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AZ ORSZÁG LEGJOBB
15 VERSENYZŐI KÖZT

Kiváló eredményekkel zárták a Hargita megyei versenyzők a március 23
Csíkszeredában megrendezett Tánczos Gaál József emlékversenyt.
■ összeállításunk a 3. oldalon ■

Tudj
bb , l g él jobb!
Rendhagyó oktatási hét
az iskolákban

- 2013. ÁPRILIS

Köszöntöm
az olvasókat a
megújult’’ községi
értesítő’’ megjelenésével.
A színesedő
tartalmú oldalak
a községlakók
és a községünk
iránt érdeklődők
tájékoztatását
szolgálják, segítik a mindennapi életben.
Továbbra is várjuk tanácsaikat, észrevételeiket, hogy még igényesebb tartalommal találkozhassanak újságunk oldalain!
Mindig is azt hangoztattam, hogy ös�szefogással és kitartó, hűséges munkával
tudunk igazából eredményeket elérni. Ha
ötleteik, jó meglátásaik vagy akár gondjaik, problémáik vannak azt is osszák meg,
mert csak is az összefogás lehet a legnagyobb segítségünk a jövőbe tekintéshez.
Nehéz év vár ránk, talán azt is mondhatnám, hogy a legnehezebb év lesz az
idei, a 2008-as gazdasági válság óta. Sók
múlik azon, hogy képesek leszünk-e
együtt dolgozva túllépnünk rajta.
Ezért is kérem Önöket, kedves olvasókat, hogy osszunk meg minden
jócselekedetet, információt, eseményt
egymással, hogy a túl sok rossz hír ne
nyomhassa rá a bélyegét a hangulatunkra,
mindennapi munkánkra.
Kívánok a magam és a szerkesztők
nevében minden kedves olvasónak hitet,
erőt, egészséget!
Ferencz Csaba polgármester

ÜGYFÉLFOGADÁS

Idén is megszervezésre került a rendhagyó iskolai hét, mely az elmúlt tanévben az „Iskola másként” elnevezéssel indult.
■ összeállításunk a 6. oldalon ■

Polgármester
Alpolgármester
Jegyző
Szociális Ir.
Mezőgazdasági Ir.
Adók és illetékek
Könyvelőség

– Kedd 9-13
– Csüt. 12-14
– Péntek 9-13
– Naponta 9-15
– Naponta 9-12
– Naponta 9-15
– Naponta 9-13
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A tör- belefújt, egy hirtelen mozdulattal kell urak és szolgák lennünk. Csak
t é n e l e m a császár fejére mért egy hatal- akkor vagyunk urai a földnek, ha
azt igazol- mas ütést, közben ezt mondta: gondját is viseljük. És aki a szolgája, hogy „előttem mész a túlvilágra és ott latát, mint a létből fakadó kötelesaz
em- szolgám leszel. Ez legenda, amivel ségét lelkiismeretesen elvégzi, az
b e r i s é g a vesztes vezér emlékét akarta fé- már nem robotoló szolga, hanem
önmagát nyezni az utókor, de mindenkép- úr. Az előtt megnyílik a föld és ég
mindig is pen emlékeztet arra a hiedelemre, titka. Olyan szférákba jut, ami a
e z e k b e n miszerint - különösen a csatákra világ hatalmaskodó urai előtt zára kategóriákban határozta meg. érvényes ez – a túlvilágon annyi va van, olyan dolgokba avatják be,
Úr az, aki a hatalmat gyakorolja, szolgája lesz egy harcosnak, ahá- amelyek még nagyobb felelősségszolga az, akinek akár tetszik, akár nyat sikerült oda juttatnia.
re kötelezik.
nem, dolgoznia, azaz szolgálnia,
Az egyik szomszédfaluban isAz úr felelőssége, vagyis szolgai
kiszolgálnia kell az urat. Ugyanaz kolások gyűjtötték a szemetet mivolta nemcsak abban áll, hogy
a történelem pedig azt is tanúsítja, az útmentéről, patakok, sáncok takaríttat, vagy éppen takarít, ha
hogy ez mindig is rengeteg viszály, martjáról.
már muszáj, hanem gondoskodik
háború forrása volt.
arról, hogy a maga részéről
Hibásan gondolkodunk,
minél kevesebb szeméttel
és ezt semmilyen katasztrófa
szennyezze a környezetét.
hatására nem akarjuk észreA fizikai, dologi szemétJÓ GONDOLAT ■ Elekes András
venni. A hibás gondolkodátől, modern korunkban
sunk egyik megnyilvánulása,
szinte lehetetlen megszabahogy a szolga-úr mivoltot teljesen
Arra szekerező cigányok pedig dulnunk, annyi szemét anyagot
szétválasztottuk, és egymás fölé kikacagták őket. Egyikük odaki- gyártunk magunknak. Kellékeink,
helyeztük. Az úr uralkodik a szol- áltotta a tanárnőnek: „maguk a amelyek csak a kényelmünkért
gán, a szolga pedig minden porci- szolgáink, mert amit mi eldobunk, vannak, már így is hatalmas szekájával arra törekszik, hogy ebből azt maguk szedik össze”. Elkép- méthegyeket eredményeztek.
a megalázó helyzetből kitörjön, zelhetjük az amúgy sem lelkes
Gondoljunk a kidobott régi
és maga is úr lehessen. Valamikor gyermekek és a tanárnő további televíziókra, háztartási gépekre,
az iskola is ezt szolgálta. A tanu- lelkiállapotát.
beolvasztásra váró roncsautókra.
lás volt a szolgasorsból való kitöA dologban az a legfájdalma- A szellemi-lelki szemét pedig benrés egyik legbiztosabb lehetősége. sabb, hogy a szemét nemcsak a ci- nünk halmozódik, éppen azáltal,
Ezt tükrözi egy szólásmondás is: gányoktól származik, hanem azok- hogy a legmodernebb kellékek
„dolgozz fiam, ha nem tanultál tól is, akikben megvan egy fajta úri látványos birtoklásával is jelezni
papnak!”.
elképzelés önmagukról, fajtájukról akarjuk, mi nem vagyunk alantas
Hogy a szolga-úr viszony, a cigányokkal szemben; akik azt szolgák, mi urak vagyunk, olykor
vagyis, hogy ki a szolga és ki az tartják, ők mindent megengedhet- magas lóról szólva azokhoz, akik
úr, mennyire fontos volt, mutatja nek maguknak, azt is, hogy az üres megrendüléssel vagy pedig utálatLehel-kürtje legendája is. Árpád palackokat, fém sörös és energia- tal nyúlnak az emberiség szemeténagyvezér leszármazottai Lehel italos dobozokat egyszerűen csak hez. Meddő kérdés, hogy ki az úr
és Bulcsú vereséget szenvedtek úgy elhajigáljanak.
és ki a szolga, olyan értelemben,
a Lech-mezei csatában. Elfogták
Nem az az úr, aki mindent hogy ki szemetelhet, és azt kinek
őket, és ki akarták végezni. A le- megengedhet magának, és nem kell összetakarítania.
genda szerint Konrád császár sze- az a szolga, aki csak engedelmesArra kell törekednem, hogy úr
mélyesen ítélkezett. Lehel utolsó séggel tartozik urának, aki eseten- legyek, aki gondozza a rábízott
kívánsága volt, hogy még egyet a ként eltakarítja az úr szemetét. Az világot, és önmagában semmisíti
kürtjébe fújhasson. Amikor kezé- úr és szolga valójában ugyanazt a meg a nagyon agresszív szellemi
be vette a hatalmas szarukürtöt és személyt jelenti. Egy személyben szemetet.

Ki a szolga és ki az úr?
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Az ország legjobb
15 versenyzői között
Kiváló eredményekkel zárták
a Hargita megyei versenyzők a
március 23 Csíkszeredában megrendezett Tánczos Gaál József
emlékversenyt. A délelőtti régió
versenyt, bajnokságot követte a
késő estébe nyúló emlékverseny. A
tavalyi létszámot megdöntve jóval
több sportoló vett részt az idén. A
kilenc éve elhunyt Tánczos Gaál
József, a cselgáncs csíki meghonosítójának emlékére rendezett
versenyen 27 klub 363 sportolója
vett részt. A viadalt az U11, U13
és U15 korosztálynak szervezték,
fiúk és lányok számára.
A versenyen részt vett az újonnan alakult Csíkpálfalva Hargita
Ez év január közepétől országosan beindult a nők méhnyakrákszűrési programja. A csíki
körzetben hat orvosi rendelőben
végzik a szűréshez szükséges kenetminta levételt. Pálfalván minden szerdán, 16-18 óra között
foglalkozunk ezzel, de azoknak,
akiknek ez az időpont nem meg-

Judo Klub csapata is. A novemberi
alakulás óta ez az első versenyük,
ahol tisztességesen helyt álltak a
több éve versenyző ellenfeleikkel
szemben.
Alább az ő eredményeiket közöljük:
Lányok: U13
• 48 kg •
1. Varvaruc Cătălina (Brăila),
...,
3. Nagy–Ladó Ágota (Hargita
Judo Klub).
• +52 kg •
1. Ilyés Dalma (Sportklub),
...,
5. Kajtár Zsófia (Hargita Judo
Klub).

Fiúk: U13
• 55 kg •
1. Stoica Riccardo (Focşani)
...,
5. Benő Roland (Hargita Judo
Klub)
Lányok: U15
• 40 kg •
1. Alina Bucsa(Szeben),
...,
3. Benchea Regina és Balla Szilvia (Hargita Judo Klub)
Déván rendezték meg az U15ös korosztály számára a cselgáncs
egyéni és csapatbajnokságókat április 17 és 19 között. A régióverseny dobogosai a 40 kg sulycsoportban versenyző Benchea Regina és Balla Szilvia is részt vettek a
versenyen, bár nem értek el helyezést büszkék vagyunk rájuk, hogy
az ország legjobb 15 versenyzői
közé tartoznak.

Értesítő a rendelőből
felelő, ugyancsak szerdánként, a
déli órákban is el tudjuk végezni
az mintavételt.
Csütörtökön délelőtt a minták
már a Megyei Kórház kórszövettani osztályára kerülnek.

Itt értékelik ki ezeket, és adnak
róluk látleletet. Tekintettel arra,
hogy a lemezminták laborvizsgálatát és feldolgozását a csíki körzetben egyetlen doktornő végzi
mindennapos teendői mellett, előfordul, hogy az eredményre akár
egy teljes hónapot is várni kell.
E szűrés keretében a 25 és 65
év közötti korosztályt várjuk ingyenes vizsgálatra. Elsősorban
azokat, akiknek egyébként nincs
nőgyógyászati panasza, egészségesnek érzik magukat.
A méhnyakrák korai felismerése hasznos és fontos, mert időben
és jó eredménnyel lehet kezelni a
lappangó betegséget abban a fázisában, amikor még nincsenek
árulkodó tünetei.
Dr. Tövissi Melinda
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Újonnan induló rovatunkkal köszöntöm a kertészkedőket. Szakemberek, szaklapok tanácsait szeretnénk
összegyűjteni, az épp aktuális hónap
növényvédelméről, vagy éppen abban a hónapban gyűjthető gyógynövények hatásairól, felhasználásukról,
tárolási lehetőségeikről.
A netgarden oldalán olvashatjuk:
Szinte az összes csonthéjas gyümölcsfa virágzik. Ezeket a fákat minél előbb
(amint az időjárás engedi) permetezni
kell, hogy megvédjük őket a monolia
fertőzéstől. A csonthéjasok moniliás betegsége leggyakrabban a meg�gyet és a kajszibarackot támadja meg.
A termésrothadás minden csonthéjasfajt sújt. Még a rózsafélék családjába
tartozó egyéb fás növények is megfertőződhetnek. Valamennyi csonthéjas fajtái között jelentős különbségek
vannak a betegség iránti fogékonyság
tekintetében. A gomba micélium formájában telel át a fertőzött növényi
részek (gyümölcsmúmiák, fás részek)
szöveteiben.
Elsődleges a megelőzés. A virágok elsősorban hűvös és nedves időben fertőződnek. Fontos, hogy a hőmérséklet 12 C alá süllyedjen. A fertőzés elsősorban a nedves felületeken
támad, de magas páratartalom esetén
is (85% fölött) bekövetkezhet. A termések is elsősorban nedves időjárás
idején fertőződnek. Ez esetben azonban az optimális hőmérsékleti értékek
magasabbak: 20-24 C. Fontos, hogy a
fertőzött növényi részeket, gallyakat,

és mumifikálódott terméseket távolítsuk el és semmisítsük meg. A monília ellen virágzás idején védekezzünk,
amennyiben a fertőzésnek kedveznek
a körülmények (esős időjárás, 12 °C
alatti hőmérséklet).

Gazigazító
Alkalmasak a ciprodinil, kaptán,
vinklozolin, iprodion, hatóanyagú és
a réztartalmú szerek. A kezelést a virágzás idején és az elvirágzáskor alkalmazzuk. Ha a virágzás folyamán megváltozik az időjárás, egyszer végezzünk kezelést. A termések rothadása
ellen csak kivételesen alkalmazzunk
kezelést azokon a területeken, ahol a
fertőzés a fogékony fajtáknál rendszeresen előfordul, és mindenekelőtt, ha a
termések tömegesen károsodnak (jégverés), 4 esetleg 2 héttel a szüret előtt.
Medvehagyma (Allium ursinum)
A liliomfélék közé tartozik.
Népies elnevezések: erdei fokhagyma, boszorkányhagyma, cigányhagyma, poszhagyma, kígyóhagyma.
Leírása: Évelő növény. Buzogány
alakú hagymáját fehér buroklevél borítja. Levelei 3-4 cm szélesek, oválisak
vagy lándzsás alakúak, nyelesek, 2025 cm hosszúak. Világoszöld virágszáron 6 szirmú, ernyős zöldesfehér
liliom virágzata április-júniusig nyílik.
Intenzív fokhagyma illatot árasztanak.
Előfordulása: Hazánkban humusz-

ban gazdag, üde, nyirkos, enyhén savanyú forrásmenti ligeterdők, főleg
bükkösök, tölgyes kőrisesek, hegyvidéki gyertyánosok aljnövényzeteként található. Március-áprilisban hajt
közel 30 cm mélyről. A legrégebbi
gyógynövényünk egyike. Elterjedéséhez az ember segítségére volt szüksége. A germánok, kelták is nagy
mennyiségben fogyasztották. Nagy
Károly a VIII. században kötelezővé
tette a termesztését.
Hatóanyaga: Hatóanyaga a fokhagymáéval közel azonos. Fő hatóanyagai
a kéntartalmú vegyületek és különböző módosulataik, melyek az anyagcsere folyamatokban szerepet játszanak:
reumás fájdalmak, magas vérnyomás,
magas vércukorszint ellen is jó hatásúak. A, B1, B2, C vitamint és Mg, Fe,
Zn, Ca, Se elemeket is tartalmaznak.
A medvehagymában 20-szor több a
vas, mint a fokhagymában.
Felhasználás: A zöld leveleket
gyógytáplálékként, fűszerként, vértisztítóként fogyaszthatjuk. Főzelék,
saláta készíthető belőle. Tea: Szárított
levélből 1 evőkanál 2,5 dl forró vízzel leöntve, naponta 2 csésze, étkezés előtt. Tinktúra, tabletta, kapszula
formában is kapható. Mária Treben
könyve szerint medvehagyma bor és
medvehagyma tinktúra is készíthető
a leveléből és hagymájából. A medvehagyma több betegség gyógyítására,
megelőzésére alkalmas: „Érelmeszesedés- és véralvadásgátló, gombaellenes, antibakteriális hatású.”

Iskola másként az előkészítő osztályban
Nekünk az iskola legapróbb tagjainak az „Iskola másként” igencsak élvezetes és izgalmas volt. Rengeteget mókáztunk, fejlesztettük kézügyességünket, sok új ismerettel gazdagodtunk.
A csütörtöki napunk, az időjárásnak köszönhetően sajnos nem a terveink szerint alakult. Szerettünk volna
Csíkszeredába látogatni, hogy gyakorlatba ültethessük a közlekedésről
és a városról szerzett ismereteinket.
Szerettünk volna ellátogatni a múzeumba, játszani a parkban és bekuk-

kantani a moziba. Mivel esős délelőtt
köszöntött ránk, tevékenységünket az
osztályteremben kezdtük: újabb népi
gyerekjátékokkal ismerkedtünk meg,
vidám énekeket tanultunk a tavaszról.
Víg dalolás közben tavaszi fát készítettünk, hogy az osztályterembe elhozzuk a tavaszt. A várva-várt buszozás nem maradt el, ugyanis meghívást
kaptunk Csomortánba, az óvodásoktól egy vidám kis bábszínházra, ahol
mi is szereplői lehettünk a mesének.
Segítettünk a cinegének megtalálni az

arany csengettyűt. Örültünk, hogy ott
lehettünk és izgalommal vártuk a pénteki kirándulást.
Tankó Noémi – tanítónéni
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Községünk óvodáiban a hét fo- községünk óvodáinak életébe ahol
lyamán a programok egységesek új barátságok kötődtek,úgy érezzük,
voltak.Szervezett tevékenységeink hogy hasznosan és kellemesen telt a
a mesékre épültek,bábokat készi- hét,szeretnénk ha lenne folytatása.
tettünk
,nemezeltünk,bábelőadást
Az óvónénik
néztünk.,,Egy búzaszem
története” cimű meséből kiindulva megismerkedtünk a kenyérsütés CSÍKPÁLFALVA ■ CSÍKCSOMORTÁN
technikáival.KölcsönöOvisok • Elsősök • Másodikosok
sen betekinthettünk a

Iskola másként

A Húsvétot követő iskolai héten
számos érdekes program, tevékenység várta a kis- és nagy gyerekeket
egyaránt az iskolában vagy esetenként iskolán kívül is. A csíkpálfalvi
I. osztályos kisdiákok érdekesnek

ígérkező látogatást tettek kedden a
csíksomlyói Vitos kerámia műhelybe, amely később kiderült, nemcsak,
hogy érdekes volt, hanem maradandó
élményt nyújtott úgy a gyerekeknek,
mint a tanítónéninek is. Ez alkalom-

Az elmúlt tanév gyakorlatától eltérően idén a II. osztályosok számára nem egy, közösen választott téma
köré szerveztük az Iskola másként
program tevékenységeit. A tanulók
érdeklődésének figyelembevételével
az idei programban szerepelt: intézménylátogatás, kézműves foglalkozás (gyöngyfűzés, nemezelés), kísérletezés (Ismerjük meg játszva a tudományokat!), tanulmányi kirándulás.
Legérdekesebbnek bizonyult a
program első napja, amelyen kézműveskedtünk (gyöngyből kulcstartót
készítettünk),
csoporttevékenység
során összegyűjtöttük a könyvtár- és
múzeumlátogatás szabályait, majd intézményeket látogattunk a városban.
A Kájoni János Megyei Könyvtár könyvtárosai megzenésített gyermekversekkel fogadtak, amelyeket
velük együtt énekelhettünk. Ezt kö-

vetően bemutatták a gyermekrészleg
színes könyvkínálatát, ismertették a
beiratkozással és könyvkölcsönzéssel
kapcsolatos tudnivalókat, majd ki-ki
kedvére belelapozhatott az általa kiválasztott könyvekbe.
A Csíki Székely Múzeumban
megnéztük A Mikó-vár története
című kiállítást, amelyen a tanulók az
egykori várbeli élet mindennapjait,
a korabeli étkezési szokásokat, a katonáskodás világát ismerhették meg.
Kádár Kincső múzeumpedagógus
vezetésével a gyerekek kutatókként
vizsgálódtak és interaktív formában
dolgozták fel a kiállításon látottakat.
Az összerakható vár-makett, valamint a felpróbálható korhű katonai
ruhák is hozzájárultak ahhoz, hogy a
látogatás maradandó élmény legyen a
gyerekek számára.
Abos Enikő, tanító

mal megismerhették az agyagtárgyak
készítésének különböző módozatait,
a korongozást, a géppel való préselést és a különböző formákba való
agyagöntést. Megfoghatták, kipróbálhatták az agyagozást. Vitos László úr nagyon kedvesen fogadta a kis
csapatot, útravalóként sok más egyéb
mellett, egy darab agyaggal térhettek
haza a gyerekek, amelyet a felhalmozódott élmény után ki-ki a maga
otthonában kedve szerint megmunkálhatott. Kellemes utazás volt ez az
agyag világában, amely utat másnap
is folytathatták a gyerekek, hiszen az
iskolában a kézműves foglalkozás során az agyagozás kapta a fő szerepet.
Hasznos és élményekben gazdag napok voltak.
Péter Becze Mária Magdolna

értesítő
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A csíkdelnei „Márton Ferenc” Általános Iskola III. és IV osztályos tanulói az „Iskola másként” hetén szerdán, betekintést kaptak, hogy hogyan
készül a házikenyér.

Ezért van az a közmondásunk, hogy:
„Ahány ház, annyi szokás”.
Amíg a kenyerek sültek, minden
tanuló kapott egy darab tésztát, és azt
formálhatott belőle amit akart.

ISKOLA MÁSKÉNT

Hogyan készül
a mindennapi kenyerünk?
Vendégfogadónk, Balla Dalma
háziasszony volt, aki nagy szeretettel fogadott minket, és készségesen
elmagyarázta és bemutatta a kenyér
készítésének folyamatait.
Amire megérkeztünk, a nagy teknőben már meg volt kelve a tészta, a
kemence tele volt égő parázzsal.
A tanulóknak vendégfogadónk
felsorolta a kenyér alapanyagait, majd
megmutogatta azokat az eszközöket
amiket fog használni a kenyér bevetéséhez, kiszedéséhez és megveréséhez.
A gyerekeknek volt összehasonlítási
alapjuk, hogy hogyan készül az üzletben kapható kenyér és az otthon készített házikenyér, mivel a tavaly voltunk gyárlátogatni a Harmopan-nál.
Voltak tanulók akik elmondták,
hogy az ő édesanyjuk is süt kenyeret, de egyes dolgokat nem így csinál.
Idén is megszervezésre került a
rendhagyó iskolai hét, mely az elmúlt tanévben az „Iskola másként”
elnevezéssel indult. Az éves tanterv
szerves részeként szerepel ebben a
tanévben is, ami a 2012/2013-as tanévtől már „Tudj többet, legyél jobb”
elnevezés alatt folytatódott. Április
első hetében ismét színes programok, versenyek és kirándulások várták a diákokat. A program célja olyan
tevékenységek szervezése, amelyek
az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó
alaptudás bővítése mellett a diákok
érdeklődési körének színesítésére,
valamint tehetségeik felfedezésére és
ápolására is hangsúlyt fektetnek.
A rendhagyó hét keretében az
iskolások elszakadtak az órarendben szereplő óráktól, a szokványos

Paszullyal és búzával díszíthették.
Mindenki nagyon élvezte és különbnél különb dolgok készültek (ma-

dár, teknős, szív, pizza, kalács stb.).
Háziasszonyunk, amikor megmozgatta a kenyereket, ezeket is betette a kemencébe. Amíg minden
megsült, a tanulók játszottak.
Két óra sütés után a kenyerek és a
tanulók által készített dolgok kikerültek a kemencéből.
Mindenki boldogan vette kezébe a
finom, forró, ropogósra sült állatkáját
vagy süteményét és elkezdte enni.
Másnap gyönyörű rajzok készültek az azelőtt levő nap tapasztalatai és
látottak alapjan.
Bács Ibolya – tanítónő

Tudj többet, legyél jobb!
rendhagyó oktatási hét az iskolákban
tanítási napoktól, s ezeket tanulmányi kirándulásokkal, sport rendezvényekkel és egyéb tevékenységekkel
helyettesítettük.
Az iskolában nagyon sok érdekes
programjavaslatok születtek, melyek
legnagyobb része a diákok örömére
meg is valósult.
Tanulóink a következő programokon vettek részt:
– tanulmányi kirándulás: Székelyudvarhely, Korond, Parajdi Sóbánya
– csíkszeredai Sapientia Egyetem
– laboratórium látogatás
– Kalkuttai Teréz anya élete – film

– színek és formák – matematika
– az iskola szerepe az ember életében – előadás
– drámajátékok
– sport – versenyek és játékok
– kézművesség – arcmaszkok készítése
Ez a hét nagyon gyorsan elrepült
és a kiértékelőn diákjaink hangos
tapssal erősíttették meg, hogy sokkal
jobb mind a hagyományos oktatás.
Egy rövid vakáció után azonban
újra vissza kellett ülni a padokba és
készülni a közeledő dolgozatírásokra.
Pál Katalin – igazgató

értesítő
A tájékoztató egyik legfontosabb témája az I. Csíki Versünnep volt, amelyet a Hargita Megyei Önkormányzat, Csíkpálfalva
Önkormányzata, a csíkpálfalvi
Márton Ferenc Általános Iskola,
a Csomortányért Egyesület valamint a csíkcsomortáni Szellő Szálló közös szervezésében hirdetnek
meg. A versenyre benevezhet minden V.- VIII. illetve IX. – XII.-es
csíki diák.
A sajtótájékoztató résztvevői
voltak Rácz Árpád, Hargita Megye Önkormányzatának tanácsosa, Mihályi Magdolna a csíkcsomortáni Szellő Szálló vezetője, Pál
Katalin a Márton Ferenc Általános Iskola igazgatója, Csomortáni
Ernő a Csomortányért Egyesület
elnöke valamint Csíkpálfalva község polgármestere Ferencz Csaba.
Örvendetes, hogy ezt az első
Csíki Versünnepet a megye is felkarolta valamint pályázat útján támogatni is tudja – mondotta a polgármester. Ugyanakkor kéri, hogy
minden iskola segítsen
ennek a versenynek a
népszerűsítésében, buzdítsák a diákokat, hogy
mutassuk meg mennyire
szép és gazdag a magyar
költészet.
Az első Csíki Versünnep bemutatását követően Mihályi Magdolna,
a Szellő Szálló vezetője
elmondta, milyen céllal
szerveznek évente verstáborokat illetve miért
köthető össze a versünneppel.
2010-ben volt az első
Csíkszéki
verstábor,
amelynek a csíkcsomortáni Szellő Szálló adott
otthont és mostanra már
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harmadik alkalommal kerül megrendezésre, július 22 – 31 között.
A tábor elsődleges célja a közösségépítés, hagyományápólás
fenntartása. Különböző magyarországi településekről érkeznek
diákok, akik már valamilyen szava-

Csíki Vers Ünnep
ló versenyen részt vettek. A tábor
egyik fontos programjai közé tartozik, hogy a diákok ellátogatnak
Székelyföld különböző történelmi
helyeire, ahol egy – egy verssel
fejezik ki tiszteletüket elődeink
előtt, ugyanakkor a táborban fejleszthetik beszédkészségüket, elsajátíthatják a szavalás ” művészetet” és szakmailag is fejleszthetik
magukat. Nagyon jó kapcsolat alakulki a tábor ideje alatt a helybéli
fiatalok és a tábor lakói között.
Esténként megismerkedhetnek a
helyi szokásokkal, elsajátíthatják
a néptánc figurás lepéseit. A tábor vezetői közé tartoznak Kubik

Anna, Kossuth - díjas és Ráckevei
Anna, Érdemes Művész, valamint
Jónás Sándor a Hír Tv munkatársa. A tábor főbb támogatói közé
tartozik, a Magyar Írószövétség
valamint a Magyar Művészeti
Akadémia akik nélkül ez a tábor
nem jöhetne létre.
Nos, ami a Versünnepet a Verstáborral összeköti az nem más,
minthogy a szavaló verseny nyertesei részt vehetnek a júliusban
megrendezésre kerülő, 10 napos
verstáborban.
A szervezők remélik, hogy a
tábor, az évente megrendező gyimesi tánctáborokhoz hasonlóan
ugyanolyan népszerű és színvonalas rendezvénnyé növi ki magát
és távlati célként majd megtudnak
szervezni egy teljes Kárpát Medencei verstábort.
A sajtótájékoztató második
pontjaként Ferencz Csaba polgármester ismertette Csíkpalfalva
község 2013-as évre szóló programjait.
Boros Tünde

értesítő
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rÉgEN

MOST

CSÍKPÁLFALVI FALUNAPOK 2013 – PROGRAM
2013. május 3. – Péntek – Csíkpálfalvi kultúrház

15.00 – Kézműves foglalkozás gyerekeknek
17.30 – Megnyitó
18.00 – Községi Judo csapat bemutatója
19.00 – Bábelőadás
20.00 – Táncház gyerekeknek – Antal Imre és zenekara

2013. május 4. – Szombat – Csíkpálfalvi futballpálya
10.00 – Pálfalva kupa foci mérkőzések – meghívott csapatok részvetelével
13.00 – Pityókástokány főzőverseny
14.00 – Ügyességi vetélkedők gyerekeknek
16.00 – Zumba Fitnesz
18.00 – Díjátadás
19.00 – Role koncert
20.00 – Székelylend humorelőadás
21.00 – Tábortűz és előzene
2013. május 5.– Vasárnap – Csíkpálfalvi futballpálya
08.00 – Lovas felvonulás, faluébresztő rezesbandával
13.00 – Majális a futballpályán
14.00 – Szekeres fogathajtó verseny (helyi fogatokkal)
16.00 – Favágó verseny
17.00 – Néptánc előadás

értesítő

Pálfalva község havi kiadványa
Kiadja Pálfalva Község Tanácsa a helyi rMdSz támogatásával Szerkesztőség: Kánya Teréz, boros Tünde, zöld Ilona, Eröss zsolt, Pál Katalin.
E-mail: oﬃce@csikpalfalva.eu, honlap: www.csikpalfalva.eu, tel.: 0266-333601

