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folytattam, a budapesti Bartók Béla úti
iskolába néhány hétig jártam,míg végül 
a Pilisben, Csobánkán egy katolikus
gyermekotthonban fejeztem be. Ez na-
gyonszéphelyvoltésúgykerültemoda,
hogyolyangyerekek,akiknekaszüleine-
hézhelyzetbenvoltak,külföldi,belgiumi,
dániai,svédországiegyévestartózkodásra
jelentkezhettek.Aszüleimengemisbeje-
lentettek, de szerencsére egy fél kilóval
nehezebb voltam,mint az előírt sovány-
ság,ígylemaradtam.Helyettekihelyeztek
katolikus szociális nővérekhez Csobán-
kára. Ittnagyonszerettemlenni,bárele-
intehonvágyamvolt.Hováis?Hisznem
voltotthonunk.Biztosaszüleimután.Itt
fejeztembeanegyedikosztálytésittbér-
máltak.Eszembe jutottazelsőáldozásra
kapottszentképéserősvágyéltbennem,
hogy olyan bárány legyek, amelyik na-
gyon közel van Jézushoz. Eljött a bér-
málásnapja.Atiszi(katolikustisztelendő
bácsi)aztmondta,hogyszombatonmin-
denkigyónjonmegés igyekezzenvasár-
nap délelőttig, a bérmálásig, semmiféle

bűntsemelkövetni,mertaddigmárnem
lesz lehetőség a gyónásra, aki pedig bű-
nösen megy bérmálkozni, halálos bűnt
követel,amitIstensohatöbbémegnem
bocsát,hiábagyónjukmeg.Hamégisbű-
nözünk, inkábbálljunkki a sorbólésne
bérmálkozzunkmeg.Ésittjönabökkenő
–éninkábbkegyelemneknevezném.Mert
bizonyszombatesteelkövettemegybűnt,
amiről tudtam, hogy az, és bizony nem
voltmármód a gyónásra.Viszont ahhoz
gyáva voltam, hogy vasárnap a bérmá-
láskor kiálljak a sorból akkor, amikor ott
voltakaszüleim,anagyanyám,abátyám, 
abérmaanyám.Rémesérzésvolt.Tudtam,
hogyemiattapokolbajutok.Aztegyfel-
nőtt ember, egy papmondta, tehát biztos
igaz. Nagyon nyomott hangulatban vol-
tam,mégmegiskérdezték,hogymiabaj,
desenkineksemmertemelmondani.Még
egyideignagyonletörtadolog,deamikor
az ember 10 éves és általában életvidám
gyerek,nemsokáigtörődikvele.Különben
ismégolyanmesszevanazahalál…
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Fókuszban az emlékközpont (részletek)

Ferencz Tibor polgármester 2018 végén
mégelégedetlenvoltazelmúltesztendővel
–mondtael–,azideiévértékelőlakossági
fórumrakészülveazonbanarrajutott,hogy
mégiscsaksikeresévvoltatavalyi.
Ennek egyik fő oka, hogymegvalósult 

aBákómegyéhezcsatoltKostelekfeléve-
zetőútszépvíziszakaszánakévekótatartó
korszerűsítése.A helyiek által Szénás út-
naknevezett7,8km-esszakasztaszfalttal
borítottákaMotorsirülőig,azazamegye-
határig.Ezamunkálatmintegy12millió
lejt emésztett fel az évek során, és akkor 
válik teljes értékűvé, ha a Bákó megyei
szakasz5,5km-étissikerülfelújítani.

Befejezték ugyanakkor a Dajbukát-
ház átalakítását, amelyben helyet kap 
a Székely határőr emlékközpont.
–Idénenergiánknagyrészétazemlék-

központra fordítjuk. A programmal való
feltöltésnekmárelkészültaforgatókönyve,

ennek ismeretében pedig kijelenthetem,
hogyaszékelyhadtörténetszámáraisso-
katjelentajövőbenezazintézmény,köz-
ségünk számára pedig gazdasági potenci-
állal bír. Jövő év első felében szeretnénk
megnyitnianagyközönségelőtt–közölte
a polgármester, kifejtve, hogy mintegy
húszfős szakmai csapat (hadtörténészek,
muzeológusok, turisztikai szakértők stb.)
dolgozikazon,hogyminélátfogóbbszol-
gáltatástnyújtsonazemlékközpont..
Nemhaladtakviszontkellőképpenaszép-

vízikultúrközpontfelújításávalésazuniós
aszfaltozásiprojektjükkel.
Előbbi akultúrotthonként szolgálóva-

lamikoriörménykaszinó,illetveaszom-
szédoskönyvtárépület felújítását foglalja
magában,deabuzăuikivitelezőnemteszi
tönkremagátagyorsbefejezésért.

Forrás: Hargita népe,  2019. február 20.      

Csíkszépvíz:ideiprioritás,amitavalyelmaradt
Két fontos projekt megvalósítása nem úgy haladt tavaly, ahogyan elvárták volna, 
ennek ellenére – több „apró” mellett – két másik kiemelt beruházás viszont megva-
lósult Szépvíz községben: a kosteleki út aszfaltozását befejezték a megyehatárig, 
és elkészült a Székely határőr emlékközpont is.

Vidám percek
Kétszékelyvágjaafáttélenanagyhidegben,
majdkérdiazegyik:
–Tekoma,holvanafülessapkád?
–Amiótabalesetemvoltnemhordom.
–Milyenbalesetedvolt?
–Megkínáltakpálinkávalésnemhallottam.

Kétvadászbeszélgetazanyósokról:
–Tudodmikorkacsintottamutoljáraazanyósomra?
–Nem,mikor?
–Hát,amikorcélbavettem.

Mitszóltazanyósod,amikorközöltedvele,
hogymostmárhazakéneköltöznie?
–Kihagyjambelőleatrágárszavakat?
–Igen.
–Akkorsemmit.

–Sziaanyu.Megyekdiszkóba!!
–Diszkóba?!13évesenadiszkózásonjárazeszed
ésmegfeledkezelanyád26.születésnapjáról?

  


