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ÁTADTÁK A KÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNA-RENDSZERÉT

A válság ellenére sikerült
befejezni a beruházást
Összesen huszonegy kilométer hosszú csatornahálózatot adtak át november 17-én községünkben.
Mint az avatóünnepségen
elhangzott, manapság átértelmeződik az a nézet,
miszerint városon kön�nyebb élni, mint falun.

N

ovember 17én ünnepélyesen átadták
Csíkpálfalván
a község szennyvízcsatorna-rendszerét a Pálfalva és
Delne közti mezőben található átemelőpumpánál.
A hálózat lefektetése 2007ben kezdődött el a 7-es
kormányprogram támogatásával.
> FOLYTATÁSA A 2. OLDALON

Zöld Ilona

Ferencz Csaba polgármester, Korodi Attila képviselő és Borboly Csaba megyeitanács-elnök
vágták át a szalagot

SZENTERZSÉBETEN LÉPETT FEL A CSOMORTÁNI MAGYAROK
NAGYASSZONYA BARANTACSAPAT

Fát ültettek az utókor számára
A Magyarok Nagyas�szonya baranta- és tánc�csoport, az októberi,
balánbányai
Botorka
Néptáncfesztivál után,
november 19-én Szenterzsébeten vendégszerepelt. Itt tették színesebbé
a település búcsús ünnepét táncfellépésükkel,
valamint az Árnyékszékelyek humoros előadásával.

S

zenterzsébeten lépett
fel november 19-én
a csomortáni Magyarok Nagyasszonya baranta- és tánccsapat,
amelyet Ferencz Csaba polgármester is elkísért. A program délben istentisztelettel
kezdődött, majd Csomortáni
Gál László a Boldogasszony
tárlatot nyitotta meg. Utána a
helyi és a csomortáni csoport
a helyi tájházhoz ment, hogy

Ismertették az ősfajos
magyar állatok ridegen
tartását

Erzsébet-fát ültessen az utókor számára. Meglátogatták a
helyi tiszteletes, Kincses Kálmán szürkemarha-állományát
és lovait, és kis ismertetőt is
hallhattak az ősfajos magyar
állatok ridegen tartásáról.

Délután kezdődött az
előadás Dezső Tibor Attila
felvezetésével, a Balga ember játékos táncfellépéssel,
barantás küzdelmi és botozási elemekkel színezve.
Ezt követte az Árnyékszékelyek humoros előadása,
amely nagy sikernek örvendett. Este, az előadások
után, táncházat tartottak a
helyi és a csomortáni muzsikusokkal.
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Mi mondjuk

Novemberi
gondolat
„Meghalni valaki után, akit szerettünk, az
könnyű. Tovább élni érte, és tovább örülni
helyette is, az a nehéz!’’ (Kun Erzsébet)
November van, az elmúlás, enyészet hava,
egy pillanatnyi változása a természetnek, a
nagy világegyetemnek. Ősz után, tél előtt
mintha megdermedt volna a fagyos köd a
fák, a házak, az emberek között.
Ha november, akkor halottaink jutnak
eszünkbe, akikre emlékezni, értük imádkozni megyünk ki a temetőkbe. Itt van
a párhuzam mint elmúlás az ember és
természet között. Az elmúlástól fél az ember, fél elszakadni e röghöz kötött világtól.
Pedig van és lesz kikelet!
Te is kint voltál halottak napján a temetőben? Magaddal vitted az ősz virágait, melyet a kigyomlált sírra helyeztél. Ott álltál,
rá gondolva, milyen is volt, mikor még élt.
Jó, hogy emlékezni tudunk, az emlékezés
nem bűn. A virág a síron sem válik bűnné.
Gyökösi Endrét idézve: „A halottak napi
»zarándoklás« nem bűn. De az evangéliumi hívő ember számára kevés!” A kikelet,
a feltámadás, megújulás, érezzük, tudjuk,
egy lépésre van. Ezt a lépést tegyük meg,
ehhez legyen erőnk, hitünk.
A természetben béke honol, s a falevelek
mozdulatlansága nyugalmat sugároz. Belső nyugalom száll le ránk, s tudjuk, hogy a
világ úgy van rendben, ahogyan lennie kell
a Teremtésben. Mert az Élet erősebb, mint
a halál. Ezen gondolatok tükrében tudjuk,
hogy a természet teljes harmóniában
létezik, mely a Teremtő nagyszerűségét
hirdeti. Márai Sándort idézve zárnám gondolataimat: „Ha nagy csapás, lelki fájdalom ér, mindenekelőtt gondolj arra, hogy
ez természetes, mert ember vagy… Ember
vagy, tehát szenvedned kell; s szenvedésed nem tart örökké, mert ember vagy.”
Ferencz Csaba polgármester

Csíkpálfalva község elöljáróinak fogadóórái:
Ferencz Csaba polgármester 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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A válság ellenére sikerült befejezni...
> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Az egész községet behálózó
csatorna hossza – amelynek a
kivitelezését a BAU-TEAM végezte – megközelítőleg 21 km,
amelyhez négy átemelőpumpa
tartozik. A beruházás összértéke 3 503 491 lej.
Az ünnepségen részt vett
Ferencz Csaba polgármester,
Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke, Korodi Attila parlamenti képviselő, Csintalan László plébános, valamint
helyi tanácsosok. Ferencz Csaba polgármester beszédében
örömét fejezte ki, hogy a válság ellenére sikerült befejezni
és átadni ezt a létesítményt, és Csintalan László plébános megáldotta a létesítményt
megköszönte az RMDSZ és a
megyei tanács közbenjárását. gondolatait, hozzátette, ma- nyebb élni, mint falun. Erre
Korodi Attila képviselő, mint- napság átértelmeződik az a jó példa Pálfalva község, ahol
egy folytatva a polgármester nézet, miszerint városon kön�- minden szolgáltatás adva van,

A beruházás, túl a szóeredeten, azt is
kifejezi, hogy a ma használatos pénz, de
egyáltalán a pénz önmagában értéktelen
fém-, papír- vagy műanyagtömeg. Csak
utal valami értékesebbre, ami – mert az
ember életét segíti – valóságos értéknek
mondható. Így lehet pénzben kifejezni a
földdarab értékét, amit valójában nem a
pénz mennyisége ad neki, hanem az a tény,
hogy a termőföldön élelem termelhető,
vagy egy másik területre hajlék építhető. A
föld értékét tehát elsősorban az határozza
meg, hogy milyen a minősége, mennyire
használható termesztésre vagy építésre, aztán csak másodsorban az, hogy az
ember mennyire szorul rá pillanatnyilag a
termesztésre vagy az építésre. Itt már nagy
szerepet játszik az emberi spekuláció. A
közgazdaság jórészt a szentesített spekulációkkal való ügyeskedés tudománya. Ha
valaki ebben a világban a piramis csúcsára
törekszik, vagyis a még több birtoklását
tűzi ki életcélul – akár azzal a bölcsnek
tartott előrelátással, hogy szűkösebb
időkben legyen mihez nyúlnia –, az még
lemondások árán is beruház. Bevételének,
birtokának egy részét arra fordítja, aminek
pillanatnyilag nagyobb az értéke, és
remélhetőleg azt a névleges értéket meg is
lehet tartani. Vannak, akik földekbe, mások
épületekbe, ismét mások aranyba ruháznak
be. Ebben a pillanatban a feje tetejére áll
a dolog, mert a pénz már nem valaminek
a valós értékét fejezi ki, hanem az adott
valós értékekkel: földdel, épülettel akarják
megőrizni a beruházott pénz értékét. A
beruházók reményei és számításai szerint a
föld, az épület, az arany megőrzi, ezenfelül
pedig jó esetben növeli a beruházott pénzmennyiséget. Ez az a mozzanat, amelyben
az önmagában értéktelen, vagyis a pénz,
minden értékesnek a mércéjévé válik.
Ez azt is jelenti, hogy a spekuláció, a piac
akarja megmondani földnek, hajléknak,
emberi munkának az árát. Az ember pedig
annyira elkápráztatható, hogy teljesen
összekavarja a piaci árat a valós értékkel.
(A piramis csúcsa felé tartó „nagyhatalmak”
kezdik ezt felismerni, és máris ráteszik

Beruházás

ismerve azt, hogy nem könnyű
állandóan munkagépek között
élni, mivel ezek a munkálatok
sokszor nagyon hosszú ideig
kinyúlnak. Ismételten hangsúlyozta azt is, hogy Csíkpálfalva község megvalósítása
újabb bizonyíték arra, hogy
összefogással eredményt lehet
elérni, hozzátéve, hogy az elmúlt időben sok jelentős beruházás történt a községben.
Most már csak arra kell törekednünk, hogy munkahelyeket
teremtsünk, ne kelljen ingázniuk az itt lakóknak, nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk a
turizmusra, mezőgazdaságra,
mondta.
Az ünnepség utolsó mozzaugyanúgy, mint a városi lakos- nataként Csintalan László pléságnak. Borboly Csaba megkö- bános megáldotta az újonnan
szönte a lakosság türelmét, el- átadott létesítményt.

Kiugrási lehetőséget kínál a pillanatnyi
munkanélküliségből, de jobban elidegenít attól a munkától, amit társadalmi
beosztástól függetlenül mindenikünknek
JÓ GONDOLAT  Elekes András
végeznünk kellene, és ebben a munkában
szükség esetén egymást segítenünk.
a kezüket a tiszta talajra, a fogyasztható
sabbak a számítógép-kezelésben, és egyre Egy másik, rejtett arculata is felismerhető
tiszta vízre, amelyből végül is mindnyájan idegenebbek a föld megmunkálásában, a
ennek az eszmének: kiszolgáltatottsáélünk. Számukra ez jelenti a jövedelmező
természetes, tiszta jó ételek és italok elké- gunkat növeli. Azt a tudatot ülteti el
beruházást, ugyanis majd ők szabják meg szítésében. Némelyekre már az iskola vagy bennünk, hogy íme, mi is valakik lettünk
annak a tiszta levegőnek, víznek, földnek az a tanfolyam elvégzése után egyre több
a modern társadalomban, és nem kell a
árát, amit még civilizációs ürülékükkel nem és egyre bonyolultabb szervezési munka
földet gyúrnunk. Ennek az életérzésnek
szennyeztek be! A Föld gyomrában már
vár, ezért kevesebb idő marad a családra,
azonban csak piaci ára van – tegyük
fogytán az olaj, a gáz, a szén. Az erre épült a tiszta házi étel, a házi ruha elkészítésére, hozzá, egy darabig –, értéke a természetcivilizáció pedig összeomlóban. A tiszta
nem beszélve arról, hogy a természetes
ből adódóan nem is lehet. Profi számítalajnak, víznek, levegőnek az értéke soha
tástechnikai szakember lehet a fél világ,
nem változik, csak a piaci ára.) A beruháamiből pillanatnyilag talán jól is él, de egy
zás tehát soha nem a valós értéket tartja
tartósabb áramszünet lenulláz mindent.
Virágzó vállalkozást vezetők is
szem előtt, hanem a remélhető piaci árat.
Virágzó vállalkozást vezetők is csak addig
csak addig boldogulnak, amíg
Divatossá lett a szólam: „Ruházz be az
boldogulnak, amíg mozog a piac. A piac
mozog a piac
emberbe!” Hogy értékesek vagyunk, azt
pedig, amint ezt a közelmúlt és a jelen
hellyel-közzel tudogattuk, most azonban
eseményei is jelzik, nagyon is ingatag, szemegbizonyosodhatunk: a piaci árunk is
életfeltételek előállítása rengeteg viszonszélyes, sebezhető. Egyszóval bizonytalan.
kezd felfelé menni. Már belénk is beruház- tagsággal, fáradsággal jár. Hál’ Istennek,
Csoda-e, hiszen emberi tákolmány! Ennek
nak! Az említett eszme közölhető és hivata- vidékünkön még él a háztáji gazdálkodás, a piacnak és ennek a tudatnak leszünk a
losan közlendő arculata, hogy a munkanél- de az is csak adott pontig, mert a szövés,
kiszolgáltatottjai.
küliségből kisegítse az oda megrekedteket. fonás, a szerszámok készítése, javítása már A modern történelem arra is büszke, hogy
A mai világban számítógép, valamilyen
kihalóban. Az egyszerű Isten teremtette
sikerült a rabszolgaságot és a gyarmatomodern – értsd: hasznos – idegen nyelv,
ember – és ez nem lekicsinylő értelemsítást megszüntetni. A dolgok alakulása
alapvető szervezéstudományi (menedzse- ben veendő –, aki hosszú időn keresztül pedig azt mutatja, hogy ezeket az intézméri) ismeretek nélkül nem nagyon lehet
megtanult együtt élni az Isten teremtette nyeket csak átöltöztetjük, és ami a legfájérvényesülni. A program ezekhez az isme- földdel, természettel, az most fontodalmasabb, hogy ha nem gondolkodunk,
retekhez akarja hozzásegíteni azt, akinek
sabb tennivalóira hivatkozva elszakad,
és nem végezzük az értékes munkát, a
eddig csak a divatos vágyai nőttek, és aki
valósággal elidegenedik eddigi teremtő
divatosan „fontos” helyett, akkor az átölmunkájától, létközegétől, és behódol a
töztetésben mi is részesek vagyunk.
divatos korszellemnek. A föld megmunAz ember önmagában elsősorban Isten
kálása,
az
állat
gondozása
pedig
nagyrészt
képe és hasonlatossága. Képes teremtő
A piac akarja megmondani
azokra
marad,
akik
gondolkodásában
már
munkára, amennyiben együtt működik az
földnek, hajléknak, emberi
rég lecserélte a piaci ár a valós értéket, és isteni Renddel. Szellemi lény, és semmimunkának az árát
jól képzett menedzserként szemük előtt
képpen sem piaci tényező. Az emberbe
már a piaci ár szerinti hozam, azaz a profit beruházni csak maga Isten képes, és Ő
szeretne mindenképpen valakinek látszani lebeg. Annyit ki kell hoznia, amennyit
ezt meg is tette, amikor embernek, azaz
az egyre csillogóbb társadalomban. Ezen
beruházott. A termést pedig lehet irányí- testi és szellemi lénynek teremtett minismeretek gyarapítása önmagában nem
tani agresszív permettel és tápszerekkel. ket. Amit nekünk tennünk kell, és nem
rossz. Árnyoldala csak éppen abban van,
A „fontosabb” munkára átképzett falusi is is kevés, hogy eredetünket és szellemi
hogy az embereket egyre jobban eltávolítja egyre gyakrabban szorul ezeknek a kierő- mivoltunkat soha ne tévesszük szem elől.
azoktól a valós értékektől, amelyekből
szakolt termékeknek a bevásárlóközpon- Ezzel együtt mindenünk meglesz, ami
élünk: a földtől, a víztől, a levegőtől. A fiatal tokban való megvásárlására. Az emberbe az életünkhöz szükséges. „Mindennapi
generáció reménységei egyre otthonovaló beruházási program árnyoldala ez.
kenyerünket …”
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IDŐSEK NAPJA PÁLFALVÁN

ŐSEINK TŰZHELYEI

Lehetőség a köszönetnyilvánításra
„Az élet rövid, ezért nincs sok
időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak
ezen a ködös úton. Siessünk hát
szeretni! Siessünk kedvesek lenni!” (Henri-Frédéric Amiel)
Bár Ciprus és Nigéria
is a függetlenségét ünnepli október 1-jén, és a zene
világnapját is ezen a napon
tartják 1975 óta, én mégis
egy hozzánk közelebb álló
dologról szeretnék szólni a
kedves olvasókhoz ezzel a
dátummal kapcsolatban, hiszen az ENSZ Közgyűlése
1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek napjává.
Igaz, hogy minden napunk nők napja, anyák napja vagy idősek napja kellene
legyen, mert mindennap
köszönettel tartozunk annak, aki a világra hozott, aki
ápolt, tanított vagy éppen
bátorított, de úgy gondolom,
hogy ezeken a kiemelt napokon lehetőséget kapunk arra,
hogy külön odafigyeljünk és
megköszönjük mindazt, amit
értünk tettek. 2011. október
30-án kaptunk is egy ilyen
lehetőséget, és, Istennek hála,
élni is tudtunk vele, így ezen
a szép, bár eléggé hűvös va-

A tüzelőt úgy ismerjük meg, mint a lakás
legrégibbi kellékét s a házbeli élet központját. A legutóbbi időkig olyan fontos
életszükségleteket elégített ki, mint az
alvás, pihenés, melegedés, sütés-főzés,
étkezés, élelem- meg ruhaszárítás és raktározás.

M
sárnapon Csíkpálfalván is
sikerült megrendezni az idősek napját. Az ünnepség a
Márton Ferenc Általános Iskolában ünnepi szentmisével
kezdődött, melyen Csintalan
László plébános az időskor
valódi értékeire és szépségeire irányította figyelmünket,
Iskolánk tanulói
versekkel köszöntötték
az időseket

majd iskolánk tanulói versekkel köszöntöttek az időseket. A szentmisét követően a
meghívottakat terített asztal,
meleg és jó illatok várták a

helyi kultúrotthonban, ahol
az ünnepi asztal melletti helyfoglalás után Ferencz Csaba
polgármester köszöntőbeszédét hallhatták a jelenlévők.
Az elöljáró kiemelte az idősek
élettapasztalatát és fontosságát a társadalom életében,
aztán a Pálfalva Egyesület
nevében néhány szóban és
egy összeállított diavetítéssel
jómagam is köszöntöttem az
időseket. A jókedv és jó hangulat mellé megérkezett a finom töltött káposzta, így aztán a lelki és szellemi táplálék
mellé megérkezett a testnek
szükséges eledel is.
Ezúton is köszönetemet
fejezem ki a Pálfalva Egye-

sület nevében az anyagi támogatásért a Csíkpálfalvi
Polgármesteri Hivatalnak,
a Zöld Erdő Közbirtokosságnak, Bíró Győzőnek,
valamint a Harmopannak.
Ugyanakkor köszönettel tartozunk a konyhán végzett
fáradhatatlan
munkájáért
Dávid Rózsika néninek, Gál
Marika néninek, Pál Erzsike
néninek és Pál Katalinnak,
mindenkori segítségüket ezúton is köszönjük. Végül, de
nem utolsósorban köszönet
mindazoknak, akik bármilyen
formában hozzájárultak az
ünnepség szebbé tételéhez.

Fülöp Loránd

CSOMORTÁNBAN IS MEGSZERVEZTÉK AZ IDŐSEK NAPJÁT

A megélt második gyermekkor
„Lassan jő az öregség. / Az
ember csak észreveszi, hogy nőnek
a hegyek, / egyre magosabbak
lesznek, / egyre hosszabb rajtuk
az út, fölfele.” (Wass Albert)
1991-ben az ENSZ Közgyűlése október 1-jét az idősek világnapjává nyilvánította.
E jeles nap alkalmával Csomortánban is megszervezték
az idősek napját. Mondhatni
hagyománnyá vált ez a szép
ünnepély, hiszen most már
évente egy alkalommal összehívják azt a nemes generációt, amely élete során nagyon
sok megpróbáltatáson és
nehézségen ment keresztül.
Nekik is jár a tisztelet, hála és
megbecsülés, hiszen ők azok,
akik életük során minden erejükkel küzdöttek értünk, és
felnevelték a jövő nemzedékét. Voltak rossz napok és jó
napok, de ők mindig fontos
célként tartották maguk előtt
a családjukról való gondoskodást, törődést, hogy olyan nevelésben részesüljünk, amivel
a későbbiekben mi is büszkén

Igen fontos volt
a bő kürtő

íg azonban a kemence csak
később csatlakozik az ősi tűzhelyhez, a kandallószerű sód
a tűzhely további fejlődése,
amelynek sokoldalú szerepét is teljesíti. Így
maradhatott fenn több ősi főzési és sütési eljárás is, amelyeket még napjainkban is fel-felújítanak, ünnepek alkalmával egy-egy falusi
háznál vagy kényszerűségből a nagy eszemiszomokkor. A szikrafogós tűzhelyen sütötték egykor vasnyárson a pecsenyét, melynek
lecsepegő zsírját pecsenye alá való cseréptállal
fogták fel, kürtsütő fán forgatva a kürtőskalácsot, kétoldalt
feltámasztott
lapos palacsinA sutban hevertek
tasütő kövön a
az átfázott idősebb
férfiak
palacsintát vagy
háromlábú cseréplábosban
a kolbászt, csörögét vagy pánkót, és főzték
gömbölyű fazekakban, üstben a levest, tejet,
puliszkát és töltött káposztát. Itt a tűzhelyek
szélén ülve fontak hosszú téli estéken s éjszakákon át az asszonyok a tűz melegénél és
világánál. A széles tűzhely kemence mögötti
részén, a sutban hevertek végig a külső téli
munkákban átfázott idősebb férfiak, a gyermekeknek pedig a sut rendes alvóhelyük volt.
A tűzhelyen sokáig szálfákkal, de a fűrész
megjelenésétől kezdve is méteres hasábfákkal
tüzeltek. Ebből éjszakára elég volt két darab,
máskor viszont éjszakára jól kiparázsították
a tűzhelyet, s hogy a meleg bent maradjon,
a kürtőt váslott vánkossal bedugták. Egyébként a bő kürtő igen fontos volt, főleg a régi
földes házak esetében, mivel a fejlődött párát
(gőz) kihúzta, „nem csepegett minden, nem
izzadt meg a ruha a kanapéban”, mint sok újmódi tüzelőjű házban.
A tűzhelyet kereken ülve a góc alatt, csutakocskákon ülve tanultak az iskolás gyerekek és
olvasták a kalendáriumot a korosabbak, ennek
lobogását bámulva szárnyalt a mesélő ember
és hallgatói képzelete.

Írta és rajzolta:
Csomortáni Gál László
helyt tudjunk állni a mindennapi életben. Ezt a szép és
megélt kort úgy nevezném,
hogy a „második gyermekkor” , hiszen abban a korban
is szükségük van ugyanarra

akinek a szülő nyújt biztonságot. Ezért most nekünk
kell ezt a támaszt továbbra
is erősítenünk, hogy még nagyon sokáig magunk között
tisztelhessük, hogy tanításaikat, intő szavaikat meghallgassuk és elfogadjuk.
Ők mindig fontos célAz ünnepi sorozat szentként tartották maguk
misével kezdődött, ahol Feelőtt a családjukról
rencz Csaba polgármester
való gondoskodást
mondott ünnepi beszédet, és
László Károly köszöntötte
az odafigyelésre, törődés- kortársait egy kis visszaemre, szeretetre, akárcsak egy lékezéssel. A szentmisét köfelcseperedő kisgyereknek, vetően ünnepi ebéden vettek

részt az idősek, ahol egy kis
mulatság alkalmával felidézték az elmúlt éveket. Az arcukon levő őszinte és szelíd
mosoly tükrözte mindazt a
hálát és köszönetet, hogy
nem feledkeztünk meg róluk, hiszen ők is fontos részei a társadalomnak.
A polgármester szavait idézve: „Az idősek nem
egyetlen napot érdemelnek.
Rájuk az év minden napján
oda kell figyelni.”

Boros Tünde
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Megszámláltattunk
Október 20–31. között megszámláltattunk. A napisajtóból olvashatták
többen az előzetes és megközelítő eredményeket, mégis vannak olyan adatok,
amelyek csak minket, a község lakosait
érintik, ezért tartottam fontosnak, hogy
egypár adatot közöljünk Önökkel, nem
hivatalosan, mert azt majd a Központi
Statisztikai Hivatal fogja megtenni.
De még mielőtt rátérnék a számokra,
azelőtt egy gondolat. Mostanság több
helyről lehet hallani, olvasni, hogy
rosszul vagy jól tettük-e, hogy magyarnak és nem székelynek vallottuk magunkat... Ez érdekes dolog így utólag,
lehet igaz egyik és másik szemlélet,
állítás is, attól függ, kitől halljuk, és
mennyire meggyőző az illető. Mindegy az utólagos bánat vagy akár öröm
is, magán az eredményen már úgysem
változtat; az egyedüli, ami engem személy szerint zavar, az, hogy miért várjuk mindig, hogy valaki megmondja,
milyenek vagyunk, mit csináljunk így
vagy úgy, jól vagy rosszul. Miért nem
vállaljuk az identitásunkat, a tetteink,
döntéseink
következméNőtt a község
nyeit, legyelakóinak száma
nek azok jók
vagy rosszak?
Ezeket miért nem tudjuk már elvből,
úgy általában? Mi magunk vagyunk a
hibásak, vagy a sokat szidott rendszer
körülöttünk, amely mindig kijátssza
és félreértelmezi a döntéseinket, vagy
utólag manipulálnak vele? Na de nem
tisztem nekem megválaszolni ezeket a
kérdéseket, én is, Önök is a lelkiismeretnek kell elszámoljanak. De jöjjenek
a számok, amelyeket Fülöp Erzsébet
jegyző közölt:
Csíkpálfalva községben összesen 655
épület van, 740 háztartással, ahol
1825 személy él (az előző népszámláláskor 1736 személyt regisztráltak,
tehát nőtt a község lakosainak száma).
Pálfalva lakossága 597 személy, ebből
magyar nemzetiségű 577, magyar
anyanyelvű 580, román nemzetiségű
19, és 1 más nemzetiségű, 545 római
katolikus, 8 református, 8 unitárius és
4 semmilyen egyházhoz nem sorolta
magát.
Delnén 645 személy van, ebből 634
magyar nemzetiségű, 630 magyar
anyanyelvű, 11 román nemzetiségű,
15 román anyanyelvű, római katolikus
624, református 12, unitárius 3, Jehova
tanúja 1.
Csomortánban 584 személyből 583
magyar nemzetiségű, 582 magyar
anyanyelvű, 1 román nemzetiségű és
2 román anyanyelvű; a katolikusok
száma 566, református 7, unitárius 2, 4
hit gyülekezeti tag, 2 Jehova tanúja és 2
görög katolikus.
Kánya Teréz

Több pénzhez juthatnak
a pályakezdő fiatal gazdák
 A hónap végétől,
pontosabban november
28-tól nyújthatják be dokumentációikat a fiatal gazdák. A letelepedésüket segítő intézkedés során ezúttal
nagyobb támogatásban részesülhetnek az érintettek.
2011. november 28. és
2012. január 13. között lehet pályázni a fiatal gazdák
indulását támogató 112-es
mezőgazdasági intézkedésre – tájékoztatott Tánczos
Barna vidékfejlesztési államtitkár kabinetje. Mint
azt az illetékesek leírják, a
szaktárca szeptember óta
dolgozik az említett pályázati lehetőség egyszerűsítésén, hatékonyabbá tételén. Ennek tulajdonítható,
hogy a korábban októberre
kiírt leadási időszakot el
kellett halasztani. A közlemény szerint az Európai
Bizottság mezőgazdasági
igazgatóságához is eljuttatott módosítások közül a
legfontosabb a támogatási
összegek növelése. Így a
legkevesebb hat termelési
egység (UDE) méretű gazdaságok esetében a gazdák
10 ezer euró helyett legkevesebb 12 ezer euróban
részesülhetnek. A felső
határ ugyancsak módosult,
az eddigi legtöbb 25 ezer
euró helyett 40 ezer euróra
is lehet pályázni. Továbbá a
szaktárca a végzettségi fokozati szinten is könnyített,
azaz a kedvezményezettek-

nek ezentúl nem kell kötelező módon középiskolai
szintű mezőgazdasági végzettséggel rendelkezniük.
A módosítás értelmében a
gazdasági méret meghatározásánál a gombák és virágfajták nem haladhatják
meg a gazdaság 50%-át, a
virágültetvények pedig ennek az 50%-nak legtöbb a
felét képezhetik.
A fiatal gazdák vidéki
letelepedését segítő 112-es

 A mezőgazdasági
minisztérium módosította a 141-es intézkedés
pályázati procedúráit
Módosította a héten a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium a
félig önellátó mezőgazdasági farmok támogatását
szolgáló 141-es intézkedés
pályázati procedúráit, tájékoztat Tánczos Barna
vidékfejlesztési államtitkár
kabinetje. Ennek értelmé-

intézkedés igen népszerűnek bizonyult az elmúlt
időszakban, tavaly például
Hargita megyében 87 pályázatot bíráltak el pozitívan. Ezekre a pályázók ös�szesen 1,77 millió euróban
részesülnek. Hasonlóképp
nagy volt az érdeklődés az
idei első, tavaszi szesszióban. A pályázati támogatások növelése valószínű,
még vonzóbbá teszi ezt a
lehetőséget a pályakezdő
fiatal gazdák körében. A
pályázati dokumentációk
és útmutatók letölthetők a
www.apdrp.ro honlapról, a
dokumentációkat a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökségnél kell
majd benyújtani.

ben a félig önfenntartó gazdaságokat működtető gazdák, akik különböző okok
miatt (például termőföldjeiket burgonyakaranténba
helyezték) kénytelenek üzleti terveik módosítására,
megváltoztatva ezáltal a
pályázat leadásakor vállalt
kultúrák struktúráját vagy
az állatállomány összetételét, nem esnek el a finanszírozásoktól. „Az elmúlt
hónapok során több gazdától, egyesülettől is érkeztek
olyan jelzések, miszerint a
gazdák, pályázataik leadása
után, kénytelenek voltak
üzleti terveik megváltoztatására, amivel kockáztatták a támogatási összegek
elvesztését. Sajnos eddig

nem volt lehetőség e módosítások jóváhagyására, amelyek tulajdonképpen azt
biztosítják, hogy a gazdák a
4. és az 5. évre is gond nélkül megkapják a támogatást” – nyilatkozta Tánczos
Barna. Hozzátette, az üzleti
terv módosítása a gazdákat
nem mentesíti a birtokok
gazdasági méretének növekedésével kapcsolatosan
vállalt kötelezettségek alól.
Támogatási feltételként
a szaktárca azt írja elő, hogy
az első három évben a gazdaságok piaci értékesítése
20%-kal kell növekedjen,
a birtok gazdasági mérete
legalább 3 UDE-vel kell
bővüljön, s a támogatás
megszerzése után, 3 éven
belül a gazda részt kell vegyen a „Szakképzés és információs tevékenységek”
intézkedés (111-es) révén
szervezett képzési programban.
Az üzleti terv megváltoztatásakor a gazda
egy erre vonatkozó szándéknyilatkozatot kell a
Megyei Vidékfejlesztési
Ügynökségnél (CDRJ) tegyen, egy összehasonlító
táblázat, valamint egy, a
termőföld vagy az állatállomány gazdasági méretét
tartalmazó táblázat kíséretében. A formanyomtatványok az ügynökségnél,
illetve a mezőgazdasági
szaktárca honlapjáról szerezhetők be.

Tájékoztató
A Csíkpálfalvi Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó osztálya felhívja azok figyelmét, akik még
nem igényelték a fűtéstámogatást, hogy igénylésüket benyújthatják továbbra is munkanapokon 9–13 óra között
a hivatalnál.
Azok a javak, melyek birtoklása kizárja a fűtéstámogatás igénylését:
- lakhelyén kívül az igénylő tulajdonában lévő épület
vagy lakófelület;
- járművek: 1600 cm³-nél nagyobb személyautó, haszongépjármű, teherautó és pótkocsi, autóbusz, valamint
mikrobusz;
- mezőgazdasági gépek: traktor, kombájn, magánjáró
- mezőgazdasági feldolgozógépek: malom, olajprés
- fafeldolgozó gépek: gatter, láncfűrész és más fafeldolgozó gépek

- bankbetétek, melyek értéke meghaladja a 3000 lejt
- területek: - ha a lakhelynél lévő belterület meghaladja a 2000 m²-t;
- erdő 2,00 ha;
- gyümölcsös 1,50 ha;
- kaszáló és legelő 4,00 ha;
- állatok: - több mint 3 szarvasmarha;
- több mint 5 sertés;
- több mint 20 juh/kecske;
- több mint 15 család méh.
Az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a 615
lejt.
Minden olyan család vagy egyedülálló személy, amely
rendelkezik a fent felsorolt javak valamelyikével, nem részesülhet fűtéstámogatásban.
Szociális referensek: Hegyes Erika és Pataki Mária.
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