
A Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztéri-
um honlapján megjelent 
értesítés szerint a Csík 
LEADER Akciócsoport 
is azok közé a kiválasztott 
térségek közé tartozik, 
amelyek részt vehetnek 
az idén induló LEADER 
programban.

A LEADER az 
Európai Unió 
vidékfejlesztési 
programja. Kü-

lönlegessége, hogy a falusi, 
vidéki közösségek kezébe 
adja a térség fejlesztési ter-
veinek és megvalósításá-
nak a lehetőségét. Ez úgy 
történik, hogy:

1. A LEADER-közös-
ség (helyi szervezetekből 
alakult ún. akciócsoport) 
eldönti, hogy mely tele-
pülések fognak együttmű-
ködni, azaz behatárolják a 
LEADER-térséget.

2. A LEADER-akció-
csoport elkészíti az adott 

térség fejlesztési tervét 
(stratégiáját), amit eljut-
tatnak a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumba.

3. A minisztériumban 
kiválasztják az országban 
alakult akciócsoportok 
közül azokat, amelyek 
kaphatnak kb. 2,5 millió 
eurót a fejlesztési terv 
megvalósítására.

4. Ezt az összeget az 
akciócsoport helyi pályá-
zatok úján osztja szét a 

tervben szereplő célokra. 
A pályázatokon a helyi 
lakosság – magánszemé-
lyek, civilszervezetek, vál-
lalkozások – és az önkor-
mányzatok pályázhatnak.

5. A pályázatok ér-
tékelése és a róluk való 
döntés is az akciócsoport 
kezében van, ugyanakkor 
a kifizetéseket közvetle-
nül az államkincstár bo-
nyolítja.

Az akciócsoportnak 
tagjai önkormányzatok, 

civilszervezetek és vál-
lalkozások, melyben az 
önkormányzatok aránya 
50% alatti. Községünk-
ből alapító tagok az Aracs 
Közbirtokosság Cso-
mortánból és a Dolna 
Egyesület, ugyanakkor az 
eddigi munkákhoz sok se-
gítséget kaptunk Ferencz 
Csaba polgármestertől is. 

> Folytatása a 3. oldalon
Rodics Gergely,

Pogány-havas Kistérség

Mi mondjuk

A szülőföld szeretete
Az elmúlt időszak társadalmunkat leginkább foglal-
koztató témája az új közigazgatási határok átszer-
vezése, a megyék összevonása volt. Hogy igazából 
minek is volt ez jó? Erőfitogtatás, porhintés, a figyelem 
elterelése az igazi gondokról? Talán ez is, az is.
De egyre biztos jó volt. Nekünk székelyeknek 
felvillant a remény, hogy igenis össze lehet 
fogni, Székelyföldért, közösen kell fellépni 
minden politikai és nem politikai szervezet-
nek. A nehéz idők, megpróbáltatások hozzák 
közelebb az embereket egymáshoz. Ezek a 
megpróbáltatások kellenek is, hogy felrázód-
junk, újból egymásra találjunk. 
Számunkra semmi sem lehet fontosabb 
a szülőföldnél, mely éltet, táplál, melyből 
merítkezünk értékeink, hagyományaink által. 
Ilyen összefogásnak kellene megmutatkoznia 
az elkövetkező időkben is, hogy együtt tudjuk 
felmutatni erőinket céljaink elérésében. Az 
igazi „összefogást” nem tudja megbontani 
az „Oszd meg és uralkodj!” politika sem. Mi 
itthon vagyunk erősek, a szülőföldünkön!
Gál Ignác soraival fohászkodom én is:
   „Égi Anyánk, Téged kérünk,
    Áldd meg a mi szülőföldünk.
    Ne hagyj tőle elszakadni,
    Segíts minket itt maradni!”
A szülőföld szeretete hozza meg a várva várt 
ÖSSZEFOGÁST számunkra!

Ferencz Csaba polgármester

PálFalváRól suGáRzott a MáRia Rádió

Kis „hadsereg” érkezett 
a somlyói búcsúra

Új pályázati lehetőségek a láthatáron

Nyertes a Csík LEADER térség

A Mária Rádió zászlaja 
alatt 240 személy érke-
zett meg a pálfalvi kul-
túrotthonba pünkösd 
szombatján. A talál-
kozón részt vett a ma-
gyarországi, a felvidé-
ki, a délvidéki és nem 
utolsósorban házigaz-
daként az erdélyi Mária 
Rádió is.

H húsvét szent 
időszaka egy 
örömmel és 
szívbéli ujjon-

gással teli várakozás. Vá-
rakozás a Vigasztalóra, a 
harmadik Isteni Személy-
re, a Szentlélekre, aki – 
Csintalan László plébános 
urat idézve – minden jó 
gondolat, jó szó és jó cse-
lekedet kútfeje. A Szent-
lélek ezen működését na-
gyon jól tükrözték azok 

az előkészületek, amelyek 
a Mária Rádió magyar ajkú 
nagy családjának fogadása 
és vendégül látása érdekében 
történtek.

Pünkösd szombatján 
a búcsús szentmise után, 
úgy délután 5 óra tájban, a 
Mária Rádió zászlaja alatt 
több mint 240 személy ér-

kezett meg a pálfalvi kul-
túrotthonba.

> Folytatása a 3. oldalon
Fülöp loránd

Havasi majális

Sokan ünnepeltek a Negyed-
félmegye havasán

> 2. oldal

Aranyat érő folyóvíz

Csíkszeredai konferencia az 
alternatív energiáról
 > 4. oldal

Egyezség 
részeredményekkel
Híradó a rendelőből
 > 4. oldal

A Mária Rádió zarándokai is eljöttek a búcsúra

értesítő
Pálfalva , Delne, Csomortán közéleti havilaPja i. évf. 5. szám – 2011. június



Egyének és nemzetek leghőbb vágya a független-
ség, ugyanakkor a kompromisszumok és a vele 
rokon megalkuvások talaja az egymásrautaltság.
Világunkban ez így történik: ha több olyan érték 
van a birtokomban, amire más is rászorul, annál na-
gyobb hatalmat, birodalmat építhetek ki. Országok 
és egyének lettek így a föld urai. A régi és új terü-
lethódítások mozgatója mindig a területtel együtt 
megszerzett gazdagság volt. A történelmet a külön-
böző időfutamú „honfoglalások” írják, amelyek a 
nemzeti önmeghatározásban és létjogosultsági 
kérdésekben később fontos szerepet játszanak. 
Minél gazdagabb egy nemzet, annál függetlenebb-
nek tudhatja magát, mert nem szorul rá senkire. 
Minél gazdagabb az egyén, annál függetlenebbül 
él, mert amire szüksége van, azt úgymond a saját 
erejéből be tudja szerezni, ki tudja fizetni. Érthető 
módon ilyen függetlenségre törekszünk, amikor 
kiszolgáltatottságot tapasztalunk.
A piaci életben, de nemcsak abban, a függőség egyik 
jele, amikor sok mindent meg kell vásárolni, mert 
nem tudjuk előállítani. Ennél azonban jóval veszé-
lyesebb a ma divatos körbetartozás. A fizetésképte-
lenség egyik magyarázata vagy éppen kimagyará-
zási lehetősége. Azért nem tudok idejében fizetni, 
mert amiből fizethetnék, még nem érkezett meg 
egy másik cégtől, amely szintén hasonló gondokkal 
küzd, és így tovább. A kör vagy zárul, vagy nem, a 
hatás azonban mindig ugyanaz: törvény ide, törvény 
oda, fizetés nincs. Ilyenkor gondolja azt a kárvallott, 
hogy veszett, ami veszett, jobb teljesen függetlened-
ni. Aztán legtöbbször ezzel a döntéssel indul elölről 
az egész eddig ismert folyamat.

Tény, hogy a függetlenség tudata és vágya emberi 
lényünk legmélyéről fakad. Függetlenek akarunk 
lenni? Igen! Minden ízünkkel-porcikánkkal. Függet-
lennek is kell lennünk, mint az ég madara vagy a rét 
lilioma. (Jézus ezt a hasonlatot ugyan a Gondviseléssel 
kapcsolatban használta, de a függetlenség fejtegetése 
sem jár messze ettől a gondolattól.) Független az 
ég madara, csak éppen rászorul ő is a táplálékra, a 
levegőégre. Független a rét lilioma vagy a fűszál is, de 
tápláló talajba kapaszkodik, az ég harmatából oltja 
szomját, és színeit az áldott napsütésben élénkíti. A mi 
függetlenségünk sem képzelhető el másképpen, csak 
az egymásrautaltság tudatos elfogadásában. A tudat-
tal nem rendelkező lények – állatok, növények – is 

így függetlenek: abból élnek, amit a másikból kapnak, 
vagy meg tudnak szerezni, szaporodnak, fogyatkoz-
nak, az összhang mégis szépen megmarad.
Mi, emberek tudatos lényként – a bűn következ-
ményeként – úgy éljük meg az egymásrautalt-

ságot, hogy amit csak lehet, meg kell szerezni a 
másiktól, mert akkor leszünk függetlenné. Ez a 
megszerzés nem mindig kifejezetten eltulajdoní-
tás, hanem olyan rendszer megteremtése, amely-
ben a magunk értékeit, javait csak ellenszolgáltatás 
fejében bocsátjuk a másik rendelkezésére. Ha 
valaki minél jobban rászorul valamire, ami nekem 
éppen van, annál drágábban adom azt. Ezt szoktuk 
jó üzletnek nevezni. Az ilyen tranzakciók ala-
pozzák meg az egyik viszonylagos hatalmának a 
megerősödését és a másik fél kiszolgáltatottságát, 
azaz függetlenségének az elveszítését. Ilyen úton 
sokszor még nagyobb hatalomhoz lehet jutni, mint 
fegyverekkel vívott hódító háborúban. Manapság 
már nemcsak egyének, családok, esetleg vállalko-
zások adósodnak így el, és jutnak csődközeli álla-
potba, hanem országok, államok is. A haszonélve-
zők pedig cinikus mosollyal a törvényességre és az 
üzlet biztosította előnyökre hivatkoznak, ha valaki 
óvatosan, csak úgy szőrmentén simogatva szóvá 
meri ezt tenni. A meghatalmasodottak így arra 
kényszerítik a kiszolgáltatottakat, hogy a lenyúzott 
bőrük helyébe valahonnan ők is bőrt nyúzzanak, 
azaz a még rászorultabbaknak még drágábban 

adják azt, amire életük fenntartásához szükségük 
van, és ezzel próbálják újra felépíteni függetlensé-
güket. Ezt az ördögi hullámzást, azt hiszem, nem 
kell jobban érzékeltetni. Ez az a jelenség, amely 
annyira átalakítja a gondolkodásunkat, hogy adni 
csak ellenszolgáltatás fejében vagyunk hajlan-
dók. Függetlenségünket pedig abban látjuk, hogy 
annyit sikerüljön – mindegy, hogy milyen úton 
– összeszednünk, hogy minél kevésbé legyünk 
rászorulva a másiktól való vásárlásra. Logikánk és 
elvünk: minél drágábban adni a magunkét, amire 
más szorul rá, és a lehető legolcsóbban megszerez-
ni a másét, amire mi szorulunk rá.
Függetlenség csak az isteni Rendben lehetsé-

ges, ahol elfogadjuk az egymásrautaltságot. Egy 
nagyobb közösség, nép, nemzet csak akkor lesz 
függetlenné, ha a kisebb közösségei és ezen belül 
minden egyén független, azaz egyszerűen jó és 
nemcsak haszonleső. Ha függetlenek vagyunk, 
mint a Nap, amely egyrészt az Isten adta adottsá-
gát sugározza maga körül, másrészt viszont az Uni-
verzum erői által kijelölt pályát elfogadja; mint a 
fűszál és a virág, amely szépségével, gyógyító ere-
jével gazdagít, de gyökereivel a földbe, leveleivel 
és szirmaival az égbe kapaszkodik. Nem körbetar-
toznak, hanem körbeajándékoznak és elfogadnak. 
Függetlenek és mindig egymásra utaltak.

A csíkdelnei I–IV. 
osztályos iskola 
és óvoda a csík-
pálfalvi Márton 

Ferenc általános iskolaköz-
ponthoz tartozik. Jelenleg 
két tanító, egy óvónő és egy 
kisegítő személy dolgozik 
az intézményben. A 2010–
2011-es tanévben külön 
osztály indult a II. osztály 
részére 18 diákkal és I–III. 
osztály 6-8 létszámú osztá-
lyokkal. Az óvodában egy 
26 létszámú csoport mű-
ködött ebben a tanévben. 
A gyerekek három faluból 
jártak ide iskolába (Pálfal-
váról, Delnéről, Csomor-
tánból és egy diák Csík-
somlyóról). Az új program, 
melyet tavaly ősszel indítot-

tunk, úgy gondolom, a gye-
rekek előnyére volt, még 
akkor is, ha voltak is kisebb 
nehézségek. Itt köszönetet 
szeretnék mondani Abos 
Enikő, Bács Ibolya és Zöld 
Ilona tanítónőknek, a szü-

lőknek és Elekes András 
munkatársunknak, hogy a 
mindennapos munkájukat 
pontosan, szeretettel és 
odaadással végezték.

Pál Katalin

Események:
 óvodások és kisiskolások év-
záró műsorral búcsúztak a tan-
évtől;
 június 13-án a VIII. osztály 
tanulmányi kiránduláson 
vett részt Gyulafehérváron;
 június 17-én búcsúztattuk 
a VIII. osztályt és a 2010–
2011-es tanévet;
 június 20–22. között zajlik 
az országos értékelési vizsga 

a VIII. osztályos diákoknak, 
iskolánk 15 végzőse mérette-
tik meg a vizsgán;
 június 20. és augusztus 31. 
között meszelés és felújítási 
munkálatok folynak az isko-
lákban és óvodákban.
A diákjainknak örömökben 
gazdag, jó vakációt kívánok! A 
pedagógusoknak és munkatár-
saknak testi és szellemi feltöltő-
dést az új tanév kezdetére!
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Függetlenség 
és egymásrautaltság

jÓ gonDolat   Elekes andrás

a csíkDelnei iskola és ÓvoDa tevékenységéről

Véget ért a tanév

A függetlenség tudata és vágya 
emberi lényünk legmélyéről fakad

Függetlenségünk csak az egymás-
rautaltság tudatos elfogadásában 
képzelhető el

Elballagtak a pálfalvi iskola nyolcadikosai

Minden népnél, így termé-
szetesen a magyarságnál is, 
nagyon fontos szerepük, 
jelentőségük van az égtá-

jaknak. Ebből következően egyáltalán 
nem mindegy, milyen irányba néz a ház, 
milyen irányba néz az ember. Az égtájak 
„fontossági sorrendje” a magyar hagyo-
mány szerint a következő: kelet (előt-
tem), dél (jobb kéz felől), észak (bal kéz 
felől), nyugat (hátam mögött).

Eleink kezdetben egyterű házakat 
építettek, és a házak bejárata a „legfon-
tosabb” irányba, keletre nézett. A Nap 
keleten kel, pályája egészen délig felfelé 
ível, majd pedig hanyatlani kezd, és nyu-
gaton eltűnik a szemünk elől. A Nap él-
teti a Földet, ezért a Nap ereje nélkül mi 
emberek sem létezhetnénk. Nagyon lé-
nyeges ennek következtében, merre néz 

a ház, milyen irányba nyílnak ajtók, abla-
kok, mert minden irány más erőt „visz” a 
házba. Régi templomaink, házaink, a jur-
ták bejárata, a templomi oltár is legtöbb-
ször keletre nézett. A újszülöttet arccal 
kelet felé fektették a bölcsőjébe. A kelet 
szent irány. Kelet szavunk megtalálható 
a kikelet szavunkban, amely a természet 
megújulását, ébredését, feltámadását je-
lenti. Keletkezik igénk úgyszintén valami 
új létrejöttét, megteremtődését mutatja. 
A keleti erő „véletlenül” pontosan ezt 
„teszi”: új életet nemz, új életet ad, fel-
támaszt.

Dél szavunkban megtaláljuk az „él” 
igét, rovásírásunk d betűje pedig egy 
kereszt (+), amely egyben a Fiúisten, a 
megnyilvánult világ fogalomjele. A déli 
energia ennek megfelelően a leginkább 
éltető, feltöltő erő, amely az élőlénye-
ket, megnyilvánultakat (Fiúisten) élteti 
(deli legény).

Nyugat szavunkban egyértelmű a 
megnyugvásra, pihenésre utalás. A nyu-
gat energiája összehúz, összetart, körül-
ölel, mint az anyaméh.

Észak szavunk az éjszakával, a sö-
tétséggel, a mozdulatlansággal kap-
csolatos. A magyar házban, de főként 
a székely házban az északi részen a 
hálófülke található. Ide tértek nyu-
govóra őseink, és mély álmaikból a 
kis ablakon besütő Nap köszöntötte 
ébredésüket. Magyarjaink viszontkö-
szöntötték a reggeli kelet felé térdep-
lő imájukkal:

Drága, áldott fényes Nap!
Őrizz meg a mai nap!

Csomortáni Gál lászló

Művészet, hagyoMány

Merre néz a ház?



Első alkalom-
mal szerveztek 
havasi majálist 
május 28-án a 

Negyedfélmegye havasán, 
a Vasondkapuhoz közeli 
Szőrcsepusztán található 
történelmi helyen, ahol egy 
emlékkereszt is található. 
Menaság, Szentgyörgy, 
Mindszent, Szentlélek, Cso-
botfalva, Csomortán, Pál-
falva, Delne közbirtokossá-
gai, valamint Csíkszentlélek 
és Csíkpálfalva község pol-
gármesteri hivatala volt a 
támogató és a szervező. 
Az időjárás is kedvezett, 
és, hál’ Istennek, számos 
résztvevője is volt ennek a 
nagyszabású rendezvény-
nek. Volt ott kürtőskalács, 
flekkensütés; bográcsok és 
babgulyások illata csalogat-
ta a sok résztvevőt.

E történelmi hely, a 
Negyedfélmegye havasa a 
szentmártoni Kereszt-ha-
vastól kezdődően felnyúlt 

egészen a Gyimesekig, és 
hét havasból állott: Hosszú-
havas, Szellő, Borjústelke, 
Borda, Piricske, Pereshavas 
és Galambhalma. Ezeket a 
havasokat Báthori Kristóf  
fejedelem ajándékozta jutal-
mul a Negyedfél megyének 
azért, mert a Piricske-szo-
roson a Szulcza vize mellett 
beütött törököket hősiesen 

kiverték. A Negyedfélmegye 
nevet pedig onnan kapta, 
hogy három és fél egyház-
megyét alkotó hét közösség 
alkotta, mégpedig Menaság, 
Mindszent, Szentlélek, Del-
ne és Pálfalva, valamint a fél 
megyét alkotó Csobotfalva 
és Csomortán.

Az egész napos jó han-
gulatot a csíkszentgyörgyi 

fúvószenekar biztosította, 
valamint a csíkcsomortáni 
Magyarok Nagyasszonya 
barantacsapat néptánc- és 
barantabemutatóját is láthat-
tuk. Köszönet minden részt-
vevőnek és a szervezőknek 
a fáradságos munkát! A jövő 
évi viszontlátásra!

Boros tünde
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csaláDi nap csíkDelnén

A jókedv volt a belépő

> FOLyTATÁS AZ 1. OLDALRóL
A Csík LEADER Ak-

ciócsoport idén tavasz-
szal alakult meg, területe 
a három létező kistérség 
(Alcsík, Felcsík, Pogány-
havas) vidéki területeit fedi 
le, így magában foglalja 
Alcsík, Felcsík, Kászon és 
Gyimes falvait, Tusnád-

fürdő várost, de nem tagja 
Csíkszereda. 

Mivel a Csík LEADER 
Akciócsoport a nyertes tér-
ségek közé tartozik, így a 
minisztériummal kötendő 
szerződés aláírása után – 
remélhetőleg még az idei 
évben – lehetősége nyílik 
pályázatokat kiírni és befo-
gadni. Az első kifizetésekre 
várhatóan csak 2012-ben 
kerül sor. A pályázatok kö-
zül azok, amelyek nem pro-
fittermelőek, akár 100%-os 
támogatásban is részesül-
hetnek, míg a profitterme-

lő tevékenységekre legtöbb 
50% adható. A LEADER 
kifejezetten nem nagy ösz-
szegű pályázatokat támogat, 
hanem a helyi közösségek 
kisebb fejlesztésit segíti. A 
támogatási összegek nagy-
jából 3000 és 30 000 euró 
között mozognak majd.

Pályázatot nyújthatnak 
majd be a térség falvaiban 
lakó személyek és szerve-
zetek a következő területe-
ken: vállalkozásfejlesztés, 
környezetvédelem, tu-
rizmus, hagyományőrzés, 
megújuló energiaforrások 
használata, helyi élelmi-
szer-feldolgozás, mezőgaz-
dasági egyesületek tevé-
kenységei, hagyományos 
épületek helyreállítása, 
településközpontok rend-
betétele, képzési progra-
mok lebonyolítása stb. A 
pályázatok elkészítésében 
segítséget kaphatnak majd 
a Pogány-havas Kistérség 
irodájában, de a pályázati 
felhívások csak idén ősz-
szel várhatók leghamarabb, 
amiről az újságok később 
tájékoztatnak. 

Az amúgy komoly apák 
az önfeledt játékokra is 
kaphatóak

A fúvószenekaron kívül a csomortáni gyerekek is muzsikáltak

A kézműves-foglalkozások lehetőséget teremtettek az együtt alkotásra

pálfalván járt a Mária ráDiÓ

Kis „hadsereg” 
érkezett 
a somlyói búcsúra
> FOLyTATÁS AZ 1. OLDALRóL

Ez a kis „hadsereg” a Mária Rádió magyar ajkú 
nagy családjának a munkatársait és azokat az önkén-
teseit foglalta magában, akik elzarándokoltak ide a 
csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Ezen a találkozón 
részt vett a magyarországi, a felvidéki, a délvidéki 
és nem utolsósorban házigazdaként az erdélyi Mária 
Rádió is.

A szomorkás időjárás ellenére a kultúrotthon 
megtelt mosolygós emberekkel, akiket terített asz-
tal és ínycsiklandó illatok vártak. Falunk szülöttje, 
László Attila, az Erdélyi Mária Rádió Udvarhelyi 
stúdiójának műsorigaz-
gatója köszöntötte né-
hány szóban a vendégül 
látott zarándokokat. 
Az ebéd befejeztével, 
6 órától megszólaltak a 
magyarországi, a felvidéki és a délvidéki Mária Rá-
dió műsorigazgatói is, akik hangsúlyozták az együ-
vé tartozás és az egymáson való kölcsönös segítés 
fontosságát, mindezt az éter hullámain keresztül 
élőben követhették figyelemmel az Erdélyi Mária 
Rádió hallgatói is. Minden alkalmat kihasználtak 
a munkatársak és az önkéntesek is, hogy megkö-
szönjék azt a fogadtatást, amiben részesítették a 
jelenlévők.

Az Erdélyi Mária Rádió munkatársai megbízá-
sából ezúton is köszönetemet fejezem ki Ferencz 
Kornéliának, Dávid Rózsika néninek és az asszo-
nyoknak, akik a töltött káposzta elkészítésében segí-
tettek; ugyanakkor a fiataloknak, akik a kultúrházat 
berendezték, emellett pedig köszönet mindazoknak, 
akik anyagi vagy fizikai áldozatot hozva elősegítet-
ték ennek a találkozónak a létrejöttét.

A Gyulafehérvári Caritas 
Családsegítő Szolgála-
tának munkatársaiként 
mindazokon a települése-
ken, ahol jelen vagyunk, 
szívesen szervezünk a tel-
jes családot érintő prog-
ramokat is, hisz megy-
győződésünk, hogy egy 
vidáman töltött vasárnapi 
délután is sok olyan apró 
örömet hozhat, amire a 
család minden tagjának 
szüksége van.

Csíkdelnén május 
22-én, egy va-
sárnap délután 
rendeztük meg 

az Együtt a család című 
rendezvényünket, ahol 
több mint ötvenen élvez-
hettük az együttlét örömét. 
A különböző kézműves-
foglalkozások lehetőséget 
teremtettek az együtt alko-
tásra, a vidám játékok, ve-
télkedők szintén azt a célt 
szolgálták, hogy az egyes 
családok összetartozás-tu-
data erősödjön. Így például 
a családoknak lehetőségük 
volt a rögtönzött halász-
botokkal „aranyhalakat” 
kifogni, színes pingpong-
labdákat megfelelő színű 
lyukakba beledobni, nyaló-
kát eltalálni, százlábú része-

ként ügyeskedni és a színes 
kockás lepedőn jól „ösz-
szegabalyodni”. E játékos 
vetélkedők során is bebi-

zonyosodott, hogy sokszor 
a legkisebbek a legtaláléko-
nyabbak, legügyesebbek, 
de az is, hogy az amúgy 
komoly apák, akik sokat 

fáradoznak a család jólété-
ért, az önfeledt játékokra is 
kaphatóak.

A program végeztével 
minden család a saját alko-
tásokkal, elismerő oklevél-
lel, édességekkel, apró nye-
reményekkel térhetett haza. 
Azt hiszem, hogy akik ott 
voltak, nem bánták meg, 
hogy eljöttek, hisz a jóked-
ven, felszabadultságon túl 
egymás értékeire is újra rá-
ébredhettek a családtagok, 
és újra megerősödhetett 

bennük az is, hogy jó dolog 
a delnei faluközösség része 
lenni. Ezúton is köszönjük a 
pálfalvi önkormányzatnak, 
Ferencz Csaba polgármes-
ter úrnak, hogy anyagilag 
és erkölcsileg is támogatója 
a programoknak, így csak a 
jókedv, a pozitív hozzáállás 
a belépő a családsegítő szol-
gálat által gyerekeknek és 
szülőknek egyaránt szerve-
zett rendezvényekre.

Bíró Katalin

Nyertes csíkiak sokan ünnepeltek a negyeDfélMegye havasán

Havasi majális

Az első kifizetésekre 
várhatóan 2012-ben 
kerül sor

A műsorigazgatók 
hangsúlyozták az együ-
vé tartozás fontosságát



Hargita megye megúju-
lóenergia-potenciálja, 
különösen a vízenergia 
felhasználása volt a té-
mája annak a konferen-
ciának, amelyet június 
9-én szervezett a me-
gyeházán Hargita Me-
gye Tanácsa és Hargita 
Megye Energiatakaré-
kossági Közszolgálata 
a megújuló energiában 
érdekelt intézmények 
képviselői és polgár-
mesterek részvételével.

Hargita Megye 
Tanácsa Hargi-
ta megye gaz-
dasági straté-

giájában is kiemelt helyet 
biztosított a megújuló 
energia előállításának fej-
lesztésére, tekintettel a 

vidék adottságaira – hang-
zott el a témában tartott 
június 9-i, Csíkszeredában 
megrendezett konferenci-
án. A zöld energia a többi 
gazdasági húzóág mellett 
az a terület, amely jelen-
tős bevételeket hozhat a 

megyének, elsősorban a 
helyi tanácsoknak és a kö-
zösségeknek.

– A megyében nem a 
fa az egyetlen jövedelem-
forrás – mondta Borboly 
Csaba megyeitanács-el-
nök a konferencia felve-
zetőjében. Szerinte itt az 
ideje, hogy azt a kapa-

citást, amellyel a megye 
folyóvizei rendelkeznek, 
a helyi közösségek céltu-
datosan kezdjék a maguk 
javára fordítani. Nagyon 
időszerű ezen gondol-
kozni és cselekedni a saját 
érdekünkben, mert szá-
mos külföldi befektető 
– Olaszországból, Né-
metországból – megke-
resett minket mindenfé-
le bizonylatokért, hogy 
megszerezzék egy adott 
területen történő beruhá-
zás jogát.

– Ez lényegében nem 
baj, a gondok akkor kelet-
keznek, amikor ezek mö-
gött nincs valós beruházá-
si szándék, csak el akarják 
venni más vállalkozások, 
illetve maguk az önkor-
mányzatok elől a kezde-

ményezés elsőbbségét. 
Ezért van szükség hasonló 
megbeszélésekre, amelyek 
révén áttekinthetőbbé vá-
lik a kérdéskör minden 
vonatkozása  – mondta a 
megyei tanács elnöke.

Borboly Csaba szerint 
elsődleges fontosságú 

megyénkben a tényleges 
energiatermelés, illetve 
hogy az ebből származó 
jövedelem itt maradjon és 
a közösségeket szolgálja.

Az előadásokat úgy ál-
lították össze, hogy választ 
adjanak a vonatkozó jog-
szabályok mentén felmerü-

lő kérdésekre, és segítsenek 
megtalálni a legmegfelelőbb 
technikai megoldást, illetve 
elérni azt, hogy a Hargita 
megyei erőforrásoknak az 
itt élő emberek legyenek a 
haszonélvezői, ne külföldi 
befektetőkhöz kerüljenek a 
kiaknázási jogok.

Pálfalva község havi kiadványa  ■ Kiadja Pálfalva Község Tanácsa 
a helyi RMDSZ támogatásával ■ szerkesztőség: Kánya Teréz, Boros 
Tünde, Fülöp Loránd, Zöld Ilona. E-mail: pauleniciuc@yahoo.com, 
tel.: 0266-333601

A gyermek már óvo-
dáskora előtt kezd 
megismerkedni az 
egyszerűbb mesékkel
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A konferencia előadásai választ adtak a vonatkozó jogszabályok mentén felmerülő kérdésekre

A családorvosok és az 
Egészségügyi Miniszté-
rium közti megállapodás 
nagyon fontos vívmánya, 
hogy a minisztérium 
visszavonta a gyógyszer-
rendelés pénzkeretét, és 
nem kötelezhető többé a 
krónikus beteg a három 
hónapos gyógyszerkiíra-
tásra. A rendelők finan-
szírozását viszont nem 
sikerült az új egyezség-
gel javítani.

Tíz napig tartó tár-
gyalás és huza-
vona után június 
10-én egyezséget 

kötött a családorvosok ér-
dekképviselete az egészség-
ügyi miniszterrel. Mindezt 
a biztosítóház „feje fölött” 
tették, miután annak buka-
resti elnöke a tárgyalások 
alatt meglepő arroganciá-
val utasított vissza minden, 
az orvosok részéről érke-
ző jobbító elképzelést. Az 
egyezség eredményeként 
a családorvosok aláírják 
a megyei biztosítókkal az 
egy évre szóló szerződést, 
14-étől tehát kiadhatók a 
támogatott gyógyszerre-
ceptek és a küldőpapírok.

A pálfalvi rendelő ne-
vében köszönöm meg tü-
relmes pácienseim példás 
megértését. Ennek a szo-
lidaritásnak köszönhető, 
hogy a betegek és az orvosi 
rendelő nem kerültek lehe-
tetlen helyzetbe.

Az egyezség kapcsán ré-
szeredményekről számol-
hatok be. Nagyon fontos 
vívmány, hogy a miniszté-
rium visszavonta a gyógy-
szerrendelés pénzkeretét. 
Nem kötelezhető többé 
a krónikus beteg a három 
hónapos gyógyszerkiíratás-
ra. Köztudott, hogy a biz-
tosítóház negyedévenként 
egy konzultációt térített 
krónikus beteg esetében, 
az ezzel járó egy recep-
tet engedve meg. Efölötti 
konzultációk továbbra is a 
beteget terhelték volna.

A támogatott gyógy-
szerrendelésre szánt keret-
összeg a hónap eleji nagy 
tumultusokat jelentette 
volna, majd a keret fogytá-
val a hónap végi pénzhiány 
a beteget a gyógyszer teljes 
áron történő megvásárlásá-
ra kényszerítette volna.

A rendelők finanszí-
rozását nem sikerült az új 

egyezséggel javítani. Visz-
szafogást alkalmaz a mi-
nisztérium, noha az infláció 
ezt a területet is a többihez 
hasonlóan érinti. A finan-
szírozás visszafogása abban 
áll, hogy a rendelő a fejkvó-
tát már nem a feliratkozott 
páciensek száma alapján, 
hanem csakis a biztosított 

páciensekre számítva kapja.
A pálfalvi rendelő eset-

ében 193 személy van fel-
iratkozva biztosítás nélkül, 
vannak más rendelők, ame-
lyek listáján ennek a több-
szörösét teszik ki azok a 
személyek, akik után ezentúl 

már nem jár „fejpénz”. Sür-
gősségi ellátást a nem bizto-
sított páciens is kap ezentúl, 
de ennek költségeiről már 
nem az állam gondoskodik.

A fejkvóta kapcsán szü-
letett a sajtóban az a jóin-
dulatúnak semmiképp sem 
nevezhető (félre)értelmezés, 
miszerint az olyan, a bizto-
sító által juttatott pénz, ami-
ért a rendelőknek nem kell 
feltétlenül megdolgozniuk. 
A tisztánlátás érdekében 
figyelembe kell venni, hogy 
egyrészt ez a személyen-
ként kalkulált összeg szim-
bolikusnak tekinthető (fel-
nőtt után havi 1 lej 80 bani, 
gyermekek és idősek után 2 
lej 80 bani), másrészt ebből 
az összegből biztosítható az 
a jogosan elvárt folytonos 
készenléti állapot, amiért 
példának okán a tűzoltókat 
is fizeti a társadalom.

Egy rendelőnek bizony 
költségei vannak, amikor 
folyamatosan működőké-
pesen tartják, személyze-

tet biztosítanak, ha van, ha 
nincs éppen ellátásra szo-
ruló páciens, s utóbbi eset-
re eddig nem volt példa. A 
páciensek után járó fejkvóta 
Európa több országában lé-
tező gyakorlat, éppen ezért 
nehezen érthető egyes új-
ságírók, tévés műsorveze-
tők ebbéli aggálya.

Halasztották a mostani 
egyezség alapján az elekt-
ronikus kártyarendszer be-
vezetését. A Nemzetközi 
Valutaalap által erre a célra 
biztosított összeg rendel-
kezésre áll ugyan, az állam 
mégsem vásárolta meg a 
szükséges eszközöket, és 
nem látta el a rendszer-
ben részt vevő egységeket 
(családorvosi rendelők, 
kórházak, biztosítóházak, 
patikák) ezekkel a kártya-
írókkal, -olvasókkal.  

Jogosan merülhet fel 
bennünk a kérdés, hová 
lesz a rengeteg pénz, amit 
egészségügyi biztosításként 
befizetünk az államkasszá-
ba. A rendelők pénzalapját 
a túlélés szintjére szorítják 
le, a járóbeteg-ellátást nem 
támogatják, a kórházakat 
ezzel párhuzamosan el-
hamarkodottan leépítik, a 
kártyarendszert nem biz-
tosítják, fenntartva a ren-
geteg papírmunkát. Lesz-e 
valamikor átlátható ez a 
rendszer?

dr. tövissi Melinda 
családorvos

csíkszereDai konferencia az alternatív energiárÓl

Aranyat érő folyóvíz

A zöld energia jelentős 
bevételeket hozhat 
a megyének

Sürgősségi ellátást 
a nem biztosított páci-
ens is kap ezentúl

Halasztották az elekt-
ronikus kártyarendszer 
bevezetését

a nép költészetét „játszva, 
észrevétlenül” kell Megtanítani

Korai fejlesztő 
programok 
Csomortánban

Gáspár János, a XIX. század kiváló pedagó-
gusa rávilágított arra, hogy „gyermekköl-
tészetünk eredeti csirái… a népnél kere-
sendők”. Ő hívja fel elsőnek a figyelmet 

arra, hogy a nép költészetét „játszva, észrevétlenül” 
kell a kisgyermeknek megtanítani. A gyermek már 
óvodáskora előtt kezd megismerkedni az egyszerűbb 
mesékkel, mondókákkal és dalokkal, és többnyire 
megszereti őket. Ebben az időszakban a legegysze-
rűbb népdalokat, játékdalokat, kiszámoló mondóká-
kat jegyzi meg először, azután pedig a rövid, ritmikus 
állatmeséket, népmeséket. Ezekkel a beszédkészség 
fejlődését szolgáljuk.

A párbeszédes, 
népi gyermekjátékok, 
mondókák, népdalok 
közvetlenségükkel, já-
tékosságukkal, tréfás 
fordulataikkal, tiszta ér-
zésvilágukkal hatnak a 

gyermekre. A bennük rejlő ritmus, zeneiség beoltja a 
kisgyermekbe a magyar nyelv ritmusát, sajátos zené-
jét, fejleszti kifejezőkészségüket, s hozzájárul a kifeje-
ző, tiszta beszédhez. Ebben a korban a gyermek már 
képeskönyvet is forgat, amelyből megismeri az álla-
tokat, a színeket, a formákat, az érzékelhető világot. 

Ezt a célt szolgálja a már február óta megszer-
vezett BABA-MAMA Klub a népi dalok és gyer-
mekjátékok témájával, melyet minden pénteken 17 
órától tartunk Csíkcsomortánban (122/A).

Mindenkit szeretettel várunk!
dávid tímea

híraDÓ a renDelőből

Egyezség részeredményekkel


