációknak, mint amit ma 
élünk. „Nagyon sokat voltam Libán-
ban az erdőn, szeretem a természetet, 
a fákat. Amikor a fi amat először akar-
tam meglátogatni Kanadában, egy 
télen két hónapig voltam kint erdőt 

vágni, abból gyűjtöttem ki a repü-
lőút árát” – emlékezett az ünnepelt. 
Hozzátette, mostanában is gyakran 
kijárnak az erdei házhoz, amit ő épí-
tett szinte egyedül. Amikor indulnak 
haza, mindig visszanéz a házra, és 
mondja is olyankor, hogy lehet, most 
látta utoljára. Aztán eltelik egy-két 
hét, és újra ott lehet. Fia elmondta 
még, hogy édesapja mindig is na-
gyon aktív életet élt, mindig tett-vett, 
dolgozott valamit. Ma is ha kimegy a 
házból, legalább egy darab fát behoz 
– tette hozzá a lánya.

Az újságolvasás 
az igazi szórakozás

Simon Anna lapkézbesítőnk is jelezte, 
de Marci bácsi lánya is megerősítette: 
a százéves férfi  sok éve rendszeresen 
mindennap elolvassa az újságokat, 
az első oldaltól az utolsóig. A Székely-
hont (korábban a Gyergyói Hír-
lapot) és a Har gita Népét is. 
Környezetét ő tájékoztatja így 
a történésekről. Örül, hogy 
nem kell hozzá szemüveget 
viselnie. „Állatok nincsenek, 
más dolgom nincsen, ezt 
szeretem csinálni: olvasni az 
újságot. Van benne minden, ami 
kell, van miből válogatni” – mondja. 
Mindennap ezzel tölt két órát.

Mielőtt elbúcsúznánk Gáll Marci 
bácsitól, még megkérdezzük: mit ta-
nácsolna a mai 20 éveseknek?

Sok minden lenne – válaszolta 
kis gondolkodás után. A fi atalokról 
egyébként jó véleménye van. „Ma a 
fi atalok kimennek külföldre, de az 
itthoniakon, a családon sokat segíte-
nek, itthon építkeznek, a község is se-
gíti őket. Régebben a fi atalok jobban 
el voltak züllve, mint a mostaniak, 
ivászat szempontjából. A mostaniak, 
úgy gondolom, aránylag jól vannak. 
Én azt látom, velem szemben min-
denki tisztelettudó, és ügyesek, élel-
mesek. Nem kell rájuk panaszkodni” 
– állapította meg búcsúzás előtt.

Így érdemes megérni a száz évet
Tegnap töltötte századik évét a gyergyóújfalvi Gáll Márton, lapunk előfi zetője

Lapkézbesítő kollégánk is 
felköszöntötte az immár 
százesztendős Gáll Mártont

▾  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

B ár a járványügyi előírások 
nem teszik lehetővé, hogy az 

elképzeléseknek megfelelően mű-
ködjön a vasárnap Marosvásárhely 
szomszédságában átadott sátorte-
tős jégpálya, mától már megkezdik 
a gyermekek hokioktatását. Főként 
a gyermekek oktatására fordítanak 
nagy hangsúlyt – tudtuk meg Nagy 
Attilától, a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémia igazgatójától. Otthonra 
talált itt a marosvásárhelyi és Maros 
megyei gyermekekből és fi atalokból 
álló jégkorongcsapat, amelynek tag-
jai eddig Hargita megyei pályákon 
voltak kénytelenek edzeni. De má-
tól megkezdik a hokioktatást azok-
nak a gyerekeknek is, akik eddig 
jelentkeztek az edzők felhívására. 
Erről részletesen lehet tájékozódni 

a Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
(SZJA) Maros Facebook-oldalon is.

Korcsolyázni tanítanak

Nagy Attilától megtudtuk, hogy a je-
lenlegi járványügyi intézkedések mi-
att Marosvásárhelyen egyelőre nem 
tudták megkezdeni a máshol nagyon 
népszerű Korisuli programot, aminek a 
lényege, hogy előkészítős, elsős és má-
sodikos gyermekeket tanítanának meg 
korcsolyázni. Ez a foglalkozás nem 
helyettesítené a tornaórát, hanem egy 
plusz mozgást biztosítana a kisiskolá-
soknak. Az igazgató elmondta, ennek 
előkészítése alapos szervezést igényel, 
és mivel a pálya csak április végéig tart 
nyitva, lehetséges, hogy csak a követ-
kező tanévtől tudják megvalósítani. A 

zöld járványügyi besorolásba került 
Csíkszeredában, ahol már minden 
iskolás visszatérhetett az oktatási in-
tézményekbe, újraindítják a Korisuli 
programot. Ami a közkorcsolyázást 
illeti, Nagy Attila kifejtette, hogy erre 
egyelőre a járványügyi elő-
írások miatt nincs lehetőség 
Marosvásárhelyen, de a töb-
bi fedett sátortetős jégpályán 
sem. Amennyiben az intéz-
kedések változnak, döntés 
szüleik majd ez ügyben is. 
A jégfelület április végéig lesz 
használható, ezt követően felolvaszt-
ják, de előreláthatóan szeptember vé-
gén, október elején újra működni fog a 
jégpálya, hiszen szeretnék biztosítani 
az évi nyolc hónapos edzési lehetősé-
get a hokisoknak. (Simon Virág)

Belakják az újonnan átadott jégpályát
A jelenléti oktatás fenntartása a cél
Csupán négy tanintézmény öt csoportja, osztálya volt kénytelen áttérni 
online oktatásra Hargita megyében a második félév kezdete óta – közölte 
Demeter Levente főtanfelügyelő. Az iskolakezdés óta 41 diák, 7 pedagógus 
és egy kisegítő személy van karanténban, továbbá három diák és nyolc 
pedagógus a második félév megkezdése után fertőződött meg. Hargita 
megyében öt osztályban, csoportban van felfüggesztve az oktatás: a 
maroshévízi Andrei Șaguna Gimnáziumban két osztály online oktatásra 
tért át pedagógusok megfertőződése nyomán, az ugyancsak maroshévízi 
Voinicel Napköziben egy csoport, a csíkszeredai József Attila Általános 
Iskolából egy osztály és a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós Általános Isko-
lából szintén egy osztály tanul online a következő időszakban. Ezenkívül 
a megyei közegészségügyi igazgatóság a tanfelügyelőség rendelkezésére 
bocsátott 7180 gyorstesztet, 445 védőmaszkot és ugyanennyi gumikesz-
tyűt, továbbá védőruházatot is, amelyet ki fognak osztani a tanintézmé-
nyeknek. Cristinel Glodeanu főtanfelügyelő-helyettes szerint a pedagógu-
sok és az iskolai személyzet körében nőtt az oltási hajlandóság: a januári 
35%-ról már 50% fölé emelkedett a megyében. Tervben van, hogy az okta-
tási személyzet az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában kialakított 
mobil oltóközpontban kapja majd meg a vakcinát. (Korpos Attila)
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