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Delnére látogatott Károly brit trónörökös

Wales hercege a székelyeknél
Károly, Wales hercege,
Nagy-Britannia trónörököse Csíkdelnére látogatott
2011. május 18-án. Első Hargita megyei útjával fel kívánja hívni a figyelmet az itt élő
gazdák munkájának fontosságára, nevezetesen arra,
hogy miközben különleges
minőségű élelmiszert állítanak elő, egyúttal művelik
és fenntartják Európa egyik
legértékesebb tájképét.

A

brit trónörökös a
Pogány-havas Kis
térségi Társulás
vendége volt május
18-án, vendéglátói révén ismerkedett a térséggel és a társulás
munkájával. A Csíksomlyótól
Gyimesbükkig tartó szervezetet hat község hozta létre 1999-ben: Csíkpálfalva,
Csíkszépvíz, Csíkszentmihály,
Gyimesfelsőlok, Gyimeskö
zéplok és Gyimesbükk. A
társulás célja a térségi lakosság életminőségének javítása

Károly herceg kaszát ragadott delnei látogatása alkalmával

a környezeti értékek és a hagyományok tiszteletben tartásával.
Ez a látogatás folyománya annak a két évvel
ezelőtti első találkozásnak,
ahol Rodics Gergely, a kistérség igazgatója és Barbara

Knowles angol biológus, a
társulás támogatója megismerkedett a herceggel Erdélyben. Ezt az első találkozást egy londoni utazás követte, ahol a Demeter Lászlóval, a Sapientia Egyetem
tanárával kiegészült delegá-

ció a Clarence House-ban
– a herceg londoni rezidenciáján – találkozott őfelsége
tanácsadóival.
> Folytatása a 2. oldaloN
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Mi mondjuk

Májusi nagy esemény
Delne életében
Csendes kis falunkat újságírók, tévések, főként a
központi sajtó áradata lepte el május 18-án délelőtt. Mindenki felkapta a fejét, vajon mi készül
Delnén. De a „sajtó” hozta a hírt: jön Károly herceg! Utólag belegondolva jó hírverés ez Delnének,
községünknek.
Az előzménye pedig nem ennyire egyszerű. Másfél-két hónappal ezelőtt jött egy „bizalmas hír”,
hogy magas rangú látogatója lesz Delnének és a
kistérségnek. Találgatásokba bocsátkozni értelmetlen lett volna, ez szinte feledésbe is merült,
amikor két héttel a látogatás előtt a kistérséggel
tudatták a herceg szándékát. Bizalmasan kérték
ennek titokban tartását, mivel magánlátogatás,
szerették volna, ha magánemberként nem zavarják útját. De jött a „nagy hatalom”, a biztonságiak
három nappal előtte, és közölték „bizalmasan” –
szinte harsonaszóval: jön Károly herceg, tudjuk-e?
Ettől kezdve sodródtunk az eseményekkel, a történet folytatása ismerős lehet a hírműsorokból, és a
Községi Értesítő jelen számában is olvashatnak róla,
mely cikk megjelenéséhez a herceg beleegyezését
adta. Ennek tanulsága, hogy ő figyel a mi értékeinkre, örül nekik, mi pedig őrizzük meg az utánunk
következő nemzedék számára. Ez a nagy feladat!

Rodics Gergely
ügyvezető igazgató

Ferencz Csaba

Interjú Ferencz Csabával, Csíkpálfalva polgármesterével

„Csak tenni akartam azért a közösségért,
amelyhez tartozom…”
A polgármester legfőbb
dolga, hogy összhangot
teremtsen, koalíciót kovácsoljon, és jó gazdája legyen a községnek – vallja
Ferencz Csaba polgármester. Lapunknak adott
interjújában a mandátuma idején a községben
történt megvalósításokról
és további terveiről számolt be.

– Milyen tervekkel indultál? tatása. Tenni szerettem volna
Mit szerettél volna megvalósítani a ezért a közösségért, amelyhez
négy év alatt?
tartozom, és amelyik nagyon
fontos számomra.
– Tulajdonképpen öt
konkrétan megfogalmazott
– Számolj be, kérlek, azokról
tervvel indultam, mint a mű- a megvalósításokról, amelyek már
ködő helyi közösségek meg- befejeződtek, esetleg most zajlanak!
erősítése, településfejlesztés, a
gazdák összefogása, a szociá– A már megvalósított telis háló támogatása, valamint vékenységek közé sorolnám a
a lakosság széles körű tájékoz- Csomortán–Pálfalva közötti

útszakaszon a megyei tanács
segítségével megpályázott és
megnyert villamosítási projektet, amely az elsők közé tartozott. A házakhoz a lekötések
megtörténtek, de a közvilágítás azon a szakaszon nincs
még megoldva. A község
iskoláinál, óvodáinál játszótereket tudtunk létrehozni részben a megyei tanács, részben
a polgármesteri hivatal támo-

gatásával. Mindhárom faluban
szükséges volt ezek létrejötte,
mivel már nagyon rossz állapotban léteztek az előzőek,
vagy nem is voltak egyáltalán.
A mezei utakat megjavíttattuk mindhárom faluban, a
helységnévtábláinkat szintén
mindhárom faluban kicseréltük. 2009 augusztusában
a Keleti-Kárpátok Nemzeti
Múzeuma és a Keleti-Kárpá-

tok Kulturális és Tudományos
Egyesület közreműködésével
Várdombon kísérleti régészeti
tábort szerveztek középiskolások számára, ahol a diákok
Európa egyik legősibb civilizációjával, a Cucuteni–Erősd–
Tripolie kultúrával ismerkedhettek meg.
> Folytatása a 3. oldalon

Zöld Ilona
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Wales hercege
a székelyeknél
> Folytatás az 1. oldalról
Ez után rendszeres
együttműködés alakult ki az
erdélyi képviselet és a kistérség munkatársai között, ami
elvezetett odáig, hogy a herceg az idei erdélyi nyaralása
alkalmával nem hivatalos látogatást kívánt tenni Csíkban.
A herceg látogatásának
első állomása a (Csíkpálfalva
községhez
tartozó)
Csíkdelne mellett található
Torda-völgy volt, ahol annak különleges vizes élőhelyeivel, azok élővilágával ismerkedett. Az évtízezredek
óta évente kiszáradó és
újranedvesedő tavak élővilágát vizsgálja Demeter
László biológus kollégáival.
Más különlegességei mellett
Delnén, ebben a völgyben
található Románia legnagyobb mocsáribéka-populációja. A látogatás alkalmával
a herceg találkozott a kutatócsoport tagjaival: Demeter
László, Juhász Ágota, Péter
Gabriella, Kelemen Alpár.
Ezt követően Károly
herceg meglátogatta a delnei
Szent
János-templomot,
amely a falu határában, a
Torda völgye mellett áll ma-

gányosan az egykori Torda
falva megsemmisülése óta.
Itt találkozott Csintalan László plébánossal, és megtekintette a templom különleges
művészettörténeti értékeit: a
késő reneszánsz stílusú festett fakazettás mennyezetet
és a szintén ebből az időből
származó szárnyas oltárt. A
templom megtekintése után a
Ez a látogatás folyománya egy két évvel ezelőtti első találkozásnak

herceg látogatása Delne faluban folytatódott, ahol Rodics
Gergely és Barbara Knowles
látták vendégül házukban, ott
mélyebben is megismerhette a társulás tevékenységét.
A vendéglátókkal folytatott
hosszabb magánbeszélgetést
követően találkozott a kistérség elnökével, Mihók Péterrel, valamint Csíkpálfalva
község polgármesterével,
Ferencz Csabával.
A Pogány-havas Kistérségi Társulás munkatársai,
Biró Róbert és Nyírő Gergely, valamint az igazgató,
Rodics Gergely ecsetelték

A Tanítónak tudnia kell. A Lényeget kell tudnia.
Minden más hiedelemmel ellentétben ez a tudás
mindenki rendelkezésére áll, hozzáférhető. Mégis kemény ára van, és csak kevesen tudják megszerezni. Mondhatjuk azt is, hogy nehéz vizsgát,
sőt vizsgákat kell letenni. Ez mind igaz, csak
nem olyan értelemben, ahogyan azt a középkori
egyetemek vizsgamódszerétől napjainkig gyakoroljuk. Az igazi tanítónak nem szigorú vizsgabizottság előtt kell szorongva vizsgáznia, hanem
az Isten előtt. A vizsga sem azért olyan nehéz,
mert azon maga Isten elnököl, hanem azért, mert
a tudás útjába mi magunk hatalmas akadályokat állítunk. Természetesen eszünkbe sem jut
ezeket akadálynak nevezni. Eszmerendszernek,
ideológiának, valamilyen izmusnak nevezzük,
és egyáltalán nem engedünk abból, ami pillanatnyi érdekeinket jobban szolgálja. Egyszóval
körmünk szakadtáig ragaszkodunk hozzájuk.
Ezeket mi alkottuk, de a magunk erejéből akkor
sem tudjuk lebontani, elhordani, ha egy pillanatra is meggyőződnénk, hogy azok valójában csak
akadályok.
A Tudás útjában álló akadályokat csak a men�nyei fény képes átvilágítani, és felfedni azokat a
pontokat, ahol ezek áthatolhatók. Ezeken a pontokon őrként szörnyek állnak – nem mese ez,
ez a valóság, mint ahogyan az igaz mese is maga
a színtiszta valóság –, így aki a Lényeget tudni
akarja, annak előbb a félelemmel kell szembenéznie. Olykor a szörnyek farsangi öltözetben
közelednek felénk, hogy ne féljünk, és pazar,
káprázatos ismeretanyaggal próbálják elterelni
a figyelmünket: tudni a világmindenség óraszerkezetének rendszerét vagy a hírességek hálószobatitkait. Amíg ezeken rágódunk, csámcsogunk,

Huszárokat toboroztak községünkben

Lovasok masíroztak

a társulásnál zajló projekteket, köztük a hagyományos és modern építészet
ötvözését, a falvak igényesebb megjelenését célzó
faluképvédelmi programot.
A társulás egy új kezdeményezését, az érlelt sajtok és
más tejtermékek helyi gyártását célzó szociális vállalat
létrehozását mutatta be Molnár Levente és Birta Levente,
akik évek óta dolgoznak azon,
hogy a kis helyi gazdaságok és
őstermelők jobb áron tudják
értékesíteni a hegyi legelőkön
és kaszálókon termelt tejet. A
beszélgetésben részt vettek a
leendő sajtüzemet támogató
közbirtokosságok elnökei is.
Végül négy olyan személlyel folytatott beszélgetést, akik a kistérségi társulás különböző településein
folytatnak közösségfejlesztő tevékenységeket: Mátéffy
Mária, Rácz Árpád, Miklós
Katalin és Sárig Attila.
A herceg nagyon ízletesnek találta a leendő sajtüzem sajtjait, és kipróbálta
a kaszálást is az udvaron.
Végül egy kaszát kért ajándékba, amit az egyik szomszéd jószívűen felajánlott.

Egy jó huszárnak három fő dolga van: a lova, a jó bor és a szép nő

A III. Csíkszéki Huszártoborzó alkalmával, április
utolsó és május első hétvégéjén, községünkben is újoncokat keresett egy 55 fős,
pompás lovas csapat. A falu
központjában ünnepélyesen
fogadták a huszárokat.

A

Felcsíki Kistérségi Társulás és a
Csíkszéki Mátyás
Huszáregyesület
szervezésében, partnerségben a Pogányhavas Kistérségi
Társulással, április 30-án és
május 1-jén tartották a III.
Csíkszéki Huszártoborzót.
Az 55 huszárból álló csa-

pat 30-án kora reggel indult
Csíksomlyóról, hogy a felcsíki
falvakból összetoborozzák
a huszárnak való legényeket.
ElsőállomásukCsíkcsomortán
volt, majd Pálfalva. A falu
mindkét bejáratánál örömmel
fogadta polgármesterünk a
verbuváló sereget, majd a falu
központjában ünnepélyesen
befogadták a huszárokat, és
egy kis pálinkával, teával, tízóraival meg friss kaláccsal
kínálták meg a díszes sereget.
Ezt követően Delnén áthaladva vonult tovább a verbuváló
sereg, hogy Felcsík falvaiban
is toborozzák az újonc huszárokat.

A Tanító

JÓ GONDOLAT  Elekes András
addig nem az igazi Tudással foglalkozunk. Mert
az igazi Tudás birtokában nekik, a szörnyeknek,
már nincs hatalmuk.
A Tanítónak ezzel a tudással kell rendelkeznie. A
Tanító, ha egyfelől nevetségesnek is tartja a hálószobakaland-hírhalmazt, nem elégedhet meg
másfelől a rendszerek működéstanának pontos
ismeretével. A Tanítónak a lényeget kell tudnia. A
lényeg tudása pedig ott van az általunk felállított
akadályok mögött. A lényeg maga Isten. Tudása
pedig a kicsinyek, az egyszerűek, a tiszta szívűek
kiváltsága. Az ártatlanság elveszítésével építjük
magunk elé azokat a hatalmas torlaszokat (rög)
eszmék, ideológiák, törvények formájában,
amelyek egy életen át csak akadályoznak, de úgy
tekintünk rájuk, mint egy élet fontos munkájára.
Ezért lehetetlenség az elmozdításuk. Egyetlen
lehetséges járható út: az átvilágítás, vagyis annak az igazságnak a feltárulkozása, hogy ezek a
A tudás útjába mi magunk hatalmas
akadályokat állítunk

mesterséges torlaszok, akadályok, nevezhetjük
bárminek, egyáltalán nem szolgálják a Lényeget,
mint ahogyan ezt magukról hangoztatják. A
mennyei fény tudja csak ezt a rendszert átvilágítani és a Lényeget, az igazi Tudást ismét hozzáférhetővé tenni. Ilyen átvilágítás történt Jézus

életében a pusztában, tanítói munkája kezdetén,
és kereszthalálában is, tanítói munkássága beteljesedésekor. Ekkor lett világos számunkra is,
hogy sem hatalom, sem birtoklás – érvényes az
ismeretekre is – nem adja a Lényeg tudását, nem
vezet az üdvösséghez. Vagyis: tudhatunk és megtaníthatunk minden tudományt a világon, azzal
még nem érjük el az üdvösséget. Az üdvösséghez
részünkről elsősorban egyszerűségre és a szív
tisztaságára van szükség.
Tanítóvá csak az lehet, aki ezt belátja és ellenáll
minden csábításnak, ami „tudás-hatalom” ígéretében tetszeleg. A Tanító legnehezebb vizsgája az
egyszerűség, a tiszta szív megszerzése. Ez pedig
nem ismeretanyagok megtanulása révén történik, hanem elfogadni tudó alázattal. A tiszta szív
mindig Isten ajándéka, amit mi nem megszerzünk, legfennebb megtartunk. A tiszta szív tehát
az üdvösség feltétele, a tudományokkal kapcsolatban pedig a csodálkozás alapja.
Aki a tiszta szív ajándékát elfogadja, annak már
az újonnan megszerzett ismeret nem jelent
sem hatalmat, sem birtoklást, sem rangot, sem
elismerést, csak igazi mélységes csodálatot és
szeretetet. A Tanítónál tehát így alakul a rangsor:
mindennél elébb való a szív tisztasága, különben
hiába a nagy tudás, semmire nem tud rácsodálkozni. Istenre sem. A világ dolgainak megszerezhető tudására pedig azért törekszik, hogy élete
állandó istencsodálat és ebből adódóan isten-

A Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred törzsőrmesterének
szavait idézve: „Egy jó huszárnak három fő dolga van: a
lova, a jó bor és a szép nő. Az
első dolog a ló, mert ló nélkül
nincsen huszár. Ha jó lovad
van, az egy fél csatanyerés.”
Kívánjuk, hogy huszáraink
ebben a hitben maradjanak,
és tartsák meg tisztességüket a
haza és embertársaik iránt.
A községben való huszártoborzót szebbé és hangulatosabbá tették a helyi néptáncosok és kis zenészeink is.

Boros Tünde

imádat legyen. Tehát nem a világ rendszerének
ismerethalmaza az elsődleges, hanem az Isten
ajándékozta tiszta szív befogadása.
Tanítóvá akkor leszünk, amikor tovább is adjuk azt, amit kaptunk: a szív egyszerűségét és
tisztaságát, hogy a többi ismeret így a Lényegre, Istenre terelje értelmünket. Ezt tanítani:
művészet, a tanítás művészete. A Tanító ezt a
lényeges dolgot csak akkor tudja megtanítani,
továbbadni, ha ő maga is éli. A kimondott vagy
leírt szó azon nyomban tanná merevedik, ha
nem kíséri a hasonló töltetű élet. Ez a krisztusi
tanítás lényege.
Létünk megkerülhetetlen velejárója,
hogy mindnyájan tanítunk

Létünk megkerülhetetlen velejárója, hogy mindnyájan tanítunk. A betanult tanoktól függetlenül
azt adjuk tovább, akik valójában vagyunk.
Az egyetlen Tanító a Krisztus, aki a magunk előtt
hengergetett rendszer- és tan-torlaszokon túli
Valóságot, Istent helyesen ki tudta mondani.
Ha sikerül egy pillanatra is elfogadnunk a tiszta
szívet, ami a helyes tanításnak a feltétele, nem
biztos, hogy amit abban a pillanatban átéltünk,
azt hamisítatlanul ki is tudjuk mondani. Hamvas
Béla szerint lehet, hogy egy félhanggal mellé
mondjuk. A mi tanításunk ezért soha nem tökéletes, de ha tiszta szívvel akarnánk a Lényeget,
Istent mondani, és szemforgatásból, koncleső
érdekből soha nem dagasztani a rendszereket
– amelyek újabb torlaszokká nőnek –, azt a
félhangot nyugodtan rábízhatnánk az egyetlen
igaz Tanítóra.
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„Csak tenni akartam...”
> Folytatás az 1. oldalról
A Mezőgazdasági Igazgatóság támogatásával az Aracs
erdőkitermelő út feljavítása,
az átereszek kicserélése kétéves projekt eredménye.
A csíkpálfalvi tanács, a
közbirtokosság és az egyház
együttes támogatásával megoldottuk a Szent János-templom és a csíkpálfalvi templom
külső megvilágítását.
A Pogányhavas Kistérségi
Társulás kezdeményezésére,
Tövissi Zsolt építész tervei
alapján, mindhárom faluban
elkészültek a faluképbe illő
tájékoztató táblák, ezeken
térképek és néhány, a falvakra
jellemző kép kapott helyet.
Sikerült gyógyszertárnak
helyet biztosítanunk az orvosi rendelő szomszédságában,
egyfajta egészségházat akartunk létrehozni, ezzel is segítve a község lakosságát.
Az Aquaprofit munkacsoporttal elkészítettünk egy
700 oldalas stratégiai tervet,
melyben felmértük a községben meglévő hiányállapotokat, problémákat. Ajánlatokat
tettek a szükséges beruházásokról, a javítandó fejlesztési
területekről. Ez a stratégiai
terv sokat nyom a latban a
pályázatok elbírálásánál.
Kulturális eseménynaptárt
készítettünk 2009-ben, 2010ben és 2011-ben. Ez a naptár tartalmazza a községben
zajló események felsorolását,
az időpontot, a helyszínt és a
felelősöket. Ezt az eseménynaptárt minden honlapunkra
látogató személy megtalálja.
Jelenleg a csikpalfalva.eu, a
község honlapja fejlesztés
alatt áll, az eseménynaptár
egyelőre a csomortan.ro honlapon érhető el.
Elkészíttettünk egy községünket bemutató filmet.
Mindhárom falu hagyományőrző, építészeti és kulturális
értékeit bemutató kisfilmünket testvértelepülések vezetőinek, civilszervezeteinknek, új
házasoknak és községünkbe
látogató személyeknek, illetve
csoportoknak szántuk, hogy
ízelítőt kapjanak rólunk, a mi
életünkről, történelmünkről.
Falunapok szervezésében veszünk részt: a delneiek
négy év óta szerveznek nagyobb méretű rendezvényt,
Pálfalván és Csomortánban
két év óta szervezzük és támogatjuk ezeket.
Szellő-tetőn tavaly felállítottunk egy Szent Lászlót ábrázoló kopjafát. Az avatóünnepségen, a ködös, esős idő
ellenére, sokan részt vettek a
három falu lakói közül.
Felleltároztuk a községünkben lévő, restaurálásra
váró székely kapukat. Megfe-

lelő források esetén felújíttatjuk ezeket.
Amint már hírül adtuk, és
Önök is láthatták, községünk
gazdagodott egy tűzoltóautóval. Németországi barátainktól kaptuk adományként.
Ők félévente visszajárnak
hozzánk, és mindig hoznak
egy-egy újabb használható
kelléket. Legutóbbi itt jártuk
alkalmával egy generátort
hoztak a községnek.
Újraalakult az önkéntes
tűzoltók csoportja a községben. Lelkes csapatok verődtek
össze. 2010-ben sajnos az árvíz sok kárt okozott. A károk
helyreállításánál derekasan
dolgoztak. Szentmihályi és
domokosi árvízkárosultaknak
is segítséget nyújtottak. Az
önkéntes tűzoltók számára
egészség- és életbiztosítást
kötöttünk, és mentesítettük
őket az éjjeliőradó alól.
Ugyanakkor megalakult
az önkéntes vöröskeresztesek
csoportja is mindhárom faluban.
2009 júniusában megpályáztunk egy EU-s kiírást.
2010 márciusában, miután
nemleges választ kaptunk,
óvást nyújtottunk be.
Augusztusban megkaptuk
a megnyugtató választ, miszerint nyert a pályázat.
Ez az Integrált pályázat
három területen való fejlesztést tesz lehetővé: infrastrukturális fejlesztés (7,4 km-es
útszakasz
leaszfaltozása),
szociális területen történő fejlesztés (napközi otthon építése Csíkdelnén, mivel ebben a
faluban van a legtöbb gyerek),
kulturális fejlesztési alapra jóváhagyott pénzek (a pálfalvi
és delnei kultúrotthonok
korszerűsítése: raktárok létrehozása, modern konyhák kialakítása, bútorzat kicserélése,
benti vécék). Ezt a pályázatot
csak most, ez év májusábanjúniusában fogjuk aláírni és a
munkálatok kb. jövő év tavaszán kezdődnek el.
Ezeknél a pályázatoknál
mindig elkészül egy fenntarthatósági tanulmány, megtörténik a közbeszerzés, csak ezeket
követik a kivitelezési tervek és
munkálatok. A kormány által
finanszírozott pályázatok rövidebb, míg az uniós pályázatok hosszabb lefolyásúak. A
megnyert pénzek célirányosak,
nem lehet egyébre elkölteni,
mint a pályázatban szereplő
fejlesztésekre.
A csomortáni kultúrotthonra az ősszel felkerültek a
nyílászárók; lassabban, mint
ahogy szeretnénk, de folytatódik az építkezés.
A Biblionet programmal sikeresen pályáztunk a
csíkpálfalvi kultúrotthonban

létező könyvtár részére három
új számítógépet, projektort,
fénymásolót és nyomtatót.
Beruházás szempontjából
2010 a válság ellenére az egyik
legsikeresebb évnek mondható. És úgy gondolom nagy
előrelépés történt a község
életében a közösségépítés terén is. Pálfalván a fiatalok létrehoztak egy közösségért tenni akaró egyesületet Pálfalva
Egyesület néven. Azóta már
meg is mutatták, hogy men�nyire komolyan gondolják a
közért való tevékenykedést.
Iskoláinkban a Caritas szakembereinek vezetésével csa-

nénk melegíteni. Tervezzük
a patak partjára visszaállítani
az egykori csárdát is. Június
15-én lesz a szépvízi víztározóhoz csatolt delnei fővezeték hivatalos átadása. Most
zajlik a polgármesteri hivatal
felújítása: külső-belső javítás,
nyílászárók kicserélése, padlócsere, falburkolat felújítása.
Az egykori tűzoltó szertárat
nagyobb teremmé alakítottuk
át, ebben zajolhatnak a majdani gyűlések, esketések, és
más, nagyobb teret igénylő
összejövetelek.
A csomortáni iskolakert
arculatán is változtatni kívá-

útnak, amely Csíksomlyót
összeköti a Szent János templommal, majd folytatódik
Szépvíz irányába. Erre csak
úgy pályázhattunk, ha létezett
500 ha terület, amit kiszolgál
és amelyen áthalad ez az út.
Szerencsénkre a feltételeink
megfeleltek a kiírásnak, így
részesei lehetünk a későbbi
híres Útnak.
Létezik egy fogászati rendelő-felszerelésünk, melyet
személyes kapcsolatomnak
köszönhetően, egy Németországban élő fogorvostól
kaptuk, aki lecserélve a hároméves felszerelését közsé-

– Mit várnak el a községbeliek egy polgármestertől?
– Legyen jó út, kifogyhatatlan vízforrás, gáz, működő
csatornarendszer. Vannak elvárások. De az elvárásokért
cserébe valamit tenni is kell:
például sáncokat kiásni, lekaszálni a kapuk elejét, takarékosan bánni a vízkészlettel,
a szennyvizet ne engedni az
utcákra, a háztáji szeméttel
ne tölteni meg, még mindig, a
mezei utak mellékét. Minden
építő jellegű ötletet szívesen
veszünk. A kritika is jó, mert
előbbre viszi a fejlődést, vagy
ráébreszt olyan dolgokra,
amit magunktól nem veszünk
észre. Arra kérem a lakosságot, hogy panaszaikat nekünk mondják el, ne a hátunk
mögött. Abban az esetben
nem tudjuk orvosolni azokat.
Panaszládát is helyezünk ki a
tanács épülete elé, hogy aki
nem akarja mégsem szemtől
szembe megtenni, megtehesse ilyen módon.
– Milyen visszajelzéseket
kapsz a lakosság részéről a munkáddal kapcsolatosan?

Ferencz Csaba és csapata köztéri arculatváltásra is készül

ládsegítő programok zajlanak
kisdiákok részére, valamint
szüleik részére. Elindítottuk a
községi újságot, mely a lakosság tájékoztatását szolgálja,
így többször, havi rendszerességgel tudomást szerezhetnek a községben történt
vagy történő eseményekről.
– Sok mindent sikerült megvalósítanotok ezekben az esztendőkben. Mik a terveitek erre az évre?
Esetleg hosszabb távú tervekről
tudnál-e beszélni?
– Az idénre tervezzük a
csomortáni focipálya visszaállítását a fürdő közelében.
Most rendeződtek a tulajdonjogi viszonyok a gazdákkal.
Ezenkívül a fejlesztési minisztérium támogatásával és a
megyei tanács közreműködésével, a népi fürdők felújítása
program keretében, újra működőképessé szeretnénk tenni
a csomortáni fürdőt. A stratégiai terv része ez a felújítás is,
amely kevesebb betont, sokkal több faanyagot felhasználva öltözőket, zuhanyzókat,
víztisztító berendezést, sétányok kiépítését, játszóparkot,
gyermekmedencét, parkolót
foglalna magában. A gyermekmedence vizét szeret-

nunk. A közbirtokosság támogatásával új kerítés kerül a
régi helyére, és parkosítani is
szeretnénk ezt a közteret.
Csíkdelnei köztéri arculatváltásra is készülünk. Szintén
parkosítani szeretnénk az iskolával szembeni tanács-területet. A Bika istállónak is,
amint már olvashattak róla,
új rendeltetést szántunk.
Sajtszárító lesz, később a tejcsarnok is ebbe az épületbe
kerülhet át.
A Stratégia Tervből kiindulva, a Pogányhavas Kistérség Faluképvédelmi Tervét
figyelembe véve, a PUG (Általános Rendezési Terv) által
szabályozni fogjuk a falvakban
építendő házak képét. A lakosság lehetőséget kap a hagyományos ház-típus modern
formában történő kivitelezésére. Felajánlunk olyan házmintákat, amelyek beleillenek
a hagyományos székely-, erdélyi-, hegyvidéki faluképbe.
Most
dolgozunk
Szépvizzel közösen a Vásár-út
felújításához egy pályázaton
ami ha reményeink szerint sikeres lesz akkor elkészülhet a
makadámút, közepén 2 m-es
aszfaltcsíkkal, két oldalán árkokkal és áteresztőkkel. A
Vásár-út része lesz a Mária-

günknek adományozta. Ez
a felszerelés arra vár, hogy a
felújított kultúrház egyik helyiségében szolgálhassa majd
a lakosságot.
Szelektív hulladékgyűjtésre
lesz lehetőségünk nemsokára.
Minden falu két pontjára kihelyezzük a „harangokat”, melyekbe külön-külön gyűjthetjük
a papírt, a fémet/műanyagot
és az üveget. Kérem, vegyék
komolyan, felelősségtudattal
ezt a lehetőséget, segítsük gazdaságunkat, ezáltal magunkat,
hogy ezeket az anyagokat újra
felhasználhassák.
Az elmúlt hónapban tárgyaltunk a városi buszokat
üzemeltető céggel. Valószínű,
hogy sikerül visszaállítani járataikat községünk falvaiba.
– Melyik megvalósításra vagy
a legbüszkébb?
– A közösségépítés terén elért eredményekre, a jó
hangulatra, ami uralkodik a
község falvaiban, és a 322-es
(integrált) pályázat megnyerésére. Isteni csodának és a
sok-sok munka eredményének tekintem. Civileknek,
választott személyeknek rengeteg munkájuk van ebben a
pályázatban.

– Minden jól sikerült rendezvény, anyagi megvalósítás
után kapok pozitív visszajelzéseket, így falunapok, kórustalálkozó, színdarabok,
látványos anyagi megvalósítások után. Ilyenkor érzem át
igazán, mi is a polgármester
legfőbb dolga – hogy összhangot teremtsen, koalíciót
kovácsoljon, és jó gazdája legyen a községnek.
– A családod életét mennyire
befolyásolja, hogy közéleti munkát
vállaltál?
– Jó munkát támasz nélkül nem lehet végezni! Ilyen
támasz a feleségem, a családom. De ugyanúgy számíthatok a munkaközösségre,
a faluközösségekre és a községben működő civil szervezetekre.
– Szabad a szó! Mit kívánsz
közvetíteni még a lakosság felé?
– Nagyon szeretném, ha
figyelnének egymásra ezeknek
a kicsi településeknek a lakói.
Segítenék egymást, figyelnének a környezetünkre, és nem
lennének passzívak egyes események láttán-hallatán. Meggyőződésem, hogy közösségi
összefogás nélkül sokkal kevesebbet tudunk megvalósítani.
Szeretném, ha megőriznénk
régi hagyományainkat, hiszen
egy keleti mondás szerint aki
feledi a múltat, az megérdemli
a hibáit.
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Előcsalogattuk a napot
Május 6–8. között tartottuk az első majálissal egybekötött csíkpálfalvi falunapokat, amely a Csíkpálfalvi
Polgármesteri Hivatal és a Zöld Erdő Közbirtokosság
hathatós támogatásával, a Pálfalva Egyesület rendezésében jött létre.

P

énteken a gyerekeké volt a főszerep, többek közt
kipróbálhatták az ostorfonást, az agyagmegmunkálást, készíthettek hajgumit; nyakláncot, karkötőt gyöngyből, valamint az origami rejtelmeibe is
betekintést nyerhettek. Este humorelőadás, táncház és friss
pánkó várta a kultúrotthonba látogatókat. Másnap ugyanott
Pálfalváról készült régi és új képekből, valamint régen használatos tárgyakból nyílt kiállítás. A focipályán sem kedvezett az
időjárás a szabadban tervezett programoknak, a résztvevők
arcán mégsem tükröződött az esős, borongós, szomorú idő.
Sőt mintha mindenki a maga módján arra törekedett volna,
hogy előcsalogassa a napot a felhők mögül. A főzőversenyre
benevezők a finomabbnál finomabb illatokkal, a focicsapatok a gólokkal, a gyerekek pedig hangos kacagásokkal gondoskodtak erről; ami a késő délutáni órákban eredményt is
hozott, ugyanis előbújt a nap! De a focipályára összegyűltek
száma is rohamosan nőni kezdett; az esti előadásokon és a
közös tábortűznél már elég szép számban voltak az érdeklődők. Az igaz, hogy vasárnapra virradóra havat is láthattak
a korán kelők, de az nem tartott sokáig, így az ébresztő és a
huszárfelvonulás is az elvárásoknak megfelelően sikerült.
A Pálfalva Egyesület nevében köszönetemet fejezem
ki elsősorban Ferencz Csaba polgármester úrnak, a Zöld
Erdő Közbirtokosságnak és a Csíkpálfalvi Polgármesteri Hivatalnak a különleges támogatásért és segítségért,
amellyel hozzájárultak a falunapok megrendezéséhez.
Ugyanakkor köszönet és hála mindazoknak, akik anyagi
vagy fizikai áldozatot hozva, bármilyen módon segítettek
a falunapi rendezvények lebonyolításában.

Fülöp Loránd

Búcsú a tanító nénitől
Özv. Márton Ferencné
1928-ban született Csík
csomortánban. 1949-ben
végzett a csíksomlyói tanítóképzőben, és kihelyezték
Csíkpálfalvára, ahol tanítói
munkáját szívvel-lélekkel
végezte pályafutása végéig.
Tanulmányainak befejezése után házasságot kötött
Márton Ferenc tanítóval,
akivel együtt dolgoztak.
Négy évtizeden keresztül
nevelt és oktatott a pálfalvi
iskolánál. Nagyon szerette a fiatalokat, a kultúrát, és részt vállalt a falu életében. A pálfalvi általános iskola 2003-ban felvette Márton Ferenc tanító nevét, és azóta a tantestület özv.
Márton Ferencnét tiszteletbeli pedagógusának tekintette.
Szomorúan értesültünk haláláról. Könnyes szemmel
kísértük utolsó útjára 2011. május 13-án. Nehéz volt búcsút venni tőle, hiszen egy olyan pedagógust veszítettünk el,
aki példakép volt számunkra. Erős és tisztánlátó egyéniség
volt, akihez bármikor fordulhadtunk tanácsért, segítségért,
ő mindig készen állt. Együtt volt velünk a tanévnyitókon,
megbeszéléseken, rendezvényeken és ünnepeken. Minden
tanév végén iskolánk legjobb tanulóit díjakkal ajándékozta
meg. Figyelemmel kísérte gyermekeink eredményeit, velünk
együtt örült, vigasztalt és támogatott a nehéz percekben.
Hisszük, hogy továbbra is figyelemmel kíséri majd
fentről, most már a tanító bácsival együtt az iskolánk életét. Szívünkben maradnak a szép emlékek, mosolygós
arca, meleg hangja és a képek az iskola falain, melyeket
szeretettel megőrzünk.
A Márton Ferenc Általános Iskola munkaközössége
és diákjai Juhász Gyula szavaival búcsúztak: „Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Pál Katalin

Kórustalálkozó a Szent János-templomban

„Énekünk áldva zeng neked...”
A XVII. Kórustalálkozót április 30-án rendezték meg a
Szent János műemlék templomban. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Csintalan
László plébánosnak és Antal Ildikó kántornőnek,hogy
helyet biztosítottak a rendezvénynek.

S

zentmisével kezdődött
április utolsó napján
a XVII. Kórustalálkozó. A felcsendülő
közös énekek úgy hangzottak
az összegyűlt kórusok szájából, mintha egy közös próbán
tanulták volna meg a latin és
magyar nyelvű liturgikus énekeket. A helyi kórus előénekelte az antifónákat, a különböző

Delne–Pálfalva kórusa zárta az előadások sorát

szólamú zsoltárt, és vezette a
szentmisén elhangzott énekeket. Utána léptek fel az énekkarok. A delnei–pálfalvi kórus
az „Énekünk áldva zeng...” és a
magyar himnusz négyszólamú

műveivel zárta az előadások
sorát. Ezt követően a templom mellett felállított sátrakban fogyaszthatták el a vendég
kórusok az ebédet. A jókedvet
fokozta a felcsíki népi zenekar

élőzenéje és a szabadtéri tánc.
Példaértékű volt a két falu ös�szefogása és együttműködése,
itt érződött igazán, hogy egy
egyházközösséghez tartozunk.
Hálás köszönet mindazoknak a személyeknek, akik valamilyen formában segítségükkel
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, akár fizikai, akár anyagi
formában. Külön köszönet az
egyháztanácsnak, a helyi polgármesteri hivatalnak, a csíkpálfalvi
Zöld Erdő közbirtokosságának,
a csíkdelnei Szalonka közbirtokosságnak, Hargita Megye Tanácsának, az Emer-Comnak,
a Harmopannak és a Zsozso
Shopnak.

Kovács Zsuzsanna

Interjú Vizi Klárával, az UNIQA Biztosító
Csíkszeredai Fiókjának igazgatójával
Mit jelent a kötelező lakásbiztosítás?
A kötelező lakásbiztosítás (PAD) a következő természeti katasztrófák esetén
nyújt kártérítést: földrengés,
földcsuszamlás és árvíz.
Megkötése kötelező mindazon lakástulajdonosok számára, akik nem rendelkeznek már olyan, szabadon választott biztosítással, amely
a PAD által előirányzott három kockázatot is legkevesebb a PAD által biztosított
értékében fedezi.

lajdonosnak biztosítania kellett volna lakásait 2011. január 15-ig, de a Közigazgatási
és Belügyminisztérium bejelentette, hogy az új határidő
2011. július 15. A biztosítás
megköthető az országban az
UNIQA Biztosító bármely
fiókjánál és ügynökségénél,
illetve bedolgozóink által
Fülöp Nagy Sarolta – 0742361635, Tamás Tünde –
0755-745826.
Milyen összegre szól a biztosítás?
A kötelező biztosításra
vonatkozó törvény a lakásokat két típusra osztja: A típus
– az éves biztosítási díj 20
euró évente, azaz 20 000 euró
biztosított érték és a B típus
– 10 eurós évenkénti biztosítási díjjal. Az A típusú lakások
szerkezete vasbeton, fém vagy
fa, illetve külső falaik kőből,
égetett téglából vagy bármely,
hő- vagy vegykezelt anyagból
készültek. A B típusú lakások
külső falai ki nem égetett téglából vagy bármely más, nem
hő- vagy vegykezelt anyagból,
például vályogból készültek.

Milyen kockázatok ellen biztosít?
A kötelező lakásbiztosítás
három kockázat: földrengés,
földcsuszamlás és árvíz esetén
érvényes. Annak érdekében,
hogy a lakás további kockázatok ellen is biztosítva legyen,
a tulajdonosoknak szabadon
választott biztosítást kell kötniük. A szabadon választott
biztosítások kockázatok sokaságát fedik le, közöttük: földrengés, árvíz, csőtörés, lopás/
rablás, vihar, jégeső, tűzvész,
robbanás, villámcsapás, repülők lezuhanása, árhullám, rongálás, sztrájkok/lázongások és
Milyen biztosítótársaságokegyebek, az ügyfél által válasz- nál köthető meg ez a biztosítás?
tott kötvénynek megfelelően.
A PAD-kötvény a Katasztrófa Elleni Biztosítási
Meddig lehet megkötni a kö- Pool (PAID) 13 biztosítótártelező lakásbiztosítást?
saságánál köthető meg, ezek a
A lakás biztosítása 2010. következők: UNIQA Biztosíjúlius 15-től vált kötelezővé. tó, Groupama, Astra BiztosíEredetileg az összes lakástu- tó, Generali Biztosító, Ardaf,

Euroins, Carpatica Biztosító,
Grawe, Credit Europe Biztosító, ABC Biztosító, Certasig,
City Insurance és a Platinum.
Érdekli a román állampolgárokat a lakásbiztosítás?
A lakásbiztosításban rendkívüli fejlődési lehetőség rejlik,
Romániában több mint 8 millió lakás van, ezeknek egyötöde
sincs biztosítva. Az UNIQA
Biztosító tudatában van a lakásbiztosítás szükségességének, ezért több kockázatfedezési modult célzó terméket
bocsátottunk ki, többféle, elérhető árban, de promócióink is
vannak annak érdekében, hogy
ügyfeleinket kötvények megkötésére biztassuk.
A lakás teljes körű védelméhez elegendő egyetlen kötelező
biztosítás?
A kötelező biztosítás a
lakástulajdonosok rendelkezésére álló hasznos, de nem
teljes körű eszköz. A kockázatok teljes körű, a lakás teljes értékének megfelelő, több
kockázatot figyelembe vevő
fedezése érdekében a lakástulajdonosoknak szabadon
választott biztosításra van
szükségük. Még akkor is, ha
jelenleg a román állampolgárok hamarabb biztosítják autóikat, mint lakásaikat. Idővel ez
a hozzáállás meg fog változni.
Megpróbálunk versenyképes
árak felajánlásával hozzájárulni
a fejlődéshez, hogy a lakásbiz-

tosítás ne jelentsen rendkívüli
pénzügyi erőfeszítést ügyfeleinknek. Sőt az UNIQA Biztosító által felajánlott, szabadon
választott kötvény lefedi azokat a kockázatokat is, amelyeknek a lakásban található javak
is ki vannak téve, és amelyeket
a PAD nem fedez.
Az UNIQA Biztosító által ajánlott biztosítás
– Lakás&Védelem – a kockázatokra előirányzott fedezetek, valamint az ár szempontjából rendkívül versenyképesek. Biztosíthatóak a
lakások és melléképületek, a
bennük található javak, a törékeny javak (ablakok és tükrök) és, kiegészítésképpen, a
másokkal szembeni anyagi
felelősség.
Ez a biztosítás olyan kockázatokra nyújt fedezetet,
mint a tűzvész, robbanás, villámcsapás (közvetlen hatás),
repülők vagy azok részeinek
lezuhanása, vihar és összeütközés autókkal (járművekkel),
földrengés és földrengés következtében fellépő tűzvész,
jégeső, árvíz és árhullámok,
hó- vagy jégréteg súlya, lavina, kőomlás, földcsuszamlás
és -omlás, véletlen vízvesztés
csövekből és sprinklerekből,
törékeny javak törése, javak
vagy épületelemek behatolásos lopása és a javak megrongálása, épületrongálás, sztrájk,
lázongás, polgári zavargások
és a villámcsapás közvetett hatása a lakásban levő javakra.
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