
24 órán át megállás nélkül!
„Sportmaraton, pimpószentelés... minden letudva az elmúlt 30 (alvatlan) óra alatt.” 
„Elmondani nem tudom, hogy egész szombaton milyen boldog 
volt a szívem, amikor láttam, hogy a csarnok tele van.”
„Olyannyira jó volt, hogy én ma félálomban anyumnak ered-
ményt hirdettem és le is pacsiztam vele. Mindebből semmire 
sem emlékeztem, de ő nagyon jól szórakozik még most is rajta.”
„Mindent összevetve elsőnek nagyon jól sikerült, sok mindent tanultunk belőle.”
„A legjobb a hajnali felnevetések sokasága volt!”
„Lefutottuk, levezettük, ledobtuk, bedobtuk, berúgtuk, 
berúgtunk (volna)... mind a 24 órában! Fáradt.”
„A csapatok kitartása elképesztő volt. A hangulat még inkább! Első alkalommal 
sikeresen megvalósult a 24 órás sportmaraton, de minden bizonnyal nem utoljára!”

A szervező önkéntesek facebook-bejegyzéseit loptam 
el, amik közvetlen a 24 óra leteltével jelentek meg a 

közösségi oldalon. 2014. április 12–13. a Sportmaraton 24 órája 
volt Ditróban, a rendezvény rengeteg embert megmozgatott. 

301 regisztrált sportoló lépett pályára a 24 óra alatt. 28 
csapat vett részt a rendezvényen, akik Gyergyószentmiklós-
ról, Szárhegyről, Remetéről, Orotváról és Ditróból érkeztek, 
és összesen 281 gólt rúgtak vagy dobtak. A foci, kosárlabda 
és kézilabda, valamint aerobik programokon 7 évestől 50 
évesig minden korosztály képviseltette magát. Gyakorla-
tilag nem volt 5 percnél hosszabb szünet, illetve a pályata-
karítást leszámítva mindig mozgás volt a sportcsarnokban. 
Közel 600 szendvics vándorolt a sportolók hasába, és több 
100 kávé pörgette főként az éjszakai foci alatt a résztvevőket. 

A hangulat hibátlan volt, és minden gördülékenyen 
ment. A fairplay, a sportszerűség jegyében telt a rendezvény, 
és pontosan, ahogy terveztük: tényleg a szórakozás győzött, 
bár a motiváció motorja azért a verseny, a bajnokság maradt.

Elfogultság ide vagy oda: a Ditrói Ifjúsági Fórum-
nak sikerült valami nagyon vagány dolgot megvalósítania 
a közösség érdekében! Szeretném megköszönni annak a 
tizenegy lelkes szervezőnek, akik a 24 órát úgy, ahogy volt 
bevállalták, végigdolgozták, és szinte kivétel nélkül min-
degyikük legalább egy mérkőzésbe beszállt, játszott. Úgy 
gondolom, egy hatalmas teszt volt ez a még csak majdnem 
egyéves DIF számára, és sikeresen levizsgáztunk. Persze 
kisebb-nagyobb homokszemek mindig bekerülnek a gépezet-
be, de minden akadályt vettünk. Öröm volt látni, ahogy mind-
enki bekapcsolódott, és amikor épp nem volt bíró, mindig került 
egy fiatal sportkedvelő, aki lefújta akár hajnali 5-kor is a meccset. 
Apropó hajnal: a legviccesebb jelenet a „ki hogyan próbál 
aludni pattogó labdák között” című volt: kispadokat, lelátót, 

öltözőket és még a bakot sem kímélték az álmos sportolók. 
Köszönet mindazoknak, akik eljöttek lelkesíte-

ni a csapatokat, szurkolókból sem volt hiány, öröm 
volt látni az érdeklődést. Ismét bebizonyosodott, 
hogy a ditrói (és nem csak) igazi sportkedvelő ember. 

Köszönjük támogatóinknak, Ditró Önkormányza-
tának, Ditró Közbirtokosságnak, a Hargita Paintballnak, 
hogy segítségükkel mindez megvalósulhatott. Köszönjük  a  
sportcsarnok, illetve a Művelődési Ház munkaközösségének 
segítségét, és ugyancsak köszönet illeti az önkéntes ditrói 
nővéreket, valamint a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt 
önkénteseit, akik  a 24 órán át készenlétben álltak, de szerencsére 
semmi komolyabb esetben nem kellett beavatkozniuk. Köszön-
jük azoknak a sporttanároknak a közreműködést, akik nélkül 
az iskolai bajnokságok ennyire gördülékenyen és hatéko-
nyan nem folyhattak volna le, és természetesen a legnagyobb  
köszönet a csapatokat, a játékosokat, a résztvevőket illeti! 

A rendezvény hatása alatt, remélem nem elhamarko-
dottan, de kijelenthetem, hogy ezt meg kell ismételni! Úgy 
gondolom, és 
véleményem 
szerint a Dit-
rói Ifjúsági 
Fórum töb-
bi tagja is 
egyetért velem 
abban, hogy 
az első volt, 
de nem az 
utolsó 24 órás 
sportmaraton 
D i t r ó b a n !

Balázs Brigitta
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Milyen egy cserkésztábor?

Egy cserkészberkekben közhe-
lyesnek számító megfogal-

mazással kezdve: a tábor nem nyaralás, 
hanem az egész évi cserkészmunka 
gyümölcse. Ezt azért fontos hangsúlyozni, 
hogy tudjuk, mihez kell magát tartania a 
cserkészszülőnek, a cserkészvezetőnek, de 
leginkább magának a cserkésznek. Aki nem 
járt rendszeresen őrsi foglalkozásokra, nem 
vett részt a csapat programjain, nem vállalt 
feladatokat, az nem vehet részt a táborban. 

Ha szabad gasztronómiai hason-
lattal élnem, azt mondhatom: a cserkész-
tábor receptjének az általános tábori 
elemeken kívül, mint táborhely és ehhez 
hasonlók, van néhány hozzávalója, ami 
nem kihagyható. Nemcsak fűszerezi, 
hanem az alapanyagát adja. Ezek az 
alapanyagok a napiparancs, a szolgálatok, 
a keretmese, az esti tábortűz és a tábor 
végi próbázás. Ezek nélkül egy csapat 
sem tud cserkésztábort „főzni”. Ezen 
kívül gyakran szokták kirándulásokkal, 
túrákkal ízesíteni. A cserkésztábor nem 
saláta, amibe mindent bele lehet tenni, 
hanem egy nagyon finom lecsó, amiben 
ugyan sok minden van, de nem akármi, 
és minden hozzávalót a megfelelő idő-
ben kell beletenni, hogy ne főjön szét a 
zöldség, vagy maradjon kemény a rizs.

A cserkésztáborban is megvan 
mindennek a megfelelő ideje. Egyrészt 
olyan szempontból, hogy a próbázás 

mindig a tábor végére kell hogy kerül-
jön, mintegy lezárásként, a táborban ta-
nultak és tapasztaltak alkalmazásaként. 
Ez általában akadályverseny formá-
jában zajlik, melyen játékos módon 
számot kell adni a cserkésztudásról és 
a legfontosabb képességekről. Ezt foga-
dalomtétel követi, ahol az arra jogosultak a 
letett próbájuknak megfelelően magasabb 
szintre lépnek, és új nyakkendőt vagy próba-
jelvényt kapnak. A fogadalomtétel a szülők 
és segítők bevonásával egy ünnepélyes 
táborzáró is lehet, de bensőséges beavatás is 
egy új közösségbe (főleg azok számára, akik 
a cserkésznyakkendőt kapják épp meg). 

Ha már beszéltem a tábor végéről, 
az elejéről is essék szó, hiszen minden 
jó, ha a vége jó, de csak akkor, ha az ele-
jén tisztázva voltak a fontos tudnivalók, 
melyek közül a tábor szabályai és a 
keretmese a legfontosabb. A szabályokat 
nagyon expliciten szokás elmondani az 
első zászlófelvonáskor, hogy mindenki 
hallja és megértse. A komoly rész mellett 
nagyon fontos, hogy minden tábornak 
legyen egy külön keretmeséje, hiszen 
annak jellege meghatározza a lehetséges 
programokat is. Ennek a kis történetnek 
találónak kell lennie a résztvevő korosz-
tályhoz. Például kiscserkészeknek átélhető le-
het egy Hófehérke-tábor, rovereknek már nem 
annyira. A keretmese egy jó játék is, hiszen 
megadódik a lehetőség, hogy valaki más 

bőrébe bújjon a táborozó néhány napra.
A táborban mindennek megvan 

a maga ideje a napirendben is. A leg-
fontosabb tevékenységek minden nap 
ugyanabban az időpontban zajlanak, 
ez a tábor rendezettségének egyik biz-
tosítéka. A napiparancsot a napostiszt 
minden reggel zászlófelvonásnál felol-
vassa, ugyanakkor történik a szolgála-
tok átadása is. Szolgálatai a cserkész-
táborban a vezetőknek és az őrsöknek 
egyaránt vannak. A vezetők közül min-
den nap egy napostiszt irányítja a tábori 
életet, a táborvezető munkáját segítve 
és kiegészítve. Az őrsi szolgálatok közé 
tartozik a tűzrakás, krónikaírás, imád-
koztatás, éjjeli őrség és a konyhai szol-
gálat. Ezeket felváltva végzik az őrsök.

Vajon ezzel le tudtam írni, mi-
lyen egy cserkésztábor? Nem hiszem. 
Mert leírhatatlan, amit ott tapasz-
tal a cserkész. Az a jókedv, azok a 
megoldott konfliktusok, az együtt 
éneklés, az odaégetett ételek, az 
elveszített evőeszközök... mind hozzá 
tartoznak. Ettől lesz a cserkész-
tábor a világ legfinomabb lecsója.

Köllő Zsófia

Szófutár: Karriert saját kezűleg

Nagy örömömre 2014. március 29-én, szombat este sikeresen 
kezdetét vette a Szófutár előadássorozatunk. A program 

a néhány évvel ezelőtt futó, Szótartó újabb változata, amely 
céljaként tűzte ki, hogy minden hónapban egyszer egy tartal-
mas, beszélgetős esttel örvendeztesse meg a ditrói fiatalokat.
Az első téma Köllő Zsófia kezdeményezésére a „Karriert saját 
kezűleg” címet viselte. Eladóként megtisztelt jelenlétével Molnár 
Réka, aki a tortakészítés rejtelmeibe nyújtott betekintést, Gál 
Csilla, aki az evőeszközök érdekes díszítéséről mesélt, valamint 
Simon Izabella, aki a gravírozás fortélyaiba engedett betekintést. 
Mindhárom előadó nagy odaadással mesélt munkájáról, 
szemléltető eszközök, vagyis elkészült munkáik segítségével.

Molnár Rékától megtudhattuk, hogy egy egyszerű kis tor-
ta megsütése indította el a pályán, és aztán magától jött a többi, 
kezdetben szűkebb körben, majd kiterjesztette megrendelésre 
is. Rendkívüli kreativitással rendelkezik, receptjei speciálisak, 
ettől is elragadóan finomak és egyediek a torták. Újításként 
az est keretében mutatta be a magas fokon olvasztott 

cukorból készült fenomenális virágkompozíciókat is. 
Gál Csilla foglalkozása igen egyedi környékünkön: evőesz-

közöket, bögréket lát el különleges díszítéssel. Speciális anyag, elképesz-
tő pontosság, odafigyelés szükséges e precíz munkák kialakításához. 

Simon Izabella gravírozása is hosszú út gyümölcse. Az esten 
arról beszélt, hogy különböző típusú fúrók segítségével, a gondosan 
megválogatott pohárból, írószerből vagy akár húsvéti tojásból 
minden kreativitást beleadva emlékezetes ajándék, szuvenír lehet. 
Előadóink ezen kívül folyamatosan fejlődnek, újítanak a 
vásárlók igényeinek megfelelően. Talán ami minden mellett a 
legfontosabb, hogy szeretik, amit csinálnak, és örömet okoz számukra. 

Összességében úgy gondolom, hogy tanulságos estet 
tudhatunk magunk mögött. Reméljük, a következő előadások 
is felkeltik fiataljaink érdeklődését, és kedvet kapnak a rész-
vételhez. Igazán büszkék lehetünk iparművészeinkre, és 
további sok sikert kívánunk a karrierré változott hobbijukhoz.

Kiss Mónika
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„Mindannyian elérkezünk ahhoz a kérdéshez, 
hogy mire akarjuk feltenni az életünket”

- beszélgetés Szőcs Csabával, az erdélyi Mária Rádió műsorigazgatójával

Az erdélyi Mária Rádiót a ditrói emberek a helyi televízión keresztül is hallgathatják, így az adó az évek során sok háztartás min-
dennapjainak szerves részévé vált. A nyolc éve működő vallásos rádió ditrói származású műsorigazgatójával, Szőcs Csabával 

beszélgetünk áprilisi lapszámunkban, melyre az is okot ad, hogy a rádió nyolcadik születésnapját éppen március végén ünnepelték.

Kezdjük az elején: hogyan talált meg a papi 
hivatás? Hát azon belül a sajtós érdeklődés?
A hivatás nemcsak belső, személyes ügy, 
ahogyan azt a legtöbben talán gondolnák, 
hanem külső hatások alatt is érlelődik az em-
berben a Jóistentől kapott meghívásra adott 
válasz. Mindannyian elérkezünk életünk 
egy bizonyos pontján ahhoz a kérdéshez, 
hogy mire akarjuk feltenni az életünket. 
Döntő fontosságú jó választ találni, s ab-
ban kitartani. Nagyon fontos a támogató 
környezet is ebben, a család és a közösség 
támogatása. Úgy éreztem, mindkettőben 
részem volt és van mai napig is. Talán nem 
véletlen, hogy Erdélyben a papi hivatások 
terén Ditró évtizedek óta, kisebb-nagyobb 
torpanásokkal, de még mindig élen jár, 
ebben a dologban biztos, hogy szerepe van 
a közösségnek, s azoknak a papoknak, akik 
előre vitték Ditróban az életet. A hivatás mel-
lett szinte mellékesnek mondanám a „sajtós 
érdeklődést”, amely tavaly szeptember óta 
azonban mégis eléggé meghatározó lett az 
életemben. Bizonyára emlékeznek a templom-
ba járók arra, hogy kispapként időnként egy-
egy csomag újsággal érkeztem haza, amit 
mi, kispapok szerkesztettünk. A MégIS volt 
az a hely és légkör, ahol igazán gyökeret 
vert bennem a sajtó iránti érdeklődés, ami 
azóta is megvan, s elvitt a Mária Rádióhoz 
is. Ezen a téren azonban sokat köszön-
hetek tanítóimnak és magyartanáraimnak.

Első két szolgálati helyed két 
nagyváros, Marosvásárhely és 
Kolozsvár volt. Utána Kolozsra, 
egy mezőségi faluba kerültél, már 
plébánosnak. Mit hozott ez a váltás?
Egyre-másra jöttek a váltások az életem-
ben, papként is, de előtte is voltak is olya-
nok, akik ezt nem értették. De mindez az 
út része: menni, kipróbálni, megszeretni, 
elengedni és mindet újra, elölről kezde-
ni… A sok átalakulás és változás végén 
pedig belesimulni a „megérkezésbe”. 
Minden változás alakított rajtam valamit, 
új embereket, élettörténeteket és prob-
lémákat hozott. Egy papnak nagyon fon-
tos az, hogy rá tudjon hangolódni arra 

a közösségre, ahová küldetést kapott a 
püspökétől. A városok után a mezőségi élet 
nagyon „konkrét” lett hirtelen, egy plébános-
nak teljesen más problémái vannak, mint 
egy káplánnak, sok mindenhez kell érte-
ni, ettől féltem is kicsit, de sokat tanultam.

És ehhez képest milyen plébánia nélkül, 
egy más jellegű ügy szolgálatában?
Olyan, mint amikor nagy befektetéssel meg-
tanulsz és megszeretsz egy nyelvet vagy egy 
mesterséget, s aztán hirtelen közlik, hogy 
erre nem lesz ezután szükséged. A papság 
nem önmagáért van, közösség nélkül alig 
van értelme, legalábbis számomra. Ilyen 
szempontból eléggé új és szokatlan a helyzet, 
de az ügy azonban annyira fontos, hogy mivel 
most kértek fel erre a feladatra, ezért most 
mondok le átmenetileg arról, amit fontos-
nak, élőnek, szépnek éltem meg a plébánián, 
s próbálok azon dolgozni, hogy a Mária 
Rádió egyre jobb legyen. Az biztos, hogy sok 
a munka még ezen a téren, nagyon sok…

A nyolcéves évforduló alkalmából a Króni-
ka napilap is nagyszabású interjút készített. 
Abban is szóba került, hogy a Mária Rádió 
milyen sok embernek tölti meg értékes tar-
talommal az életét, ad hitet, lelki erőt, tár-
saságot, és ami a szórványban szintén nem 
elhanyagolható: magyar szót. Hogy sikerült 
ezt elérni? Mit mutatnak a visszajelzések?
Folyamatos munkával sikerült eljutni idáig, 
aminek jó részét a kollégáim végezték az 
elmúlt nyolc év alatt. Tudni kell azt, hogy 
senki sem képzett újságíró a csapatból, de 
ez nem is követelmény, sőt, ez zavaró is le-
het. A lényeg, hogy a rádió körül közösség 
alakuljon ki, s hogy ennek a közösségnek az 
evangéliumot, illetve az evangélium talaján 
szilárdan álló más hiteles lelki táplálékot ad-
junk. Az egyházzal együtt, annak részeként 
fejtjük ki tevékenységünket, melynek fő 
elemei az evangelizálás, a missziós lelkület 
és az imádság, amiből mindez kiindul és 
táplálkozik. A jelzések arról beszélnek szá-
munkra, hogy a hallgatóknak fontos a Mária 
Rádió, van, hogy hálájuknak, máskor pedig 
kritikájuknak, ötleteiknek adnak hangot.

A rádió hallgatósága, legalábbis a dit-
rói példákat látva, az idősebb korosz-
tályból kerül ki. Igyekszik valahogy 
a fiatalokat is megszólítani a rádió? 
Az internetes jelenlétet látva úgy 
tűnik, nyitás történt a “digitá-
lis bennszülöttek” irányába is.
Ferenc pápa nagy határozottsággal arra 
biztatja az egyházat, hogy ne féljen 
kilépni a világba, és ne fáradjon bele 
abba, hogy keresse az embereket, adjon 
hiteles válaszokat a mai kérdésekre. Mi is 
kísérletezünk ezzel. Vannak fiatalok által fi-
ataloknak készített műsoraink, gyerekműso-
rok, de ott vagyunk a világhálón is, mert nem 
gondoljuk azt, hogy bármelyik korosztályról 
le kellene mondanunk bármilyen okból is. 

Ahogy a Ditrói Hírlapnál, a Mária Rádiónál 
is fontos az önkéntesség. Hogyan műkö-
dik a rádiónál az önkéntes munka?
Önkénteseink egy része műsort készít, 
nagyobb részük pedig a rádió helyi ar-
caként összeköt bennünket a helyi hall-
gatókkal: eljuttatják kéthavonta megjelenő 
ingyenes magazinunkat a hallgatókhoz-ol-
vasókhoz, és összegyűjtik az adományokat, 
amelyek már nyolc éve fenntartják az 
erdélyi Mária Rádiót. Itt szeretném kife-
jezni örömömet, hogy Ditróban is egyre 
több hallgatónk és támogatónk van, meg-
bízható és szorgalmas önkénteseink igen 
fontos munkát végeznek ezen a téren.

Végezetül pedig szokásos szülina-
pos kérdés: hogyan tovább? Milyen 
terveitek vannak a jövőre nézve?
A jövő a belső építkezésről kell, hogy szól-
jon a Mária Rádióban. Lassan elértük a 
még éppen fenntartható stúdiók maximá-
lis számát, ilyen típusú építkezés már nem 
lehet prioritás. Sokkal inkább tökéletesíte-
ni, csiszolni, finomítani kell mindazt, ami 
eddig felépült és összehangoltabban kell 
működtetni. Műsoros szempontból pedig 
az egyházzal együtt haladni, kitartani az 
imában, ugyanakkor nyitni szeretnénk kife-
jezettebben a kultúra és a hagyományok felé.

Kérdezett: Köllő Zsófia
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SZABÁLYZAT
A legeltetés megszervezéséről, valamint a gyepterületek kihasználásáról

Ditró község területén
(folytatás)

V.FEJEZET: A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖTELEZETTSÉ-
GEI
18. § 10 napon belül kiadni a legeltetési engedélyt, ha minden 
okmány rendben van, és megfelel a jelen szabályzatban előír-
taknak.
19. § A mezőgazdasági irodán keresztül segíteni az állatok által 
okozott károk felmérését.
2o. § Felelősségre vonni és adott esetben büntetni azokat, akik 
nem tartják be a jelen szabályzat előírásait.
21. § A csorda/nyáj összeverésétől számítva legkésőbb 2 
héten belül a hivatal által kinevezett személyek helyszínen 
megszámolják az állatlétszámot. Ennek függvényében 
igazítódik ki a garancia összege.
22. § Havonta, a 21. §-ban megnevezett személyek leellenőrzik 
az esztenákat.

VI.FEJEZET: BŰNCSELEKMÉNYEK, KIHÁGÁSOK ÉS BÜN-
TETÉSEK
23. § A 2002. évi 72-es számú törvény, valamint jelen szabályzat 
értelmében bűncselekménynek minősül:
- vetésterületekben való kártétel legeltetés, kaszálás vagy más 
úton
24. § Jelen szabályzat értelmében kihágásnak minősül:
a. a szerződésben leszögezett legelőtest határainak be nem tar-
tása 
b. idegen (más helységből származó) állatok elfogadása a csor-
dában/nyájban a helyi vezetőség beleegyezése nélkül
c. az állatok be nem jelentése és az azonosítás alól való meg-
vonása
d. a legeltetési engedélyben leszögezett állatlétszámnál na-
gyobb létszámmal való legeltetés
25. § A 17. §, a, b, c, e és m betűiben leszögezett kihágások 
1000–2500 lej közötti pénzbírsággal sújthatók a d, f, g, n betűi-
ben leszögezett kihágások 500– 1500 lej közötti pénzbírsággal 
sújthatók.
26. § A megművelt területeken, felügyelet nélkül hagyott állatot/
állatokat az észlelő személy/személyek a Ditró község tulajdonában 
levő apaállat-istállóhoz terelik, a tulajdonosnak pedig pénzbírságot 
rónak ki a következőképpen:
- ló, felnőtt szarvasmarha esetén: 500–1500 lej fejenként
- csikó, fiatal szarvasmarha: 150 lej fejenként
- juh, kecske: 20 lej fejenként
- disznó: 30 lej
(2) Ha az állat tulajdonosa nem fizeti ki a hajtási díjat 7 naptári 
napon belül, a behajtott állat vágóhídra szállítható, és ennek 
ellenértéke a község jövedelmének minősül.
(3) Az állatok vágóhídra történő szállítását a polgármester 
áltak egy erre kinevezett bizottság határozza meg. Ebben a 
bizottságban részt kell vennie 2 hivatali alkalmazottnak és 3 
tanácsosnak.

(4) A behajtó személyt a tulajdonosnak kirótt pénzbírság 50%-a 
illeti meg.
(5) A meghatározott büntetéseket a polgármester által kineve-
zett személy, valamint a Rendőrség szabhatja ki.
27. § Azok az esztenatulajdonosok, akik két egymást követő 
idényben büntetve voltak, nem választhatóak meg esztenás 
gazdának és nem szervezhetnek esztenát 3 évig.
28. § A 17. §, 24. §, és 25. §-ban leszögezett kihágásokat a polgár-
mester által kinevezett személy, valamint a rendőrség szabhat-
ja ki.
29. § A kihágásokat jegyzőkönyvben rögzítik, jelen szabály-
zat alapján szabják ki, és a helyi költségvetés jövedelmének 
minősül.
3o. § A büntetett személy 24 órán belül a kiszabott bírság 
minimumának felét fizetheti. Aki nem fizetett, a bírság 
végrehajtható.

VII.FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31. § Minden esztena köteles megszervezni javainak őrzését.
32. § A polgármesteri hivatal Ditró Közbirtokosság vezetősége 
tudomására hozza jelen szabályzatot. és egyeztet a vezetőség-
gel a szabályzat érvényesítése érdekében a Közbirtokosság tu-
lajdonában levő legelőkre vonatkozóan.
33. § Jelen szabályzat a tanácstestület által hozott határozat 
alapján módosítható.

Hibaigazítás a garancia összegére vonatkozóan:
A garancia összegét a következő módon állapítják meg:
500 lej – 15 db. saját állatig
15 állaton felüli esztenák esetében- 1000 lej

Ditró, 2014.
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Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? 

A fenti kérdés a Föld napja mozgalom egyik jelmon-
data. A mozgalom eredete is mutatja, hogy egyetlen 

ötlet, gondolat, szándék, jöjjön akár egy kis embertől is, képes 
hatni a világra. Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egye-
temista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió ameri-
kai emelte fel szavát a természetért. Azóta a világ szinte minden 
országa csatlakozott, a cserkészmozgalom külön szívügyének 
tekinti a napot, Ditróban is minden évben szemétszedéssel, 
figyelmeztető táblák kihelyezésével járulnak hozzá a Föld 
megóvásához. De nem kell egy mozgalomhoz tartozni ah-
hoz, hogy segíthessünk, változtassunk. Erre hívtuk fel előző 

lapszámunk vezércikkével a figyelmet, most a Föld napja al-
kalmából újra megtesszük: a szemétnek is van kultúrája, ezt 
igyekezzünk elsajátítani: hová lehet dobni és hova nem (pa-
takba, útszélre, mezőre biztosan nem), mi kerül a kukába, 
mi égethető el, mi komposztálható, mi újrahasznosítható; és 
hogy egyáltalán nem szégyen, sőt műveltségünket mutatja, 
ha egy-egy szélfútta zacskót, autóból kidobott palackot néha 
felveszünk és eljuttatjuk a legközelebbi kukáig.

Köllő Zsófia

Eseménynaptár

Április 20. Húsvéti bál Hagyományőrző Csoport

Április 27. III. Szarvasmarha-kiállítás Ditró Önkormányzata és Ditrói Tejtermelők 
Egyesülete

Május 10. V. Ifinap Ditró Önkormányzata, DIF

Május 16. Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes előadása: Madéfalvi 

veszedelem

Ditró Önkormányzata

Május 17. Családi Nap Caritas - Családsegítő program, DIF

Május 24. Önkéntes Nap Ditró Önkormányzata

Május 25. Csíki Játékszín, Napsugárfiúk 
című előadás

Ditró Önkormányzata

Június 1. IV. Ditrói Lovasnap Ditró Önkormányzata, Krigel Sportklub

Június 27-29. XIV. Ditrói Falunapok és 
Jézus Szent Szíve Búcsú

Ditró Önkormányzata, Jézus Szent Szíve 
Plébánia, DIF

Szeptember 5-7. Székely Móka DIF

Szeptember 28. VII. Cengellér Kupa Ditró Önkormányzata

Október 1. Idősek Világnapja Ditró Önkormányzata, Caritas

Október 6. Megemlékezés az aradi vér-
tanúkról

Ditró Önkormányzata

Október 11. Szüreti felvonulás és bál Hagyományőrző Csoport

November 25. Szent Katalin búcsú
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„Azt érezzük, hogy mindent a kezünkből kivettek”

A 2014-2015-ös tanévtől a ditrói iskolákban komoly vál-
tozások következnek majd be, amely mind a négy 

iskolát, ugyanakkor az óvodát is valamilyen mértékben érinti. 
A minisztériumi rendeletnek elsősorban pénzspórlás az oka. 

A következő tanévtől tehát a Puskás Tivadar Iskolaköz-
pont nem működhet tovább mint önálló jogi személy (mi-
vel a beiratkozni vágyó diákok száma a következő tanévtől 
300 alá esik), hanem a két iskolaközpontot (Puskás Tivadar, 
Siklódi Lőrinc) teljesen összevonják. Ennek – ahogy Puskás 
Mária igazgatónő elmondta – be nem látható következményei 
lesznek. Amit egyelőre tudni lehet az az, hogy jövő tanévre a 
diákokat már a Puskás Tivadar Iskolaközpont titkárságán kell 
beíratni – mindegy, hogy az a diák Orotván fog-e járni vagy épp 
a felszegi iskolába. A következmények közé sorolható, hogy az 
oktatók közül nem egy munka nélkül marad, a központi is-
kolában az ötödikes osztályt összevonják, két igazgató helyett 
egy töltheti be a munkakört, ugyanez történik az aligazgatóval 
és a könyvelővel, ugyanakkor megszűnik a step by step osztály. 
Az iskola igazgatósága igyekezett lépéseket tenni az összevonás el-
len: levelet írtak a tanfelügyelőségnek, hogy nem akarnak egyesül-

ni. De a tanfelügyelőség részéről a válasz az volt, hogy 
ez nem rájuk, hanem a tanácstestületre tartozik. 

Arról kérdeztem az igazgatónőt, hogy ez a helyzet hogyan érin-
ti őt és a kollégáit. Elmondta, hogy még mindig nem tudják egész 
pontosan, hogy mire számíthatnak jövőre. A főtanfelügyelő as-
szony úgy tájékoztatta őket, hogy minden kérdésükre a válasz 
csak nyáron fog kiderülni. Azt is mondta, hogy nagyon rosszul 
érintette őket ez a hír. A legjobban az zavarta őket, hogy miért 
kell ilyen hamar rábólintani, „úgy éreztem, hogy ezek most meg 
akarnak minket fojtani”. Mint mondta, évek óta az összevonás 
szele fújdogálja őket, hogy januárban nem lesz hová visszajönni 
dolgozni; ez most sajnos bekövetkezik. Ősztől megtörténik az 
összevonás. „Úgy érezzük, hogy mindent a kezünkből kivettek”. 

A tanácstestületi gyűlésen megállapodtak bizonyos dol-
gokban, jegyzőkönyv is készült. Ősztől (főként az eddigi step 
by step osztályból kikerültek segítésére) az iskola szeretné be-
indítani az After school programot, amelynek keretén belül szak-
képzett oktatók segítenék a diákságot a délutáni tanulásban. 

Bajkó Dorottya

Köszöntjük jubiláns házasainkat
Május első vasárnapján, 11 órakor a Jézus Szíve templomban ünnepeljük a házassági évfordulókat. Szeretettel várjuk erre az eseményre 

azokat a házasokat. Kérjük az ünneplő házaspárokat, május 3-án du. 2 és 5 óra között végezzék el szentgyónásaikat a nagytem-
plomban, hogy tiszta szívvel vehessék magukhoz az évfordulón az Úr Jézus Testét.

25 éves házasok névsora (1989-ben kötöttek házasságot) 

Bajkó András és Csibi Erzsébet 
Bejan Doru és Bajkó Zsuzsanna 
Bíró Mihály és Burneni Aurelia 

Birtalan Balázs Lehel és Simon Erzsébet 
Budai Sándor és Hompoth Katalin 
Cimbalmos Csaba és Bajkó Mária 
Csibi Péter és Cerculese Angelina 
Csibi Tamás és Tamás Margaretta 

Csíki Károly és Vass Rozália 
Csíki Lajos és Stelea Angela 
Dakó István és Puskás Anna 

Ferencz Árpád és Fábián Julianna 
Fórika István és Gál Ildikó 

Füldes István és Küsmődi Ibolya 
Fülöp Imre és Balázs Magdolna 

Fülöp Zoltán és Bódi Ildikó 
Gál Adalbert (Béla) és Bajkó Ildikó 

Gál Bálint és Csibi Erzsébet 
Gál Imre és Burindean Catharina 

Gál Zoltán és Tamás Magdolna Mária 
Gencsy Péter és Kovács Melánia 

Hompoth Adalbert (Béla) és Köllő Erzsébet 
Hompoth András és Mezei Éva 

Kedves Antal és Gál Erzsébet 
Kolcsár Árpád és Puskás Kolozsvári Anna 

Kolozsi Sándor és Mezei Anna 
Koncsag Sándor és Puskás Mária 
Kovács András és Pál Mária Erika 

Kovács József Márton és Tomka Adél 
Köllő Ferenc és Kiss Ilona 

Köllő Sándor és Szász Jolán 
Kőműves László és Csibi Carmen 

László Sándor és Bajkó Enikő 
Márton Ferenc és Csibi Ildikó 

Mezei Attila és Deák Viola 
Nagy Árpád és Csibi Julianna 
Nagy Ferenc és Molnár Edit 

Nagy László és Csibi Erzsébet 
Olasz Károly és Köllő Viola 
Páll Attila és Csibi Rozália 
Puskás Sándor és Gál Irén 

Rittner Tibor és Szabó Enikő 
Simon Károly és Mezei Ibolya 

Simon Lajos és Kelemen Ibolya 
Szabó Attila és Szabó Judit 
Szőcs Imre és Erdős Ilona 

Szőcs László és Bajkó Erzsébet 
Szőcs M. Sándor és Deák Erzsébet 

Török Tamás és Simon Éva 
Varga Árpád és Bajkó Anna 
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„Miért keresitek az élőt a halottak között?”
Húsvéti elmélkedés

Húsvét hajnalán egy kiáltás eloszlatta a sötétséget: Krisztus, az 
emberek világossága feltámadott! Az új teremtés hajnalán – a párhu-
zam a teremtéstörténetből – a világosság véget vetett az éjszakának. 
Az öröm fényei csilloghatnak azok szemében, akik meghallották 
Krisztus feltámadásának örömhírét. Húsvét éjszakáján ez az öröm 
gyűjti össze az ünneplő emberiséget, melyet a Szentírásból hallot-
tunk meg: „Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül” 
(1Kor 15.20). 

A húsvéti hit azonban nem csak ennyiből áll, mi hisszük, hogy 
Krisztus föltámadásának öröme életünket akarja átalakítani és szeb-
bé, jobbá tenni. Mi, megkereszteltek azt is hisszük, hogy a keresztség-
ben részesültünk Krisztus halálában, és az ő feltámadásában is fo-
gunk részesülni. Mégis érezzük azt, hogy valami lényünkben ellenáll 
a feltámadásnak, s az asszonyokkal együtt keressük „az élőt a holtak 
között”.

Húsvét ünnepén ezért próbáljuk meg elhengeríteni azt a követ 
a sír torkolatából, mely nem enged bennünket onnan kijönni, hogy 
megláthassuk a Feltámadt Krisztust. Jézus sírja üres már, de az asszonyok 
továbbra is ott keresik a holttestet. Mi is ugyanígy teszünk, amikor a me-
diatizált balesetek és halálesetek által engedünk a csüggedésnek és 
a reménytelenségnek, olyannyira, hogy a jó hírekre nem is tudunk 
felfigyelni.

Egy Japánból hazajött jezsuita atya állapította meg, hogy a nyu-
gati keresztények túlságosan koncentrálnak Krisztus szenvedésére, 
s szinte elhallgatják feltámadását. Ennek a meglátásnak igazáról 
meggyőződhetünk, ha számba vesszük szakrális képeinket, alkotá-
sainkat, melyek zömében utalnak a szenvedésre és a halálra, s csak 
kisebb arányban a feltámadásra vagy a mennybemenetelre. Gyakran 
a keresztények is abba a kísértésbe esnek, mint a média vagy a modern 
művészetek, melyek Jézus életének bemutatása során elidőznek a szen-
vedés és a halál bemutatásánál, s feltámadását szinte elsikkasztják. Sok 
keresztény, aki nagyböjtben ott van a keresztút végzésénél, hiányzik a 
feltámadás megünneplésekor. 

A népek kultúrái és szokásai különbözhetnek. Minden kultúra 
és minden személy sajátosságainak megfelelően szólítja meg Is-
tent és fejezi ki vallásosságát. Az egyes kultúrák sajátosságai ezért 
értékelendők. A veszély abban állna, ha a kereszténységet, an-
nak lényegét próbálnók azonosítani, mondjuk a nyugati kultúra 
vagy művészetek egyik-másik kifejezési stílusával vagy irányza-
tával. Ebben az esetben öntudatlanul vagy teljesen jó szándékkal is 
meghamisítanók a kereszténység legfőbb üzenetét, és a feltámadt 
Krisztus helyett saját fájdalmas énünk súlyos köve nehezedne 
halálosan kesergő sírunkra, mely megakadályozna bennünket, hogy 
a feltámadásöröm isteni üzenetének birtokába eljussunk. 

Megcsonkítanók a keresztény üzenet lényegét, ha Jézus életét 
csupán csak a szenvedésén keresztül próbálnók bemutatni. Ugyanak-
kor saját életünk kilátástalanságait festenők meg szemünk előtt, mint életünk 
hamis dicskoszorúját. Húsvét hajnalán ezért tudatosítanunk kell, hogy 
Krisztus szenvedése és kereszthalála az ő dicsőséges feltámadásával 
teljesedett ki, mely rávilágít megváltói szenvedésének értelmére, 
mint ahogyan a táborhegyi színeváltozása is megmutatta a kiválasz-
tott apostoloknak a nagypénteki események értelmét. Mert a szen-
vedés és a halál a föltámadás nélkül nem teremné a megváltás 
gyümölcsét, mint ahogyan a mi életünknek sem volna különösebb ér-
telme a föltámadásunk reménye nélkül. Jézus feltámadásának jó híre 
és hite eltéríti figyelmünket és tetszelgésünket világunk és napjaink 
erőszakkal tűzdelt morbid hangulatától, s felszabadít a feltámadás-
ba vetett hit örömvirágos hangulatára. Ezt akarja elérni az egyházi 
liturgia, amikor ünnepli Krisztus feltámadását.

A húsvét hajnali asszonyok és tanítványok képe, valamint az egy-
ház igehirdetései ebben az időszakban megtérésre hívnak, mely a 
fentiek jegyében abban áll, hogy felejtsük életünk fájdalmait és si-
ralmas időszakait, azért hogy megtalálhassuk az élet igazi értelmét, 
mely Krisztus föltámadásából forrásozó reményteljes hívő életvitel-
ből áll, ami a félelem és a halál minden formája fölé emel.

A bennünket érintő elkerülhetetlen szenvedések, a Feltámadt 
Krisztusban reménykedő életünk ellenére is fájni fognak, s bizonyos 
helyzetekben és pillanatokban igazoltak lehetnek könnyeink is. De 
ezeken túlmenően, a húsvéti hit erejével reménykedni is tudunk: Is-
ten miképpen akar megszabadítani az elmúlástól? És ha kilátástalan-
nak tűnik néha életünk, elindulhatunk megkeresni azt a követ, amely 
takarja a távlatokat. És ha valami lehetetlennek tűnne, mellettünk 
tudhatjuk a Feltámadottat, akinek hatalma és szeretete nem ismer 
határokat.

Mi, keresztények, miután feltámadtunk a Feltámadottal, elkezd-
hetjük építeni testvéreink lelkében a reményt, hogy ők is elfor-
dulhassanak a mai élet lehangolásig árnyalt sebzett-tudatától az 
örömsugárzó Feltámadt Krisztus felé. A mi megtérésünk rést üthet 
tehát napjaink társadalmának sötét, sokszor a halál bűvöletében élő 
életszemléletén, mely minket is igyekszik magával sodorni. Akárhányszor 
megszűnünk keresni az élőt a holtak között, kiszabadulunk a magunk és 
mások alkotta félelem börtönéből, s magunkkal visszük testvéreinket is. Ez 
a keresztény magatartás tanúságtevés is, mert kortársaink azt fogják 
gondolni: „ezek valóban a föltámadott tanítványai”, akik remélnek az 
életben, tanúságot tesznek az életről, és testvéreiknek is életet adnak. 
A Feltámadt Krisztus életét!

Baróti László-Sándor  plébános

50 éves házasok névsora (1964-ben kötöttek házasságot)
Bajkó Antal és Elekes Erzsébet 
Bajkó Ignác és Mezei Magdolna 
Bajkó József és Csiby Erzsébet 
Bajkó Károly és Lőrincz Rozália 
Bajkó Péter és Balázs Erzsébet 
Bajkó Tamás és Csíki Mária 
Balázs Alajos és Asztalos Erzsébet 
Benedek Balázs és Bajkó Mária 
Csiby Ferenc és Réthy Mária 
Csiby Imre és Köllő Teréz 
Csiby József és Balla Rozália 
Csiby Tamás és Mészáros Irén 
Csiki Bege Lajos és Hompoth Berta 
Dakó Sándor és Köllő Olga 
Dali Mihály és Rebendics Erzsébet 
Ferencz Károly és Márton Katalin 
Fésüs Imre és Kiss Mária 
Fülöp Sándor és Mészáros Rozália 

Gál Bálint és Hompoth Vilma 
Gál Tamás és Csiby Teréz 
Hompoth András és Bajkó Erzsébet 
Jeremiás Péter és Burján Aurelia 
Kelemen Károly és Fülöp Erzsébet 
Kercsó Sándor és Csiby Margit 
Korpos Antal és Mezei Mária 
Korpos Imre és Siklódi Katalin 
Köllő Ferenc és Mezei Mária 
Köllő Miklós és Tomka Rozália 
Lőrincz István és Karácsony Gizella 
Lukács András és Tamás Rozália 
Lukács Péter és Bajkó Mária 
Mészáros Sándor és Molnár Mária 
Mezei Tamás és Korpos Rozália 
Mezey István és Csiby Ilona 
Molnár István és Kováts Teréz 
Molnár László és Csiby Erzsébet 

Nagy Barabás és Kiss Mária 
Nagy István és Csetlár Mária 
Orosz József és Puskás Irén 
Péter Péter és Fésüs Mária 
Portik Cseres Antal és Bajkó Margit 
Portik László és Sztojka Olga 
Schmuczer Károly és Trucza Margit 
Siklódi Ferenc és Lukács Erzsébet 
Silló Csaba és Ferencz Ibolya 
Szász Albert és Bajkó Juliánna 
Szászgáspár Péter és Menyhárt
Erzsébet 
Szóra Ferenc és Ambrus Julianna 
Szőcs Zoltán és Hompoth Rozália 
Tomka Imre és Gáll Erzsébet 
Török Mihály és Puskás Teréz 
Vizoli János és Koncsag Anna
Zerkula Antal és Ferenczi Rozália 



Elkészítési idő: kb. 40-50 perc
Hozzávalók  (4 személyre): 4 nagy szelet sertéscomb,  
4 db. tojás,  1 dl étolaj,  3-4 evőkanál liszt, só, bors 
Elkészítés: 
- A húst jól megmossuk és kipotyoljuk. 
- Izlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd mindkét oldalát 
lisztbe mártjuk, és az előre felforrósított olajban pirosra 
sütjük.
- Megsütjük a tükörtojásokat.
- A hússzeleteket a tányérra szedjük, ráhelyezzük a 
tükörtojásokat, ezeket is sózzuk, borsozzuk.
Szalmapityókával köríthetjük.

Jó étvágyat hozzá!

Molnár Réka

Paintball testközelben!
„Játék közben mutatkozik meg az igazi jellem.”

Bukj le! Nem, úgy értem, vesd előre 
magad tigrisbukfenccel, de úgy, 

hogy közben lőj! Ne, ne, ne arra fuss! 
Na tessék, most tiszta festék lettél.”

Az őrangyalod biztos ilyeneket 
mondana neked paintballozás köz-
ben, de az eszelős adrenalintúl-
tengéstől úgysem hallanád. A pa-
intball (kell magyarázni? tudod, a 
festékgolyó-lövő csoportos terepjáték) 
a tökéletes csapatjáték, ami több külön-
böző játékot és sportot egyesít: straté-
giai, futkározós, lövöldözős egyszerre.

Több érv is szól amellett, hogy a 
hétköznapi rutinunkat megszakítsuk 
egy kis játékkal, szabadidős kikapcso-
lódással. Tedd ezt Te is, egy kevésbé 
megszokott módon, izgalmasan, kol-
légáiddal, barátaiddal, vagy más, akár 
konkurens cég alkalmazottai ellen.

Miért paintball? Elsősorban: egy ki-
váló lehetőség önmagunk jobb megis-
merésére. Másod- és harmadsorban: 

jó alkalom, hogy megismerd kollégáid, 
barátaid is; kikapcsolódsz és szóra-
kozol. Mit nyújt a paintball? Kikap-
csolódást, testmozgást, adrenalint, 
jó hangulatot, jó társaságot, közös él-
ményeket. Ami kiderül játék közben: 
problémamegoldó készség, csapatjá-
tékra való hajlandóság, csapatirányí-
tásra való készség, felelősség- és koc-
kázatvállalás, nyerési vágy; és az is, 
hogy el tudod-e fogadni a vereséget?

A paintball hagyománya egyes elmé-
letek szerint az amerikai prériken ala-
kulhatott ki, miszerint a kietlen pusz-
tákon élő marhapásztorok a marhák 
megbélyegzésére is alkalmas festékgo-
lyókkal lövöldözték egymást unalmas 
perceiken, óráikon. A fegyver eredete 
is erre mutat: a fák és az állatállomány 
megjelölésére használt festékgolyó-ki-
lövő fegyvert tekinthetjük ősének.

A mai paintball (festéklövészet) já-
ték feltalálása mégis az amerikai Bob 

Gurnsey nevéhez fűződik. Az első pa-
intball csata 1981-ben zajlott, amely 
akkor még olajfestékes golyóval mű-
ködött. Ez akkora sikernek örvendett, 
hogy néhány további baráti összejöve-
tellel folytatva, egy év múlva Bob már 
saját cégének keretein belül szervezte 
a játékot, és megkezdte ötlete fran-
chise rendszerű értékesítését is. Né-
hány évvel később, az 1990-es évek kö-
zepén a játék elterjedt Európában is. 

A paintball azért nagyon jó sport, 
főleg a mai generációnak, mert pö-
rögnek az események, egyszerre 
többfelé kell figyelni szimultán, és 
számos, az életben is hasznosítható 
dologra tanít. Csak bátorítani tudok 
mindenkit, hogy megismerje ezt a 
sportot, kipróbálja, és megszeresse. 

Ha még többet szeretnétek meg-
tudni a paintballról: http://paintball-
hargita.wix.com/paintball-hargita.

Holstein szelet   A csuklás 

A csuklást a légutakat a nyelés során elzáró nyelvcsap és a rekeszi-
zom mozgásainak összehangolt működésében bekövetkező 

rendellenesség okozza. Számos oka lehet: egyszerű emésztési zavar, 
túlzott mértékű gyomor- és béltágulat, túlságosan meleg vagy hideg 
ételek, fokozott gázképződés a gyomorban vagy a vastagbélben, 
rossz nyelés (az étel cigányútra ment), idegesség, rekeszizomsérv. 

A legtöbb csuklássorozat ártalmatlan. Hirtelen kezdődik, 
rendszerint ok nélkül, és néhány másodperc vagy perc után magától 
elmúlik. Ilyen esetben átmeneti, betegség nélkül jelentkező működé-
si zavarról van szó. Ha azonban makacs és gyakran visszatér, több 
órán, esetleg napon keresztül tart, nem hagyja a beteget aludni, ez 
esetben kivizsgálásra van szükség, mert kivételes esetben súlyos 
betegség is állhat mögötte: mellhártyagyulladás, alhasi gyulladás, 
súlyos májműködési zavar, vesebántalom, agyhártyagyulladás. 

A legegyszerűbb kezelés az, hogy visszatartjuk a lélegzetün-
ket (a vérben felszaporodó szén- dioxid általában megállítja a csuk-
lást). Hatékony lehet a rekeszizom ingerlése a térdek mellkashoz 
való szorításával is. Egy másik módszer, az ecet szagolgatása a 
nyelv-garat ideg ingerlése által fejtheti ki hatását. A némileg meg-
mosolyogtató népi módszer, a megijesztés úgy segíthet, hogy a 
csuklás ritmusától eltérő fázisban vált ki belégzést (nem a legjobb 
ötlet, mert kárt is okozhatunk vele azáltal, hogy az ijedtség hir-
telen rossz mozdulatot eredményez). Célravezető lehet egy szem 
kockacukor elszopogatása, hideg italok fogyasztása is. Súlyos esetek-
ben van néhány gyógyszer – nyugtató, görcsoldó, hányáscsillapító –, 
amit változó sikerrel alkalmaznak, természetesen orvosi javaslatra.

Csibi Melinda


