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CSOMORTÁNBAN IS ELBÚCSÚZTATTÁK A TELET

Mi mondjuk

„Összegyűlt a falu népe
egy bolondnak nézésére”
„Elmúlt farsang, el, el, el,
Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem,
Én táncoltam, te meg nem.”

A

farsang a vízkereszttől (január 6.)
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig
tartó időszak elnevezése,
amelyet
hagyományosan a vidám lakomák,
bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.
A farsang jellegzetessége,
hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási
ünnep, alapvetően a gazdag
néphagyományokra épül.
> FOLYTATÁSA A 3. OLDALON

II. ÉVF. 2. SZÁM – 2012. FEBRUÁR

Csomortán kis közössége is eltemette a farsangot

Elkészült községünk
új honlapja
Feltették a kérdést, sőt magamnak is feltettem az utóbbi időben, hogy nem túl
„szirupos”-e, érzelgős-e, amit írok, állítok
a cikkeimben. De azt gondolom, ez is egy
módja a megszólításnak, üzenetnek a közösség felé. Mert nem mindegy, milyen
információkat, eseményeket osztunk meg
egymással, a túl sok rossz hír rányomhatja
bélyegét a hangulatunkra, munkánkra. Ezért
is szeretnék megosztani egy örömhírt, éspedig hogy elkészült községünk új honlapja,
egy weboldal, amely a lakosság és vendéglátogatók számára sok hasznos útbaigazítást
adhat. E sorokat, köszöntést olvashatják a
csikpalfalva.eu honlapunkon:
„Remélem, hogy sok hasznos információhoz fog jutni a honlapunk böngészésével.
Folyamatosan gazdagodó és színesedő
tartalmú világhálós oldalunk tudnivalói,
szolgáltatásai ennek megfelelően az Önök,
a községlakók és a hozzánk látogató vendégek tájékoztatását szolgálják, könnyebb eligazodásukat segítik a mindennapi életben.
A lakosság és a vendégek
tájékoztatását szolgálja

MINDEN HAT- ÉS HÉTÉVES GYEREKNEK IDÉN ISKOLÁBA KELL MENNIE

Előkészítő osztály indul
községünkben is
dul-e előkészítő osztály, da tantermében fog műilletve hol és ki fogja ta- ködni egy képzett pedanítani őket.
gógussal. A pedagógusok
mozgása még folyamatban
– Igen, indul előkészítő van, de mindenkit megosztály 15 gyerekkel köz- nyugtatok, hogy a gyereségszinten. Az előkészítő keket képzett tanító fogja
osztályba azok a gyerekek tanítani az elkövetkező
iratkozhatnak, akik 2012. ötéves ciklusban. Az első
– Igazgatónő, kérem, szeptember 1-jéig a 6-ik osztály a pálfalvi iskolában
mondjon pár szót arról, életévüket betöltötték.
indul 16 gyerekkel, szintén
hogy a községben in- Ez az osztály a delnei óvo- községszinten, Péter Becze
Az előkészítő osztályok
körül sok a találgatás és
a félreértés országszerte,
így községünkben is. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Pál Katalint, a pálfalvi
Márton Ferenc Általános
Iskola igazgatóját.

Mária tanítónő vezetésével.
– Lehet tudni, milyen
módszereket kell használni az előkészítő osztályban?
– A módszertannal egy
szakemberekből álló csoport dolgozik, és el is fog
vele készülni időben.
> FOLYTATÁSA A 2. OLDALON

Községünk egy kis érintetlen »sziget«, egy
igazi, székely falu, a szülőföldem, melytől
soha nem tudtam elszakadni. Ezen székely
falvaink és tájaink szépségeit, látnivalóit,
különböző programok, rendezvények megismertetését segíti ez a honlap. Böngéssze sikerrel, és remélem, nemsokára személyesen
is üdvözölhetjük, őszinte vendégszeretettel
fogadjuk községünkben.
Egy számomra kedves idézettel zárom soraimat, mely életcélom is, tehát álljanak itt
Mátyás király máig érvényes szavai:
»...az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz
az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata...«”
Minden újság- és honlapolvasónknak jó
böngészést, olvasást kívánok!
Ferencz Csaba
polgármester

kozségi értesítő
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Előkészítő osztály indul...

A pálfalvi iskolában szívesen fogadnak minden gyereket

> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Mikortól lesz a beiratkozás?

A gyermekek nem lesznek leterhelve, játékos-fejlesztő programok várhatóak. amelyek eddig
is megvoltak, csak az óvónők
hatáskörében működtek. Én
arra kérem a kedves szülőket,
ne essenek pánikba, és bízzanak
a gyermekeik rugalmasságában,
képességeiben és a pedagógusban, aki ezt a munkát végezni
fogja.

– Március 5-től négy szakaszban
lehet iratkozni, 16-án lezárul az
első szakasz. Az iskolák március 19-én kifüggesztik az első
körben hozzájuk beírt gyerekek névsorát. Ebben az időszakban a szülők abba az iskolába
írathatják be első vagy előkészítő osztályba a gyermeküket,
amelyhez a korábban megállapított körzetek szerint a lakóhe-

A

böjtben van mindig valami kellemetlen. Visszanyesegeti szabadságunkat, megfoszt az élvezetektől.
Így aztán érthető, hogy a böjtben az a
legjobb, amikor végre letelik, és már semmi
élvezhetőhöz nem kapcsolódik tiltás. Román szólásmondásként olvastam: „Hosszú,
mint a böjti nap.” Ez különösen érvényes a
nagyböjtre. Olyannyira, hogy ezt a negyvennapos időt sem a lényegénél, a céljánál
ragadjuk meg, amikor néven akarjuk nevezni, hanem a kellemetlen oldala felől közelítjük meg. Véletlenül sem nevezzük megtisztulásnak, felébredésnek vagy valaminek,
ami találóan fejezi ki a lélek, az egész ember
igazabbá válását, hanem böjtnek, ami nagyrészt csak az étel és ital megvonását jelenti.
S ha még egy lépést teszünk ezen a soron az
ünnepek magyar megnevezésének területén,
akkor a megtisztulás hosszú időszaka utáni
ünnepnek sem Krisztus feltámadása nevet
adtuk, hanem a húsvétot. Hál’Istennek
vége a nagyböjtnek, lehet húst enni, vagyis
magunkhoz vehetjük a régen óhajtott húst.
Mintha az egész önmegtagadásnak az volna
a célja, hogy utána egyet jót ehessünk a rég
nem ízlelt sonkából. „Nyelvi édesanyánk”
szeretettel tárja fel azokat a mélységeket,
amelyekben élő, eleven az egység a Mindenséggel, de olykor kajánul leplezi le lelkünk
szemforgató fondorlatait. A nagyböjt és a
húsvét esetében is a megnevezés egyáltalán
nem fejezi ki a lényeget, a célt, nevezetesen
a megtisztulást és újjászületést, hanem csak
az oda vezető utat és a kellemetlen önmegtagadás alóli felszabadulás hangulatát. Nyelvünk csak ránk pirít, megmutatja, hogyan
is gondolkodunk szívünk mélyén, hogy ha
már az elnevezéseken nem is változtathatunk, legalább a lényeghez való viszonyulásunkon változtassunk.
A megnevezések szintjén maradunk to-

ban, a szabadon maradt helyek
függvényében, a gyerekek más
körzetben is beiratkozhatnak
előkészítő és első osztályba.
Március 20–27. között lehet
benyújtani az erre vonatkozó
kérelmeket. A második szakaszban a más körzetekből beiratkozott gyerekek névsorát
április 2-án teszik közzé, április 4-én pedig a körzetből és a
körzeten kívülről iratkozott
gyerekek névsorának, valamint
a továbbra is szabadon maradt
helyek listájának kiközlésével
lezárul a második beiratkozási
szakasz. Az április 23-án kezdődő harmadik beiratkozási szakaszban 25-ig azon gyerekeket
írathatják be a körzeti iskolába
szüleik, akiket más körzeti tanintézetbe szerettek volna vinni,
de oda nem sikerült bejutni,
ezért visszatérnek a lakhelyükhöz legközelebb eső oktatási
intézménybe. Szintén ekkor
iratkozhatnak azok a gyerekek,
akiket az első fordulóban nem
írattak be sehová. A beiratkozottak és a szabad helyek listáját
április 26–27-én teszik közzé.
Lesz egy negyedik beiratkozási szakasz is: május 2–9. között
azon szülők írathatják be gyerekeiket bárhová, ahol szabad
hely van, akik más körzetbeli
iskolába vitték volna a gyereket, de ott nem volt hely. Azokat a gyerekeket, akiket sehová
nem írattak be az előző három
beiratkozási szakaszban, május
11–18. között lehet beíratni. A
végleges listákat az előkészítő és
az első osztályok összetételéről
május 21-én teszik közzé.

lyük tartozik. A beiratkozások
alapelve szerint a körzetekben
mindenkit be kell, hogy írjanak
a tanintézetek, és azok a szülők, akik máshová akarják vinni gyermekeiket, megtehetik,
de csak a fennmaradó helyek
függvényében. Március 19-én
kezdődik a második beiratkozási szakasz, ekkor az iskolák
és a tanfelügyelőség közzéteszi
a szabadon maradt helyek számát. Ebben a második szakasz- – Szeptemberben a mára már

Böjt és méltóság
JÓ GONDOLAT
vábbra is a böjtnél és húsvétnál, de tudatosítjuk magunkban, hogy ezek jóval többet
jelentenek, mint önmegtagadást, és ennek a
kötelező idejének a befejeződését, amikor is
húst vehetünk magunkhoz.
Jézus nyilvános működése előtt hosszabb
időt töltött a pusztában. Miután csaknem
harminc éven át megismerte a világban uralkodó erőviszonyokat, és mielőtt igazából
ebbe a világba mint ténylegesen cselekvő
belépett volna, a pusztában, a csendben
tisztázta önmagában a dolgok Rendjét.

Elekes András

heti önmagát, de Istent sem kötelezheti az
öntelt, magamutogató kaszkadőrmutatványoknál való asszisztálásra. Nem kell neki
semmit se birtokolnia, várost, országot, a
nagyvilágot ugyanvalóst nem ahhoz, hogy
minden az övé lehessen. A legkisebbnek
vagy a legnagyobbnak is a birtoklása csak
kötné, mint kutyát a lánc, aki hűségét heves
ugatással kényszerül gazdája tudtára adni.
Ezt talán még a gonosz is szívesen elfogadná
a nagy alkuban, hogy Jézus szépen és meghatóan prédikáljon a tömeg gyönyörűségére, vagy rendezvényeket, konferenciákat
szervezzen az okoskodóbbak számára, csak
Ott és úgy szaporítjuk a
éppen szabad ne legyen, aki félelem nélkül
átlát a sunyiságokon. Ezért kínálja fel neki
kenyeret, ahogy
az egész világot, csak éppen boruljon le
nem szégyelljük
előtte, az utánzó előtt, és imádja őt. Övé
lehetne az egész világ, csak éppen önmagát
Mindezt kísértéseiből tudjuk, amelyek azt
adná el, ha elfogadná az alkut.
mutatják, hogy a világgal eddig könnyedén A pusztában ilyen kérdésekkel és kísértéjátszadozó istenellenes hatalom megpróbálja sekkel kellett szembenéznie. Valójában a
őt is megingatni, beszervezni szekértolói
Rendet, Isten Rendjét tudatosította magáközé. Jézus ezeket a kísérleteket meghiúban, és kötötte magát ehhez. A Méltóságot
sítja. Böjtölése tehát nemcsak azt jelenti,
őrizte meg, ami felismerhető nyilvános
hogy nem eszik és nem iszik, hanem hogy
működésének minden pillanatában. Ezzel
számba veszi hatalmát és azt is, hogyan
a méltósággal rendeli el a vizes edények
használhatja. A köveket nem változtathatja megtöltését, és ezzel a méltósággal mondja
kenyérré, amikor nagyon éhes, és szerinki azt is, hogy beteljesedett.
tünk akár indokolt is lenne ez, de megszaMéltóságunkat mi már rég elvesztettük. Ott
porítja a kenyeret, amikor az éhező tömeget és úgy szaporítjuk a kenyeret, ahogy nem
látja. Hatalmával meggyógyítja a betegeket, szégyelljük (kit érdekel az íze és a minőséfeltámasztja a halottakat, de önmagát nem
ge), mélységekbe ugrunk és a világ tetején
szabadítja meg a keresztről. Nem kíméljárunk a garasért, hírnévért, és elvárjuk

megszokott módon kezdődik
az iskola, óvoda?
– Igen, ez évtől felszámolják a
szimultán oktatást. Pálfalván,
mint már említettem, indul az
első osztály, Csomortánban a
második, Delnén a harmadik és
a negyedik osztály. Az óvodákban nem lesz változás, minden
az előző évek gyakorlata szerint
fog működni, az egyre fogyó
gyereklétszám ellenére is.
– Mit üzensz azoknak a szülőknek, akik most azon gondolkodnak, hogy a városba vigyék
a gyerekeiket, miért ne tegyék?
– Szívesen fogadunk minden
gyereket, a mai elvárásoknak
megfelelő, jól felszerelt iskoláink, óvodáink vannak, pedagógusaink magasan képzettek. Az
elmúlt esztendők eredményeiből pedig az derül ki, hogy az
itt végzett diákok jó iskolákba, erős szakokra jutottak be.
Néptáncoktatás folyik az iskolában, a Caritas közösségfejlesztő
programot végez, ami plusztevékenység intézményünkben.
Ezenkívül büszkék vagyunk
arra, hogy sok diákunk jár iskolán kívül különböző sport- és
egyéb tevékenységre (társasági
tánc, küzdősportok, baranta,
hangszeroktatás, sakk, sí), amelyekben szép eredményeket érnek el. Nem utolsósorban tiszta,
egészséges, biztonságos környezetbe járhatnak a gyerekek, és
ingázniuk sem kell, a falvak közötti szállításukat a saját iskolabuszunkkal oldjuk meg, ingyen.

Kánya Teréz

hozzá az égiek segítségét is, és már nem is
az egész világért, de egy üres bankjegyért
– amivel többet kapunk, mint a másik –
eladjuk magunkat. Belefáradunk ebbe az
életbe. Aki nem fáradt bele, az még éppen
ennek pillanatnyi előnyeitől kábul. Ilyen
állapotban emberfölötti igény a megtisztulás és újjászületés. Inkább nem eszünk egy
darabig húst, úgyis jót tesz az egészségnek,
majd ha a tilalom letelik, annál nagyobb
örömmel lehet pótolni a kimaradást. Egyszerűbb tehát periodikusan böjtölni, majd a
húst magunkhoz venni.
Pedig méltóságunkat kellene visszaszereznünk, ami tényleg emberfeletti vállalkozás. Azt a hatalmat kellene felismernünk
magunkban, amit létünkkel kaptunk. „Isten
megteremtette az embert a maga képére és
hasonlatosságára.” Van hatalma annak, aki
tényleg Isten képe és hasonlatossága, de a
megalkuvásokkal éppen erről a méltóságunkról mondtunk le. A méltóságunkhoz
az is hozzátartozik, hogy a felismert hatalmat csak arra használjuk, amire valójában
kaptuk: a teremtés művének a folytatására
és nem a világ kisemmizésére.
Ha egy pillanatra is pusztai csendben maradnánk, és nem a projektektől, bombasztikus rendezvényektől zakatolna az agyunk,
meghallanánk, meglátnánk, felismernénk a
megtisztulás lehetőségét. Ezzel az is együtt
járna, hogy amit eddig beprogramozott
hangyaként összehordtunk, és amiért méltóságunkat is odaadtuk, lelkünket is piacra
vittük, azt most hagynunk kellene. Nem
dicsekedhetnénk sem megvalósítással, sem
megnyert pályázattal, semmilyen világraszóló eredménnyel, nem mutathatnánk fel
semmit, csak üres kezünket, és üresen is a
Valósággal tele szívünket. Csak ekkor tölti
be szívünket a Valóság, maga Isten. Újjászülethetünk a Méltóságra.

kozségi értesítő

3

CSOMORTÁNBAN IS ELBÚCSÚZTATTÁK A TELET

„Összegyűlt a falu népe...”
> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A régiek nem pofozkodtak
Ahogy nőtt a gyermek, úgy került nagyobb és nagyobb „regula”
alá. Ha a rábízott feladatot nem végezte szorgalmasan és megelégedésre, ha „eljátszotta az időt” – büntették, szófogadatlanságért és
feleselésért is kikapott. Kisebb vétkekért kupánverés járt.

Csúcspontja
a
karnevál,
hagyományos magyar nevén „a farsang farka”.
Ez
a
farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó
utolsó három nap, amely,
nagy mulatságok közepette,
valójában télbúcsúztató is.
A
hagyományokhoz
híven az idei húshagyókedden
Csomortán kis közössége is elbúcsúztatta a telet. A falu központjában elhangzott hangos
jelmondattal rajtolt az idei farsangbúcsúztató, ami ekképpen
hangzott: „Összegyűlt a falu
népe egy bolondnak nézésére.”
Ezzel indulván a falu három kijelölt pontjánál várták a farsangolókat zsíros kenyérrel, farsangi fánkkal, főtt pityókával,
forró teával és forralt borral.

A

régiek nem pofozkodtak,
kupától bokáig vesszővel,
szíjjal végignáspágolták a
„jogosultat”, az arcra nem csaptak.
Hitük szerint az ember arca a Teremtő képmását idézte. A szülőnek
mindig tudnia kellett, hogy merre
jár, kószál, játszik gyermekük: „Mikor a Nap ölnyire van az égaljától,
itthon légy!” – engedték útra, s otthon kellett lennie. A besötétedéstől
egyebek között azzal ijesztgették,
hogy lidérc (ártó szellemlény) lakik
a fűzfában. Ha netán pénzre tett
szert, szigorúan ellenőrizték.

Egyik-másik szülő csak
„szájjal vert”
Általános fegyelmezési módszernek számított a verés, de egyik-má-

A Püspök úr is elmondta
könyörgéseit
A farsangi menetet a helybéli
kis muzsikusok kísérték, valamint Illés mellett ott voltak a
siratóasszonyok, „Szőke doktor”, majd a Püspök úr is elmondta vicces könyörgéseit,
hirdetéseit a falu mindennapi
dolgaiból, eseményeiből merítve, hiszen erről szól a farsang...
Illés elégetését követően az
iskola tornatermében egy kis
mulatság várta a falu apraját-

GYERMEKNEVELÉS AZ EGYKORI FALUBAN

sik szülő csak „szájjal vert”, vagy
szúrós tekintettel fegyelmezett.
A nagyszülők főleg a tekintetük
nyilával „rakták helyre” a rendetlenkedő unokákat. Sokszor azt
mondta a gyermek: „Inkább vernének!” Voltak olyanok, akik kukoricára térdepeltették gyermeküket,
mások hasábfára. A guggoltatás,
sarokba vagy fél lábra állítás meglehetősen „újkori” szokás.
A dicsérettel fukarkodtak, ne bízza
el magát a gyermek. Akképpen vélekedtek, hogy „megdicséri az ember maga magamagát”.
A dicséretek közül a legnagyobbnak számított, ha összetettebb
munkát bíztak rá, ha önállóan végezhette azt, amivel szívesen el is dicsekedett: „Én már voltam szántani
egyedül!”

Csomortáni Gál László

„Ünnepélyes keretek között” elégették Illést

nagyját. A talpalávalót szintén
a helyi muzsikusok húzták
Dezső Tibor Attila református
lelkész vezetésével.
A farsangi vidámságnak búcsút
mondva, hamvazószerdával
kezdődik a húsvét előtti böjti
bűnbánat ideje. Ez az időszak
alkalmas arra, hogy testileglelkileg egyaránt felkészülhessünk az Öröm ünnepére.

Böjtölni nem pusztán annyit
jelent, mint megtartóztatni
magunkat bizonyos ételektől,
kevesebbet enni vagy vezeklési alkalmakat keresni, hanem
sokkal inkább abban áll, hogy
az egészségtelen önszeretettől
elforduljunk, és rátaláljunk az
igaz felebaráti szeretetre.

Boros Tünde

A KOSARAS BÁLOKAT MINDEN ÉVBEN MEGSZERVEZIK

Farsangfarka Csíkdelnén
Február 11-én rendezték meg a soros szervezők a csíkdelnei hagyományos farsangi kosaras bált.
Nem tudom pontosan, meddig nyúlnak ennek a hagyománynak a gyökerei, tény, hogy a szüleim
is jártak kosaras bálba, s az bizony nem mostanság volt. Legalább 35–40 éve.

A

Nagyon hangulatosra sikeredett az idei kosaras bál

farsangi mulatságoknak mindig ugyanaz
volt a céljuk: nagy
dáridóval elűzni a telet, valamint szórakozni, feltöltődni.
„Fruskák, Zsuzskák, Dorotytyák,/ járjátok a bolondját./
Dínomdánom vigalom,/nincs
a táncra tilalom./ Maskarások, bolondok, / rázzátok a
kolompot,/ Takarodjon el a
tél,/ örvendezzen, aki él!” – így
szól az egyik télűző versikénk.
Régebb a farsang volt a házasságkötések ideje is. Amelyik leány
nem tudott a farsangon férjhez
menni, az várhatott még egy esztendőt. A pártában maradt lány
így énekelte meg a kudarcot:
„Ecce neki dáridom, a farsangot bevártam,/ de vőlegényt

nem kaptam, jaj de hoppon
maradtam./ Várok még egy
farsangot, tán majd valakit
fogok,/ s ha vőlegényt nem
kapok, apácának beállok.”
Aztán nem biztos, hogy így
lett.

A különös pergamen
hat évvel ezelőtt kelt

tettek azért, hogy mihamarabb
takarodjon a tél.
Nem régi szokás Delnén egy
pergament továbbadni egy
újabb ﬁatal családnak. A különös pergamen hat évvel ezelőtt
kelt, és úgy néz ki, jó csillagzat
alatt, mert azóta is jól működik.
A szövege a következő:
„Ezen pergamen megőrzés
végett az alább megnevezett
tsaládoknak adatik. Ugyanakkor kötelezi őrzőit, hogy jövő
év farsangján hasonló víg mulatság megszervezésére adják
a fejiket. Eme okmány annak
a tsaládnak adassék, amék legutóbb tartá gyermekét a keresztvíz alá!
A szabályzat be nem tartásával
a tsalád a faluközösség haragját
veszi a fejire, ezen felül kemény
pénzekkel is megbirságoltatik.”
(A nevek a pergamen hátulján
fel vannak sorakoztatva, a bál
rendezésének évszáma szintén.)
Jövőre Bíró Incze Loránd családja kapta a nem kis feladatot,
az újabb, 2013-as farsangi bál
megszervezését.

A mi falunkban nincs hagyománya a farsangtemetésnek.
Kolumbán Enikőnek köszönhetően, három éven át nálunk
is volt falukerüléssel egybekötött téltemető szertartás, ami
jól sikerült ugyan, mégsem lett
a későbbi években folytatása.
A kosaras bálokat viszont megszervezik minden évben a falu
ﬁatal házaspárjai. Idén Fülöp
István és családja, valamint komatársaik voltak a rendezők.
Nagyon hangulatosra sikerült,
jól szervezett bál volt, nagyon
jól mulatott a társaság. A nagy
hideg ellenére 45 párnak kerekedett kedve e módon búcsúztatni a telet. Azt sajnálom, hogy Köszönet az idei szervezőknek!
nem többnek. De az ott levők Nagyon jól éreztük magunkat!

kozségi értesítő
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HÍREK A RENDELŐBŐL

Időzített bomba a gyógyszerkeret
M

ire elkészültem volna az új egészségügyi
törvény elemzésével,
már visszavonták a közvitára
bocsátott tervezetet. Nagyon
helyes, hogy visszavonták, mert
úgy volt rossz, ahogy volt, egészében és részleteiben egyaránt.
Most csend van, mert átgyúrják
a tervezetet ugyanazok a hivatalnokok, akik a szakmát sohasem
gyakorolták. Halvány reményt
ébreszt az a kinyilvánított készségük, hogy ezúttal a szakma
képviselőivel is konzultálnak.
A jobbító javaslatokat csak az
IMF engedélyével fogják beépíteni a szabályozásba. Az viszont,
nyugati pénzérdekek szolgálatá-

ban, teljes privatizálást követel,
az állami részvételt kiiktatva, a
„szabad piac” érdekei szerint.
Szigorú feltételek mellett tevékenykedő biztosítókkal akár
működőképes is lehetne a rendszer, de a hazai törvénykezéstől

szerzésekről és beruházásokról.
A családorvosi gyakorlatba az
idén takarékosságból bevezették
a napi maximum 20 elszámolható konzultációt, így a 21. beteg
már nem jogosult ártámogatott
receptre, beutalóra. Tekintettel

úgy próbáljuk kivédeni, hogy naponta 10 krónikus beteget írunk
elő, megfelelő helyet biztosítva a
kiszámíthatatlanul érkező sürgős
esetek számára.
A tájékoztató jellegű gyógyszerkeret időzített bomba: nem

Naponta 10 krónikus beteget jegyzünk elő
már megszokott félreérthető részekkel, kiskapukkal kevés esélyt
látunk a korrektségre. Másfelől
az állam sem ideális gazdája a
lakosság által beﬁzetett egészségügyi hozzájárulásoknak, dilettáns hivatalnokok döntenek be-

arra, hogy előjegyezni („programozni”) csak az ismert krónikus
betegeket tudja, a családorvos ebben a szűkített keretben nehezen
tud a váratlanul adódó sürgős
esetekkel bánni. Pálfalvi rendelőnkben ezt a kellemetlenséget

tudni, mekkora összeget takar,
mikor robban, ha nem bizonyul
elégségesnek. Ne búsuljunk tehát,
ha netán ilyen rossz gazdáról kell
az új, magánosított rendszerben
lemondani. A magánbiztosítók
versenyhelyzetben remélhetőleg

ésszerűbben fognak viselkedni.
Hazánkban, úgy tűnik, nehéz
előre látni, melyik rendszer lesz
üdvös: ha marad az állami, vagy
ha bejön a szabadpiaci.
Jó hír az, hogy márciusban beindul a családorvosi ügyelet a
nemrég létrehozott szeredai központban. Ezután hétköznapokon estétől reggelig, hétvégeken
és ünnepnapokon 24 órán át biztosított a betegellátás a régióban.
Ez a szolgáltatási forma jókora
részt fog átvállalni a sürgősségi
osztály terheléséből, olyan eseteket is ellátva, amelyek nem kórházi igényűek.

Dr. Tövissi Melinda
családorvos

Gyerekeink írták

Favágók
Régen élt két favágó. Nagyon szegények voltak. Elmentek az erdőbe, hátha találnak valami olyan fát,
amit el tudnak adni. Egyszer azt mondja egyik a másiknak:
– Hallod-e, barátom! Te menj jobbra, én megyek balra. De add ide azt a kevéske pénzedet!
Úgy elment a pénzzel, hogy soha többé nem találkoztak. Búslakodott is a szegény favágó. Másnap reggel
ismét kiment az erdőbe. Hát, uram-teremtőm, mit lát!
Egy galambot a földön. Szegény nekirepült a fának.
Hazavitte az otthonába, bekötötte a lábát és a szárnyát valami ruhadarabbal. Mire felébredt, a galamb

már meggyógyult. Ekkor egy tündér jelent meg, és
így szólt:
– Jó tett helyébe jót várj! – majd eltűnt.
A következő napon, amikor a favágó felébredt, egy
palotában találta magát. Arany volt a ruhája, és a madár is ott ült a párkányon. Szépen hullt a hó. A szegény ember majdnem megőrült örömében, hogy hol
van. Este felöltözött szépen, és elment a templomba.
Úgy nézték az emberek, hogy a szájuk is tátva maradt
a csodálkozástól. Ő hálát adott az Istennek, hogy jó
tettéért megjutalmazta.

Pál Balázs, IV. osztály

Benke Henrietta

Karácsony Emőke, I. osztály

Bereczki Dominika

Egy fenyőfa bánata

Baczoni Réka, I. osztály – Csíkcsomortán

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fenyőfa,
akinek a családját kivágták. Egyedül maradt és
búsult, hogy mi lesz vele. Egy napon odament
egy mókuska, és megkérdezte:
– Mi a baj?
Ő elmesélte a bánatát. A kis állat megpróbált valahogy segíteni, de nem nagyon sikerült. Másnap
ismét ment látogatóba a mókus a barátjához, de
nem találta. Elindult haza, s egyszer valami zajt
hallott az egyik bokor mögül. Megnézte, hogy
mi az. Csak egy didergő nyuszi volt, aki eltévedt. Útbaigazította a kis didergőt. Harmadnap

Pálfalva község havi kiadványa

ismét elindul a fenyő keresésére. Útközben egy
autót látott. Azt hitte, hogy későre érkezett, a
fát kivágták, és most szállítják el. Ekkor valaki
hátulról megszólította, s lám, az ő barátja volt. A
mókus elmondta, hogy tegnap is kereste, de nem
találta. A kis fenyő ezt mondta:
– Biztos nem jó úton jártál.
A kis állat számára világossá vált minden. Az
utat megjelölte a fa felé. Még most is barátkoznak, ha a fát ki nem vágták.

Süket Albert, IV. osztály
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