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ÁPRILIS - SZENT GYÖRGY HAVA TAVASZHÓ - SZELEK HAVA
Április (ősi magyar nevén Szelek
hava) az év negyedik, 30 napos
hónapja a Gergelynaptárban. A
hónapot Mars kedveséről, Venusról
nevezték
el,
Venust
ugyanis
Aperirének is hívták. A név a latin
aperire szóból származik, melynek
jelentése
„megnyitni”
–
ez
valószínűleg utalás az ekkor kinyíló
természetre. A 18. századi nyelvújítók
szerint az április: nyilonos. A népi
kalendárium Szent György havának
nevezi.
Az időjárásban legszeszélyesebb
hónapot, az áprilist a jó gazda
különösen figyeli, s akkor örül, ha
az csapadékos, mert azzal bő
termést jelez. A Szent György havi
eső ugyanis „kergeti a fagyot”,
viszont esős májust jósol.
ÁPRILIS
1.: Április Bolondja. A
népszokás szerint, akit ezen a napon
megtréfálnak, rászednek, az április
bolondja. Nem hazai eredetű szokás,
szerte Európában van hagyománya.
Eredete nem egyértelmű, számos
magyarázatot találni: Mondják,
hogy az április hónap változékony,
“bolondos”
időjárása
adja
magyarázatát. Lehet azonban, hogy
egy ősi kelta szokás maradványa,
mikor is április kezdetén bohó,
vidám tavaszi ünnepeket ültek.
Mások szerint IX. Károly egy
rendeletéből
ered,
amely
rendelkezés
1564ben
az
új
esztendőt április 1ről áttette január
1re. Akkor is szokásban voltak az

újévi ajándékok, de a rendelet után
az emberek januárban az áprilisi,
áprilisban a januári ajándékokkal
biztatgatták egymást.
ÁPRILIS 10.: Az év századik napja
(szökőévben, így 2012ben ez
valójában április 09.). Mivel
féregűző
nap,
Bácskában,
Baranyában a tisztaság, a takarítás
napja. Kitakarítják a lakást, kiűzik
a férgeket a lakásból, istállóból. Az
emberek, a lovak megfürdenek, a
teheneket leöntik, lemossák.
április 12., 1934: Szélvilágrekord: 372
km/óra, Washingtonhegy, Észak
Amerika.
ÁPRILIS
14.: “Tibor a pacsirta
megszólaltatója” Ha ilyenkor már
szép zöld a vetés, a rét is kizöldült,
akkor jó szénatermésre számíthatsz
– vélik a Mura vidéken. Azt is
megfigyelték, hogy ezen a napon
szokott megszólalni a kakukk meg a
pacsirta.
ÁPRILIS 15.: A fűtési időszak hivatalos
vége, azaz a távfűtéses lakásokban
eddig van fűtés. Természetesen ez
nem ennyire sarkos. Április 15. és
május 15. közötti időszakban a
hőmérséklethez kötött szerződés
szerint, az időjárás változásának
megfelelően
(pl.
a
napi
középhőmérséklet +10 fok alatt
marad), kapcsolják ki vagy be a
szolgáltatást az épületekben. Az
ilyen szerződéssel nem rendelkező
házak pedig külön kérhetik a
szolgáltatás ki, vagy bekapcsolását.
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22.: A Föld Napja.
2224.: Lyridák meteorraj.
Minden év április 22 24. táján
figyelhetők
meg
ennek
a
meteorrajnak a hullócsillagai. A
legjobb
időpont
a
csillagvadászatra a hajnali órákra
esik.
ÁPRILIS 24.: Szt. György napja. Az
igazi
tavasz
kezdetét
a
néphagyomány e naptól számítja.
ÁPRILIS 25.: Pál fordulása. A bibliai
Saulus Paulusszá változásának
története alapján a kemény tél
időjárásának átalakulását jósolják
erre a napra: “Pál fordulás –
télfordulás”.
ÁPRILIS 25.: Rámutató negyvenes
nap. A bánátiak azt figyelték meg,
hogy 40 napig e nap időjárásához
hasonló várható. Dologtiltó nap is
a férfiak számára. Semmit sem
szabad vetni ezen a napon.
ÁPRILIS

ÁPRILIS

2015. április

FORDÍTOTT NAP
Minden év áprilisában, mint ahogy
minden évben bolondok napján
iskolánk megrendezi a fordított
napot. Nem volt ez másképp most,
2015ben sem.
Ezen a napon csak az első néhány
óra volt megtartva, rövidítve.
Hagyomány
nálunk
a
tanárdiák
meccs, amit
a nyolcadik
osztály
(mint afféle
megtisztelte
tés) játszik
a tanárok
ellen
és
mivel két osztály van, a tanárdiák
foci mérkőzést a "B" osztály kezdte.
Ezt követett egy sorverseny, amit a
felső tagozatos diákok játszottak.
Jómagam és Kocsis Gáborné Jutka
néni
angol
szakos
tanárnő
segítettünk Gál Piroska néninek és
Csománé
Andi
néninek
a
pontozásban és a verseny pontos,
felhőtlen
lebonyolításában.
A
sorverseny feladatai voltak a
floorball, a mocsárjárás, a sima
futás, szókirakó, cukorkaland és

kártyavár építés.
Az eredmények:
I.: 8.b osztály
II.: 8.a osztály
III. 7.osztály
IV. 5.osztály
V.: 6.osztály
A verseny
kihirdetése
után a 8.a
osztály
is
megmérette
tte magát a
meccsen, és
végül
a
tanár diák
foci
eredménye
az lett, hogy mindkét 8. osztálynak
még fejlődnie kell e téren.
Megköszönjük Nagy Nándor és
Sáfrán
János
8.a
osztályos
tanulóknak, hogy segítettek a
hangtechnikában, illetve köszönet
Gál Piroska és Csománé Fehér
Andrea
tanárnők
fáradtságos
munkájának, amiért ilyen szépen le
lett bonyolítva a fordított nap.
Somogyi Gréta

TÜNDÉRORSZÁGBAN JÁRTUNK
2015. április 1619ig Erdélyben
járt a felső tagozat három osztálya.
Háromévente
Nagy
Kálmán
Nagytiszteletű Úr szervezi ezt az
utat, immáron negyedik alkalommal.
Eljött a várva várt nap, s korán
reggel ¾ 5kor gyülekeztünk a
főtéren, ahol már várt minket a busz.
Az ártándi határátkelőhelyen
léptük át Magyarország és Románia
határát, ahol rögtön az átkelő után
meg is álltunk. Aztán buszoztunk
tovább, Nagyváradon mentünk
keresztül, és láthattuk az Ady Endre
által Körös menti Párizsnak vagy
Kelet Párizsának tartott várost.
Nagyvárad
után
érintettük
Bánffyhunyadot,
Kalotaszeg
fővárosát. Nagyon sok mindent
megtudhattunk a bánffyhunyadi
csodálatosan
szép
református

templomról,
láthattuk
hány
részletben épült meg, és láthattuk
azt a csodálatos festett kazettás
mennyezetet, illetve a kalotaszegi
kézimunkának
remekműveit:
egyrészt az írottast, amely ki van
varrva, másrészt pedig a számozásos
módszerrel készült kalotaszegi
hímzést. Mind a kettő fent található
a
templomban.
Láthattuk
a
színvilágot, és azt, hogy vászonba
készítették el mind a kétfajta
hímzést, egyrészt a húzásosat,
másrészt
az
írásosat
is.
Bánffyhunyad után Kolozsvár volt a
következő megállónk. Kolozsvár
főterén szálltunk le, megnéztük
először a Mátyásemlékművet, a
Botos
János
által
készített
emlékművet, amelyet gyönyörűen
felújítottak. Ott csoportkép is

készült. Mátyás király a központi
figurája ennek az emlékműnek.
Onnan a Szent Mihály templomhoz
mentünk. A Szent Mihály templom
előtt Márton Áron püspöknek a
szobrát is láthattuk, amely szoborról
Kálmán bácsi megemlítette, hogy
hozzánk nagyon közel, Karcagon
készült, ott öntötték, ott állították
össze, és egy nagyonnagyon nagy
hosszú huszárvágással az alatt a
négy óra alatt, amíg magyar
alpolgármester vezette Kolozsvárt,
felállították a főtéren. Onnan Mátyás
király szülőházához mentünk, ahol
elolvashattuk a ház rövid történetét,
illetve
néhány
információt
megtudhattunk Mátyás királyról.
Mátyás szülőházától a Farkas utcai
református templomhoz indultunk.
Sajnos a templomba nem tudtunk
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bejutni a felújítás miatt, a
Református Kollégiumnak a belső
udvarát néztük meg, és ezek után
indultunk tovább az utunkra.
Kolozsvár elhagyása után Tordát
érintettük. Tordáról megtudhattuk,
hogy ott is van egy hatalmas
sóbánya, megtudhattuk azt, hogy
milyen templomok vannak a főtéren,
és hallhattunk azokról a történelmi
eseményekről,
amelyek
Tordához köthetők: egyrészt a
vallásbékéről
szóló
országgyűlésnek
a
határozatát, másrészt pedig
megtudhattuk azt, hogy hol
töltötte Petőfi feleségével és
fiával együtt az utolsó
éjszakát.
Torda
után
Aranyosgyéres következett,
amelyen keresztülmentünk, és
onnantól kezdve indultunk
Marosvásárhely felé. Az ottani
repülőtér után letértünk a
főútról, és Nyárádtő nevezetű
falunál kanyarodtunk le,
egészen Ákosfalváig a Nyárád
mentén jöttünk végig. Ez egy folyó,
amely sokszor szinte láthatatlan, de
mégis hatalmas károkat képes
csinálni. Ezután visszatértünk a
főútra, és Palavásáránál letértünk
szintén az útról, így az erdővidéket
érintve a só vidékre értünk. Az
erdővidék fővárosa Erdőszentgyörgy:
Maros megyéhez tartozik. Itt mondta
el Kálmán bácsi Bözödújfalunak a
történetét,
ahogyan
egy
duzzasztógáttal egy egész falut teljes
egészében
megsemmisítettek.
Megtudtuk azt is, hogy az unitárius
és a római katolikus templom volt az,
amely legtovább dacolt a vízzel,
amelyek
legtovább
tartották
magukat, azok is összedőltek már.
Erdővidék után a só vidékre értünk,
ahol láthattuk a kopár só hegyeket,
és elértük Szovátát, ahol nagyon
nagyon híres sós vizű fürdőhely van:
a Medvetó, ahol rengeteg gyógyulni
vágyó ember pihenhet. Szováta
érintésével Parajdra értünk, ahol az
első nap csak átfutottunk. Ezt
követően megálltunk Korondon. Ki
ki ízlése szerint vásárolhatott. A
korondi megállás után tovább
indultunk és Farkaslakát érintettük,
ahol Tamási Áron sírját koszorúztuk
meg.
Székelyudvarhely
felé
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láthattuk Szejkefürdőt. Ott beszélt
Kálmán bácsi a mofettáról, mert
elmentünk egy használaton kívüli
mofetta mellett. Beszélt a szejkei
forrásról, Orbán Balázsról, akinek
Szejkefürdőnél, a székely kapuk
végében van a sírja. Messziről láttuk,
ám most nem mentünk oda. Onnan
az
utunk
Székelykeresztúrra
vezetett,
ahol
először
is

megvacsoráztunk. A vacsoránk
–ahogy
az
ottaniak
hívják
pityókaleves volt és makaróni.
Mindenki jókedvvelbőséggel ehetett.
Aztán elfoglaltuk a szállást, és
pihentünk a hosszú, fárasztó, de
mégis élményekkel teli nap után.
Péntek reggel szintén korán
keltünk. Időben megreggeliztünk, és
nyolc óra után néhány perccel már a
parajdi sóbányában voltunk. Hosszú
lépcsőút után jutottunk el a
hatalmas termekhez, amelyeket a
sóbányászat
hagyott
ott.
Megtudhatták, akik figyelemmel
elolvasták, hogy ott a só vidéken van
olyan rész, ahol
kétezer méter
vastagságban van bányászható só.
Megnézhettük a templomot, amely
ott van a sóbányában, sétálhattunk a
hatalmas termekben. Ezt követően
indultunk el Bucsinytetőn keresztül
Gyergyószentmiklós
felé.
Gyergyószentmiklóson a főtéren
álltunk meg, itt készítettünk a Szent
Miklós szobornál egy közös képet,
aztán néhány perc séta után
elindultunk föl a magasságokba, a
magaslatokba. Csodálatosan szép
szerpentinen,
hihetetlen,
lélegzetelállító látvány tárult elénk
akkor, amikor lenéztünk ezekből a
magasságokból,
és
egy
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huszonegynéhány kilométeres ilyen
út után értük el a Gyilkostót. A
Gyilkostóról is megtudhattuk,
hogyan keletkezett. Elfogyasztottuk
a hideg ebédet, megittuk a hargitai
ásványvizet, és onnan folytattuk az
utunkat tovább a Békásszoroshoz. A
Békásszoros tetején az alagút után
szálltunk ki, és gyalog tettük meg a
néhány kilométernyi utat. Lefelé
nem is volt baj, fölfelé annál
több. De azt gondolom, hogy a
látvány önmagáért beszélt, és
a
látvány
kárpótolt
bennünket
minden
szuszogásért,
minden
fáradtságért.
Csodálatos
helyeken
járhattunk,
hatalmas, meredek sziklák
alatt, hallgatva a Békás
pataknak a zúgását, és
láthattuk azt, hogy milyen
csodával ajándékozott meg
bennünket a jó Isten. Onnan
visszamentünk
Gyergyószentmiklósra,
és
Gyergyószentmiklósról más irányba
indultunk vissza, nem a korábban
bejárt
útra,
hanem
Libánon
keresztül a Zetelaki víztározóhoz
mentünk. Ott kiszálltunk, és volt, aki
sétált egy nagyot lefelé is lépcsőn,
felfelé is lépcsőn, és láthatott sötét
alagutat.
Onnan
Fenyéden
keresztül,
Székelyudvarhelyre
értünk. Amint leszálltunk a buszról,
a Belvárosi Unitárius Templomot
pillantottuk meg először. Udvarhely
főterén a vármegye házát néztünk
meg, majd a Szoborparkban álltunk
meg, ahol Kálmán bácsi egy kicsit
mesélt. Ez a városközpontban
látható,
2004ben
avatták.
Tizenhárom mondahős, történelmi
személy és kiemelkedő erdélyi
művész mellszobrával díszíti a
parkot. Később a még Udvarhelyhez
tartozó Jézus Szíve Kápolnát is
megszemléltük, ami a Szejkefürdő
felé vezető úton található.
Este kifáradva, de élményekkel
gazagodva értünk haza az útról.
A harmadik napon egy kicsivel
tovább
alhattunk.
Székelykeresztúrról
Székelyudvarhely felé indultunk.
Innen a Hargita fennsíkon át
Csíkszeredáig
mentünk,
Csíkszeredán
a
csíksomlyói

4
kegytemplomnál
álltunk
meg,
megnéztük az 500 éves Szűz Mária
szobrot, és a kívülbelül gyönyörű
kegytemplomot.
Csíkszeredából
Nyergestetőre vettük az irányt,
Csíkkozmáson tértünk le a főútról, s
ezután álltunk meg a Nyergestetőn.
Megismerhettük az itteni ősöknek a
történetét, és elhelyeztük mi is az
emlékezés fejfáját: dolgos kezek
ástak egy gödröt, ahova le tudtuk
tenni a fejfát mi is. Innentől kezdve
már a Kunhegyesi Református
Általános
Iskola
és
Óvoda
emléktáblája
is
ott
van
a
nyergestetői
emlékparkban.
Nyergestető
elhagyása
után
Kézdivásárhelyre értünk. Itt már
vártak bennünket a múzeum kedves
munkatársai. Megismerhettünk sok
sok mindent: itt a céhes kiállítást
lehetett látni, az ott tanuló diákok
munkáit,
és
az
egyedülálló
népviseletbe
öltöztetett
babák
tárultak elénk. Kézdivásárhelyről az
Ojtozi szorosba mentünk el, itt
megnéztük az ezer éves határt, és az
ott lévő emlékművet, amely a mi
múltunknak állít emléket és egyben
első világháborús emlékmű is: az
úgynevezett Hármas Halmot. Sajnos
az eső eléggé kellemetlenné tette a
utunkat. Onnan visszautaztunk
Kézdivásárhelyre,
aztán
Sepsiszentgyörgyöt érintettük, és
innen hazafelé vettük volna az
irányt. Ám Csíkkozmásnál tértünk
rá arra az útra, amely Csíkszeredába
hozott
el
bennünket,
ennek
érintésével
jutottunk
el
Hargitafürdőre. Oda, ahol embert
elnyelő hó volt, és cipőt elnyelő hó,
(igen, voltak emlékeink). Április 18
án hóesésben és erős szélben
állhattunk,
már
mondhatni
hóviharban.
Hógolyóztunk,
kacagtunk, s bepótoltuk az itthon
elmaradt
havazást,
afféle
kárpótlásként. Innen hazafelé vettük
az irányt, ám előtte a Lobogó
forrásnál álltunk meg, kiki kedve és
igénye szerint meg is kóstolhatta
ennek a vizét. Székelykeresztúrra
hazaérvén a finom leves és a
fürjkolbász
elfogyasztása
után
nyugovóra tértünk.
Vasárnap elérkezett az utolsó
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túránk kezdete: a Molnár István
Múzeumba és művészeti skanzenbe
látogattunk el gyalog, ahol ősi
kiásott
leleteket,
a
régi
székelykeresztúri
falusi
életet
ismerhettük meg. Mezőgazdasági
eszközök, berendezett tisztaszobák,
konyha, korabeli viseletek, illetve
fotók, festmények, régi képek a
városról tárultak elénk, valamint a
város történelméről olvashattunk.
Innen a Gyárfás kúriára –Petőfi
körtefájához
látogattunk
el.
Feltételezések szerint Petőfi itt
töltötte halála előtt az utolsó
éjszakáját. Kányádi pedig ehhez a
körtefához írta a híres versikét:
„Haldoklik az öreg tanú,
Petőfi vén körtefája,
Azt beszélik ő látta volt
Verset írni utoljára.”
Fél óra múlva kezdődött a
vasárnapi Istentisztelet, ahol ezúttal
Kálmán
bácsi
prédikált.
A
református és a katolikus egyház ezt
követően megvendégelt bennünket,
majd a szállásra sétáltunk, ahonnan
már végleg hazafelé vettük az irányt.
Hazafelé eljöttünk a Héjjasfalván
lévő Zejk Domokos szobor mellett,
megnéztük az ispánkúti Petőfi
szobrot, majd Segesvárra beérve
hallhattuk, hogy ma már inkább
–sajnos szász illetve román lakta
település, s nagyon kevés a magyar.
Találkoztunk Drakula házával,
valamint megtudtuk, hogyha azt
halljuk tigmandru, a szász házakra
kell gondolni.
A tisztem az volt, hogy írjam le az
erdélyi út helyszíneit, de úgy érzem,
mást is kell még írnom.
Ahogy elhagytuk a kis csonka
Magyarországot, valami előtört
belőlem, és nem hagyott nyugodni:
elfogott valami szívszorító érzés,
valami olyan fájdalom, amiről
tudtam, hogy sohasem lesz már
másképp, így rendeltetett. Erdélyben
voltam. Tündérországban. Otthon
voltam. Igazán otthon. Sosem hittem
volna, hogy a hegyek között, ahol
jártunk fönt a nagy magasságokban
a
második
napon,
ennyire
nyugalommal teli érzéssel töltheti el
a szívem. Mégis fájt. Fájt Trianon, és
gyűlölet volt bennem. Wass Albert
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jutott az eszembe, és a költeménye:
Adjátok vissza a hegyeimet! S rögtön
az első sor is: „Urak, akik a világ
dolgait igazítjátok: adjátok vissza a
hegyeimet. (…) Azok a hegyek az
enyémek!” S hirtelen fölcsendült
bennem a székely himnusz. Ahogy
hazafelé vettük az irányt, s együtt
énekeltük, kicsordult a könnycsepp,
amiről már az első nap is azt hittem,
hogy majd sikerül visszafojtani. Nem
sikerült. Csaba királyfi és a
csillagösvény; a sok legenda; és
minden, ami ide fűz: magyarnak
éreztem magam. Igazán nagy
magyarnak. Keresztapám, akinek
mindezt, a sok érzést köszönhetem,
aki megtanított arra, hogy milyen
igaz
magyarnak
lenni,
egy
motorbalesetben eltávozott tőlünk,
de most velem volt, újra. Odafentről
figyelt minket, a jó Istennel együtt.
Ránk mosolyogtak, s én is
visszamosolyogtam, és elállt az eső.
Majd magamnak is bevallottam: már
nem lehet a miénk sem Erdély, sem
más elcsatolt terület; de amíg él
magyar a földön, és az emlékezés
harangja szól minden év június 4.én,
lélekben örökké egybe fogunk
tartozni.
Minden
imában
és
könnycseppben ott lesz a keserves
múltunk és a büszke magyarság
édeskeserű íze. Minden, amit a mi
édes Atyánk keze formált a magyar
földön, nem lesz másé. A lelkünkben
nem.
S remélem más is így érezte, nem
csak én a kirándulás során.
Köszönjük a Grand Toursnak a
balesetmentes utat, és köszönjük
Kálmán bácsinak, Gál Piroska
néninek illetve Nagyné Smányi Hédi
néninek és Csománé Andi néninek,
hogy
újra
elhoztak
minket
Tündérországba, ahol minden diák
igaz magyarnak érezhette magát
akár csak néhány pillanatra is.
Somogyi Gréta

