
Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.

Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.

Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csufolók.

Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.

Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.

Ugy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived,
De én-szivem egészen tied.

Ady Endre: Volt egy Jézus

Minden kedves olvasónknak áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!

Az én falum a rejtelmes Űz-völgyében, a Csíki-havasokban található. 
Én Nagy Gergő vagyok és itt élek a családommal. Sepsiszentgyörgyről 
költöztünk fel a hegyekbe. Édesapám néprajzi gyűjtést végzett 
Székelyföldön és tizenhárom évvel ezelőtt ide is eljutott. Azt is elmesélte 
nekem, hogy az én falumba, Csinódba csak 2001-ben vezették ki a 
villanyt. Édesapám azt is mesélte, hogy akkor még az asszonyok télen a 
hideg vízben mosták és tisztálták a ruhát. Hideg téli napokon pedig az 
asszonyok összegyűltek és szőttek meg beszélgettek. Gyönyörű 
szőnyegeket készítettek és néhányan még ma is szőnek. A férfiak 
erdőkitermeléssel foglalkoztak és sokan ma is abból élnek. Az asszonyok 
minden reggel hordták a csarnokba tejet. Abban az időben még rengeteg 
tehenet tartottak, de a rossz út miatt bezárt a csarnok és a tehenek száma 
megcsappant. A jó hír az, hogy nálunk több a születés, mint az elhalálozás  
és a legutóbbi népszámlálás óta is kis jövevények gyarapították falunkat. 
Édesapám ezért úgy döntött, hogy ezen a vadregényes helyen vesz egy 
házat és ebbe édesasnyám is beleegyezett, mert neki is nagyon megtetszett 
ez a vidék. Végül egy 7 hektáros kertet vásároltak itt és egy elhagyatott 
házat, amit mára gyönyörűen felújítottunk. Kezdetben hétvégi házként 
használtuk, de az ott töltött hétvégékkel nem teltünk be, ezért a táj egyre 
közelebb hívogatott magához és azt az érzést keltette fel bennünk, hogy 
ide kell költözzünk. Rengeteget gondolkodtunk rajta. Otthon arról 
beszélgettünk, hogy a város kezd egyre függőbbé válni az 
energiahordozóktól és hogy minden egyre drágább. Meghirdettük a 4 
szobás lakásunkat és nagy nehezen el is tudtuk adni. Végre valóra vált a 
nagy álmunk, és 2011 júniusában felköltöztünk Csinódba. Vígan 
rendezkedtünk be a zsindelytetős faházba. Azt is elmondhatom, hogy télen 
a tömbházlakásban soha sem volt 20 foknál melegebb, itt viszont sokszor 
+ 30 fokban fűtőzhetünk. 

Visszatérve a falumra: Hamar barátokat szereztem és megtudtam, hogy 
ők gyímesi csángók és több mint száz esztendeje Gyímesből húzódtak fel 
ide és mostanában moldvai csángó asszonyokat vesznek feleségül. 
Édesanyám tavaly ősz óta a falu tanító nénije és engemet is ő tanít. Sokat 
játszunk és tanulunk. Rengeteget beszélünk a szeretet törvényéről.  
Édesanyám összevont osztályt tanít. A negyedik osztálynak sokszor 
szoktam segíteni betűzgetni. Gyakran vagyok én a matek tanár bácsi, mert 
ez a kedvenc tantárgyam. 

Nagyon szeretek másokkal foglalkozni, másoknak segíteni. Az 
osztálytársaim nagyon szeretnek engem és én i s őket. Sokat beszélgetünk, 
kergetőzünk vagy hóvárat építünk. Ez a tél nagyon kedvezett a hóvár 
építésnek. Idén van a legnagyobb hó, amióta élek. A kertünkben elértük az 
1 m 30 cm-es hóvastagságot. Ez nagy örömet jelentett nekünk, mert 
rengeteget szánkózhatunk és hógolyózhatunk. 

Itt a nyarak is nagyon szépek. Finom gombafajták élnek itt, mint 
például a vargánya, a rókagomba, vagy 10 féle tinóru. Veszélyes mérges 
gombák is vannak, mint például a gyilkos galóca. Sokat szoktam 
gombászni a barátaimmal. A szüleim midig figyelmeztetnek, hogy nagy 
fűbe sose járjak, mert bármikor felbukkanhat egy kígyó. Sajnos itt 
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Az én falum

Március idusa
Az egerszéki templomban első alkalommal 

tartottak a kisiskolások március 15-i emlékműsort. A 
szentmise után a magyar öntudatot erősítő verseket és 
dalokat adtak elő nagy beleéléssel. Ezt követően a 
Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyerek-
otthonának lakói lepték meg zenés-énekes műsorral a 
jelenlévőket. 

Sikeres tanfolyam
A Nagy Erika tanítónő által meghirdetett ingyenes 

magyar tanfolyamra hat moldvai csángó asszony 
jelentkezett. Péntek esténként lelkesen ülenek be az 
iskolapadba és tanulják a magyar betűvetést és 
olvasást. Gratulálunk nekik!

Ősatyáink hagyták ránk e szép szokást,
Hogy öntözzük vízzel e harvadó rózsaszálat
Őseink szokását tehát ismételem,
Szép tiszta friss vízzel magikat öntözöm.
És így érhessenek szép húsvét napokat, 
Nekünk adhassanak piros tojásokat.
Kis pohárból öntöm, tartsák kezeiket,
Ifjak és öregek, jó barát személyek
Békébe legyetek.

Húsvét másod napján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntöző legényt.
Igaz legénységhez én kicsike vagyok,
De azért öntöző legénynek mégis csak felcsapok.
Esztendő ilyenkor mégis csak itt vagyok,
Ha a locsolásért írott tojást kapok.

Antalné Tankó Mária gyűjtéséből

Régi gyímesi locsoló versek

Egész télen járható volt az út Egerszék felé

2. szám 2012. húsvét

Csinód, Egerszék és Lesőd időszakos lapja

Az osztály két tanítónője, Fazakas Tünde és Gál 
Judit már aznap este a szülőknek írt levélben 
fogalmazták meg élményeiket:

Kedves Szülők!

Azt hisszük nem esünk túlzásba, hogy a mai nap a 
gyermekekkel és a jelenlévőkkel,  a saját gyermek-
korunkban  barangoltunk. Mintha egy mesebeli világba 
érkeztünk volna meg ma délelőtt a gyermekekkel, és néhány 
bátor anyukával,egy Isten háta mögötti mesebeli helyre, 
ahol csak az angyalok járnak a hófödte tájakon,és az 
emberek szívében szeretet lakik és béke. Ez egy kicsit 
"sziruposnak" tűnik a ma emberének, de tényleg ilyen 
helyen voltunk, köszönet ezért legelőször Enikő  
édesanyjának és Gerőnek, mert ők hívtak és vendégeltek 
meg minket. Az egész napunkat, meg ahol eljártunk, a 
völgyeket meg  hegyeket, betöltötte a hangos kacagásunk, a 
gyermekzsivaj és az énekünk, hogy: „Ajtósarkos, 
fakilincs...sej, haj, denevér, bennünk van a kutyavér”. 
Nagyon-nagy élményben volt részünk, remélem ez 
felejthetetlen és maradandó lesz mindannyiunk számára. 
Mégegyszer köszönet mindenkinek, akik minket szeretettel 
fogadtak, köszönjük a szíves vendéglátást! Tünde és Jutka 
tancik

Az itteni élmények után határoztak a tanítók és a 
szülők arról, hogy testvérosztályukká fogadják a 
csinódi gyerekeket. Ezt követően lázas gyűjtésbe 
kezdtek és a havasi gyerekek részére tanfelsze-
relésekből, játékokokból és ruhákból álló csomagot 
állítottak össze. Ebből kapnak azóta is naponta azok, 
akik szorgalmasan tanulnak és tanórákon jól 
teljesítenek. Hálás köszönet a szeretettel küldött 
ajándékokért!

Nagy élmény volt a helybeli gyerekeknek, amikor 
március 16-án osztálykirándulás keretében egy napot 
Csíkszeredában tölthettek. A 3D moziban megnéztek 
egy tanulságos mesefilmet, majd meglátogatták a 
testvérosztályt. Érdeklődő szeretettel fogadták a 
városi gyerekek a havasról érkezett vendégeket, és 
egy órai közös program után ebédelni is meghívták 
őket. E jó hangulatú találkozás során határozták el a 
tanítók, hogy a gyereknapot a két osztály közösen 
tartja meg Csinódon.

N. E.
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rengeteg a keresztes vipera, a mi kertünkben is 
szeretnek a napon sütkérezni. Amit még el kell 
mondanom, hogy itt van egy gyógyfürdő is. Kénes víz 
van azon a helyen. Csinód boltosa és legtalálékonyabb 
embere hozta létre ezt a fürdőt és még vízicsúszdát is 
épített a gyerekeknek. Régen ennek a boltos bácsinak 
a nagytatája hordta haza innen a gyógyvizet. Most egy 
gumislagon keresztül vezetik le a vizet a kis forrástól a 
patak alatt a fa kádakba. Nyáron sok helybeli ember és 
gyerek jár ide gyógyulni, lubickolni és csúszdázni. 
Ennek az embernek a neve, aki a fürdőt építtette: Bara 
Gerő. Nagyon lelkes ember, mert a falusiaknak 
ingyen, baráti alapon is engedi a fürdőzést. Mi nagyon 
jó barátságban vagyunk vele és együtt járunk 
kirándulni. Idén télen egy hópánkó pályát is kiépített, 
ami nagyon élvezetes. Neki köszönhető, hogy az út 
télen járható. Ő húzatja el traktorral és hóekével a 
havat. 

Nagyon kedvelik őt az emberek. Az ő boltjában 
gyűlnek össze a falusiak. Ott beszélik meg a dolgaikat. 
Egyszóval az ő boltja a falu központja. Még 
kártyapartikat is rendeznek nála. Ha idegen ember 
látogat ide, az ő boltjába megy be eligazítást kérni. 
Nagyon szereti a gyerekeket és a szomszédos faluból, 
Egerszékról ő szokta a dubájával áthordozni Csinódba 
és Egerszékre a gyerekeket iskolába. Idén télen 
Egerszéken az útra a szél úgy befújta a havat, hogy 
markolós géppel kellett elnyomassa. 

Itt az emberek katolikus vallásúak. Két szép 
fatemplomunk van: egy Egerszéken és egy nálunk. 
Havonta egyszer jár fel a pap bácsi prédikálni a 350 
embernek. Újévkor házszentelés szokott lenni. Idén a 
mi házunkat is megszentelték, pedig mi unitáriusok 
vagyunk. Itt csak mi vagyunk más vallásúak. Ettől 
függetlenül mi is ugyanúgy járunk a templomba, mint 
a többi ember. Nálunk a kenyeret nem az üzletből 
veszik, henem mindenki kemencét rakat magának és 
finom házikenyeret süt benne. Mi is kemencét 
rakattunk a múlt ősszel és édesanyám azóta minden 
szombaton kenyeret süt. A kemence rengeteg dologra 
jó: kenyérsütésre, hússütésre, pizzasütésre, dun-
sztolásra, aszalásra és fa szárítására is kitűnő. A 
kemencék itt fa alapra téglából és agyagból rakják. 
Édesanyám először megdagasztja a kenyérmasszát. 

Egy órai dagasztás után egy órát hagyja kelni. 
Dagasztáskor édesapám behevít a kemencébe és kelés 
után beveti a kenyérmasszát. Két óra múlva friss 
kenyeret vehetünk ki a kemencéből. Így készül 
Csinódon a házi kenyér. 

Kedves Olvasó! Nagyon köszönöm a figyelmet. 
Így zajlik az élet az én falumban.

Csinódi Nagy Gergő, IV. osztályos tanuló

(A Román Televízió magyar adása által meghírdetett pályázat nyertes 
fogalmazása)

Hosszú és hideg telet tudunk magunk mögött. Az 
öregek szerint 1954 óta nem volt hasonló. December 
első hetében köszöntött be és most, nagyhéten is alig 
akar továbbállni. Odalent az Olt völgyében már 
megjöttek a gólyák, nálunk még csak a déli oldalakban 
bújtak elő a törékeny hóvirágok. Bizonyára felnőttnek, 
gyereknek egyaránt emlékezetes marad a nagy hó. A 
napokig tartó hófúvások ellenére soha nem maradtunk 
elszigetelve a külvilágtól és a tanyákat összekötő 
utakat is lelkes önkéntesek mindig lehúzatták ló 
vontatta hóekével. Hónapokon át a szán volt a 
legtöbbek által használt közlekedési eszköz. 
Farsang utolsó péntekén a kisiskolások jelképesen 
eltemették a telet. Bohócnak, papagálynak, 
boszorkányoknak, orvosnak, Zorronak, ördögnek 
öltözve, vidám énekszóval, egy bolondos póni által 
húzott szánkó kíséretében járták végig Csinód 
központi részeit. Több szülői házhoz betértek, ahol 
mosollyal és finom süteményekkel fogadták a 
gyerekeket. Ez a felvonulás előjátéka volt annak, amit 
a Vörös Kereszt megyei csapata egy nappal később 
mutatott be. Emlékezetes marad a központban és 
Egerszéken is előadott sóvidéki farsangtemetés, 
amelybe zenével és énekszóval a helybeliek közül is 
többen bekapcsolódtak. Ezek a felvonulások, majd 
Egerszéken a telet megtestesítő szalmabábu elégetése, 
valamint a hajnalig tartó mulatság mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy a tél szedje a sátorfáját és átadja helyét a 
rügyfakasztó tavasznak.

S. N. B.

Téltemetés a havason

Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni a 
csinódiak és egerszékiek nevében a Hargita Megyei 
Vöröskereszt igazgatónőjének, Zsigmond Évának és 
csapatának, hogy évről-évre szebbé és felejt-
hetetlenné teszik e kis közösség napjait. 
2010-től újból felkarolták ezeket a 324 lakost 
számláló tanyákat. Először elsősegélyt nyújtó 
tanfolyamot szerveztek, ami vizsgával zárult. Ezt 
követően öt személynél (Gábor Albina, Póra Irén, 
Gergely Klára – Csinód és Antal Rozália meg Tankó 
Lenke – Egerszék) elsősegélyt nyújtó központ létesült 
azzal a céllal, ha bármilyen sürgős eset adódik, a 
mentő megérkezéséig is ellátásban részesülhessenek a 
rászorulók.

Az iskolában meg az óvodában elsősegélyt nyújtó 
napot tartottak, amit a gyerekek nagyon élveztek.

Mikulás napot szerveztek. A Mikulások és 
Krampuszok Csíkszeredától Csinódig gyalogoltak, 
hogy felejthetetlenné tegyék ezt a napot a gyerekek 
számára.  A nap csomagosztással zárult.

Az időseknek évi rendszerességgel megszervzik a 
karácsonyi ebédet, amit szintén ajándékozás követ. 

Nők napján felköszöntik és megajándékozzák a 60 
év feletti nőket.

Ezeken kívül rendszeresen kap ajándékcsomagot 
az egész falu.

2012–ben farsangtemetést szerveztek, amit ezután 
hagyományossá kívánunk tenni. Ezt az utcai 
felvonulást este színdarabos bál követte. Az amatőr 
színjátszó csapat nagy sikerrel mutatta be Csokonay 
Vitéz Mihály: Karnyóné című, mindenkit 
megnevettető vígjátékát. A bál ideje alatt 100 
tombolatárgyat sorsoltak ki és licitálni is lehetett 
tárgyakra. Itt mindenki nyert!

Hálás köszönet a vöröskereszteseknek a ránk 
figyelésért és a fáradhatatlan munkájukért! 
Ugyanakkor meg szeretném köszönni a csinódi és 
egerszéki személyeknek, akik segítettek a 
farsangtemetés feledhetetlenné tételében. Köszönet 
Rusz Paulina, Rusz József, Rusz László, Farkas 
Zoltán, Póra Anna zenészeknek, Tankó Margit, Farkas 
Veronika, Póra Anna, Csibi Veronika, Farkas Elvira, 
Gergely Klára, Antal Rozália, Csillag Tünde, Bilibók 
Mária énekeseknek, Bilibók Zsolt és Timár Imre 
betyároknak, Csillag Elemér, Csillag Attila, Póra 
Levente, Bilibók Jenő, Fodor Károly, Fodor Imre, 
Fikó Szabolcs és ifj. Bilibók József szánosoknak, 
Gábor Albina, Póra Irén, Tankó Julianna és Tankó 
Mária szakácsnőknak. Tankó B. József 10 liter borral, 
Bara Gergely 200, Nagy Balázs 50 lejjel járult hozzá a 
rendezvényhez, tüzelőt hoztak Tankó B. József, Tankó 
J. János, Tankó V. Imre, id. Bilibók József. A tejfölet és 
tejet Póra Mária állta, finom süteményeket, 
házikenyeret, valamint teát és kávét hoztak: Bilibók 
Rozália, Fodor Olga, Fodor Angela, Tatár Miricica, 
Bereczki Katalin, Fikó Klára, Tankó Teréz, Tankó 
Piroska, Bilibók Gabriella, Chirices Miluta, Tankó 
Sarolta, Fikó Margit, Csilip Cristina, Csilip Ildikó, 
Tankó Etelka és Póra Piroska. 

Jó érzés volt megtapasztalni, hogy ilyen sokan 
mellénk állottak. A csinódi és egerszéki önkéntesek 
nevében nagyon szépen köszönöm!

Tankó Lenke

Köszönet a ránk figyelőknek

A nagy tél kínálta lehetőségeket kihasználva Bara 
Gergely és Tódor Éva meghívták Csinódba szánozni a 
csíkszeredai József Attila Általános Iskola “step by 
step” osztályát. A második osztályos tanulókat 
parádés kocsiszánok várták a központban. Innen a 
néhány szülő által is elkísért vidám csapat 
mézkóstolóra indult a Fenyő fejébe, majd 
megtekintették a helybeli kisiskolások tantermét és 
ismerkedtek a helybeli gyerekekkel. Ezt követte az 
önfeledt hópánkozás az üzlettel szembeni 
domboldalon. Bizonyára nagy élményt jelentett 
minden résztvevőnek az Egerszékig tartó szánozás. Itt 
Tankó Elemérék gazdaságát tekintették meg a városi 
gyerekek, majd a kultúrotthonban kaptak finom 
ebédet. Ugyanitt a sajtkészítés folyamatát mutatta be 
nekik Póra Hajnalka.

Testvérkapcsolat született


