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Új vízrendszerből kapnak vizet Delne lakói

Mi mondjuk

Éltető víz

Júliusi gondolat
„Félelmetes, milyen ereje van néha egy szónak.
Sorsokat sodor és életeket dönt. Egyetlen szó, amit
nem kellett volna kimondani.” (Wass Albert)

Átadták Delnén július 19én az új vízrendszert, amelyet az elmúlt két évben
sikerült kiépíteni, és egy
100 köbméteres tartályt,
7,4 kilométer vezetéket,
13 tűzoltócsapot, illetve
egy fertőtlenítőegységet
tartalmaz. Ennek köszönhetően ezentúl nem lesz
vízhiány a faluban.

M

int már a napisajtóból is
értesülhettek
róla, július
19-én Delnén ünnepélyes
keretek között átadták az új
vízrendszert a község és a
megye elöljárói, valamint a
lakók jelenlétében. Ferencz
Csaba polgármester üdvözölte az egybegyűlteket,
a víz éltető erejét hangsúlyozva, és elmondta, hogy
az utóbbi időben, főként
nyáron, sokszor volt vízhiány a faluban, ezért volt
szükség erre a beruházásra. Az új, kiegészítő rendszernek köszönhetően ez a

Becze István megyei tanácsos, Borboly Csaba tanácselnök és Ferencz Csaba polgármester vágta át a szalagot

gond megoldódik, a nyári
hónapokban a vízigényes
munkálatok is könnyebben
végezhetők majd – mondta a polgármester.
Hargita Megye Tanácsa részéről Borboly Csaba
számolt be a résztvevőknek a beruházás célszerű-

ségéről. A megyei tanács
elnöke méltányolta azt az
összhangot, amellyel az elmúlt években a helyi és a
megyei tanács tett a haladásért a körülményektől függetlenül olyan problémák
megoldásában, amelyekre a
kistelepüléseknek önerőből

nem lett volna lehetőségük.
Borboly Csaba örömét fejezte ki amiatt, hogy egy
újabb székelyföldi, vidéki
helység fejlődésének lehetünk tanúi.
> Folytatása a 2. oldalon

Kánya Teréz

Brit lepkevadászok jártak térségünkben

Rég elveszett világot találtak
Angol rovarszakértők
vizsgálódtak Csík és a
Gyimesek hegyi kaszálóin. A vendégek érdeklődését a Pogány-havas Kistérségi Társulás
által a hegyi kaszálók
védelmében kifejtett
nemzetközi
lobbitevékenység keltette fel.
„Megérte idejönni, egy
nálunk rég elveszett világot találtunk” – vélekedtek a brit kutatók.

E

gy hétig vizsgálódtak a Gyimesekben és a
Csíki-havasokban lepkék, rovarok után
kutatva annak az angol
csoportnak a tagjai, akik
a Pogány-havas Kistérségi Társulás meghívására
látogattak a régióba. A
csoporttagok az Egyesült
Királyság különböző részeiről érkeztek, de szakmai szempontból is igen

I. évf. 6. szám – 2011. júLius

színes volt a felhozatal.
Volt köztük botanikus,
természetvédelmi területet adminisztráló szervezet elnöke, rovarkutató,
kisgazda, illetve egyetemi
tanár is. Rövid beszélgetés
során kiderült, nem bánták
meg, hogy ideutaztak, hiszen – mint mesélték – egy
csodálatos, Angliában már
rég elveszett vadvilágot találtak, amelyet öröm volt
személyesen megismerni.

Azt is különös élmény
volt tapasztalni – ami
végül is senki számára
nem titok –, hogy másféle életstílusban élnek a
csángók, mint a britek.
„Nagyon tetszett, hogy
itt a szomszédok elmennek segíteni egymásnak a
mindennapi munka végzésében.
> Folytatása a 4. oldalon

Nyirő Gergely

A szó, a szó, az adott szó! Az adott szó az, ami
számít. Régen az adott szónak ereje és értéke
volt. Nem kellett folyton ismételgetni, erősítgetni, eleink, ha valamit megmondtak, az úgy
is volt, az szent. Ezért volna jó napjainkban is,
ha odafigyelnénk, mit beszélünk, hogy az adott
szavunk ne váljék hazugsággá. Hová jutott a
szó? Egy meggondolatlan szóval milyen hamar
meg tudjuk bántani a körülöttünk lévőket,
ellenséges hangulatot tudunk szítani. Manapság divatossá vált, hogy ,,a szó elszáll, az írás
megmarad’’. Mindent írásba akarunk foglalni,
szerződések, ígéretek, fogadalmak stb.
Kell az írás, mert dokumentumértékű, de néha
túl sok fölösleges fecsegést is írásba akarunk
foglalni. Miért? Mert oda az önbizalmunk,
az őszinteségünk? Néha egyszerűbb volna
bizonyos dolgokra csak rákérdezni és közvetlenül választ kapni. A sok fölösleges pletyka
meg rágalom miatt lett az adott szó hiteltelen.
Pedig régen, amire a magyar ember szavát
adta, tudták a világon bárhol, hogy be is tartja.
Erre figyeljünk, hogy az adott szavunk hiteles
legyen, ne pletykarovatokon keresztül üzengessünk, kommunikáljunk közösségeinkben.
Nem figyeljük a szavak értelmét. Különbség
van az ígérgetések és a lehetőségek, megoldások között. Az elhangzott szónak ma is van
súlya, ha van tartalma és értelme. A kölcsönös
bizalom alapja az egymásnak adott szó. Szóval
és tettel egyaránt a jót próbáljuk tenni, építeni.
Kalkuttai Teréz anya szavait idézve: „Ha jót
teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót!”
Tegyünk jót, hogy az adott Szónak, Igének
mindig ereje legyen!
Ferencz Csaba
polgármester

Felhívás
Felhívás
Óvodás és iskolás gyerekek rajzait, verseit vagy
meséit várjuk az újonnan induló rovatunkba.
A legjobbakat megjelentetjük, a beküldők
közül az év végén kisorsolunk három nyertest.
Elérhetőségek: pauleniciuc@yahoo.com vagy
Csíkpálfalva 76. szám, esetleg személyesen
a polgármesteri hivatalban lehet leadni az
alkotásokat.
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Új vízrendszerből kapnak vizet
Delne lakói

Éltető víz
> Folytatás az 1. oldalról

A szalagvágás után Csintalan László plébános
megáldotta a víztározót, és rámutatott arra, hogy
a Szentföldön, ahol egyetlen folyóból kapják a vizet, amely éltet növényt, állatot, embert egyaránt,
mennyire megbecsülik, vigyáznak minden
cseppjére, és mi itt, akik
Újabb székelyföldi
patakok és folyók menhelység fejlődésének
tén lakunk, mekkorra
lehetünk tanúi
felelősséggel tartozunk
a bő vízért.
A munkálatokra az 577/1997-es kormányrendelet révén kiutalt összegből az elmúlt két évben
sikerült kiépíteni a 100 köbméteres tartályt, 7,4
kilométer vezetéket, 13 tűzoltócsapot, illetve egy
fertőtlenítőegységet tartalmazó rendszert. A vizet
a hálózat a Csíkszeredát ellátó szépvízi fővezetékre csatlakoztatva kapja. A kivitelező cég a Terra
Rt. volt.

II. Csobotfalvi Vigadalom

Domokos Pál Péterre
emlékeztek

D

A csomortáni barantacsapat táncolni is tud

Remélhetőleg nem lesz többé vízhiány a faluban

Az idegen nyelvek tanulása körül ott settenkedik mindig valami sunyi ideológia. Az ötvenes
években oroszul kellett tanulni. Aki valamilyen
nyugat-európai nyelvhez szegődött, az nyomban
gyanús volt. Az oroszt pedig sikerült sokaknak
megutálniuk, hiszen egy képmutató elnyomó
rendszernek volt a nyelve. Nagy volt az öröm,
amikor a fordulat (’89–90) után már nem kellett
ezt a nyelvet tanulni, és az ember teljesen szabadon nekiláthatott a nyugati „modern” nyelveknek.
(A tanárok tudják, hogy az osztálynaplókban
az idegen nyelvek rubrikája most is „modern
nyelv”-ként szerepel. Mintha az anyanyelv vagy
a szintén kötelező államnyelv ezekkel szemben
ósdi, elavult lenne!) Boldogan szabadultunk meg
az orosz nyelvtől, és akkor meg se gondoltuk, hogy
a mosdóvízzel együtt a gyermeket is kiöntjük,
hogy a kommunista diktatúra nyelvével együtt
Dosztojevszkij vagy Tolsztoj nyelvét is a pokolba
küldtük. Akkor úgy gondoltuk, hogy politikai szinten megszűnt a diktatúra, tehát teljesen szabadon
olyan nyelvet kell tanulni, aminek van értelme.
És pontosan ebben húzódik meg a sunyi ideológia csírája. Mert igazából mi nem Goethe vagy
Shakespeare nyelvét akartuk megtanulni, hanem
azt a nyelvet, amelyen mihamarabb érvényesülni
tudunk az új rendszerű világban. Lehet, hogy ma
sem gondoljuk meg, amikor nagy reményekkel
beiratkozunk egy üzleti angol nyelvtanfolyamra,
akkor egy másik diktatúra, a globalizáció önkényuralmának nyelvét tanuljuk, hiszen érvényesülni
akarunk. Akik ezt felkínálják, nyíltan ki is mondják,
hogy itt az üzleten van a hangsúly, az egyetemesen

Második alkalommal
szervezték meg a csobotfalvi hagyományőrzők a Csobotfalvi Vigadalmat július 14–15-én.
Az idei rendezvény
egyik legkiemelkedőbb
pontja a csíkvárdotfalvi
(csíksomlyói) Domokos
Pál Péter születésének
110. évfordulójának alkalmából tartott megemlékezés volt.

omokos Pál
Péter
Széchenyi-díjas
magyartanár,
történész, néprajzkutató,
valamint a csángók történetének és kultúrájának a
kutatója volt. 1901. június
28-án született Csíkvárdotfalván, és 1992. február 19-én halt meg Budapesten. Tanulmányait
először a csíksomlyói taní-

tóképzőben végezte, amit
az 1916-os román betörés miatt egy időre meg
kellett szakítania. Debrecenben végzett egy évet,
majd később otthon feTudatosan hordani
kezdte vasárnapokon és
ünnepnapokon a népviseletet

Nyelvismeret
JÓ GONDOLAT  Elekes András
gondolkodó írók, költők, filozófusok megértése,
ismerete pedig mind mellékes, esetleg a megszállottak vagy a sznobok számára fenntartott terület,
amiért természetesen megfelelő felárat kell fizetni.
Emlékeznünk kell arra az igazságra, hogy a
nyelvek tanulásánál a fő cél egymás megértése.
Ezt váltotta le az egyéni érvényesülés. Minden
szépítés nélkül, azért akarjuk megérteni a másik
A kommunista diktatúra nyelvével
együtt Dosztojevszkij vagy Tolsztoj
nyelvét is a pokolba küldtük

embert, hogy tudjuk, mire számíthatunk, hogyan
kell nekünk fellépnünk, megnyilvánulnunk
ahhoz, hogy a hasznunk ne csorbuljon.
Ezt a gondolkodásmódot idézte elő a Bábel tornya című vállalkozás, amelyben az ember ismét
beavatatlanul akart titkokat megszerezni és ezzel
magának dicsőséget szerezni. Bábel tornyánál
nem a nyelvek sokasodtak meg, hanem a helyes
megértést süllyesztették merő eszközzé az érvényesülés érdekében.
A cél tehát a helyes megértés lenne, hiszen abban
benne van az elfogadás, az önajándékozás,
egyszóval a közösség és az egység, ami lényegét

tekintve másabb, mint az uniformizálást sugalló
globalizáció. Ilyen megértésre van szükség nemcsak
ember és ember között, hanem az ember és minden
létező között. Eredetileg van közös nyelvünk, amit
Bábel, vagyis a bűn előtt még helyesen értettünk és
használtunk. Aztán csak annyira értjük, amennyire
az érdekeinket szolgálja. Pedig teljesen egymásra
vagyunk utalva, és ezt nem volna szabad soha szem
elől tévesztenünk. Néhány példa:
– Az erdők termik a finom gombákat. Ahhoz,
hogy jövőre is legyen bőséges gombatermés, a
kedvező időjárás mellett az ember önmérséklésére is nagy szükség van. Az érett gomba ontja
a spórák sokaságát, amelyekből csak nagyon
kevés fogan meg. Ha a szegénységgel küzdő
embert a szükség és az idegen kereskedők arra
serkentik, hogy minden egyes eldugott helyet
felkeressenek, és a zsenge gombát – hogy még
ezer kilométerekre szállítható legyen – beérés
előtt a gyors pénzkeresés reményében leszedjék,
évtized sem kell ahhoz, hogy lassan kiirtsunk
minden ízletes gombafajt.
– Civilizációnk termékével, a vegyszerrel szen�nyezzük a tiszta vizet, amelyet aztán csak kémiai
eljárással tudunk teljesen „megtisztítani”.
– Megmunkálás helyett szintetikus anyagokkal
növeljük a talaj termőképességét. Minél agresszí-

jezte be tanulmányait.
Ezután 1926-ban hazatért, és előbb Vulkánban
tanított, majd Csíkszeredában kapott állást a a tanítóképzőben. Tudatosan
hordani kezdte vasárnapokon és ünnepnapokon
a népviseletet, néptáncokat tanult meg, hogy később ezt a tudását is továbbadhassa. Ő szervezte
meg először Csíksomlyón
az Ezer Székely Leány
Napja néven ma is élő
rendezvényt.
A Domokos Pál Péter
szobra előtti, július 15-i
megemlékezést követően
a csobotfalvi kultúrotthon
adott helyet a gálaműsornak, amelyen felléptek a
jászberényi és kisújszállási néptánccsoportok, a
moldvai külsőrekecsényi
tánccsoport, a turai Zagyva Banda, a házigazda
Csobotfalvi Hagyományőrző néptánccsoport, valamint a csíkcsomortáni
Magyarok Nagyasszonya
barantacsapat, amely egy
népmese-feldolgozást mutatott be.

Boros Tünde
vabb vegyszerekkel irtjuk a gyomot és az élősködőket, azok annál nagyobb ellenálló képességgel
válaszolnak. Az eredmény annyi, hogy hatalmas
mennyiségű terményt takarítunk be – amit idegen
piacon jól lehet értékesíteni –, de megfeledkezünk arról, hogy a távoliaknak mi is idegen piac
vagyunk. Egy alaposabb laboratóriumi vizsgálat
tudná kideríteni, hogy mennyi mesterséges szemetet fogyasztunk el egy életen át. Lehet, hogy a mi
szervezetünk is alkalmazkodik, de a lelki immunrendszerünk rohamosan gyengül.
– Kiszipolyozzuk, amiből nyereséget remélünk,
de kíméletlenül agyonverjük, ami kellemetlenkedik, vagy csak egyszerűen irtózunk tőle, lehet az
nem kívánt macska- vagy kutyakölyök, szúnyog,
patkány vagy kígyó, amely sokszor csak ártalmatlan sikló. Tény, hogy mindeniknek megvan
a maga helye a világban, és ha valamennyire is
értenénk egymás nyelvét, ha az értelmes ember
értené a többiek nyelvét, hiszen ezeknél magasabbrendűnek tudjuk magunkat, akkor megtalálEredetileg van közös nyelvünk, amit
Bábel, vagyis a bűn előtt még helyesen értettünk és használtunk

nánk az istenien emberséges megoldást is.
Ennek a nyelvnek nem volna szabad idegennek lennie számunkra. Értelmes mivoltunkból
adódóan nemcsak anyanyelvi szinten kellene
beszélnünk, hanem természetesen anyanyelvünknek kellene tartanunk.
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Szent János Falunapok Csíkdelnén

Fúvósokra ébredt a falu
2011-ben negyedik alkalommal szerveztük
meg Csíkdelnén a falunapokat. Szervezőket
és résztvevőket kértünk
arra, értékeljék a rendezvényt.

Nagyon örülök, hogy bekerültem a színjátszó csoportba. Remélem, még
sok hasonló színdarabot
fogunk együtt tanulni.
Számomra újak voltak az
előadáson hallott/látott
ismeretek. Jól sikerült a
főzőverseny, tetszettek a
népi táncok, úgy általában
az egész program sikeres
és változatos volt.

A

delnei Szent
János Falunapok pénteken
szentmisével
kezdődtek, majd szombaton részt vehettünk
lovasbemutatón, kiállításmegnyitón, tudományos előadáson, különféle sportrendezvényeken,
kézműves-foglalkozáson,
favágó- és főzőversenyen,
portanézőn, megtekintettük a csíkdelnei gyerekek
néptáncát, a csomortáni barantások előadását,
a Real Dance Sporttánc
Klub táncosainak bemutatóit és a nap záróműsoraként a Hargita Székely
Népi Együttes táncosainak virtusos táncait.
Vasárnap megtörtént
a faluébresztés fúvósokkal, majd az ünnepi misén
hálát adhattunk az elmúlt
esztendő minden történéséért, este pedig színdarabot nézhettek felnőtt,
amatőr csíkdelnei színészek előadásában az erre
kíváncsiak.
– Számodra mint a programok egyik kiötlőjének és
főszervezőnek melyik program megvalósítása igényelte a
legtöbb időt és energiát?
Kovács József: Különösebben egyik sem. Úgy
látszik, kezdünk rutinos
szervezők lenni. Ferencz
Csaba polgármester is jelen volt a tervezésnél, ő
is besegített ebbe a munkába. A feladatok nagy
részét már az előző esztendőkben elosztottuk.
Mindenki tudja a felada-

– Ti beneveztetek a főzőversenyre. Kinek az ötlete
volt? Mit főztetek?

Reggeli ébresztő. Lóháton és fogatokon vonultak fel a hajnali eseményen

tát, s a régi ösvényen jár– Csomortáni Gál Lászva már simán mozgunk. ló alkotásainak megtekintése
Összeszokott csapat lé- milyen érzéseket keltett bentezik már jó ideje a fa- ned?
lunkban.
Balla Zsófia: Számom– Miben különbözött a ra nem volt annyira érthekorábbiaktól az idei rendez- tő, hogy mit ábrázolnak a
vényszervezés?
festett alkotások, viszont
nagyon érdekesnek találBirta Levente: Nekem tam azokat a nagyon régi
sokkal könnyebb volt, mint tárgyakat, amelyekre kéaz előző években. Keve- szítette a festményeket.
sebb munka hárult rám, és
kevesebb idegeskedés.
– Mit nyújtott a Nyitott
kapuk nevű program az oda
– Láttam, hogy jelen volt látogató részére?
Demeter László biológus előadásán. Milyen új ismeretekSzabó Szidónia: Szákel gazdagodott ezen az elő- munkra érdekes és haszadáson?
nos volt az előadás, mivel
új információkkal gazKovács Imre bácsi: A dagodtunk. Betekintést
kék békákról most hal- nyertünk a sajtkészítés
lottam először. Azóta én rejtelmeibe, érdekes volt
is figyelem, mert nekem hallani/látni Károly heris van odakint földem. cegről, az ő érdeklődéAz előadás, a vetítés is séről és érdekeltségéről.
érdekes volt. Ezenkívül Ugyanakkor pontosabb
még nagyon tetszettek képet kaptunk a Pogányaz előtérben kiállított havas Társulás tevékenytárgyak.
ségéről.

A helyi gyerekek is megmutatták tánctudásukat

– Mint a favágóverseny
szervezője hogyan értékeled a
versenyt?
Kovács Lajos: Igyekeztem úgy megszervezni, hogy rangos verseny

Kovács Evelin: Hegyes
Zsolt és Birta Norbi ötlete
volt, mi lányok pedig szívesen vettünk részt ebben
a munkában. Gyermekszakácsok néven neveztünk be a versenybe, pityókástokányt főztünk, és
elhoztuk a III. díjat, amire
versenyen is. Oklevelet és nagyon büszkék vagyunk.
aranyérmet kaptam.
– Te miket készítettél a
– Régi színjátszónk vagy. kézműves-foglalkozáson?
Hogy érezted magad a Nem
élhetek muzsikaszó nélkül
Balla Szilvia: Nagyon
című darab Pepi nénijeként? tetszett a gyöngyfűzés. Ké-

A delnei színjátsz csoport szórakoztatta a nagyérdeműt

lehessen. A zsűri tagjai
szakemberek, a megyei
erdészeti
felügyelőség
munkatársai, és egy többszörös megyei bajnok
favágót megkértem arra,
hogy tartson bemutatót.
A versenynek technikai
része és gyakorlati része
is volt, heten neveztek
be. Nagy tömeg verődött
össze a verseny kezdetén,
aztán a csorgós eső sokakat elzavart. Én elégedett
vagyok.

Csomortáni Marika:
Nagyon tetszett. Ha még
szerepet vállalok, csak
Pepi néni típusút szeretnék. Ebben a szerepben jól éreztem magam.
A programsorozatból a
sporttáncosoknak örültem nagyon, én a rajongójuk vagyok. A többi
program is érdekes és
hasznos volt.

– Te most debütáltál mint
falusi színjátszó. Hogy érezted magad a parasztasszony
– Hogy érezted magad a Kisvicákné bőrében?
bicikliverseny győzteseként?
Balla Marika: Imádtam
Nagy Ladó Ágota: Az a szerepemet. Egy finom
én korosztályomban a lá- úri szerepben csak csetlenyok közül első lettem a nék-botlanék. Tetszett az
bicikliversenyen és a futó- is, hogy nem ismertek fel.

szítettem egy nyakbavalót,
majd egy nemezelt karkötőt. A többire már nem
jutott időm, így elmaradt a
katicás kitűző és a pillangó.
– Neked melyik program
tetszett a legjobban? Úgy láttam mindeniken részt vettél.
Gegő Boróka: Véleményem szerint a falunapokon azok a programok
a legizgalmasabbak, amelyeken korosztálytól függetlenül nagy számban és
aktívan részt vesznek az
emberek. Ilyenek a főzőverseny, a kézműves-foglalkozások, a sportrendezvények, az előadások.

Zöld Ilona
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Művészet, hagyomány

Ami ezer évig jó volt, most is az

Ő

seink, mint
előző lapszámainkból kiderült,
pontos szabályok, hagyományok szerint építkeztek. Ma már nem túl
egyszerű az ősi rendszer
szerint építkezni vagy
ilyen lakást találni. A panelházakban jó esetben
két égtájra, rossz esetben
csupán egy égtájra nyílnak ablakok, lapos a tető,
a tűzhely nincs a lakás
Miért nem változott
lényegesen a ház ezer
évig?

közepén, a tűz nem ég folyamatosan, a bejárat egy
zárt folyosóra néz: nem
jár körbe a nap, sőt van
lakás, amelyikbe sohasem
süt be...
Az utóbbi ötven évben
nagyon sok ilyen ház épült.

Érdekes kérdés, vajon miért felejtettük el az utóbbi
ötven évben évezredeken
át megőrzött hagyományainkat. A régi parasztházak
formája legalább 1000 éve
alig változott. Ez azért elgondolkodtató, mert a
magyar ember nem arról
híres, hogy híján lenne a
találékonyságnak és az ötleteknek...
Miért nem változott
akkor lényegesen a ház
legalább 1000 évig? Lehet, hogy azért, mert jól
kitalálták!
Jó lenne, ha végre egy
kicsit elgondolkodnánk az
életünkön, és rájönnénk,
hogy a legtöbb testi és lelki problémánkat bizony a
gyökerek, a hagyományok
hiánya okozza. A régi magyar faluban nem volt
magányos ember, magára
hagyott beteg vagy hajléktalan, és a fiatalok sem
unatkoztak (ráadásul a

Sátorozást szervez
a Pálfalva Egyesület
A 2011. július 29–31. közti hétvégére a
Pálfalva Egyesület, korosztályra való tekintet
nélkül, sátorozási lehetőséget kínál a Falbik
kútjánál, ahová péntek délután 5 órakor a kultúrotthontól indulunk közösen, de a hétvége bármelyik pillanatában lehet csatlakozni a
helyszínen.
A sátorozáshoz szükségesek: sátor, hálózsák
vagy meleg takarók, meleg ruha, esőköpeny
vagy esernyő.
Közös étkezések:
– péntek este szalonnasütés
– szombaton délben babgulyás (paszulyt
nem kell hozni)
– vasárnap délben pityókástokány
Az étkezésekhez mindenki hozza az egy
személynek szükséges hozzávalókat, emellett
a reggelit és a vacsorát mindenki a saját ízlése
szerint alakíthatja. Fontos, hogy mindenki csak
arra az időtartamra hozzon eledelt, amíg ott tartózkodik (kenyeret is!).
A sátorozással kapcsolatos információkért
hívja a következő telefonszámok bármelyikét:
0753-857480, 0745-830268 vagy 0741-464818.

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

párjukat is megtalálták!).
Ha békében és boldogan akarunk élni Európában, bizony itt az ideje, hogy újra felélesszük
a saját hagyományainkat
az építészetben, a belső
építészetben és a díszítőművészetben egyaránt.
Amíg mediterrán vagy
amerikai házakat építünk, más nemzetek kultúrájának, pozíciójának
és jelenlétének erejét növeljük, mert minden jelkép Erő. A német jelkép
német erő, a kínai jelkép
kínai erő.
A magyar jelkép pedig
magyar erő!
Feladat: nézzük végig
házunkat vagy a lakásunkat, és számoljuk meg,
vajon mennyi – magyar
jelképpel díszített – berendezési tárgyat találunk...

Csomortáni Gál László

Brit lepkevadászok jártak térségünkben

Rég elveszett világot találtak
> Folytatás az 1. oldalról

Nálunk ilyen már nincs.
Nagy, több száz hektáros
területeken farmerkedik
három-négy fő, nagy kapacitású traktorokat, egyéb
mezőgazdasági gépeket
használva. Az egymás
mellett élők gyakorlatilag
nem ismerik egymást, legtöbb esetben még köszönő viszonyban sincsenek
egymással a szomszédok”
– mesélt a legmélyebb benyomásáról Steve Benett
ökológus. „Az itt tapasztalt
növény- és állatfajok sokszínűsége meglepett, noha
az utazás előtt utánanéztem,
mit is találhatunk majd. Különösen hasznos gyakorlatnak bizonyult a csapat számára a kiruccanás, hiszen
az itt élő lepkefajok többsége nem található meg a brit
szigeteken, így a résztvevők
élesben gyakorolhatták a
befogott egyedeken az azonosítást, meghatározást az
egyetemen elsajátított módszertan segítségével” – értékelte a kis expedíció sikerét
Nigel Spring oktató. A falusi élet számunkra közönségesnek tetsző mozzanatai
is különlegességgel bírtak
a britek számára, nem láttak mindeddig például kézi

fejést, illetve azt sem, hogy
miként áll össze házisajttá
a kifejt tej. A csoport véleménye egyöntetű volt: ritka
értékek birtokában van a régió, amelyeket – néhány nap
Ritka értékek birtokában van a régió,
amelyeket fenyeget a
globalizáció

alatt ők is kiszúrták – sajnos
fenyeget a globalizáció, az,
hogy a fiatalok egyre inkább
elfordulnak a hagyományos
földműveléstől, hiszen nem
könnyű szakma. Másrészt
pedig tudatában vannak
annak is, hogy a közös agrárpolitika uniós szinten
ellehetetleníti a kisgazdák

életét, inkább a gépesített,
futószalagos módszerekkel
termelő, környezetromboló mamutcégek kezére
játszik.
„Talán a jövőben kissé odafigyelnek ránk is, és
talán változik valami, vis�szarendeződnek nálunk is a
kisgazdaságok” – sóhajtott
fel Paul Kirkland ökológus.
„Talán, csak akkor mit fog
enni Londonban az a tizenhárommillió ember, aki
egyáltalán nem termel élelmiszert, és cseppet sem törődik a természettel, kaszálókkal? Mert matematikailag
ismert tény, hogy hagyományosan nem lehet előállítani
a szükséges élelemmen�nyiséget” – tromfolt rá egy
másik brit kolléga.

Egyszóval látták nálunk azt, ami odakint már
elveszett, és sajnos azt is
látták, hogy itt sem lesz
ez másként, ha erős politikai-társadalmi akarat
nincs a hagyományos parasztgazdaságok fenntartására. „Meg kellene próbálni erős marketinget
kifejteni az ökoturizmus
érdekében. Érték van,
hihetetlenül gazdag a növény- és állatvilág errefelé, jó a levegő, csendes,
békés a környék. Talán
generálna annyi jövedelmet, hogy egzisztenciát
biztosítson a gazdáknak,
így fennmaradhatna a
hagyományos életforma”
– tanácsolta a csoportvezető búcsúzóul.

