
Május 11–13. között tartották a második majálissal egybekötött csíkpálfalvi falunapokat, a Csíkpálfalvi Polgármesteri Hivatal és a Zöld Erdő 
Közbirtokosság hathatós támogatásával, a Pálfalva Egyesület rendezésében. Egy kis ízelítővel szolgálunk azon kedves olvasóknak, akik vala-
milyen okból kifolyólag nem vehettek részt ezeken a rendezvényeken.     > ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 3. OLDALON 

Kedves Csaba!
Kedves otthoni Testvéreim!
Erdélyben minden ember nagy ember szá-
momra. Nagysága életében, hűségében, az 
itthon és otthon összhangjának megterem-
tésében lakozik. Ezért és férjem bukovinai 
székely származása miatt tekintem második 
otthonomnak Erdélyt.
Évekkel ezelőtt egy kis csíki falu polgármes-
terének levelét olvastam, aki iskolájának tör-
ténelemtankönyveket szeretett volna. Fejér 
megye 2010. évi csíksomlyói zarándoklatá-
nak egyik vezetőjeként lehetőségem volt a 
kért tankönyveket minden osztálynak elhoz-
ni az Önök iskolájába. Ismeretségünk erede-
te ez, melyet azonos keresztény-konzervatív 
értékrendünk barátsággá szőtt.
Csaba királyfi nagysága mellett két embert 
ismerek e név keresztsége alatt. Mindket-
tő szolgálatát szerencsém volt személyesen 
megtapasztalni, és mindkettőt azonos elvek 
vezérlik. Lukács evangéliuma szerint élnek.

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak,
és akire sokat bíztak, attól többet kérnek szá-
mon.”
 (Lk 12,48)

Böjte Csaba testvér és Ferencz Csaba polgár-
mester életét a tenni akarás, a közösség, a 
gyermekek iránti felelősség határozza meg. 
Ha van valahol egy gyerek, aki azért sír, hogy 
vegye őt ölbe valaki, hogy törődjön vele vala-
ki, akkor kell legyen valaki, aki ezt meghallja. 
Az Isteni gondviselésnek is nagy szerepe van: 
„a jó Isten jó partnernek bizonyult ebben a 
munkában” – vallja Böjte atya, és cselekszi az 
Önök vezetője, Ferencz Csaba is.
Egy közösséget összetartani, összefogni 
mindennapjaikat, gyógyírt lelni gondjaikra, 
együtt élni sokkal nehezebb, mint mindezt 
szétzilálni, önző, személyes érdekektől vezér-
elve. Tetteiddel szokást formálsz. Ha szokást 
formálsz, jellemet teremtesz. Ha jellemet te-
remtesz, munkád örök marad. Ezt figyeltem 
meg az elmúlt évek során településeiken. A 
nemzetközi gazdasági és értékrendbeli válság 
ellenére fejlődés, értékmentés, tudatosan ter-
vezett jövőépítés folyik.  Egy vezető, egy pol-
gármester, mint mi, együtt lélegzik települé-
sével, annak minden lakójával, és a felelősség 
is az ő vállát nyomja, mint Krisztust keresztje.  
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A csíksomlyói búcsú 1989 után 
nemcsak az erdélyi, de a világ ke-
resztény magyarságának ökumeni-
kus nemzeti kegyhelyévé és találko-
zóhelyévé vált.

A ferences rend obszerváns 
ága által alapított Mária-
kegyhely templomában 

van elhelyezve a híres kegyszobor, 
a sugárkoszorúval övezett  Mária,  
aki a földgömbön és a holdsarlón  
áll, a feje körül tizenkét csillagból álló 
glória. A holdsarlón egy emberarc van. 
Jobb kezében királynői jogart, baljá-
ban a gyermek Jézust tartja, mindkét 
szoboralak fejét korona díszíti. A 227 
centiméteres, aranyozott, festett hárs-
fa szobor eredetileg egy szárnyasoltár 
központi alakja lehetett. A kegyszobor 
keletkezésének időpontja a 16. század 
eleje.
Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az 
adja meg, hogy már a XV. században 
virágzik a Boldogságos Szűz Mária tisz-
telete a székely nép körében. A környék 
népe Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt 
össze.
IV. Jenő pápa az 1444. évi körlevelében 
arra buzdítja a népet, hogy legyenek 
segítségére a ferenceseknek a templom-
építésben. Viszonzásul – a kor szokása 
szerint – búcsút is engedélyezett a jó-
tevőknek. A templom építését azzal 
indokolja a pápa, hogy „a hívek nagy 
sokasága szokott összejönni ájtatos-
ságnak okából és gyakorta nem szűnik 
odagyűlni, Máriát tisztelni”. 

A székely nép Mária-kultusza azonban 
valószínűleg régebbi időkig megy visz-
sza, a „napba öltözött asszony” már 
a kereszténység felvétele óta a nép fő 
pártfogója és imáinak tárgya lehetett.
Minden év pünkösdszombatján a za-
rándokok a Kissomlyó hegyén gyűlnek 
össze, és  nyírfaágakkal ékesített zászlók-
kal körmeneten vesznek részt. A menet 
legértékesebb tárgya a főoltár bal olda-
lán látható labarum, mely az ókorban, 
Nagy Konstantin császár idején a győ-
zelem jelképe volt. A pünkösdszombati 
körmenetben ezt a menet központjá-

ban viszik a körmenetet vezető püspök 
előtt. A 30 kg súlyú jelképet a hagyo-
mány szerint a katolikus gimnázium 
legjobb végzős diákjának tiszte vinni. A 

menetet szokásosan a csángók zárják.
Amikor a menet a Kissomlyó hegyén 
levő Salvator-kápolnához ér, eléneklik 

az „Egészen szép vagy, Mária” című 
éneket, és így folytatódik a körmenet.
Egyetlen meghívottja a csíksomlyói bú-
csúknak az ünnepi szentmise szónoka, 
aki az idén főtisztelendő dr. Tempfli 
Imre stuttgarti római katolikus lelkész 
volt.
A búcsún községünk mindhárom 
faluja, Csíkcsomortán, Csíkdelne és 
Csíkpálfalva saját keresztaljakkal vonult 
ki, egyházi énekeket énekelve. Ugyan-
akkor községünk zarándokait számos 
magyarországi, illetve külföldi vendég 
is elkísérte a zarándokúton. Az ünnepi 

szentmise végével mindenki lelkiekben 
gazdagon térhetett vissza saját falujába.
Végezetül pár gondolat Tempfli Imre 
homíliájából:
„Testvérem! Istentől csodálatos ajándé-
kokat kaptál. Ne csak a karrier, a siker, a 
gyors meggazdagodás vágya vezessen, 
ne csak a pénz után loholj! Tapasztalat-
ból tudom: pár euróért nem érdemes 
eladnod önmagad. Nem leszel mara-
dandóan boldog! Bányászd elő inkább 
lelked kincseit, csiszold és használd őket, 
akkor boldog leszel. Ha isteni kincseid-
del tisztában vagy, semmi és senki nem 
tud megtörni. Állj bátran, szabadon a 
magad kijelölt helyén, kövesd a Lélek 
jóra, nemesre és szépre hívó ösztönzé-
seit, s meglátod, boldog leszel te is, és a 
világ is boldogabb lesz körülötted! Ezt 
kérd először ma itt, Csíksomlyón.”
„Csak pünkösd szellemében valósulhat 
meg végre az az új testvériség, amit Is-
ten szolgája, Márton Áron püspök bú-
csúkörlevelében – szent örökségként 
– így foglalt össze: »Hitünk parancsa, 
hogy a templomon kívül, az életben is 
testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt 
érdeklődjünk, és egymás terhét kölcsö-
nös megértésben hordozzuk.«
„Azt mondod: »Szép álom?« A brazil 
püspök, Dom Helder Camara (+1999) 
szavaival válaszolok: »Ha valaki egyedül 
álmodik, az csak egy álom. Ha viszont 
sokak közösen álmodnak, az már egy 
új valóság kezdete.« Álmodjunk sokan, 
küzdjünk, dolgozzunk és imádkozzunk 
összekapaszkodva, hogy az új testvéri-
ség valósággá váljék!”

A 2012-es csíksomlyói 
búcsú mottója: „Máriával, 

Jézus anyjával!”
 (ApCsel 1.14.)

Verba volant, scripta manent – tartja a régi mon-
dás. Az emberben az első bűn óta mindig is volt 
egy jó adag huncutság, de voltak korok, amikor 
még nem mindent fordítottak ki a sarkából, a 
Létből fakadó lényegéből, mint ahogyan vala-
mikor, csak úgy suttyomban megváltozott en-
nek a latin mondásnak is az értelme. Ma már 
így értelmezzük: A szavak elszállnak, az írások 
megmaradnak, vagyis az írás, a leírt szó mindig 
súlyosabb, maradandóbb, nagyobb a bizonyító 
ereje a csak kimondott, de nyoma nem lévén, 
könnyen letagadható szónál. Eredeti értelme 
az idézett latin mondásnak: A szavak szállnak, 
azaz szárnyalnak, röpítenek, míg az írások ma-
radnak, vagyis maradnak a földhözkötöttsé-
gükben. Innen érthető, hogy valamikor a leírt 
szavakat csakis hangosan olvasták, mert azok 
így kimondva, hallható formában adták vissza 
valóságosabban leírójuk gondolatát. Emögött 
pedig az az igazság húzódik meg, hogy való-
jában a Létnek van minden hatalma, és ez ad 
szárnyakat a kimondott szónak is. A kimondott 
szóban tehát a kimondó valóságos léte van ben-
ne. Minden egyes kimondott szó a maga hang-
zásával, hangszínével, hangerejével és nemcsak 
egyezményes értelmével azt mondja el, hogy ki 
az az illető, aki azokat a szavakat mondja. Tehát 
zengő érc és pengő cimbalom módjára ismétel-
gethetem, hogy szeretek – például –, ha a szere-
tés a létemben nincs benne, akkor a kimondott 
szó jelentése ellenére azt mondom, hogy nem 
szeretek. A kimondott szó száll, szárnyal, ha 
a valóságos Lét van mögötte, és ez adja a kü-
lönben tragikusan zuhanó, kopogó szavaknak 
a szárnyakat. Az Írás már ezt a hiteles szót hiva-
tott jelölni, majd ha bárki olvassa, úgy olvassa, 
mintha azt az embert hallaná, aki leírta azt. Így 

a szó tehát nem elszáll, hanem szárnyal és röpít. 
Megmozdítja azt is, aki hallja. A szóból kisugár-
zó valóság a hallgatót is alakítja, és ez a helyzet 
az írással is, az olvasóban kell a szónak életre 
kelnie, hogy létét gazdagítsa.
A lényeg az, hogy ezt a latin mondást vala-
mikor elkezdtük nem a helyes értelmében 
használni. Annak kezdünk örvendeni, hogy a 
„csak” kimondott szó nyomtalanul elszáll, te-
hát nem kell olyan nagyon komolyan venni, az 
írott szó az, amire hivatkozni lehet, aminek bi-
zonyító ereje van. Na, ezt kell halálkomolyan 
venni. Gondoljunk csak arra, hogy amikor 
szerződéseket kötünk, a jog előtt a szóbeli 
megállapodásnak nem sok értéke van, de még 
a házasságkötés is a civil jog szerint csak akkor 
érvényes, ha azt a felek aláírták.

Többnyire bevallatlanul gyakran alkalmazzuk 
ezt az elcsúsztatott fordítást, és titokban ör-
vendünk is neki. Valóságos taktikai elemmé 
vált, amit be is építünk érdekérvényesítéseink 
módszerei közé.
A felszínen mozogva könnyen mondjuk, hogy 
négyévenként felpezsdül a társadalmi élet. Ezt 
valóban csak a felszínen mondhatjuk, mert 

ami ilyenkor történik, az nem teljesen társadal-
mi élet, és a felbolydulást sem lehet teljesen fel-
pezsdülésnek mondani. A társadalmi élet fel-
pezsdülése az lenne, ha mindenki egyre jobban 
felismerné a maga valódi adottságait, ebből fa-
kadó létfeladatait, és minden külső megfigye-
lés nélkül elkezdené azt megvalósítani, vagyis 
mindenki elkezdene úgy ember lenni, azaz Is-
ten képe és hasonlatossága, ahogyan arra csak 
ő egyedül képes. Felpezsdülne a társadalom, 
mert felismernénk a közösséget. Mindannyi-
an, ahányan vagyunk, a magunk sokszínű kü-
lönbözőségében – ez az, ami egyéniségünket 
jelenti – éljük istenképiségünket: és ez az, ami 
mindenkit összekapcsol, közösséggé formál. 
Ez nem utópia, hanem a Valóság lehetősége. 
Ekkor valóban felpezsdül a társadalmi, a kö-
zösségi élet. Különben csak az érdekszövetsé-
gek rétege bolydul fel, és mindenik érdekszö-
vetség abban látja fáradságos munkáját, hogy 
ebből a rétegből kinyúlva minél többet maga 
mögé, érdekei mögé tudjon felsorakoztatni.
Szó- és ígéret-záporos idők ezek, és mi állunk, 
és hagyjuk, mert jólesik, hogy áztasson meg 
teljesen a zuhatag, és nem is nagyon akarunk 
megszárítkozni. Az ígéreteket, a rengeteg ki-
mondott szót, ami ránk áradt, nem is akarjuk 
kiszárítani magunkból, várjuk, hogy betelje-
sedjenek. Demokráciánk mintha csak abból 
állna, hogy megvárjuk a jelöltek jelentkezését, 

végigmustráljuk őket, mint kifutón a modelle-
ket vagy vásárban a portékát, aztán kiválaszt-
juk a legígéretesebbet, és rá szavazunk. Mi 
szavazunk, rajtunk ne múljon, de aztán várjuk 
is a befektetés megtérülését, különben a követ-
kező felbolyduláskor hiába is sopánkodik.
Legtöbbször a szó elszáll. Sokszor az írás is 
vele. Egy idő után megunjuk magunkon az 
ígéretek záporában átázott holmink nedvesen 
tartását. Szárazat veszünk magunkra. Egyik 
nap telik a másik után, aztán jön ismét a kö-
vetkező felbolydulás, új érdekszövetségekkel, 
új szavakkal, új ígéretekkel. Csak arról feled-
kezünk meg szinte teljesen, hogy a felboly-
dulások éppen az emberségünkből forgatnak 
ki. Nekünk pedig embernek kellene lennünk, 
Isten képének és hasonlatosságának, akinek 
munkája a lényegre irányul, aki nemcsak azért 
működik, hogy legyen majd, amit felmutat-
nia, hanem folyamatosan végzi a teremtés rá 
és csakis rá eső részét, függetlenül attól, hogy 
követik-e kamerák, vagy sem; aki úgy ember, 
hogy az isteni Létet mint forrást soha nem 
téveszti szem elől, így ha beszélnie kell, sza-
va nem elszáll, számonkérhetetlenül elillan, 
hanem száll és szárnyal, magával ragad; aki 
nemcsak akkor emlegeti a közösséget, ami-
kor érdekeit biztonságban akarja tudni, ha-
nem aki önmagában is komolyan veszi, ami a 
másik lényegét jelenti: az istenképiséget.
Jó lenne, ha egyszer tényleg felpezsdülne kö-
zösségi életünk, és nemcsak az érdekszférák 
bolydulnának meg. Jó lenne, ha vissza tud-
nánk térni a latin mondás eredeti értelméhez: 
miszerint a szavak szállnak és röpítenek, és 
létünk hitelesítené a jó, az összefogásra buz-
dító szót!

Választásra
               JÓ GONDOLAT        Elekes András

A kimondott szóban a kimon-
dó valóságos léte van benne

PÜNKÖSDI BÚCSÚ, 2012

Csíksomlyó a katolikus székelység 
hírneves búcsújáró helye 
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Iszlay Tibor, Csíkpálfalva körzeti állatorvo-
sa mesél a klinika tervének megszületésé-
ről, kivitelezéséről, az itt igényelhető szol-
gáltatásokról.

Állatorvos végzettségű feleségemmel, 
Iszlay Kingával, 1997-ben hoztuk lét-
re a TRIVETCOM nevű cégünket. 

Közös rendelőnk és gyógyszertárunk 2002-ig 
a csíkszeredai Petőfi utcában működött, majd 
2003-tól a Temesvári sugárúton, a mai napig. 
Én 1999-ben kerültem Csíkpálfalvára köror-
vosnak. Hamarosan körvonalazódott ben-
nünk, hogy rendelőt építünk a községben. Ez 
a rendelő a község bármelyik falujában épülhe-
tett volna. Az egykori vezetőségtől ígéretet kap-
tunk, hogy megvásárolhatjuk a régi állatorvosi 
rendelőt, törvényes keret is létezett volna rá, 
aztán mégsem valósult meg. Megtetszett ez a 
telek, és 2006-ban megvásároltuk. Ennek a kli-
nikának a létrejötte 70-80 százalékban a felesé-
gem érdeme. EU-s pályázat eredményeként áll 
ma itt az új épület. 2008-ban indítottuk a pályá-
zatot, 2009 júniusában vált nyilvánvalóvá, hogy 
nyert, és idén, 2012 júniusában, három évre a 
támogatás elnyerése után, nyithatjuk kapuit.
A klinika létrehozásával munkahelyek fenntar-
tása és új munkahelyek létesítése is a célunk. 
Itt ugyanazokat a tevékenységeket fogjuk elvé-

gezni, mint a régi rendelőben, azzal a különb-
séggel, hogy most jó néhány modern, a csíki 
zónában is újdonságnak számító eszközzel ren-
delkezünk.
Automata hematológiai gépünk van, amely 
négyfajta kis és nagy testű állaton (ló, tehén, 
kutya, macska) tud különféle vizsgálatokat vé-
gezni, modern altatógépünk, amely a hagyomá-
nyos injekciós altatás helyett altatógázas altatást 
végez a beteg állatokon, új ultrahangos készü-
lékünk van (endorektális végbélszonda), amely-
nek segítségével megállapítható teheneknél és 
lovaknál a korai, már egy hónapos vemhesség 
is. Ugyanakkor van egy száraz biokémiai gé-
pünk, amelynek segítségével az elvégzett ana-
lízisek nyomán megállapíthatjuk, hogy a beteg 
állatot érdemes-e kezelni, avagy sem.
Kisállat-befektető termeket is alakítottunk ki 
kutyák és macskák részére.
Az összes orvosi beavatkozást ezután ezen a 
klinikán fogjunk végezni, ahová elsősorban a 
községbeli „pácenseket” várjuk, de nemcsak. A 
környékbeli falvak, sőt a városból hozzánk for-
duló gazdák beteg állatait is ellátjuk, gyógyítjuk. 
Különben azokat a lakosokat is szívesen látjuk, 
akik nem állattartók, csak egyáltalán kíváncsiak 
egy ilyen klinikára, mint a miénk.
Bárki megtalál minket június 9-e után 
Csíkdelnén, a 209-es szám alatt.

Pénteken a gyerekeké volt a főszerep, 
különböző kézművesműhelyek közül 
választhattak. Többek közt kipróbál-

hatták az ostorfonást, az agyagmegmunkálást, 
készíthettek hajgumikat; nyakláncokat, kar-
kötőket gyöngyből, valamint az origami rej-
telmeibe is betekintést nyerhettek. A 18 órai 
hivatalos megnyitót követően a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes táncelőadását, a 
János Vitézt tekinthették meg az érdeklődők, 
majd táncház és friss pánkó várta a kultúrott-
honba látogatókat.

A szombati nap, hála Istennek, a tavalyi időjá-
rást tekintve nagyon is jónak bizonyult, így a 
futballpályán ütem szerint és gördülékenyen 
folytak a különböző rendezvények, többek 
között a futballmérkőzések, a babgulyásfőző 
verseny, a kürtőskalácssütés, a délutáni órák-

ban pedig a Gyulafehérvári Caritas által a 
gyerekek számára szervezett csapatjátékok és 

vetélkedők. Ahogyan közeledtek az esti órák, 
a focipályára összegyűltek száma is rohamo-
san nőni kezdett; az esti Tir na nÓg Egyesület 
írtánc-előadáson és a közös tábortűznél már 
elég szépszámú érdeklődést tapasztalhattunk.
Vasárnapra virradóra sajnos beborult az ég, és 
körülbelül 10 fokkal csökkent a hőmérséklet, 
ami azt jelentette, hogy eléggé hideg volt, de 
a rezesbandás faluébresztő és a huszárfelvo-
nulás is az elvárásoknak megfelelően sikerült. 
A rossz idő miatt nagyon kevesen látogat-
tak el a Nyírbe, ahol főtt a pityókástokány, a 
Csíkszentimrei  Rezesbanda is fújta a szebb-
nél szebb nótákat, és a tokány  is elfogyott,  
a zenészek is hazamentek, így véget értek a 
2012-es csíkpálfalvi falunapok.
A Pálfalva Egyesület nevében engedjék meg, 
hogy köszönetemet fejezzem ki elsősorban 
Ferencz Csaba polgármester úrnak, a Zöld 
Erdő Közbirtokosságnak és a Csíkpálfalvi 
Polgármesteri Hivatalnak a különleges támo-
gatásért és segítségért, amellyel hozzájárultak 
a falunapok megrendezéséhez. Ugyanakkor 
köszönet és hála mindazoknak, akik anyagi 
vagy fizikai áldozatot hozva, idejüket és ja-
vaikat nem sajnálva, bármilyen módon segí-
tettek abban, hogy ezen falunapi rendezvé-
nyek létrejöjjenek, gördülékenyen menjenek 
és emlékezetesek maradjanak mindannyiunk 
számára.
Ui.: A rezesbandás, pityókástokányos vasár-
napi mulatságot bepótoljuk!   

Fülöp Loránd

Az origami rejtelmeibe is bete-
kintést nyerhettek

EU-S PÁLYÁZAT EREDMÉNYEKÉNT ÁLL AZ ÚJ ÉPÜLET

Korszerű állatklinika nyitja meg kapuit 
júniusban Csíkdelnén
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Rezesbandás, 
pityókástokányos mulatság 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
Fiatalkorom ellenére itthon or-
szágosan elismertek eredmé-
nyeink, újításaink, melyek közül 
több Ferencz Csaba tanácsain, 
tiszta és bölcs értékítéletének 
köszönhető. A Sapientia Nyári 
Egyetemének oktatójaként több-
ször a vidékfejlesztés mintapél-
dájaként, az emberség, testvéri-
ség gyöngyszemeként mutattam 
be polgármesterük, Csaba tevé-
kenységét.
Megtanultam tőle, hogy szikla-
ként álljak, tartásom és hűségem 
ne veszítsem soha. Tanácsai nyo-
mán alapelvem lett, hogy tette-
immel valami mellett, valamiért 
cselekedjem. A „valami ellen” vi-
szi az energiát, a „valamiért” – ha 
az jó és értékes cél – termeli azt. 
Ahogy a mondás is szól: „Tedd 
azt, amiben hiszel, és higgy ab-
ban, amit teszel.” 
Méltán lehetnek büszkék vezető-
jükre! 
Kedves Csaba!
Vezéreljen továbbra is Isten ke-
gyelme, hogy településedért, an-
nak közössége érdekében min-
dent megtehess! Adjon az Isten 
erőt, egészséget, erőtlen ellensé-
get! Itthonról mit is üzenhetnék 
mást:
„Magyarországnak szüksége 
van rád”!

Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika,
Pázmánd polgármestere

Levél a távolból
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Az eucharisztia vagy 
úrvacsora keresztény 
szertartás, amelyen 
Jézusnak a kenyérről 
és borról az utolsó 
vacsorán  mondott 
szavait és ottani cse-
lekedeteit ismétlik 
meg liturgikus mó-
don.

Az eucharisztiát vagy 
úrvacsorát minden 
keresztény felekezet 
szentségnek tekinti.
A csíkpálfalvi temp-
lomban húsvét hato-
dik vasárnapján, má-
jus 13-án, a vasárnapi 
szentmise keretében 3 
kisány és 1 kisfiú járult 
először áldozáshoz. Rá 
egy hétre, húsvét he-

tedik vasárnapján, má-
jus 20-án, ugyancsak a 
vasárnapi szentmisén 
Csíkdelnén 5 kisány és 
5 kisfiú vette magához 
először Krisztus testét. 
A családi hozzátarto-
zókkal (szülők, nagy-
szülők, keresztszülők, 
rokonok), illetve a ve-
lük együtt ünneplő hí-
vekkel telt templomban 
az olvasmányokat és a 
könyörgéseket az ün-
nepeltek olvasták fel, 
illetve rövid éneket és 
verseket is előadtak. A 
mindkét templomban 
sorra került elsőáldo-
záson jelen volt, Csin-
talan László plébános 
mellett, Antal Ildikó 
kántornő, Zöld Ilona 

tanítónő, Pál Kata-
lin iskolaigazgató, aki 
egyben az elsőáldozók 
hitoktató tanárnője 
is, Cochior Veroni-
ka csíkdelnei és Pintyi 
Ágnes csíkpálfalvi sek-
restyések és harango-
zónők, illetve Benő 
András csíkdelnei 
és Ruczuly Imre 
csíkpálfalvi egyházköz-
ség gondnokai.
Ezúton is, az elsőál-
dozók és családjaik 
nevében is, köszönjük 
mindannyiuk munkáját, 
amellyel hozzájárultak 
az elsőáldozók felké-
szítéséhez, illetve az 
igazi ünnep lebonyolí-
tásához.

Erőss Zsolt

ELSŐÁLDOZÁS CSÍKDELNÉN ÉS CSÍKPÁLFALVÁN

Az egész egyházközösség ünnepe

AZ ÓVODÁSOK IS MEGTAPASZTALHATJÁK AZ ÖSSZETARTÁST

Könnyűzene a kicsik szájából
Mint tudjuk, létezik fa-
lunkban már néptánc-
csoport, barantacsapat, 
amatőr színjátszók, 
de egy új műfaj is 
képviselteti magát 
Csomortánban, még-
pedig a könnyűzene.

Erőss Éva csomortáni 
lakos lelkes hozzáállásá-
val hetente háromszor 
összegyűlnek az óvodá-
sok és a kisiskolások az 
iskola tornatermében, 
hogy hétről hétre újabb 
és újabb dalt tanuljanak. 

Tanítójuk elmondta, a 
gyerekek nagyon lelke-
sen járnak a próbákra, 
és már több előadáson 
is túl vannak. Bemutat-
kozó előadásuk nagyon 
sikeres volt, sokaknak 
könnyeket csalt  a sze-
mébe az, ahogyan az a 
sok kisgyerek lelkesen 
és szívből énekelt, de 
sikeresnek mondható 
az anyák napi előadásuk 
is, ahol az édesanyák-
nak kedveskedtek egy 
könnyűzenei csokorral.
Erőss Éva azzal a cél-

lal indította útjának ezt 
a lelkes kis csapatot, 
hogy a néptánccso-
port, a színjátszók és a 
baranta mellett a kicsik 
is tartozzanak valaho-
vá, ezáltal fejlődjenek 
és érezzék a közösségi 
összetartást.
Évike szeretettel vár-
ja továbbra is a gyere-
keket, akár Pálfalváról 
vagy Delnéről is. Isten 
áldja meg továbbra is a 
kitartó munkájáért!

Boros Tünde

Kicsi faluból 
való vers
Nagyváros, nagyváros, 
hol az út is járda, 
ott szeretnék járni 
én is iskolába. 
  
Villamossal mennék, 
mikor eső esne, 
cipőt sem pucolnék 
minden áldott este. 
  
Ellaknék én benned, 
nagyváros, nagyváros, 
mert a mi kis falunk 
sokszor bizony sáros. 
  
De van egy hű kutyám 
s két kicsi bárányom, 
búsulnék, ha tőlük 
el kellene válnom. 
  
Talán még sírnék is, 
ha senki sem látja: 
s ki járna helyettem 
a mi iskolánkba? 
  
Nagyváros, nagyváros, 
ne csábíts te engem, 
maradok holtomig, 
itt, ahol születtem!

  Kányádi Sándor

Csomortáni Ervin

Kánya Róbert


