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Áldott húsvétot
kívánunk!

FELSŐBOLDOGFALVA ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

„Amit újév reggelén álmodik
az ember, beteljesedik”
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Tudod, mivel foglalkozott a címfestő?
Na, ezért (is) jegyezzük meg a felsőboldogfalvi Hargitai László nevét!

eltett szándékunk javítani a Hivatal
kommunikációján, tájékoztatni a lakókat a község ügyes-bajos dolgairól.
Jelen vagyunk a közösségi oldalon, szerkesztik az új honlapot, hogy ezt a feladatot maradéktalanul el tudjuk látni.
Azokra is gondoltunk, akiktől kissé
távol áll az internet világa, nem boldogulnak könnyen a világhálón, szívesebben forgatnának egy újságot. A lapban
közöljük az elmúlt időszak megvalósításait, hírt adunk terveinkről. Tizenegy
falu alkotja Felsőboldogfalva községet,
sokszínű közösség lakja térségünket.
Lapunkban igyekszünk teret adni egyházainknak, civil szervezeteinknek, bemutatni községünk értékeit, közelebb
hozva a lakókat egymáshoz. Javaslataikat, meglátásaikat a tartalommal kapcsolatosan szívesen fogadjuk, kérdéseikkel keressenek bizalommal.
Egyetlen út van számunkra: az
együttműködés és összefogás útja, csak
így tudunk boldogulni, előrébb jutni,
problémáinkra megoldást találni. Keresni kell azokat a pontokat, amelyek
összekötnek minket, ez segítheti községünk fejlődését. Nehéz időszakon
megyünk keresztül, a világjárvány sokunk életét megkeserítette: egészségügyi és gazdasági gondokkal is szembe
kell nézni. Türelmet és kitartást kívánok
mindenkinek ehhez. Legyenek álmaink,
dolgozzunk, tegyünk valóra válásuk érdekében, és bízzunk az együttműködés
erejében!

12.

Zsombori Levente
polgármester
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A januári és februári tanácsülések rövid összefoglalója
Két rendes és egy rendkívüli ülésre
hívták össze Felsőboldogfalva község
önkormányzati képviselőit az év első két
hónapjában. A rendkívüli ülés a 2020-as
pénzügyi források felhasználhatósága
miatt volt fontos, ami tanácshatározattal
vált hozzáférhetővé.
Januárban a helyi tanács változatlan
formában jóváhagyta a beiskolázási tervet, elfogadta az idei közmunkatervet,
módosította a Hivatal szervezeti diagramját (organigrammáját), létrehozva
egy polgármesteri tanácsadói funkciót. 67
ezer négyzetméternyi mezei és kitermelői
utat vett leltárba az önkormányzat, erről is
megállapodás született.
Februárban adómentességet szavaztak meg a tanácsosok a község területén
működő családorvosi rendelők számára, a
1990/118-as törvény értelmében pedig el-

engedték a politikai üldözöttek családjait
érintő, különféle adónemeket. A vízügy rendelkezésére bocsátott a Hivatal egy-egy 49
négyzetméteres területet Ócfalván és Bol-

dogfalván, árvízvédelmi antennák telepítése
céljából. A magyarországi testvértelepüléstől
ajándékba kapott Peugeot-típusú kisbuszt is
közvagyonba vette a választott testület.

A legégetőbb problémákra fókuszálunk

A

z élhető falu, élhető község elérése a Hivatal legfontosabb célkitűzése, hogy
az emberek jól érezzék magukat Felsőboldogfalva községben. Községünk tizenegy
településen kerülnek bőven
megoldandó
problémák,
2021-re egy prioritási listát
állított fel a helyi tanács.
Legközelebb áll a megvalósításhoz a sándortelki és
telekfalvi hidak megépítése,
a tervezés a végéhez közeleg, nemsokára meghirdetjük a közbeszerzést. Régi
álma a bikafalviaknak egy új

Kanalizálás:
működőképessé teszik
a hálózatot

M
kultúrotthon megépítése, a
vasútállomás melletti közterületre megálmodott épület
terveit módosítani kell, idén
pályázunk az építésre. A községben Árvátfalván probléma
van az ivóvíz-ellátással, lépni

fogunk ebben az ügyben is.
Természetesen, ennél több
problémára keresünk megoldást a községben, de ezekről
csak akkor nyilatkozunk, mikor konkrétumot is tudunk
mondani.

Dolgoznak az általános rendezési terven
Még 2009-ben lejárt a község általános rendezési terve (PUG), az aktualizálás hiányában gondok akadtak az építkezési engedélyek kibocsátásánál, egyes településeknek nincs
ipari zónája. A közelmúltban a község vezetése tárgyalt a megyei főépítésszel az új rendezési terv elkészítése ügyében, a község közterületeinek felméretése egyben ezt a célt is
szolgálja.

űködőképessé tenné a község öt
falujában kiépített csatornahálózatot a Polgármesteri Hivatal. Pillanatnyilag a fővezeték van lefektetve,
az eredeti elképzelés alapján a Bonta
erdő közelében építettek volna egy
derítőállomást. Ennek fenntartása, a
megfelelő körülmények megteremtése nehézséget jelentene a községnek,
gazdaságosabb és észszerűbb megoldást kellett találnia az önkormányzatnak.
A tervek szerint a községi szen�nyvízhálózatot a székelyudvarhelyi
rendszerhez csatlakoztatnánk, az Ócfalva közelében megépítendő pumpaház juttatná el a szennyvizet a városi
tisztítóállomásra. A két rendszer közti kapcsolatot egy hozzávetőleg négy
kilométer hosszú vezeték megépítésével biztosítanánk.
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Húsvéti gondolatok
„Miért keresitek holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.
Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt” Lk.24,5-6

K

eresztyén identitásunk egyik
alapvető hitigazsága van
megfogalmazva a húsvéti angyali híradásban: „Nincs itt,
hanem feltámadt”. Keresztyén
ünneplésünk legmeghatározóbb
és leggyakoribb motívuma Jézus Krisztus feltámadásának
az örömhíre. A hét első napja, a
vasárnap megünneplése is erről
szólt, különösen még, amikor
nem volt kialakulva a húsvét
dátumhoz köthető ünnepe.
Azért fontos ezt így kiemelnünk, mert ha a feltámadást
nem tartalmazza a mi hitünk,
akkor hiábavaló a keresztyénségünk, Krisztus követésünk,
Krisztushoz való tartozásunk.
Pál apostol szavaival élve: „Ha
pedig Krisztus nem támadt fel,
akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek
is (Róm. 15,14)” vagy a temetéseken is elhangzó, feltámadásról szóló, jól ismert ige: „Ha
csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak
vagyunk. Ámde Krisztus az
elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül” (Róm.
15,19-20). Miért ennyire fontos
a feltámadás ténye keresztyén
hitünk és keresztyén identitásunk tekintetében? Azért, mert
az élethez való viszonyulásunkat és értékrendünk kialakítását nagyban befolyásolja, hogy
van feltámadásba vetett hitünk
vagy sem. Akinek nincs ilyen
hite, annak ez a hetven-nyolcvan esztendő földi élet jelenti
a mindent és a legapróbb dolgok is, amik bezavarnak ebbe
a földi életbe, nehézségként
élhetik meg. Míg akik tudatában vannak a feltámadásnak

és az örök életnek, azoknak e
földi életben még a legnagyobb
tragédiák sem tudnak akkora

legalább keresték. A sírban, a
holtak között keresték, hiszen
emberi számítás szerint ott

Ha Isten igéje irányába vájt fülünk, nyitott szívünk
és befogadó emberi értelmünk van, akkor mi is átélhetjük
a húsvéti örömhír életeket átformáló erejét. Isten igéje szól
nem csak húsvétkor, hanem minden vasárnap a templomban,
istentiszteletek alkalmával..

törést okozni, hogy ne találják
meg az Isten által kínált vigasztalás és továbblépés lehetőségét.
A feltámadás angyali üzenetét
a Jézus keresési folyamatban
hallhatjuk meg, ahogyan az
asszonyok is meghallották az
első húsvét hajnalán. Ők akkor
rossz helyen keresték Jézust, de

kellett volna lennie. A húsvéti
örömhír azonban keresztülhúz
minden emberi számítást, és
az asszonyok figyelmét a helyes
irányba tereli: „emlékezzetek
vissza, mit mondott nektek”.
Figyeljünk és emlékezzünk
arra, amit Jézus Krisztus mondott, tartsuk szem előtt az Isten

igéjét. Nos, ha ezt megtesszük,
akkor találkozni fogunk a feltámadott Jézus Krisztussal. Ha
Isten igéje irányába vájt fülünk,
nyitott szívünk és befogadó emberi értelmünk van, akkor mi
is átélhetjük a húsvéti örömhír
életeket átformáló erejét. Isten
igéje szól nem csak húsvétkor,
hanem minden vasárnap a
templomban, istentiszteletek alkalmával. Mindegyik istentisztelet egy-egy újabb lehetőség figyelmünket arra terelni, amerre
az angyalok tanácsolják: Jézus
Krisztus szavaira. Így legyen a
2021-es esztendő húsvétja az isteni igére figyelő, a feltámadott
Jézus Krisztust megtaláló ünnepé a számunkra, és így legyen
minden vasárnapi igehirdetés
egy-egy újabb lehetőség ennek
az örömhírnek az átélésére és
megünneplésére. Ámen!
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Ikafalva után Bikafalva
Új lelkésze van a bikafalvi gyülekezetnek
a háromszéki Bardócz Csaba személyében, aki tavaly augusztusban foglalta el
szolgálati helyét. Egy pohár bibarcfalvi
borvíz mellett beszélgettünk a tiszteletes
úrral, aki adminisztratív munkáját hagyta
az asztal sarkán a kedvemért.

Gyermekkori emlékek
is csábították
– Régebben azt gondoltam, Ikafalváról
megyek majd nyugdíjba, olyan jól éreztük
magunkat ott. Egy kicsi kaput azért nyitva hagytam, arra az esetre, ha Udvarhely
környékéről meghívást kapnék. Hogy
miért Udvarhely? Édesapám bibarcfalvi,
édesanyám siklódi származású, így közel
félúton vagyok a szüleim szülőfalvaitól,
közel áll hozzám Udvarhelyszék is. A feleségem szilágysági, az is nyomott a latba,
hogy közelebb kerülünk kicsit az ő szülőföldjéhez is, egyszerűbb lesz az utazás a
gyermekekkel – kezdi a bikafalvi tiszteletes, akit gyermekkori emlékek is csábították a környékre.
Nagyapja kántor volt a belvárosi református gyülekezetben, aki unokájával sokat sétált Székelyudvarhelyen. Ebben a városban fogott a kezében életében először
tasakos „kakast” a kicsi Csabi, itt vettek
neki sült gesztenyét.
– Visszaemlékszem arra az időre,
amikor az óvodában, szürke blúzban
azon gondolkodtam, költő vagy lelkész
leszek. Rájöttem, nem fekszik nekem a
költészet, a lelkészi pályát választottam.
Nagybátyám is lelkész, volt családi példa is előttem. Természetes volt az, hogy
az istentiszteletek és vallásórák állandó
résztvevője voltam gyermekként, életem
része volt az Isten. Ennek ellenére fizikát
kezdtem el tanulni az egyetemen, míg rá
nem jöttem arra, hogy nem az én területem. Éreztem, hogy lehetek esetleg fizikatanár, de nem jó fizikatanár. Ha hivatást
választok magamnak, akkor azt jó szívvel
kell végeznem – mondja.

Beszélgetőtársam az erdővidéki
Bibarcfalván született, a teológia
elvégzése után Nagyenyeden volt
esperesi segédlelkész. Leghosszabb
ideig tartó szolgálata Ikafalvához köti,
tizenhárom éven keresztül látta el a
háromszéki gyülekezet lelkészi teendőit. Felesége, Bardócz Timea Zilahon
született, a református kollégium
tanára. Három gyermekkel áldotta
meg házasságukat a Jóisten.

Nagy a hasonlóság Ikafalva
és Bikafalva között, alig van
egy „B” betűnyi különbség.
Mindkét gyülekezet nagyjából azonos
távolságra fekszik a várostól, egyik falu
sem községközpont, nagyjából a gyülekezet mérete is megegyezik, utóbbiban a
szórvánnyal megközelíti a háromszázat a
tagok száma. Azt mondják, egy tiszteletes,
közösségi vezető nyolc év alatt megvalósíthatja elképzeléseit, ennyi idő elegendő arra,

hogy saját ambíciója révén teljesíthesse a
gyülekezet által megfogalmazott célokat.
– Amit Ikafalván tudtam, azt megvalósítottam, a gyülekezet támogatott minden
kezdeményezésemben. Minden lelkésznek
van egy erős oldala, van aki a zenében jó,
van aki egyébben. Ha lehet úgy mondani, az
én szupererőm a szervezésben van, ebben
van jártasságom. Az ifjúsági szférából jövök,
szeretek emberekkel foglalkozni, kapcsolódási pontokat keresni. Volt több, bejáratott
elképzelésünk az előző szolgálati helyemen,
ezeket hellyel-közzel áthoznánk Bikafalvára
is, amennyiben nyitott erre a közösség. Népszerű volt a teaest-sorozatunk, amelynek
keretében meghívott vendégek előadást tartottak különféle témákban, van tapasztalatunk ifjúsági napok szervezésében. A „Rád
is szükség van” kezdeményezésünk a fogyatékkal élőket célozta meg, olyan tevékenységeken vettek részt ezek az emberek, aminek a végén elkészítettek egy kézzel fogható
terméket. Kellemes tapasztalatot szereztünk
a motorosok és fogyatékkal élők közös eseményén, amikor elvitték motorozni egy-egy
körre a fogyatékkal élőket. Érdeklődtek már

5

Kihívások az iskolában
Különleges évre tekintünk vissza, olyan évre, amikor a gyerekek úgy tanultak otthonról, hogy nem volt szabad iskolába jönniük. Ez a helyzet nagyfokú rugalmasságot
igényelt mindenkitől. Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk erről a különös időszakról,
érdemes különválasztani a március 11. előtti és utáni időszakot.

A

a háromszéki motorosok, idén lesz-e Ikafalván találkozó, mondtam nekik, hogy lesz, de
nem Ikafalván, hanem Bikafalván – sorol fel
pár tevékenységet az elmúlt évek megvalósításaiból Bardócz Csaba.

„Ki kell menni a várból”
Csaba szerint sokféle stílus létezik a lelkészek között, de mindeniknek az a lényege,
hogy megtalálja a hangot, a kapcsolódási
pontot a közösséggel. Megváltozott a kapcsolat az Istennel, templommal, sokan nem
szívesen jönnek el istentiszteletekre, mert
nem érzik megszólítva magukat. Ha a lelkész feladata csupán az egyházi szolgálatokra korlátozódik, akkor ezeket az embereket
nem biztos, hogy eléri Isten igéje, ez történik
„ha nem megyünk ki a várunkból”.
– Nagy kihívás Bikafalván az új falurészek lakóit megszólítani, elhívni a közösségbe, hogy együtt keressünk megoldást a
problémáinkra. Közösséggé kovácsolni a
falu lakóit, ez a legfontosabb feladat, egyben a legnagyobb is. Természetesen vannak
tervek az egyházi épületek felújítására, a
templom rendbetételére, de ugyanilyen fontossággal bír a közösségben végzett munka
is. Rengeteg értékes embert ismertem meg a
családlátogatások alkalmával, egymás segítségére alapozva is nagy sikereket érhetünk
el. Mi van az emberek szemében, ez sokat
elárul a hozzáállásról, mert vannak olyan
kimondott igenek, amit a szem nem sugároz vissza. Nem titkolt célom erősíteni az
emberek helyi kötődését, mindenki legyen
büszke arra, hogy itt él – mondja lelkesen a
gyülekezet új lelkésze.

március 11. előtti hónapokat a tanulás mellett iskolán kívüli programok
sokszínűsége, gazdagsága jellemezte,
amikor tele voltunk tervekkel: az ivói Erzsébet-tábor, az évek alatt hagyománnyá
vált Játsszunk együtt! Gyermekszínjátszó
Fesztivál, testvériskolai kapcsolatok, elsősegélynyújtási verseny, különböző színházi
előadásokon való részvétel, kirándulások
stb. Több tantárgyból: földrajzból, magyar
nyelv és irodalomból, matematikából, fizikából és hittanból is több diákunk továbbjutott a tantárgyversenyek megyei szakaszára, reménykedtünk az eredményes
folytatásban, mert az előző évek alatt szép
eredményeket értek el iskolánk diákjai. Kiemelném a nemzetközi versenyen
magyar nyelv és
irodalomból elértmásodik helyezést és hittanból
az országos második helyezést.
A járványhelyzet
teljesen megállította ezt az ígéretes, szép folyamatot.
Március 11. után, amikor megtörtént
az iskolák bezárása, új és váratlan helyzettel találkoztunk, mely nagy kihívást jelentett diák, szülő és tanár számára egyaránt.
A kezdeti eszközproblémákat, a digitális
kompetenciák hiányát, az idő előrehaladtával lépésről lépésre orvosoltuk. A pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, a
segítséget kérő gyerekek digitális eszközöket kaptak használatra a tanfelügyelőség
és az önkormányzat segítségével. Elmondhatjuk, hogy nem csak Felsőboldogfalván, hanem a hozzá tartozó falvakban is,
ahol iskola működik, mindenhol, minden
osztályban van olyan készülék (projektor
vagy nagyméretű tévékészülék), mely segítségével érdekesebbé, szemléletesebbé

tehető jelen helyzetben is az oktatás.
Célunk, hogy az oktatási intézményekhez tartozó gyerekek minél hamarabb behozzák az online tanítás nehézségei által
keletkezett, esetleges hiányosságokat, a
végzős nyolcadik osztály az országos teszten a lehető legjobb eredményt érje el.
Igyekszünk bekapcsolódni a különböző,
online megszervezett vetélkedőkbe, versenyekbe, hogy minden gyerek legjobb
képességeit kamatoztatva és megmutatva,
eredményesen tudjon előrehaladni a személyiségfejlődés sajátos útján.
A jövőbe tekintve, kihívásként nagy
szükségét látjuk egy tornateremnek, ahol
a gyerekek téli hidegben és esőben is jó

körülmények között vehetnek részt a
testnevelésórákon. Az iskola további digitalizálása és korszerűsítése érdekében is
szeretnénk megragadni minden pályázati
lehetőséget. Szeretnénk elérni, ugyancsak
pályázati forrásokból, hogy minden iskolánkhoz tartozó tanuló ingyenesen hozzáférhessen – az országos fejlesztési programban megfogalmazott tervezet alapján
– digitális eszközökhöz. A gyarapodó
lengyelfalvi Waldorf osztályok kérdése
is megfontolást igényel, reméljük, hogy
mindezek a kihívások a helyi önkormányzattal jó együttműködésben, mindenki
számára elfogadható megoldásokat eredményeznek.
Tamás Zoltán igazgató
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„Amit újév reggelén álmodik az ember, beteljesedik”
Beszélgetés a község legkisebb településének legidősebb lakójával
A déli lejtőkön már mindenhol elolvadt a tavaszi hó, csak Sándortelke van egyedül fehérbe öltözve. A Telekfalvától alig egy kilométerre fekvő faluban nagy élet van dél körül: szekerek döcögnek a kövezett úton, gyermekzsivaly hallatszik ki az udvarokról. A tejeskocsi a csarnoknál zúg, az épülettel átellenben idegesen fognak a kutyák. Pedig csak arra lennék kíváncsi, ki Boldogfalva legkisebb
településének legidősebb lakója. Gyorsan választ kapok minden kérdésemre, visszairányítanak Telekfalvára, hogy ott keressem Nagy
Éliza nénit, aki „beszédes, hegyes eszű asszony” hírében áll.

A

lányánál lakik a legidősebb sándortelki, aki egy szerencsétlen esés után
igényelt nagyobb odafigyelést. Gondosan
megkötött fejkendője, rendezett ágya arról
árulkodik, napirenden van élete dolgaival.
Az 1927-ben született néni az Éliza névre
hallgat, de valójában Erzsébetnek keresztelte őt a pap. Pirospozsgás arca örvend a
vendégnek, még jobban egy beszélgetés
közben érkezett szomszédnak.
– Örök életemben sándortelki voltam, alig hagytam el a falut, minden odaköt engem. Már tízesztendős koromban
elszegődtem a faluba, három helyen is
megfordultam. Heten voltunk testvérek,
abból csak két fiúgyermek született. Nem
volt szerencsénk a fiúkkal: az egyik testvéremet hathetes korában igézte meg egy
édesapámhoz érkezett vadásztársaság, a
másik bátyámat pedig tizennégy éves korában vesztettük el, amikor a kutya összerágta őt – meséli szomorúan.

Örök életemben sándortelki
voltam, alig hagytam el a falut,
minden odaköt engem.

Kiderül közben, többször haza akart
menni jelenlegi lakhelyéről, mert erős
honvágyat érzett. Ebben a lányán kívül
csak a gyengesége akadályozta meg. Nem,
mintha nem érezné jól magát Telekfalván, de „ha egész életét ott élte le, akkor
ne máshol haljon meg”. A kissé borús felütés ellenére nagyon jó a hangulata a néninek, egy-egy poénnal mindig megtoldja

a mondanivalóját. A család életében kiemelten fontos a Sándor-napozás, kicsiktől nagyokig többen viselik ezt a keresztnevet.
‒ Csak úgy vénasszonyosan, egyet énekeltem a névnapozáson, elfújtam a „Nem
tudom, az életemet hol rontottam én el”
kezdetű nótát, vagy ott van a sokat énekelt
„Visszakérem a szívemet” is, amit biza,
sok helyen előadtam. Egy kicsi gyermek
odajött hozzám, simogatta a kezemet, kér-

dezte, mama, neked miért ilyen görbék az
ujjaid. Mondtam neki, azért, mert nem
tudtam szépen ülni életemben – mondja kacagva, miközben régi szerelmek és
munkás hétköznapok jutnak eszébe.

Édesapja golyóval a fejében jött
haza a háborúból
Éliza néni a nagy háborúról sebesült
édesapja révén hordoz emlékeket: fejében
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golyóval tért haza a harctérről, nem akarta megműtetni magát. Megtanulta, mit
jelent az igaz barátság, a veszteség, hogy
asszonyként is hogyan lehet helytállni a
nehéz időkben.
Tízévesen kezdett a faluban szolgálni,
abban a reményben, hogy „nem kell olyan
sokat a mezőre járni”.
– Két gyermeket a nyakamba raktak,
azt gondoltam, a mezőn játszok majd velük a pokrócon, míg mások dolgoznak.
Még az asszonyom rám is szólt néha, hogy
igyekezzek a kapálással, ne maradozzak
le annyira. Habari fehérnép volt, másik
nap már a zöld gyom vette fel a fejét a
sora után, olyan siedtében csinálta a kapálást. A tanító úrnál már másabb volt, de a
munka végéhez oda kellett állni mindenhol. Tizenkét éves lehettem, amikor este
hátramentem kórét vetni a tehenek elé,
s a farkas ott volt. Szerencsémre ott volt
a pajta, befutottam, úgy maradtam meg.
A tanító feleségének sírtam, nem tudtam
elaludni, pokrócot terített az ágya mellé,
hogy meg tudjak nyugodni – meséli gyermekkori élményét.
Míg a falubeli férfiak valamelyik fronton szolgáltak, addig Sándortelkén az élet
nem állhatott meg. Éliza néni példaképe
édesanyja lehetett, aki a sok gyermek mellett „betyár asszonyként igazgatta a gazdaságot”. Huncut mosollyal kísért történetei
vannak arról, hogy hetvenegy kilósan a

leány Éliza is rakásba rakta a legényeket,
mert csúfolkodtak vele.
Úgy tartották Sándortelkén, hogy az
újév reggelén látott álom beteljesedik. Éliza néni négy lovast látott, akik megjelentek hirtelen az egyik háznál. Később ezt
a jövendölést az orosz katonákban látták
beteljesedni, akik „rengeteg gazemberséget végigvittek a faluban”.
Ugye, nem csak háború az élet, a szerelemnek is teret kell adni egy ilyen élettörténetben.

„Míg a faluban malacot lehet kapni,
addig más faluba disznóért nem
kell menni”
‒ Nem is lehet elmondani, milyen élet
volt akkor a faluban. A csűrökben deren-

mellett, mint a feszület. Édesanyám nem
szerette volna, ha mi együtt szórakozunk,
mindig azt mondta, amíg a faluban malacot lehet kapni, addig más faluba disznóért nem kell menni – utal arra, hogy más
faluból nem volt módi házasodni.
Négy tehént rendezett a háború évei
alatt, egyedül tartott el egy gazdaságot.
Egy Sándor nevezetű legény gyakran látogatta őt ebben az időben, mikor a kertben
kaszált az állatoknak.
‒ Nem mertem közel menni a kaszával a fák tövéhez, nehogy az élét belevágjam, onnan markonként téptem le a füvet.
Örökkétig buzerált a férjem, hogy én nem
tudok kaszálni, kézzel szedem le a füvet.
Kórusba jártunk, beszélgettünk, így alakultak a dolgok. Húsvét másodnapján a
családi ház csűrjében ültük meg a lakodalmat, még régi szokás szerint az uramat
beleverték a vályuba, inget kellett cseréljen az esküvő előtt. Éjjel egykor mentünk
át abba a házba, amelyikbe most is lakok
– magyarázza a néni, aki kicsit elmereng
közben.

Megnézném,
mit csinálnak a kutyák
Közel hét hónapja nem járt haza, a
szeptemberi balesete óta él lányával. Most
ígéretet kapott arra, hogy hétvégente hazalátogathat, szétnézhet egyet a birtokon.
‒ Megnézném a kutyákat, lám, mit csinálnak. Az egyiket Tiszának neveztem el,
a másiknak valamilyen cifra nevet adtak,
én csak Mukinak hívom. Ha holnap otthon ébrednék, akkor ellátnám a házi teendőimet, nyugodtan olvasgatnám a Bibliát,
vágnék egy kicsi rongyot is, ha maradna

Úgy tartották Sándortelkén, hogy az újév reggelén látott álom beteljesedik.
Éliza néni négy lovast látott, akik megjelentek hirtelen az egyik háznál.
Később ezt a jövendölést az orosz katonákban látták beteljesedni, akik
„rengeteg gazemberséget végigvittek a faluban”.
gezett minden, úgy táncoltunk, sokan voltunk, csak Czerják leányból volt hét. Egy
színdarab alkalmával énekeltem, egy égei
legény úgy nézett engem, úgy állt az ajtó

időm. Még a férjem kedvéért sem voltam
hajlandó eljönni a faluból, életem minden
öröme és bánata Sándortelkéhez tartozik
– zárja a néni.
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Nyáron fagyi, télen sajt
Ne pazarold el a sok tejet – ezzel a mondattal indította el a sajtkészítés útján a farcádi Sándor Győzőt édesapja nyolc évvel ezelőtt.
Győző megengedheti magának a mosolyt, sikerült felépítenie egy olyan műhelyt, amit egyedülálló a környéken.
– Édesapámmal közösen vezettünk egy
családi gazdaságot nyolc évvel ezelőtt. Mint
minden kornak, ennek az időszaknak is
megvoltak a nehézségei, aki gazdálkodott,
állatokat tartott, annak el kell adni a tejet.
Kevés pénzt adtak a tejért, el kellett gondolkozzak, hogyan lehetne abból az állapotból
továbblépni, érvényesülni. Úgy döntöttem,
elmegyek arra a sajtkészítő tanfolyamra, amit
Székelyudvarhelyen hirdettek meg – kezdi a
farcádi gazda.

„Szerettem katyfolni örökké”
A tanfolyamot 2013-ben szervezték, magyarországi sajtkészítő mester tanította meg
az érdeklődőket a lágy sajtok készítésének
módjára. Egyedül édesanyja készített sajtokat,
„ő is olyanokat, amit a juhászok is tudnak”.
– Szerettem katyfolni örökké, volt bennem egy kíváncsiság. A tanfolyam alatt három-négy napon keresztül gyakorlatoztunk,
én aznap kipróbáltam itthon mindent. Később még elmentem Gyergyóba is, hogy az
érlelt sajt készítését is eltanuljam egy svájci
mestertől – magyarázza a kezdeteket a sajtkészítő, közben megkeveri a nagy fakanállal
a melegedő tejet.
Feldíszített sajttálak, ízesített parenyicák
sorakozva várják, hogy útnak indítsák őket.
A hátsó polcon érlelt sajtok pihennek, most
már ezt a fajta sajtot is megszerette a környék
lakossága.
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gével ketten „viszik az ipart”, együtt csinálnak
mindent. Nagyobbik lányuk nagy segítségükre van a piacon, apjának még egy kicsi
ideje is marad „eltekeregni a kollégákhoz”.
Ottjártamkor is vásárra készültek, most még
szezonja van a sajtnak.
– Májusban a legjobb a tej, a lelegelt zsenge fű csodát csinál a sajtokkal. Van két-három
hónap minden évben, mikor kicsit megáll az
élet, ahogy a juhászok elkezdik csinálni sajtjaikat, nem veszik annyira az általunk készített termékeket. Megmondom őszintén, én is
azt a lágy sajtot szeretem szinte a legjobban,
zöldhagymával dukál a legjobban. Nyáron a
székely fagyizik, még a sajtok lefolynának az
asztalról a nagy melegben. Aztán ősztől tavaszig megint elindul a szezon. Mi májustól
leginkább érlelt sajtokat készítünk, mindig
beraktározunk a szezonra – avat be.
Semmit sem csinálna másképpen, ha
mégegyszer újrakezdhetné az egészet az elejéről, mert nem nagyon kell módosítani azt,
„ami jól telt, amivel szerettél foglalkozni”.

– A fonott sajtokkal kezdtünk, ehhez
volt hozzászokva a székelység. Az elején még
hallani sem akartak az érlelt vagy az ízesített
sajtokról, idegenkedtek tőlük. Húsz-huszonötféle termékünk van, felsorolni sem tudom
az egészet: van sonkás, köményes, medvehagymás, bazsalikomos, fokhagymás, vörös
áfonyás, aszalt szilvás... Régebb nem volt Facebook, végigtalpaltuk a környéket, bekopogtattunk cégekhez, éttermekhez, hogy eladásra
kínáljuk a termékeket – vezet be a részletekbe
a sajtkészítő.
Jelenleg két állandó helyük van: Székelyudvarhelyre és Marosvásárhelyre viszik sajtjaikat. Pár alkalommal az anyaországban is
próbálkoztak, a járvány miatt megszűnt ez a
lehetőség. A műhelyfejlesztést is akadályozza
a kialakult helyzet, a bezárások, korlátozások
miatt nem lehet behozni az országba az elektromos üstöt, amire régóta vágyik a vendéglátóm.

A hat tehénre esküsznek
– Erre az üstre azért is szükségünk lenne,
mert a munkánkat könnyítené meg, akár te-

lefonról is működésbe lehet hozni, helyettem
végezné a teendőket, nem négykor, hanem
fél hétkor kelhetnék. Jó lenne bővíteni a helyiséget, hogy nagyobb legyen a tér, de hangsúlyozom örökké: hat tehénnel indultunk,
most is annyi van, ez bőségesen elegendő a
család számára. Vannak időszakok, amikor
kevesebb a tej, de ennyit bírunk meg – magyarázza.
Ami a munkamegosztást illeti, a felesé-

...Hat tehénnel indultunk,
most is annyi van, ez bőségesen
elegendő a család számára.
Vannak időszakok, amikor
kevesebb a tej, de ennyit
bírunk meg...
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Tudod, mivel foglalkozott a címfestő?
Na, ezért (is) jegyezzük meg a felsőboldogfalvi Hargitai László nevét!

M

i alapján dönti el egy közösség, hogy
kollektív emlékezetében kinek és miért ad helyet? Ösztönösen vezérelve talán
elsősorban azokba a példaértékű életutakba kapaszkodunk, amelyek a ma embere
számára is jól kitapintható, könnyedén
értelmezhető, megtartó erőt sugároznak.
Az utóbbi évtizedekben a turizmus jelenségének felerősödésével egy időben – vagy
pont ennek a következményeként – fontossá vált egy másik szempont is: elkezdtük tudatosan felkutatni közösségeink
azon szellemi és tárgyi örökségét, mely
által a külvilág felé különlegességünket,
átlagon felüliségünket hangsúlyozhatjuk.
Hogy ezért kellene-e valamit kezdjünk a
felsőboldogfalvi Hargitai László hagyatékával, nem tudom, de hogy vétek lenne
emlékét sorvadásnak hagyni, az biztos.
Bár 1915. május 19-én, Gyergyószentmiklóson Hermann (szász?) gyerekként
látja meg a napvilágot, a második világháború zűrzavaros időszakában a család a
magyarosabban csengő Hargitaira változtatja vezetéknevét. Szülei korán elválnak,
két lánytestvére a gyergyótekerőpataki
születésű édesanyjukkal Gyergyószentmiklóson marad, míg a templomfestéssel
foglalkozó édesapja (Hermann/Hargitai
Gyula, a neves kolozsvári szobrászművész, Hargitai Ottó testvére) Laci fiával
Székelyudvarhelyre költözik. László itt
végzi általános, illetve középiskolai tanulmányait. „Kisebbségi származása” (?) és
édesapja szűkös anyagi lehetőségei miatt
nem tud továbbtanulni, vágya, hogy rajztanár váljék belőle, beteljesületlen marad.
Huszonévesen, apja mellett inaskodva ismerkedik a templomfestés fortélyaival. A
negyvenes évek „kicsi magyar világában”
rövid időre Győrbe, majd a címfestés (más
szóval firmafestés, ma talán cégtáblafestésnek hívnánk) fellegvárába, Budapestre
kerül. Fővárosi tartózkodása alatt nagy
érdeklődéssel látogatja a helyi galériákat,
képtárakat.
Időközben
behívják
katonának,

Laci bácsi megmaradt festményeinek
egy részét a család őrzi.

„Kisebbségi származása” (?)
és édesapja szűkös anyagi
lehetőségei miatt nem tud
továbbtanulni, vágya, hogy
rajztanár váljék belőle,
beteljesületlen marad.

majd a szolgálatból szerencsésen hazakerülve megismerkedik a háborúban megözvegyült, a kétéves fiát egyedül nevelő
felsőboldogfalvi Péter Terézzel, akit 1946ban feleségül is vesz. Immáron harmadik
generációs templomfestőként (ugyanis
apai nagyapja is e nem mindennapi mesterség megbecsült művelője volt) önálló
engedélyt vált és püspöki felhatalmazással több, mint negyven templombelsőt,
valamint számtalan egyházi műemléket restaurál. A szocializmus éveiben
– 1974-es nyugdíjazásáig – különböző
állami szövetkezeteknél mint egységfelelős dolgozik. Festőműhelye 1973 márci-
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usáig Székelyudvarhely központjában, a
mai népművészeti bolt helyén működött.
Munkatársai Jakab István, Swetter Arthur,
de rövid ideig náluk inaskodott Józsa János, neves korondi keramikus is. Jól kereső, megbecsült szakemberként elsőként
Laci bácsiéknak volt Felsőboldogfalván
televíziójuk, motorbiciklijük, majd a '60as években autójuk.
Nyugdíjazása után több ideje maradt,
hogy művészetének éljen, előszeretettel
festett portrét, tájképet, csendéletet. Látván Laci bácsi tehetségét, Sinka Ignác
tanár úr biztatására egyéni kiállítást szerveznek, először 1984-ben Felsőboldogfalván, majd a rákövetkező években két alkalommal a székelyudvarhelyi művelődési
házban. Az 1990. február 6-án kelt, kézzel
írt önéletrajzában ezt írja: „Jelenleg is a lakásomban állandó tárlat van. Mivel most
már tizenhatodik éve, hogy nyugdíjas
vagyok, és a hetvenötödik évembe járok,
azért még jelenleg is elfoglalom magam és
dolgozok, mert ez ad értelmet a további
életnek, amíg még erőm, egészségem, látásom és kezem ne reszkessen, adja Isten,
hogy úgy legyen!” Rá kilenc évre, 1999.
március 9-én, 84-ik életévében hunyt el
Laci bácsi.
Felsőboldogfalviként gondoskodnunk
kell arról, hogy Hargitai László munkássága feldolgozottá, hagyatéka és neve kreatív
helyi kezdeményezések tárgyává váljon.
Kilyén Barna

Felsőboldogfalva első motorbiciklijével

Hargitai Laci bácsi házának udvarán – a falu első televízióján – népes társaság követte az 1954-es
labdarúgó-világbajnokságot. Az 1937-ben épült tornácos ház sajnos néhány hete bontásra került.

Maszelka János köszönti Laci bácsit az 1985-s székelyudvarhelyi kiállítás megnyitóján.

A székelyudvarhelyi Kováts Fényképészet cégtáblája is Laci bácsi keze munkáját dicséri.
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Felsőboldogfalva felvirágoztatása a cél
Ez a Felsőboldogvalváért Egyesület legfontosabb célkitűzése, ami visszaköszön a
szervezet 2016-ban tervezett logójában is.
A mozaikszerű tulipán színeit a református
templom kazettás mennyezetéről kölcsönözték, kifejezi a településen élő emberek
sokszínűségét.
– Közösségi igényre válaszolt a kis csoport, amely megalapította az egyesületet,
úgy éreztük, az itt élő emberek hiányolták
a közösségi és kulturális eseményeket. Lehetőséget szerettünk volna teremteni, hogy
találkozni tudjunk egymással, meg tudjuk
ismerni egymást – mondja Lajos István, a
szervezet elnöke.

Boldogfalvának előny
és hátrány is a város közelsége
A falu kedvező földrajzi fekvése miatt
percek alatt Székelyudvarhely bármelyik
pontjára el lehet jutni, a város kínálta lehetőségekhez minden lakó hozzáférhet. Éppen
ezért, kissé elkényelmesedhet a közösség,
abban a helyzetben találja magát, hogy nem

érzi értelmét helyi eseményeket szervezni, a
város külvárosának tekinti magát. Viszonylag sok a beköltözött a faluban, jelentős számú református és katolikus vallású lakossággal.
– Nagy kihívás olyan értékeket, pontokat találni, amelyeket a közösség minden
tagja magáénak vall. S az, hogy ne alvó falu
legyen a miénk, ahova pihenni járnak haza
a munkából, hanem egy aktív és tenniakaró
közösség lakja – részletezi.

Közös pont, közös értékek
Az egyesület minden évben megszervezte a boldogfalvi falunapokat, találkozási
lehetőséget, kikapcsolódást biztosítva a helyieknek. Évi rendszerességel farsangi bálba
hívták a mulatni vágyókat. Ezek az események a koronavírus-járvány miatt tavaly
elmaradtak, de kedvező helyzet esetén újra
megszervezik.
– Mindannyiunknak vannak elfoglaltságai, van munkánk, családunk. Ennek ellénre
mondom, szükség van a közösség összefo-

gásra a faluban, problémáinkra megoldást
keresni helyben. Ha nem magunk miatt, a
gyermekeinkért képesek vagyunk szép dolgokat megvalósítani. Abban bízom, hogy ha
elül a járvány, akkor újult erővel folytatjuk a
közösségi munkát. Szükség van az ötletekre,
javaslatokra, de még inkább olyan emberekre, akik nem csak mondják, hanem oda
is állnak egy-egy ügy mellé – magyarázza
Lajos István.

HASZNOS

Hivatali ügyintézés

Anyakönyvezés

Telefonszám: 0266–245 311
Fax: 0266–245 327

hétfő–csütörtök: 8:00–15:30, péntek: 8:00–13:00
Elhalálozás esetén: 0726–733208
Gagyi Enikő

Mezőgazdasági osztály
Fogadóóra:
hétfő – csütörtök: 8:00–15:30, péntek: 8:00–13:00
Lőrincz Lídia, Cseke-Árkosi Katalin

Urbanisztika
hétfő–csütörtök: 8:00–15:30, péntek: 8:00–13:00
Jakab Mária

Pénztár

Könyvelőség

hétfő–csütörtök: 8:00–15:30, péntek: 8:00–13:00
Gagyi Enikő, Szász Zsuzsánna

hétfő–csütörtök: 8:00–15:30, péntek: 8:00–13:00
Nagy Irma

Szociális osztály

Könyvtár

hétfő–csütörtök: 8:00–15:30, péntek: 8:00–13:00
Gagyi Enikő, Szász Zsuzsánna

hétfő–csütörtök: 8:00–15:30, péntek: 8:00–13:00
Szente Lenke

Üzenem a Hivatalnak
Van olyan problémája, amire a Hivatal megoldást, választ adhat? Észrevételeit küldje be szerkesztőségünk címére írásban, vagy a conslocfeliceni@gmail.com e-mail-címre.

FELSŐBOLDOGFALVA ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Kiadja: FELSŐBOLDOGFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
Szerkesztőség címe: 537095 Felsőboldogfalva 208. sz., telefon: 0266–245 311, e-mail: conslocfeliceni@gmail.com

