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„Mosni es kéne, meszelni es kéne, /De tégedet még siratni is kéne!”

Ki hogyan farsangolt

A

szokásokhoz híven idén is húshagyókedden búcsúztatták a farsangot
Csomortánban. Délután 5 órára össze
is gyűlt a falu apraja és nagyja. Jelen volt szőke
doktor, aki a nyugalmi állapotában levő Illésről
megállapította, hogy minden bizonnyal el lehet
„temetni”. Ugyanakkor jelen voltak Illés sirató
asszonyai is, akik felidézve a vele töltött kellemes emlékeket jövőre is elbúcsúztatták. Végül
nem hiányozhatott a falu álpapja sem, aki celebrálta a mókás eseményt. A telet búcsúztató
farsanghoz a jó hangulatot és a talpalávalót a
falu kis zenekara biztosította. Az összegyűlt
nép hangos zenével és énekszóval végigjárta a
falut. Visszaérkezve a falu központjába elégették Illést, majd meleg teával, pánkóval, csörögével és zsíros kenyérrel kínálták meg a résztvevőket és kíváncsiskodókat. Az eseményt
táncház követte az iskola tornatermében, ahol
kicsi és nagy egyaránt mulathatott még egyet a
nagyböjt eljövetele előtt. Köszönjük mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult ezen esemény
megszervezéséhez!

Boros Tünde

Vezércikk

Februári gondolat
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Telet búcsúztató farsangolás

III. évf. 1. szám – 2013. február

Vízkereszt után, január és február a farsangi
bálok, mulatozások ideje. De alig ér véget a
báli szezon, rögtön beköszönt a nagyböjt.
A harsány vigadalmat felváltja az egyszerű
készület. Végleteket élünk meg ilyenkor.
Érzések tömkelege zúdul ránk az egymást
követő sokféle hatásra. Mert mostanában elég
sok hatás, információ ért bennünket a székely
zászló kérdése kapcsán, mely körül valóságos
szópárbaj alakult ki a médiában, hogy ki kit és
hogyan tud fölülmúlni. Van egy szállóige, mely
szerint a hír szent, a vélemény szabad!
Jó volt ez a cirkusz arra, hogy elterelje a
figyelmet a valódi problémákról, hogy nőnek az
energiaárak, az adók, bevezetik a kistermelőket
sújtó átalányadót, a gazdák többletadóját.
Mert válság idején könnyű az emberek
elégedetlenségét más irányba terelni.
Autonómiaküzdelmünkben nekünk társakra
van szükségünk. Nem meghunyászkodó
birkákra, vagy hangos szájhősökre, hanem
igaz barátokra. Mert minden, amit teszünk,
cselekszünk, akár gondolatok vagy érzések
formájában, abból fakad, amit a szívünkben
hordozunk. Van egy mondás, hogy amelyik kutya
ugat, az nem harap. De amelyik túl sokat ugat,
az fél, és aki fél, az túljátssza magát, agresszióval
leplezi önbizalomhiányát, megfélemlítést keltve
a másikban, másokban, hogy addig se legyen
senkinek bátorsága az igazi okra gyanakodni:
az esetleges megfelelni nem tudást válsággal
álcázni. Pedig a félelem a szeretet ellenpólusa.
Minden félelem, negatív érzelem gúzsba köt,
ebből fakad a harag, a gyűlölet és a bosszúvágy is.
És minden erőszak, türelmetlenség visszafojtja a
bennünk rejlő szépet és jót.
Ebben a felforrt hangulatban Petőfi Sándor Egy
gondolat bánt engemet című verse jut eszembe,
amelyben a költő a megsejtett világforradalom
vízióját jeleníti meg. Milyen is volna most egy
forradalmist játszani? Kinek használna?
Ferencz Csaba
polgármester
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Légiriadóval tisztelegtünk

80 éves a román polgárvédelem

1

933 óta minden évben
megtartják Romániában
a polgári védelem napját. Az idei ünnepélynek különös jelentőséget ad, hogy idén
ünneplik a román légvédelem,
polgári védelem megalakulásának 80. évfordulóját.
II. Károly 1933-ban adta ki azt
a rendeletet, amelynek nyomán
létrehozták a hatósági légvédelem kiépítésére vonatkozó jogszabályt. 2004-ben alakult meg
az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőég, megyeszinten
pedig megalakul az Olt Katasztrófavédelmi Felügyelőség
azzal a céllal, hogy védelmet
biztosítson a lakosságnak az
esetleges háborús és légitámadások esetén, ugyanakkor további védelmet biztosítson az
embereknek javaik, valamint
életük fölött, nem utolsósorban
megelőzze és esetenként megszervezze a természeti vagy
bármilyen más katasztrófa esetén történő mentéseket.
Február 28-án községünkben
is megszólalt tiszteletből a
légiriasztó.

Nagy hatalma van a kimondott szónak.
Ennek köszönhetjük mi is a létünket. Isten teremtő Szava hívta életre ezt az egész
mindenséget és benne minket, embereket is.
Minket, akiket a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Ez abban is megnyilvánul,
hogy a Szó erejét ránk is bízta. Istennél a
kimondott Szó és az Akarat ugyanaz, ezért
jó minden, amit már az idők kezdete előtt
akart és megteremtett. A teremtés művének folytatását kaptuk alapvető feladatul,
ezért teremt a mi szavunk is. Hogy mégsem
mind jó az, amit mi teremtünk, és életbe
hívunk kimondott, fecsegett, felszaporított
szavainkkal, annak oka végül is bennünk keresendő. Hallgattunk ugyanis arra a szóra,
amelyet nem egyenesen, szemtől szemben
mondtak el nekünk, hanem sunyin Isten
háta mögött, bogárként tett fülünkbe a csábító. Mert amikor Isten szólt, és Szavával
teremtett, azt nyíltan mondta. Előállt vele,
hiszen akarata, szándéka maga a Jóság és a
Szeretet volt. Amikor a bomlasztó, a szétdobáló erő (diabolein = diabolos = szétbomlasztani) hozzánk szólt, akkor úgy tett,
mintha valami nagy titokról lebbentené fel
a fátylat, de csak titokban, hogy még Isten
se hallja, csak mi, a számára kiválasztottak,
hogy érezzük megtisztelve magunkat, amikor ő arról világosít fel bennünket, amit
szerinte Isten maga féltékenységből eltitkolt
előlünk. Szava nem egyenes, bármennyire
is tetszetős, és amit megteremt bennünk,
az a bizalmatlanság, a kapzsiság, hogy most
fogunk az alkalmon, és „végre” nagyok és
rettenthetetlenek leszünk, olyanok, mint
az Isten. Helyette az igazság felismerésekor Ádámot alig lehetett előcsalogatni az
egérlyukból, aztán jött a mezítelenség és
kiszolgáltatottság érzése, majd az egymásra
mutogatás és a nagy tehetetlenség fájdalma, de ekkor már visszafordíthatatlan volt
minden. Ez zavarja össze azóta is szavainkat meg a szó mögött meghúzódó akaratot
és szándékot. Fogékony tanítványai lettünk

A kimondott szó hatalma
JÓ GONDOLAT
a bomlasztás nagymesterének. Ami akkor
belénk ivódott, az a létünket érintette, de
olyan mélyen, hogy a jóvátételre a magunk
erejéből nem is vagyunk képesek. A bűn következménye, hogy akaratunk rosszra hajló
lett, ezért kimondott szavainkat sokszor ez
a megromlott szándék kíséri és kísérti. Az
isteni ajándék, a Szó teremtő hatalma azért
még megmaradt, csupán azzal a veszéllyel,
hogy szeretet és az isteni akarat helyett használhatjuk a Szót a magunk önző szándéka és
akarata szerint.
Amikor Isten akarata és szándéka szerint
mondjuk ki a szót, akkor valójában nem új

Elekes András

ja a magáét, de amikor a személyes felelősségvállalásra kerülne a sor, akkor elhallgat
szemlesütve, mintha ott sem lenne! Jézus,
a megtestesült isteni Szó tisztán, félreérthetetlenül beszélt, és nem akkor hallgatott
el, amikor megfenyegették, vagy amikor
rádöbbent, hogy beszédének súlyos következményei lehettek, hanem például amikor
kérdezőiből ismételten az emberi butaság
és a korlátoltság, valamint a hatalom fitogtatása ütközött ki (kihallgatása Pilátus előtt).
Amikor már a kereszten volt, a Biblia szerint
hétszer szólt. Hogy mennyire teremtő Szó
volt minden, ami ott elhangzott, azt a halál

Megvan az ideje a szólásnak és a hallgatásnak is
világot teremtünk, hanem a folyamatos isteni teremtés ránk eső részét teljesítjük. Ha
ezt komolyan tudnánk venni, felesleges szó
soha el nem hagyná az ajkunkat. Tudnánk
hallgatni is, amikor hallgatnunk kell, de amikor beszélnünk kell, akkor mondjuk bátran,
de nem fellengzősen, szeretettel, de nem
csepegősen azt az Igazságot, amely szabaddá tesz. A Bibliából tudjuk, hogy megvan az
ideje a beszédnek és a hallgatásnak is, amit
mi sokszor elég sajátságosan szoktunk értelmezni. Éspedig: megvan az ideje a beszédnek, amikor nyugodtan beszélhetünk, mert
nem tiltják, de amikor a beszédből bajunk
származhat, akkor jobb hallgatnunk. Ilyenkor valójában nem hallgatunk, még akkor
sem, ha egy szó sem hagyja el az ajkunkat,
hanem csak szemforgatva sunyítunk. Hány
hangoskodóval találkozik az ember, aki
nyájban magabiztosan és hangosan mond-

beálltakor a százados is igazolta, akinek lelkében megszületett a felismerés: ez az ember valóban Isten fia volt!
Az Igazság szava egyenes és egyszerű. Kerüli a pózt, a feltűnést, a cicomát. Olyan
Szó, amelyben nem válik ketté az Igazság és
a Szeretet, hanem érezni lehet, hogy a kettő
egy és ugyanaz a valóság. Ezért határozott,
ugyanakkor csendes, az ember szemébe
néz, és nem kerüli a tekintetek találkozását.
Nem kell szája elé tartania a kezét, és közben azt vizslatnia, vajon még ki hallja, mert
azt mindenki hallhatja, sőt igazság szerint
mindenkinek hallania is kell. Felettébb gyanús, amikor valamit a titok leple alatt mondanak el. Az a szó is teremt, de sohasem
jót. Lehet, hogy van benne igazságtartalom,
de elég egy cseppnyi szándékos csúsztatás,
hogy az egészet kártékonnyá tegye. Az igazi emberi szándék, akarat és érdek mindig
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Pedig nekünk nem annyira forradalmi hangulat kell, mint inkább bátor
kiállás, helytállás a mindennapokban
identitásunk, megmaradásunk érdekében. Zászlóinkat, jelképeinket továbbra is használjuk bátran, minden
alkalmat meg kell ragadni, hogy közösen kiálljunk a jogainkért. A zászló és
egyéb jelképek használata alanyi joga
népünknek, a székelységnek mint a
magyar kisebbség részének.
A Nap és a Hold a székelység szimbóluma, a székely zászló a székely nép
önazonosság-jelképe. Továbbra is
lengjen a székely zászló minden házon, minden nemzeti és egyházi ünnepünk alkalmával, ezzel is mutatva
összetartozásunkat, hogy így egymás
igazi társai lehessünk!
Hiszem, hogy népünknek küldetése
van. Míg a világ úgynevezett nagyhatalmai egymással civakodnak a koncon, addig egy kicsiny nép itt, a Kárpátok szívében őrt áll, és vigyázza az
Istenbe, a szabadságba vetett töretlen
hitet, hogy megszülessen a bizalom
ember és ember között.

ebben a parányi csúsztatásban ismerhető
fel. Azért használja az ember ezt az óvatos,
a titok jótékony felhőjébe való burkolózást,
hogy ezzel felmérje, hányan vélekednek az
ő szája íze szerint, hogy aztán, ha megfelelő támogatottságot érez, nyíltabban – tehát
az őszinteséget mímelő fellépéssel – előállhasson, és teret engedjen hatásos szóáradatának. Mondhatjuk ezt eleinte ártatlan
pletykának, rágalomnak vagy ahogyan azt
a terjesztője véli, az egyéni vélt igazság kimondásának, mindenképpen azt az embert
minősíti azonban, aki terjeszti, és aki az
ilyen beszédnek hitelt tulajdonít.
Hogy milyen helyrehozhatatlan károkat tud
ezzel előidézni, azt a legenda szerint egy ferences barát szemléltette. Ez a barát a pletykálkodónak a következő elégtételt szabta:
amikor Somlyóra jön, vegyen a hóna alá egy
tyúkot. Kezdje mondani az olvasót, s minden üdvözletre tépjen ki egy tollat a tyúkból
és eressze szélnek. A tyúk szinte megkopasztódott, mire a bűnbánó Somlyóra ért,
de örömmel jelentette, hogy az elégtétel elvégezve. A barát csak mosolygott, hogy ez
csak az egyik fele. Most induljon haza, vegye
a tyúkot megint a hóna alá, kezdje mondani az olvasót, és minden kitépett és szélnek
eresztett tollat az üdvözletekre tegye vissza
a helyére. Az illető úgy elsápadt, mintha a
halállal állott volna szemközt, nem egy jámbor baráttal. Hát ez lehetetlen – mondta
–, inkább behozok egy egész bárányt! Ne
hozzon semmit – mosolyogta a barát, de
legalább most megértette, hogy amit a szélnek eresztett, tudatlan vagy egyenesen rossz
szándékú szavainkkal ártunk, azt soha az
életben teljesen helyrehozni nem tudjuk.
Játsszunk el még egy gondolattal! Tegyük
fel, hogy rádöbbenünk egyszer a Szó és a
mögötte álló akarat és szándék hatalmára, és
csak akkor mondunk bármit is, ha mögötte
csak az igazi jó, a szeretet akarása áll. Lehet, nagy csend lenne egy darabig, és ebben
a csendben igazi nagy dolgok érlelődnének.
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„Mosni es kéne, meszelni es kéne, /De tégedet még siratni is kéne!”

Ki hogyan farsangolt
Hogy a faluban ki hol és hogyan farsangolt, nem tudhatom, de a farsangfarkát
több helyszínen több korosztály másmás módon ülte meg.

A

kisifjúsági csapat, néhány talpraesett tizenéves, megszervezte a maguk, valamint a kisiskolások és óvodások számára a farsangtemetést február
9-én, jégkarnevállal egybekötve. Fél 11-kor
több mint ötven gyerek indult maskarákba
öltözve falukerülőre, énekszóval, Hegyes
Lajos zenész kíséretével. Miután visszaértek
a kultúrotthon mögötti jégpályára, már az
égetésre váró bábu várta őket. Miután tisztelettudóan elsiratták Illyést ilyenformán:
„Jaj! Illyés! Sütni es kéne, /Mosni es kéne, meszelni es kéne, /De tégedet még siratni is kéne!(...)
„Elmentél, meghóttál, erre a koszorú hagymára
hagytál. Nézd meg, Illyés ! Jaj!”
pánkó és tea elfogyasztása után felvonultak
és bemutatkoztak a jégen a maskarák, majd
Elégették és az égetés ideje alatt körültán- örömteli korcsolyázás kezdődött. Minden
colták őt. A jól megérdemelt zsíros kenyér, résztvevő emléklappal, néhányan közülük

díjakkal, csokival, cukorkákkal és mindenekfelett felejthetetlen élménnyel tért haza.
Ez a rendhagyó farsangtemetés nem jöhetett volna létre a lelkes diákok kezdeménye-

Megtartotta februári soros ülését Hargita Megye Tanácsa

zőkészsége, a szülők támogatása, valamint a
jégpályakészítők lelkes munkája nélkül.
A felnőttek szintén szombaton temették
a farsangot a megszokott módon: tánccal,
énekléssel, jókedvvel. Hál ‘ Istennek sok
család vett részt idén is a farsangi bálon,
örvendetes módon több, mint tavaly. Idén
Biró Incze Loránd és családja szervezte a
bált, ugyanis erre kötelezte őket a mindig
továbbadandó pergamen.
Segítő társaikkal és a meghívott „gazdákkal” igazán hangulatossá tették számunkra
az estét. Köszönet Nekik ezért!
A község óvodásai és kisiskolásai is idén
Csíkdelnén farsangoltak. Az óvodások egy
héttel hamarább, február 5-én mulattak, az
előkészítősök és az I–IV. osztályosok húshagyókedden mutatták be szebbnél szebb
jelmezeiket, majd korcsolyáztak a jégpályán, ami most elsősorban a pálfalvi és
csomortáni gyermekeknek jelentett különös élményt.
Delne falu lakossága igazán tett azért, hogy
mihamarabb takarodjon a tél. A többi már
rajta áll.

Értesítő a rendelőből

Segítenék a fiatalokat
és a hátrányos helyzetűeket

Február 21-én a csíkszeredai megyeháza márványtermében tartotta soros
havi ülését Hargita Megye Tanácsa.
Az ülést Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke vezette, a 30
jelen levő taggal a testület határozatképes volt.

Á

tadják Petek falu vízhálózatát Kányád község ügyintézésébe, kitüntetik azokat a Hargita megyeieket,
akik tevékenysége példaértékű, aszfaltoznak a megyei utakon, nemzetközi projektekben vesz részt a megyei tanács – többek
között ezekről határozott a testület.
Petek faluban sok minden el volt felejtve,
fogalmazott Borboly Csaba, az agyagos
talajú, víz nélkülinek mondható településen 2008-ban nem volt vezetékes víz. A
helyi közbirtokossággal együttműködésben, 50%-os támogatásukkal elkészült a
vízhálózata, mely összefogás példaértékű,
mondta a megyei tanács elnöke. A következő nagyobb munkálat az út feljavítása
kell hogy legyen, tette hozzá. A peteki vízhálózat a megye köztulajdonába került,
ügykezelését átadták Kányád községnek.
Kitüntetik és pénzjutalomban részesítik
azokat a Hargita megyeieket, akik munkája, tevékenysége figyelemre méltó, a
fiatalok példaképei lehetnek, hagyta jóvá
a megyei tanács. Javítják a megyei utakat,
az erre vonatkozó műszaki és gazdasági
dokumentációt elfogadta a testület.
Több nyertes pályázata van Hargita Megye Tanácsának, amelyet az Európai Unió
támogat. Ilyen az ENGAGE nemzetközi
projekt, amely a vidéki régiókat támogatja
Európa-szerte, ennek társfinanszírozá-

sára voksoltak. Székelyudvarhelyen egy
szennyezett és felhagyott ipari terület felszámolását teljes mértékben finanszírozza az Európai Unió, az itt létrehozandó
gazdaságfejlesztési tevékenység létrehozását pedig 50 százalékban. A Harghita

A hátrányos helyzetűek
is hozzanak létre
egy szövetkezetet
Business Center elnevezésű vállalkozói
inkubátorház finanszírozási szerződését
megszavazták.
Hargita Megye Tanácsa részt vesz a
Young graduates and the Social Setor:
developing new job opportunities (nem
hivatalos fordítás: Fiatal végzősök és a
társadalmi szféra: új munkalehetőségek
feltárása) elnevezésű nemzetközi projektben, fogadta el az önkormányzati testület.
A program célja a vidéken élő fiatalok

szövetkezetbe való társulásának ösztönzése, új munkahelyek teremtése számukra, a diákmunka segítése. Utóbbiak
külföldön sikeresen működnek, hazánkban pedig nem kedveznek az érvényben
levő jogszabályok. Ennek a programnak
a keretében keresnek jogi kapaszkodót,
hogy nálunk is működőképes legyen, hiszen anyagilag segíti a szülőt és a tanulót,
ezen keresztül utóbbi hamarabb érezheti,
hogy hasznos tagja közösségének, fejtette
ki előterjesztésében Borboly Csaba. Továbbá azt is szorgalmaznák, tette hozzá
a megyei tanács elnöke, hogy a hátrányos
helyzetűek is hozzanak létre egy szövetkezetet, amelyen keresztül munkát vállalhatnak, például parkkarbantartás, utak és
egyéb felületek takarítása, amelyekért ma
máshonnan érkezett cégeknek kénytelenek fizetni a közbeszerzési eljárás követelményeinek megfelelően.

Hargita Megye Tanácsa sajtószolgálata

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 megfelelő,
ugyancsak szerdánként, a déli órákban is el tudjuk végezni a
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 panaszuk, egészségesnek érzik magukat.
A méhnyakrák korai felismerése hasznos és fontos, mert időben és jó eredménnyel lehet kezelni a lappangó betegséget
abban a szakaszában, amikor még nincsenek árulkodó tünetei.

Dr. Tövissi Melinda

kozségi értesítő
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A megyei tanács támogatja a hagyományos székely falukép megőrzését

Tízezer eurót is megspórolhat,
aki modern székely házat épít

H

argita Megye Tanácsa negyedik éve nyújt támogatást faluképvédelmi tanulmányokra megyeszerte. A program
keretében lezajlott tanulmányokról
és következő lépéseiről Az épített
örökség fenntarthatósága Hargita
megyében című konferencián tájékoztattak február 22-én, pénteken a
csíkszeredai megyeházán. A Hargita Megye Tanácsa által, a Romániai
Építész Kamara Brassó–Hargita–
Kovászna megyei kirendeltségének
főtámogatásával szervezett rendezvényen az építészek előadásaikban
ismertették a faluképvédelmi és a
Modern Székely Ház programot is,
valamint a műemlékvédelmi és az
általános épített örökségre vonatkozó Hargita megyei stratégiát. A
megnyitón a megyei tanács részéről jelen volt Borboly Csaba elnök,
Birtalan József alelnök és Fülöp
Otília főépítész. Borboly Csaba beszédében megköszönte az építészek
faluképvédelmi munkáját, és kifejtette, hogy szemléletváltásra van szükség a középületek építésénél is, amelyek esetében a megyei tanács a fa,
illetve helyi építőanyag felhasználását
részesíti előnyben, mert ezáltal munkahelyek létesülhetnek, ugyanakkor a
régi épületek felújítása is feladat.
– Arra kell törekedni, hogy ne lebontsunk és újat építsünk, hanem
őrizzük meg azt, ami szép, még akkor is, ha az több vesződéssel jár,
mert a globalizáció közepette ettől
maradunk másak, ez is hozzájárul

önazonosságunk megőrzéséhez – je- gondolkodni, amit támogatunk.
lentette ki a megyeelnök hozzátéve: Borboly Csaba kitért arra is, hogy
szigorítani kellene az építkezések jogi
szabályozását, ugyanakkor lehetőséAz építkezési
jogszabályok szigorítása get kell biztosítani a tájba illő építkezésre, ezt a célt szolgálja a megyei
szükséges
tanács Modern Székely Ház programja.
– Elkezdődött egy folyamat értéke- Mint elhangzott, Hargita megye talán
ink megőrzésében, és egyre inkább az ország egyetlen megyéje, amely
megmutatkozik a szépre való igény. műemlékvédelmi stratégiát készít.
Sokan immár nem a Budapestről Borboly Csaba szerint az őseink álhazafelé utazva lefényképezett házat tal épített értékek megmentésére
kérik a tervezőtől, hanem egységes, tett erőfeszítések eredményesebbek
hagyományos faluképben kezdenek lehetnek, ha a megyei tanács ezt a

stratégiát tanácshatározattal erősíti
meg. Ez a stratégia szükséges ahhoz,
hogy Székelyföld vonzó maradjon,
és az itt lakók megőrizzék történelmi
örökségüket.

Székelyföld szépségét
meg kell őrizni
A Modern Székely Ház programmal
a megyei tanács azt szeretné, ha már
az idei évtől fiatal értelmiségi családok számára kényelmes, komfortos,
ugyanakkor tájba illő házak készül-

nének, akár régiek felújításával. Mint
Borboly Csaba nyilatkozta, nem elég
beszélni Székelyföld szépségéről, hanem meg is kell ezt a szépséget őrizni, illetve jó irányba alakítani. A www.
epitettorokseg.ro honlapon bárki
elérheti a Modern Székely Ház program tervrajzait, fényképeit, a megyei
tanács ezzel is bátorítja a hagyományos arculatú házak építését, illetve a
régiek tájba illő felújítását.
A programot Gergely Attila építész
mutatta be, aki elmondta, partnereket keresnek a településeken a
program lebonyolításához. A kész
házterveket ingyen szándékoznak
odaadni bárkinek, ezzel segítve a
hagyományos falukép megőrzését,
illetve azokat, akik építkeznek, hiszen
egy épület megterveztetése sokszor
eléri a tízezer eurót is.
– A székely zászló, a székely történelemkönyv meg a Székely termék
mind fontos, de emellett fontos a
hagyományos székely táj megőrzése
is, új székely házak építésével, illetve
régiek megmentésével – nyilatkozta a
megyeelnök.
A Korodi Szabolcs építész által
moderált előadásokon bemutattak
Leader-pályázati lehetőségeket,
passzívház-mintatervet, kászoni
példákat, gyergyócsomafalvi és
csíkbánkfalvi házat, majd a rendezvény a Portugál–magyar építészeti párhuzamok című kiállítással
zárult.

Hargita Megye Tanácsa sajtószolgálata

Felhívás
Csíkpálfalva Község Polgármesteri Hivatalának adó- és illetékosztálya
felhívja a tisztelt adófizetők figyelmét, hogy az adókedvezmény március
31-ig érvényes. A hivatal egyúttal felhívja azok figyelmét, akik nem rendezték az elmúlt években felgyülemlett adótartozásukat, hogy az adótörvénykönyv értelmében nyilvánosságra hozzák a nevüket.

Csíkpálfalva Község Polgármesteri Hivatala, valamint a helyi tűzoltó- és
katasztrófavédelmi egység kéri a lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti
közterületen takarítsák ki az utakat, árkokat, hidakat, hogy a csapadékvíz, valamint a hólé akadálytalanul lefolyhasson.

Anyakönyvi jelentés
A múlt évben a polgármesteri hivatal anyakönyvi osztályán 17 születést
és 8 elhalálozást anyakönyveztek, illetve a községben négy pár kötött
házasságot.

Pálfalva község havi kiadványa
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