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Kézbe vennék a falu eseményeinek szervezését

Alakulóban
a Pálfalva Egyesület
Már több alkalommal felmerült a gondolat, hogy
szükség lenne egy olyan
egyesületre, amely hivatalosan is képviselné a
falunkban szervezett tevékenységeket, rendezvényeket.

A

Pálfalva Egyesület alapításának
gondolata legutóbb falunk búcsúünnepével és a falunapok

megszervezésével kapcsolatban merült fel. Több tényezőt figyelembe véve az idén
a hagyományokhoz híven
színdarabos bált rendeztek,
mivel az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy
az időjárási viszonyok sok
esetben nem felelnek meg a
falunapi rendezvények lebonyolításának. Ebből az okból
kifolyólag a falunapokat egy
későbbi időpontban rendezik meg.

tekben már több alkalommal
tartottunk megbeszélést az ifjúsággal. Ezeken az összejöveteleken szó esett többek között
a címben említett névről, amelyet közösen választottunk, az
Minél több lelkes fiatal
egyesület céljairól és tagjairól.
közreműködése szükBár ezeken a találkozókon
séges
nem volt teljes a fiatalok száma, még bárki csatlakozhat az
lelkes fiatal közreműködése egyesülethez és részt vehet a
szükséges. Községünk polgár- tevékenységekben.
mestere kezdeményezésével
és buzdításával az elmúlt he> Folytatása a 3. oldalon

Mindezek előtt viszont
előnyös volna a már említett
egyesület létrehozása, amelyhez elsősorban minél több

Pálfalva központjáig aszfaltoznak

2011-es prioritás
Csomortán alsó végétől
Pálfalva központjáig fognak aszfaltozni Hargita
Megye Tanácsa idei tervei
szerint. 2011-ben a megyei
tanács egyik elsődleges
célja, hogy összekösse a
községközpontokat a megyeszékhellyel.

Mi mondjuk

Köszöntő
Tisztelt delneiek, pálfalviak, csomortániak,
tisztelt Olvasók! Fogadják szeretettel az
első községi lapot, mellyel szeretnénk a
hiteles tájékoztatást szolgálni. A történelmi múlt ismertetése mellett községi
lapunk lehetőséget nyújt a település
hagyományainak és lehetőségeinek bemutatására, valamint önkormányzatunk,
intézményeink, civil szervezeteink megismertetésére.
Egy olyan újságot terveztünk, amely tájékoztat a falvainkban történő eseményekről,
a községet érintő dolgokról, és amely a
lakosságot érintő kérdésekkel foglalkozna.
Ezek után elkezdődött a valódi munka, és
sikerült elkészíteni az első lapszámot, melyet most Önök a kezükben tarthatnak.
Bízom benne, hogy lapról lapra egyre
jobb lesz az újság. Várjuk tanácsaikat,
észrevételeiket, hogy legközelebb még
igényesebb tartalommal találkozhassanak!
Összefogással és kitartó, hűséges munkával
tudunk igazából eredményeket elérni, az
összefogás lehet a legnagyobb segítségünk
a jövőbe tekintéshez. Külön köszönet mindenkinek, aki munkájával vagy bármilyen
támogatással hozzájárult e kiadvány elindulásához és elkészítéséhez.
A magam és a szerkesztők nevében minden kedves Olvasónak jó egészséget, erőt,
bölcsességet kívánok mindennapi munkájához!
Wass Albert-idézettel zárnám gondolataimat:
Ki hűséget vet – életet arat,
és a gyökér, az megmarad!
Ferencz Csaba polgármester

E

lsődleges célként
2011-re a Hargita megyei közs é g kö z p o n t o k
és a megyeszékhely összekötését, a közlekedésbiztonsági
elemek karbantartását és az
új útelnevezési rendszer kidolgozását tűzte ki Hargita
Megye Tanácsának útügyi
igazgatósága – derült ki február 24-én a csíkszeredai
megyeházán tartott sajtótájékoztatón. Mindezek megvalósítására Hargita Megye
Tanácsának idén 22 759 200
lej áll rendelkezésére. Eb-

I. évf. 1. szám – 2011. február

Csíkpálfalva község elöljáróinak fogadóórái:

Ferencz Csaba polgármester
A községünkön áthaladó 123E jelzésű megyei út is megújul

ből 18 millió lejt beruházási befejeződik a DJ132 me- Csíkszentimre–Csíkszent
munkálatokra, 4 759 200 lejt gyei út felújítása, illetve már simon–Verebes–Tusnád közti
pedig karbantartási munká- folynak a Csíkszentkirály– DJ 123A megyei út felújításának előkészítő munkálatai,
latokra fordítanak – számolt
amelyek kivitelezésére a mebe Sófalvi László alelnök és
gyei tanács 114 137 597 lejből
Csiszér Botond Benedek meÁltalános cél az aszfaltburkolat bővítése a
gazdálkodik.
gyei útügyi igazgató.
megyei
utakon
Európai uniós alapokból
folytatódik és idén nyáron
> Folytatása a 3. oldalon

kedd: 9–14

Csiszer Gábor alpolgármester
csütörtök: 9–14

Fülöp Erzsébet jegyző
szerda: 9–14

Feliratkozni a 0266–333601-es telefonszámon lehet.
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Tájékoztató az egyszerűsített
honosítási eljárásról

Magyar állampolgárság
áttelepülés nélkül
Az egyszerűsített honosításról szóló törvényt a Magyar
Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el. Ennek értelmében a határon túli magyarok egyszerűsített eljárás útján juthatnak magyar állampolgársághoz.

A

Magyar Köztársaság honosítási eljárásának
egyszerűsége abban rejlik, hogy a kérelmezőnek nem kell letelepednie Magyarország
területén, nem kell állampolgársági vizsgát letennie, illetve nem kell magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolnia, hanem elegendő a magyar származás
igazolása a kérelmezéshez szükséges iratok kíséretében.
Az igénylők kérelmeiket csak személyesen adhatják le
az átvevő szervnél, az eljárás időtartama pedig a leadástól
számítva 4-5 hónap. Erre 2011. január 1-jétől van lehetőség a magyar konzuli tisztviselőknél, a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalnál, illetve a magyarországi anyakönyvvezetőknél. Nincs időbeli korlát, tehát akár öt év
múlva is lehet élni a lehetőséggel.
Elsődlegesen az erre a célra szolgáló kérelmet kell kitölteni, a kérelem mellé pedig csatolniuk kell: útlevél vagy
személyazonossági igazolvány (buletin), születési bizonyítvány (fordítása és az eredeti is), családi állapotot igazoló
okirat (házassági, válási
stb. – eredeti és fordítás),
Az eljárás időtartama
magyar származást igazo4-5 hónap
ló iratok (felmenők születési bizonyítványa, magyar
katonakönyv stb.), kézzel írt önéletrajz, 1 db igazolványkép.
Elvált személyek esetén a válási végzés mellett szükséges a
felbontott házasságot igazoló okmány is! Ha a fordításokat
engedéllyel rendelkező fordító végzi, nincs szükség további hitelesítésre.
A Csíki-medence községeiben megalakultak a honosítással kapcsolatos tájékoztató irodák. Pálfalván ez az
iroda a községi könyvtárban kapott helyet, ahol Gál Mária könyvtáros bővebb információkkal, útbaigazításokkal
tud szolgálni az igénylőknek.
Elérhetőségünk: Községi Könyvtár, Csíkpálfalva, 64.
szám. Telefon: 0266-333788. Könyvtáros: Gál Mária.

Szükség van a jó gondolatokra. Csak az a baj,
hogy a jó gondolatot hol valami eredetien
sziporkázó, nyelvi, logikai, összefüggésbeli
fordulatként kezeljük, amely a kihegyezett
gondolkodásúakat és a vájt fülűeket juttatja
eksztázis közeli állapotba, hol pedig új ötletként, amely a vállalkozóbb szelleműeknek
nyúl a hónuk alá, sikert és gyors haladást
ígérve. Így jutottunk oda, hogy még a jó
gondolatot is befognánk evilági érdekeink
szekere elé: egyik esetben mámort, gyönyört
várunk a jó gondolattól, máskor pedig anyagi
gyarapodást, jó boldogulást a mindennapok
útvesztőjében.
A jó gondolat valójában tényleg minket szolgál, de soha nem tudjuk önös, pillanatnyi
érdekeink rabszolgájává tenni. Minket szolgál
a maga egyszerű természete szerint, büszkén,
önérzetesen és mégis végtelen alázattal.
Egy kicsit részletesebben kifejtve: A jó gondolat, amint láttuk, nemcsak az írók, költők
alapanyaga, amit beleszőnek írásaikba,
amitől aztán könyveik hamarabb elkelnek
a könyvesboltokból, de nem is újítási ötlet,
ami egy vállalkozást, munkát sikeresebbé
tesz. Az utóbbi időben szinte kizárólagosan
ezt értjük a jó gondolat alatt. És mert egyre
kevesebben értik az írók, költők magasröptű
gondolatait, vagy éppen adott helyzetben
használhatatlannak látják az újítási ötleteket, sokan úgy érzik, hogy nekik nem sok
közük van a jó gondolatokhoz. Pedig a Jó

„...mert nekünk úgy kell cselekednünk, hogy megmaradjunk!” (Sütő András)

Egyházközségi élet
,,Üdvözlet az olvasónak!”
Valamikor minden könyv
így köszöntötte azokat, akik
megtisztelték azzal, hogy
elolvasták. Csomortán, Pál
falva, Delne lakóit köszönti
most így a Pálfalvi Polgármesteri Hivatal közössége,
akik elindítják ezt a havonta
megjelenő helyi tudósítót.
Az ő köszöntésükhöz csatlakozik Egyházunk is. Ennek képviseletében, mint
Csíkdelne és Csíkpálfalva
plébánosa, én is köszöntöm az Olvasókat és e lap
elindítóit is.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Református vallású fa
lustársainknak: Békesség
Istentől! Az evangélikusoknak: Erős vár a mi Istenünk! Az unitáriusoknak pedig: Isten áldja!
Első, bemutatkozó írásunkban a két falu templomairól essék szó.

radt a plébános neve Árkosi
Mihály. A Torda völgyében
jelenleg magányosan álló Keresztelő Szent János templom
a XV. század közepe és vége
között épült. Mint Csíkcsicsó,
Csíkpálfalva és Csíkdelne
közös temploma szolgált
1783-ig, amikor Csíkcsicsó
különálló egyházközség lett.
Ettől kezdve Csíkpálfalva és
Csíkdelne alkot egy egyházközséget, amelynek közös
papja, közös temploma van
Delne székhellyel, ahol a plébánia épülete van.
A két egyházközség viszonya nem plébánia és filia,
hanem társ-egyházközségek.
Mivel a Szent János-templom a falutól távol van, már
a XV. században felépül egy
kápolna Úrkápolna néven.

E név arra utal, hogy Jézus
Szent Teste és Vére tiszteletére épült. Ünnepe Úrnapja,
vagyis az Oltáriszentség ünnepe, amelynek dátuma minden évben a Szentháromság
vasárnapja utáni csütörtök.
A Szent János-templomon 2000 és 2010 között
általános javítást végeztek.
Érdemes meglátogatni, lelki-szellemi élményt nyújt különleges áhítat-hangulatával,
művészi értékeivel.

Csíkpálfalva
Ezen a néven szerepel az
1567-es regestrumban. Nincs
temploma, csak kápolnája. A
jelenlegi templom 1943–1949
között épült Barthos József
plébános idejében. 1949. jú-

nius 12-én szentelte fel a boldog emlékű Isten szolgája,
Márton Áron püspök. Nagy
dolog volt a pálfalviak részéről e templom felépítése, és
nagy dolog volt a megőrzése
is, mert ahogy még ma is élő
tanúk elmondják, őrködni
kellett, hogy a kommunista
hatalom fel ne robbantsa éppen szentelés előtt.
Mind a delnei Úrkápolna,
mind a pálfalvi Pálfordulása
templom külső-belső általános javítás előtt állt, amit a
két egyháztanáccsal, illetve
a kedves Hívekkel egyetértve, ebben az esztendőben
szeretnénk elvégezni. Ehhez
ezúton is kérem imádságos
és anyagi támogatásukat!

Csintalan László plébános

Csíkdelne
Első írásos feljegyzés az
egyházközségről az 1332–
1333. évi pápai tizedjegyzékben található. A falu egykori
neve Dolna, papja pedig István, aki mint a Keresztelő
Szent János templom és egyházközség papja szerepel.
1495-ben a falu neve már
Delne. 1591-ből is fent ma-

A delnei Szent János-templom gömbpanorámában

Jó gondolat
Elekes András
tatkozik meg, hanem a szolgálatban. Ezért
hiszünk és remélünk is a Gondviselésben,
amiről tudjuk, hogy az Isten állandó munkálkodása értünk. Ezt semmiképpen sem
mondhatjuk életbiztosításnak, védőpajzsnak, amely megvéd minden szerencsétlenségtől, hanem ennél jóval többnek: az üdvösség lehetőségének. Így szegődik mellénk
a Jó Gondolat, és meghív minket is munkatársnak. Ez a munka szintén csak a szolgálat
lehet. Minél magasabban van valaki, annál
inkább kell szolgálnia, ha igaz akar maradni.
Ismerős a történet: „A nemzetek királyai
Hitünk szerint Isten maga
uralkodnak a népeken, és a hatalmasok
a Gondolat
jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne
így tegyetek, hanem aki a nagyobb köztetek,
amikor eljön az ideje, ösztönösen utódokról legyen olyan, mint a legkisebb, és aki elöljáró, legyen olyan, mint a szolga.” Ugyanakkor
gondoskodik. Különösebb meggondolás
senki sem húzódhat meg alsóbb szinteken
nélkül, ahhoz, hogy legyen, életet vesz, és
csak azért, hogy kevesebbet kelljen szolgálamikor már nincs más lehetősége, életét
nia. Jónás is elbújt a hajó fenekén, a szoladja. A létezés rendjében annál magasabb
gálat elől mégsem tudott megszökni. A Jó
szinten van egy létező, minél inkább élete
Gondolat ereje nélkül képtelenek lennénk
vezérlője a Gondolat.
Hitünk szerint Isten maga a Gondolat. Töké- a szolgálatot vállalni. A Jó Gondolattal csak
letes mivolta nem a hatalmaskodásban mu- szolgálhatunk, abban a pillanatban, amikor
Gondolat hozzáférhető mindenki számára.
Nem valami bonyolult értelmi műveletre
kell gondolnunk, hanem a lehető legegyszerűbbre: arra, hogy egyszerűen vagyunk,
és ez az, ami közös emberben, állatban,
az egész világban és Istenben magában.
Valamilyen formában összetartozunk. Ebben a „vagyunk”-ban is megfogalmazódik
a Jó Gondolat. Az a létező, amely nem tud
a Gondolattal mit kezdeni, az egyszerűen
éli az életét. Táplálékot keres magának, és

már úgy lépünk fel, hogy ezért nekünk kell,
hogy szolgáljanak, el is hagytuk a Jó Gondolatot. Nem ő fordult el tőlünk, hanem mi
hagytuk faképnél. És mert ezt nyilvánosan
nem lehet vállalni, hiszen nyilvános istentagadás lenne, ezért a saját gondolatunkat
cicomázzuk fel és nevezzük el eredetiségnek
vagy megújító ötletnek, közben nagyokat
pittyantunk, hogy milyen jó gondolat!
A Jó Gondolattól azonban messze járunk.
Akik tényleg közel járnak hozzá, azok nem
nagyon dicsekednek vele. Végzik csendesen
munkájukat, szolgálnak. Szolgálják a kisebbet, a védtelent. Számukra a világ, a természet, az állat és ember nemcsak anyagiakban
való gazdagodási lehetőség, amiből minél
rövidebb idő alatt a legnagyobb hasznot kell
húzni, hanem elsősorban társ a létezésben.
A Jó Gondolat vezérelte ember lelke mélyén
tudja, hogy társaitól: embertől, állattól, természettől csak kérhet, és csak annyit kaphat,
amennyi üdvösségéhez szükséges. De ez
még mindig csak az egyik oldal. Tisztában
van azzal is, hogy közben neki is adnia kell.
Adnia kell értelmét, meggondolását és nem
okoskodását, vagyis állandó szolgálatát és idő
érkeztével adnia kell önmagát.
Amit mi sokszor jó gondolatnak tartunk, azt
a hatalmaskodás és a nyereség vágya szüli
bennünk. Az igazi Jó Gondolat valójában a mi
szülőnk, erejével csak szolgálhatunk. Cselekvő része és részesei leszünk az Egységnek.
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Megújult csíki földterületek

Művészet, hagyomány

Rendbe tették
a csomortáni legelőt
A mezőgazdasági minisztérium leromlott földterületek rehabilitációját célzó
programjából újult meg
a csíkcsomortáni közbirtokosság
tulajdonában
levő 201 hektáros terület,
amelynek munkálatait tavaly ősszel vették át a helyi
illetékesek, valamint Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője és Becze
István megyei tanácsos.

H

étszázezer lejbe került a
csíkcsomortáni
Aracs közbirtokosság területén 1100 méter magasan fekvő, 201 hektáros terület rendezése és az
oda vezető 5,5 kilométeres
út felújítása. A rehabilitációs
munkálatok során a legelőn
bokorirtást végeztek, összegyűjtötték és elhordták a köveket és a szemetet, továbbá

201 hektáros területet és 5,5 kilométernyi utat újítottak fel

a felújított út mellett vízelvezető árkokat alakítottak ki.
Hasonló munkálatokat
végeztek a megyében az év
folyamán Felsőboldogfalván
Összegyűjtötték és elhordták a köveket és a
szemetet

Fotó: Kristó Róbert

és Székelyderzsen is. A
csíkszentmártoni munkálatok főleg vízlecsapolásból
álltak. A négy Hargita megyei
legelő-rehabilitációs
munkálat összköltsége 2,7
millió lejre rúg – tájékoztatott Török Jenő igazgató.
A szóban forgó legelő a
csomortáni közbirtokosság
tulajdona, míg az oda vezető

Nyíljon ki szívetekben
az örömvirág!

út a helyi tanácsé, de a községben sikerült közös nevezőre jutni a közvagyon karbantartását illetően, ennek
köszönhető, hogy a frissen
felújított út megkapja a kellő
odafigyelést, és nem romlik
le két év alatt – hangzott el a
munkálatok átadásakor.
A felújított legelő közelében találhatók a Vetőmagnemesítési Kísérleti Állomás
területei, amelyek ugyancsak
kiemelt figyelmet érdemelnek. A magasságnak és az állandó szélfúvásnak köszönhetően – ami kártevőmentes
környezetet biztosít – a közelben levő területek kiválóak lennének egy Európaszerte egyedi burgonyaklóntelep kialakítására, amely a
szükséges gépbázissal és egy
öntözőrendszer kiépítésével
a térség egyik legfontosabb
központjává nőné ki magát
– hangzott el az átadás alkalmával.

Alakulóban
2011-es prioritás
a Pálfalva Egyesület Sófalvi László alelnök folytatódik
a Csíkszereda–
Csíkmindszent-szakasz asz> Folytatás az 1. oldalról

szerint általános cél az aszfaltburkolat bővítése a megyei utakon, különös figyelmet fordítva a községközpontok megyeszékhellyel való
összekötésére, a szomszédos
megyékkel való összeköttetés megkönnyítésére, illetve a turisztikai célpontnak
számító térségek közlekedési
infrastruktúrájának
korszerűsítésére. Példaként
a Gagy – Etéd – Maros megye határa szakaszt hozta fel
Sófalvi László. A településFerencz Csaba polgármester a helyi fiatalokkal
központokkal kapcsolatosan
elmondta, hogy Csík térsé tevékenységek beveze- gében a csíkpálfalvi központ
> Folytatás az 1. oldalról
Mint már az előbbiekben tése a környezetvédelemért; összekötése, Udvarhely tér erőfeszítés a fiatalok ségében pedig többek között
is említettük egyik fő témaként az egyesület célkitűzé- szoros bevonására a közös- a varsági, székelyderzsi és az
seit is megbeszéltük, íme a ség életébe, támogatásuk
annak érdekében, hogy meglegfontosabbak:
Idén javarészt tavaly
 a falu gazdasági, kul- növekedjék a közösség szakelkezdett munkálatokat
turális-művelődési, egyhá- embereinek száma.
folytatnak
Mindezek első olvasatra
zi, egészségügyi, turisztikai,
sport- és falufejlesztésének kissé merész kijelentéseknek
tűnnek, de egyre hosszabb etédi településközpont ös�támogatása;
 a hagyományos ünnep- és távlatibb tervek, melyek szekötése valósul meg idén.
ségek megszervezése, hagyo- a faluközösség szellemi tá- A gyergyói részen a nagy
mogatásával, egy összetartó, körút révén össze vannak
mányőrzés;
 a falu emlékműveinek egymást segítő és a közösség kötve a települések.
Csiszér Botond Benedek
megőrzése és karbantartása, va- fejlődéséért tenni akaró csalamint új emlékművek létesítése; pat együttműködésével való- útügyi igazgató beszámolt
arról, hogy idén javarészt
 a helyi oktatói-nevelői ra válhatnak.
tavaly elkezdett munkálafolyamat fejlesztése és támogatása;
Fülöp Loránd tokat folytatnak. Eszerint

faltozása a település kijáratáig, valamint a jótállási alapokból kijavítják a tél folyamán
keletkezett hibákat is. 2011ben folytatódnak a munkálatok Büdösfürdő irányában és a Csiba–Csíkcsicsószakaszon. Gyergyó térségéből a Cengelléren
áthaladó megyei út rehabilitálásának folytatását, a
DN12–Orotva-szakaszt, a
Remete községen áthaladó DJ 153C megyei utat,
illetve Udvarhely zónában
a Keresztúr–Városdombszakasz megcsúszott részén
egy támfal építését emelte
ki az igazgató. A nyári karbantartási munkálatokból a
tél folyamán történt meghibásodásokat az aszfaltozott
szakaszokon pünkösdig tervezik kijavítani.
Csiszér Botond Benedek szerint a sajtótájékoztatón felsorolt munkálatok
elvégzésére szükséges pénz
rendelkezésre áll, emellett viszont alapok lehívásával próbálkoznak, a 10 000 kilométer megyei út kormányprogram, illetve az 1997/577-es
kormányhatározat révén a
községi utak feljavításával és
más be nem ütemezett munkálatokkal is.

A

z emberiség történetében soha nem volt
olyan árva az ember, mint most napjainkban.
A rosszul értelmezett egyéni szabadság és az
evilágiakba való belemerülés következtében
korunk embere roppantul elmagányosodott. Elanyátlanodott! Árva lett! Ebből az elesettségéből pedig emberi
erő felemelni őt már nem tudja. Ezt már csak isteni erő
teheti meg. De hát ezt az isteni erőt ez a materialista szellem képtelen érzékelni, hinni, élni. Egyetlen esély-út az
ima, ha még tudunk imádkozni.
Én ilyen elhatározásból kezdtem festeni fatáblaképeimre új sorozatomban, a csodálatos archaikus népi imáinkat, hátha ezek által meg lehetne az elfásult emberek
szívében nyitni az örömvirágot-örömvilágot. Páratlanul
gazdag képek jelennek meg ezekben az ősrégi imáinkban, melyek olvasásuk által visszaadhatják az elveszett
KÉPességünket, „égbelátásunkat”.
„Én fölkelék, föltekinték, nyitva látám / A Menyország ajtaját, küjjel irgalmas, belül kegyelmes.”
A vallásos ember antropomorf gondolkodásmódja, kettős optikája lehozhatta a földre az égieket és az
égbe
léptethette
a földieket. Ez a
jákoblajtor jázás,
létszintváltás, villódzva láttatás kiteljesítette az istentudatot és lételemmé
avatta a hitet. Az
élet napi tartozékává rendelte az Isten
és ember közötti
kapcsolatteremtés
verbális eszközét, az
imádságot. Az ún.
szakrális kommunikációban különös
szerepet nyernek
ezek az eszközi mivoltukban „használt” imádságok,
amelyeknek fokozott spirituális töltését, védő-kegyelemszerző erejét, „hasznos” voltát már a középkori kódexek
Európa-szerte hangsúlyozzák.
Ezeket a csodálatos imákat mondták és élték meg a
gyimesiek székely őseikkel együtt. Joggal mondták, hittel
élték, nem is maradt el az égi JELENlét. Ha ők bízva-bíztak ezer évig, kövessük a példájukat, hátha még újabb ezer
évet ránk harmatoz a hitünk kiváltotta égi kegyelem.
Nyíljon ki szívetekben az örömvirág!

Csomortáni Gál László
2011. február
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Tantárgyversenyből
nincs hiány
A Márton Ferenc Általános Iskola életében a
második félévben a következő eseményekről számolhatunk be:
– 2011. január 26-án iskolánk tizenöt tanulója vett
részt a Kenguru angol nyelvi vetélkedőn Kósa Melinda
tanárnő vezetésével
– 2011. február 11-én az I–IV. osztályos tanulók a
Pál Lajos matematikaverseny körzeti szakaszán vettek
részt Abos Enikő, Bács Ibolya és Zöld Ilona tanítónők
kíséretével. Ferencz Hunor IV. osztályos tanulónk első
helyezést ért el, dicséretben részesült Gergely Katalin
III. és Szántusz Blanka IV. osztályos tanuló.
– 2011. február 12-én a Mikes Kelemen Magyar
Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny megyei szakaszán a
következő tanulók vettek részt: Bende Botond V., Ladó
Norbert VI., Ferencz Ildikó VII. és Baczani Gellért
VIII., Péter Edit tanárnővel.

– 2011. február 15-én a Jókai Mór emlékére rendezett „olvasómaratonhoz” csatlakoztak a VII. és VIII.
osztályos tanulók Péter Edit tanárnő irányításával.
– 2011. február 15-én szülőértekezletet tartottunk az
első osztályba induló gyerekek szüleinek. A 2011–2012es tanévben 17 elsős kisdiák kezdi a tanévet a csomortáni
iskolában Abos Enikő tanítónővel.
– 2011. február 18-án a IV. osztályos tanulók –
Ferencz Hunor, László Anita, Csató László, Ladó Róbert, Becze István és Szántus Blanka – a Zrínyi Ilona
matematikaverseny megyei szakaszán vesznek részt
Abos Enikő tanítónővel.
– 2011. február 18-án körzeti teremfoci bajnokság
kerül megrendezésre, melyen az V-VIII. osztályos fiúk
vesznek részt a csíkmindszenti sportcsarnokban, Péter
Judit tanárnő kíséretével
– 2011. február 19-én a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei szakaszának résztvevője Ladó Norbert
VI. osztályos tanuló, Péter Edit tanárnő kíséretével.
– 2011. február 25-én a Pál Lajos matematikaverseny
döntő szakaszán részt vesz Ferencz Hunor IV. osztályos
tanuló.
– 2011. február 25-én tartottuk a farsangtemetést és
álarcosbált a diákjaink számára.
– 2011. február hónapjában tartották óvodásaink a
farsangi bálokat.
– 2011. januártól néptáncoktatás kezdődött Fehér
Levente vezetésével.
– A csíkdelnei I–II–III. osztályos tanulók számára
a Caritas munkatársai önismeret-fejlesztő programokat
tartottak (kézművesség, farsangi bál, játékok).

A falu híres szülöttei

Benkő Kálmán

C

síkdelnén született nemes szülőktől 1824. december 11-én. Iskoláit
Csíksomlyón, Kolozsvárott
és Egerben járta, utóbbi helyen
Csíki Sándor két fiát tanította.
1843-ban színésszé lett Gyöngyösön, és mint vándorszínész bejárta Magyarország és
Erdély nagy részét. 1848-ban
Esztergomban színészkedett,
ahol első darabját, Jelasich bevonulása Magyarországba (melyet Könyves Lajossal együtt
írt) adták elő éppen, amikor az
osztrák csapat bevonult a városba, mire ő a Dunán át menekült Komáromba, ahol honvéd lett Klapka seregében, és
ahonnan mint főhadnagy kapitulált. Közben nevét Benőről
Benkőre változtatta. A Benő
név használatára utal a Dávid
bátyja által neki írt, a Nemzeti
Színházba címzett levél: „Ked-

ves etsém Benő István Kálmán!” A névváltoztatás oka
kézenfekvő: a császári hadbíróság buzgó ügynökei lajtromba vették a címlapon megjelent
művészek/közreműködők, és
országos körözést adtak ki ellenük. Akit megtaláltak, statáriális bíróság elé állítottak. Komáromból egyenesen a Nemzeti
Színház kötelékébe lépett, mint
kardalnok, 1853-ban elhagyta a Nemzeti Színházat, és
Debrecenbe ment a városhoz
napidíjas írnoknak. 1857-ben
újra visszaszerződtették a pesti
Nemzeti Színházhoz, amelynél
mint színész és könyvtárnok
29 évig működött. Ezután
nyugdíjazták, mire budapesti
zuglói magányába vonult, ahol
1890. október 25-én meghalt.
Körülbelül 53 színművet írt és
fordított.
Színművei: (1861–1872)
Bolond Istók Debreczenben,

Barát a szürkeségben, Bolond
Miska, Bujdosó herczegek,
Debreceni talyigás, Cochin
chinai hercegnő, Csepűrágó,
Ész és pénz, Egy férfi ki az
ablakon beugrik, Egy művész
szerelme, Ezeregy éjszaka
reggeli után, Egy pár csók,
Guerilla kapitány, Irkóros,
Jelachic beütése Magyarhonba (1866-ban volt a bemutató
a Nemzeti Színházban), In-

gyenjegy, Jogászcsíny, Kettő
egyszerre, Kis árva, Melinda,
Mikulás, Nesze semmi, fogd
meg jól, Kettős titok – kettős házasság, Ördög sziklája,
Párbaj sötétben, Puszták fia,
Qneraus, Rontó Pál, Száz
arany és egy szép lány. Tündérharang – tündérkorona,
Ubryk Borbála, Vén huszár,
vén kérők, vén parókások,
Vén székely, Vörös csákósok,
A kupec, Hölgyfutár, Ábránd
és szerelem, Bem apó, Betyár, Ezer forint, Bukow . Írt
még sok magánjelenetet és
couplét a magyar daltársulat
számára. Munkája a Magyar
színvilág 1565–1872 Pesten
jelent meg 1873-ban (2. kötete kéziratban maradt), Fata
és Ficsor című háromkötetes
humorisztikus regénye szintén kéziratban maradt.

Zöld Ilona

Vígjáték két felvonásban
Csíkpálfalván január
23-án tartottuk a falu
búcsúünnepét. Az ünnep alkalmával a helybéli színjátszó csoport
előadta Jánossy Béla
Vejemuram című kétfelvonásos vígjátékát.
Főpróba után a gyere
kek részére táncház és
közös játékok voltak.
A színdarabot betanította Gál Mária és
Pál Katalin.

Híradó a rendelőből
● 2011 elején a légúti
megbetegedések száma az
évszaknak megfelelően alakult, kis arányban fordultak
elő kórházi ellátást is igénylő
szövődmények.
● A szezonális grippe
elleni ingyenes oltást ebben
az idényben sokkal kevesebb
személy igényelte, február
végéig érdemes még gondolkodni rajta, utána már nem
lesz elég idő arra, hogy a védettség még a tavaszi fertőzéshullám előtt kialakuljon.
● Megkezdjük a négyéves
gyerekek oltását azzal az

adag oltóanyaggal, amelyet
eddig két és fél éves korban
adtunk be
● A családorvosi rendelők március 31-ig a 2010-es
év meghosszabbított szerződésének megfelelően működik, de a következő két évre
előírt keretszerződés több
alpontja nagyon megnehezítené a rendelők létét, a betegellátást, emiatt tiltakozik
a családorvosok országos
szövetsége.

Dr. Tövissi Melinda
családorvos

A csíkpálfalvi önkormányzat határozatai
2011. február
Csíkpálfalva Község Önkormányzati Testülete 2011.
február 11-én soros havi ülést tartott.
1-es számú határozat:
– a 2011-es költségvetés elfogadása.
2-es számú határozat:
– a 21/2010-es határozat módosítása, amely a 2011-es
adók és illetékek megállapítására vonatkozik, és amely módosítja a 12 tonnán felüli járművek esetében a 2011-es illetékeket az 1347/2010-es kormányhatározat alapján.
3-as számú határozat:
– a szociális segélyben részesülő munkaképes személyek által végzett helyiérdekű munkák 2011-es évi tervének jóváhagyása.
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