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Minisztériumi jóváhagyás Hargita Megye Tanácsa idei turisztikai beruházásaira

Megújul a csomortáni fürdő
Jóváhagyta a Regionális
Fejlesztési és Turisztikai
Minisztérium a 2011. évi
turisztikai beruházások
névsorát, köztük Hargita
Megye Tanácsa és Hargi
ta megyei önkormányza
tok terveit, utóbbiakat is a
megyei tanács javaslatára,
így folytatódhat a megyé
ben a hagyományos népi
fürdők felújítása.

A

megyei tanács idén
tizenhat „népi fe
redőt” újíttat fel az
általa kilobbizott
kormánypénzből, köztük a
csíkpálfalvit (csomortáni für
dő), azonkívül a Tusnád köz
séghez tartozó Nádasfürdőt,
a homoródszentmártoni Sós
fürdőt, a korondi Árcsót, a
csíkkarcfalvi Madicsafürdőt,
a Csíkszentsimon községhez
tartozó Csatószeg borvíz
forrását, valamint a borszéki,
csíkdánfalvi, csíkmadarasi, csík
szentléleki, gyergyóremetei,
gyerg yóújfalvi, kirujfürdői,

A szóban forgó tervek jól illeszkednek Hargita Megye Turisztikai Stratégiájába

homoródalmási, maroshévízi
és székelykeresztúri népi
fürdőket. Támogatják még
Borszék, Gyergyóholló, il
letve Gyilkostó turisztikai
infrastruktúrájának fejlesz
Később derül ki, melyik
település mekkora ös�szeget kap

tését, továbbá pénzt kap
Gyergyóremete a balneokli
matikus központjának épí
tésére, Salamás sípályára,
Maroshévíz a geotermikus
potenciáljának értékesítésére
és Románandrásfalva szintén
turisztikai infrastruktúrája
fejlesztésére.
– Hogy melyik település
mekkora összeget kap, az ké

sőbb derül ki, ugyanis az ön
kormányzatok önrészét 5 és
50 százalék közötti arányban
szabta meg a minisztérium,
és az érintett tanácsok ezután
döntenek, hány százalékot
vállalnak – közölte Borboly
Csaba, Hargita Megye Taná
csának elnöke.
> Folytatása a 4. oldalon

Tűzoltóautót kapott Pálfalva

Ajándék, melyről keveset tudunk
Tavaly a németországi Illin
gen városból tűzoltóautót
kapott Pálfalva. Pár hete
újra németországi jelzésű
autókaraván tette tisztele
tét községünkben: a Saarvidéki település egyesületé
nek szállítmánya ezúttal az
autó kiegészítő felszerelése
it tartalmazta.

M

ár lassan egy
éve! 2010. jú
lius 7-én szi
rénázás kö

zepette érkezett a falunkba
egy tűzoltóautó. Hála Isten
nek, nem tűzeset miatt, vagy
valami tragédia pillanatnyi
megakadályozása érdekében,
hanem sokkal inkább egy jó
szándék és segíteni akarás
megnyilvánulásaként. Sajnos
mindmáig kevesen tudjuk/
tudják ennek a nagy ajándék
nak a kerettörténetét…
A németországi Saarvidéken fekvő Illingen kisvá
rosban szolgált ez a tűzoltó
autó sok éven át, mielőtt ide

Csíkpálfalvára érkezett volna,
ám ehhez egy kis háttérmun
kára volt szükség, mégpedig a
kapcsolat kialakítására, ápo
lására és magasabb szintre
emelésére, ami nem más, mint
a barátság. Ezt a barátságot
Ferencz Csaba, a község pol
gármestere Gergely István,
a Csibész Alapítvány elnöke
segítségével alakította ki az
Illingen városi egyesülettel.
„Ez a mi ajándékunk nek
tek, reméljük, Isten segítségével
nem kell sokszor használni” –

mondta Bernhard Schmidt
a tűzoltóautó átadásakor el
hangzott üdvözlőbeszédében.
Az Illingen városi egyesület
vezetője akkor először, de nem
utoljára volt itt nálunk, hiszen
pár hete újra németországi jel
zésű autókaraván érkezett köz
ségünkbe: az egyesület újabb
adományát hozta, amely a tűz
oltóautó kiegészítő felszerelé
seit tartalmazta.
> Folytatása a 3. oldalon
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Mi mondjuk

Ne felejtsük el
a „húsvéti nyitott
kapukat”!
Számomra a húsvét kettős jelentőséggel bír. Mint keresztény ember átélem a feltámadás misztériumának
magasztosságát, de mint gyarló ember ünneplem az
újrakezdés, a tavasz beköszöntének csodáját.
Gyermekkoromban a hosszú böjt után a húsvéti
reggeli igazi élményt, gyönyörűséget okozott, amit
az öregek nagy szeretettel készítettek, és igazi ünnepélyes áhítattal költöttek el. Ez a nap a családról, a
családi összetartozásról, rokonlátogatásról szólt.
Húsvét hétfője viszont a gyerekek öröme, a másokkal való kapcsolatok ápolásának az ideje volt.
Jöttek-mentek a vendégek, a férfiak, fiúk számba
vették a nőrokonokat, ismerősöket, „megtisztelték” a lányokat, asszonyokat a locsolkodással, ami
ugyan egy ősi termékenységi szokás volt, de mindez régtől fogva nem zavarta a keresztény érzületet.
Ma, úgy érzem, ez a régi szép szokás elsorvadóban
van, a férfiak kínosnak, terhesnek érzik a locsolkodást, a nők legszívesebben elmenekülnének előlük,
a gyerekek pedig előre számolják a „keresett” pénzt.
Ma már a tojásokat felváltotta a pénz, a valamikori
vizet az egyre drágább kölni, a gyerekeknek mindenféle drága kütyüket hoz a nyuszi. Az egésznek
már semmi köze az ősidőkből eredő szép szokáshoz, ami az újrakezdésről, jókívánságokról, az élet
ünnepléséről és igenléséről szólt.
Szomorú vagyok amiatt, hogy eltűnőben vannak régi
szokásaink, már nem akarunk együtt ünnepelni, nem
akarunk találkozni másokkal, terhesnek érezzük a
közösséget, és lemondunk annak összetartó erejéről.
Elődeink tudták a titkot, tisztában voltak vele, hogy
az ember egymaga nagyon egyedül van, és kiszolgáltatott. Hittek a közösségben, éltek annak összetartó
erejével. Mi elszigetelődünk, magányosak vagyunk,
elfelejtjük a „húsvéti nyitott kapukat’’.
Szeretném, ha megőriznénk régi szép szokásainkat, újra megtanulnánk ünnepelni, örömet, vidámságot varázsolni életünkbe, hiszen rajtunk is múlik, hogyan élünk, teremtünk-e saját magunknak
méltó, tartalmas életet. Ezt különösen fontosnak
érzem itt, a Székelyföldön, a községünkben, ahol
gazdag régi hagyományaink tartottak meg. Tanuljunk az öregektől, nekik is nehéz életet adott a
sors, de apró örömökből táplálkozva nyertek erőt
a nehézségek leküzdéséhez.
Kívánok minden kedves olvasónak vidám, családban és közösségben eltöltött áldott húsvéti
ünnepeket, és hozzon mindnyájuknak sok örömet
a ránk köszöntő kikelet!
Ferencz Csaba polgármester
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Óvodáink-iskoláink

Cél: fennmaradás és minőségi oktatás
A csomortáni I–IV. osztá
lyos iskola és óvoda épü
lete az utóbbi hat évben
nagyon sok változáson és
javításon ment keresztül,
így minden feltétel adott,
hogy a gyerekek elemi is
kolájukat nyugodt és ren
dezett körülmények között
végezzék el. Sorozatunk
ban újabb oktatási intéz
ményt mutatunk be.

melynek működtetését az ön
kormányzat és a tanfelügyelő
ség biztosítja.
A csomortáni iskola és
óvoda épülete az utóbbi hat
évben nagyon sok változáson
és javításon ment keresztül.
A kormány és a tanfelügyelő
ség támogatásával kimeszel
tettük, megjavíttattuk a tető
zetét, renováltattuk a belső
falakat, benti illemhelyeket
alakítottunk ki, kicseréltettük

A

csomortáni tan
intézet 1909ben épült, és
római katolikus
elemi népiskolaként műkö
dött. Az épület az egyház
tulajdona, jelenleg bérlőként
használjuk az óvoda és isko
la működtetésére. Az iskola
2003-ban vette fel Somlyai
Miklós ferences szerzetes
nevét, és 2006-tól a Márton
Ferenc Általános Iskola al
egységeként működik. Az
intézményben jelenleg 18
óvodás tanul egy óvónővel
és egy kisegítő személlyel.
Fájdalmas volt számunk
ra, hogy 2010 szeptemberé
ben nem szólalt meg a csen
gő a csomortáni iskolában.
A kevés gyereklétszám miatt
nem indulhatott osztály, ezért

A tanintézet épületén az utóbbi hat évben nagyon sok javítást végeztek

a gyermekeket a delnei és a
pálfalvi iskolákba osztottuk
be. Az iskola vezetőtanácsa
nagyon sok vitás tárgyalás
után hozta meg végleges dön
tését. A 2010/11-es tanévtől
olyan programot dolgoztunk
ki, amelynek célja az iskolák
fennmaradása és a minőségi
oktatás. A három település –
Pálfalva, Delne és Csomortán
– iskolás gyermekei közösen
alkotják a különálló osztályo
kat, mivel egyik településnek
sincs elegendő gyereke. Ez

Ha azt mondanák rólunk, hogy pogányok vagyunk, vérig sértődnénk, és keresztény megbocsátás ide vagy oda, rögvest kinyílna a bicska a zsebünkben. Ha nagyon pontosak szeretnénk lenni,
azt is nehéz volna eldöntenünk, hogy a pogánysághoz vagy a profánhoz van-e több közünk.
A pogány elnevezés ma már általában mint hitetlen él a tudatunkban. Ilyen hitetlennek tartotta
annak idején a zsidó is azt, aki nem tartozott az
izraelita valláshoz. Nem a felfogása szerinti igaz
hitet vallotta, tehát nem is lehetett igaz hite –
mondják. A keresztény magyarok is lenézően, a
lázadók viszont egyenesen nosztalgiával emlékeznek pogány eredetükre, azaz a régi vallásra.
A profán valójában a szenttel áll szemben. E felfogás szerint szent minden, ami az isteni eredetet és
célt magában hordja, ahol felismerhető a végtelen
Isten műve, ahol megremeg az ember. Szent hely
számunkra az Istennel való találkozás helye, szent
idő ennek ideje, szent tárgy, ami a kultuszhoz,
vagyis az istendicsérethez kötődik, és szent ember,
aki lényében, tetteiben megjeleníti az örök istenit.
Ami elszakadt a szenttől, azt mondjuk profánnak.
A mindennapi gondolkodásban ilyen alapon túlságosan is polarizálódott, azaz két részre oszlott a
világ: a hivatalos istentiszteleti dolgokat szentnek
mondjuk, a többit profánnak.
Ünnepre készülünk. Hamarosan Jézus Krisztus
halálát és feltámadását ünnepeljük. Nagy ünnep ez,
a legszentebb ünnepek egyike. A kisiskolás is tudja,
hogy ez a húsvét. Magyarul. A latinhoz közelebb
álló nyelvek általában a héber-arám „szabadulás”
„pészah”-ját használják az ünnep megnevezésére. Ez
a szó egyértelműen arra utal, amikor a Biblia leírása
szerint Isten erős kézzel kiszabadította a zsidókat az
egyiptomi szolgaságból. Ez lett az egyik fő ünnepük,
amit Jeruzsálemben ültek. Erre az ünnepre ment oda
Jézus is, és ekkor történt kereszthalála és feltámadá-

a program csak összefogás
Az idén már elkezdődött
sal fog működni. Fontosnak az új program, Pálfalván 16
tartjuk a szülők és pedagó IV.-es és Delnén 18 II.-os diák
gusok részéről is a kölcsönös tanul külön osztályokban. Az
I–III. még egy évig összevont
osztályba jár, de a következő
A három település isko- tanévtől ők is különválnak.
lás gyermekei közösen
A 2011/12-es tanévben a
alkotják a különálló
csomortáni iskola újra kinyit
osztályokat
ja kapuit 17 elsős (6 delnei,
4 pálfalvi és 7 csomortáni)
tiszteletet és együttműködést, tanuló számára, Abos Enikő
hiszen mindannyian felelősek tanítónővel. A gyerekeket is
vagyunk iskoláink fennmara kolabusszal szállítjuk bizton
dásáért és gyermekeinkért.
ságos körülmények között,

Húsvét

az ablakokat, felújíttattuk a
bútorzatot, és új tantermeket
hoztunk létre. Minden felté
tel adott ebben az iskolában
is, hogy a gyerekek elemi
iskolájukat nyugodt és ren
dezett körülmények között
végezzék el. Reméljük, a falu
nem marad iskola nélkül, és a
felújított épület ismét hangos
lesz a gyermekzsivajtól.

Pál Katalin

Áprilisi események
A VIII. osztály számára próbavizsgát tartottunk,
amelyen mindenki felmérhette képességeit, és egyben
pótolhatta hiányosságait a közeledő vizsgáig.
Az I–IV. osztályos diákokkal jótékonysági koncerten
vettünk részt, és elvittük az iskolánk által gyűjtött ado
mányt Máté és Lacika részére. Köszönet a szülőknek,
hogy támogatták adományukkal a beteg gyermekeket.
A mindszenti teremfoci-bajnokságon iskolánk csapa
ta a negyedik helyezést érte el.
Szülői értekezletet tartottunk, amelyre meghívtuk
Bíró Katalint, a Caritas munkatársát, aki előadást tartott
A család fontos szerepe a gyermek életében címmel.
A Pogány-havas Kistérségi Társulás előadást tartott a
környezetvédelemről és természeti kincseinkről.
Tojásírással készültünk a húsvéti ünnepekre.
Április 18–26. között vakáció van a gyermekeknek és
a pedagógusoknak.
Mindenkinek jó vakációt és áldott, békés húsvétot
kívánunk!

lelkibb töltetű fogalmat, ami jobban magában foglalná az ünnep lényegét. Képesek lennénk rá, hogy
egy minden szempontból megfelelő megnevezést
dolgozzunk ki, de attól tartok, az is nagyon mesterJÓ GONDOLAT  Elekes András
kélt lenne. Rendelettel le lehetne gyúrni az emberek torkán, de hogy nem jönne szívből, amikor ki
sa. Halálával és feltámadásával megváltott minket, halálára és feltámadására való utalás, helyette ez a kellene mondani, az szinte holtbiztos. Nem jönne
tehát a Jézust követő krisztusi ember számára ez
megnevezés jelzi, amit vélhetőleg fontosnak tartott a szívből, mert nem a szív értelme kohójában ölt
jelenti a legnagyobb, az egyetlen valóságos SZABA- a (magyar) ember, hogy végre letelt a hosszú böjti formát. Amit életbevágóan fontosnak tartunk, arra
DULÁST, a bűntől és haláltól való szabadulást. Ez
idő, lehet húst enni, azaz magunkhoz vehetjük a
születik ott megfelelő fogalom.
nemcsak puszta esemény, mint a májális, hanem a rég áhított húseledelt. A megnevezésből hiányzik a Maradjunk meg annál, hogy sem pogányok,
Lét értelmét, lényegét érintő valóság, amire egész
krisztusi áldozat létünket érintő valósága, de kitölti sem profánok nem vagyunk egészen, de szívünk
emberként kell felkészülnünk, testileg, lelkileg, szel- a hústilalom régen várt megszűnése. Olyan ez,
értelme még távol van a krisztusi áldozat, a halál
lemileg egyaránt. A testi felkészülés a böjt, amikor
mintha a kenyeret – mondjuk – a pillanatnyilag és feltámadás lényegi megértésétől. Abban sem
megtartóztatjuk magunkat a hústól. Valamikor – az csökkentett általános forgalmi adóról neveznénk vagyok egészen biztos, hogy akik a bibliai szaidősebbek ezt jobban tudják – ez a szabály jóval
el, és így használnánk még a legszentebb össze- badulásra, a pészahra utaló szóval jelölik a halál
függésben is, például így: „csökkentett áfást és és feltámadás ünnepét, azok közelebb állnának
bort teszünk az Úr asztalára“. Visszatetszően,
a lényeghez. Ha fájdalmas és ünneprontó is ez
A Jézust követő krisztusi ember
bosszantóan
hangzik
ez.
Ugyanilyen
visszás
a keserű felismerés, hagyjuk, hogy rontsa az
számára ez jelenti a legnagyobb
hangzású
a
húsvét
is,
csak
azt
már
megszoktuk,
ünnepünket, mert úgyis csak a hangulatát rontja,
szabadulást
méghozzá olyannyira, hogy most hirtelen való- a lényegét nem, sőt ez a hangulati ünneprontás
ságos, lényegre törő megnevezést nem is tudbelső őszinte keresgélésre is sarkallhatja szívünszigorúbb volt. A böjtnek is – jóllehet a testet tes�nánk kitalálni. Nyelvtudósok megértő mosol�- ket, értelmünket, és éppen ebben a keresgélésszük próbára – szellemi alapja van. Arra kell rájön- lyal magyaráznák, hogy ilyen kiszámíthatatlan ben kerülünk közelebb a Lényeghez.
nünk a böjt alatt, hogy a szellemünkkel képesek
a nyelvi recepció, a fogalmak meghonosodása
vagyunk irányítani életünket, testi mivoltunkat is. A a használatban, de azt hiszem, ezen a megállaSem pogányok, sem profánok nem
megtisztulás része ez, különben a test boldogságra
pításon túl, a használt fogalmaink alapján ilyen
vagyunk egészen
nyíló feltámadása szóba sem jöhetne, a szentségtől kiszámíthatóak, ilyen kikövetkeztethetőek vaelszakadt vágyaink annyira ellehetetlenítenék.
gyunk mi. Kérdések halmozódnak ilyenkor: vaNyelvtudósok, újabban nyelvrégészek állítják, hogy jon mi magyarok tényleg magunkban hordanánk Az angyalok kérdezték az üres sírt bámuló asszoa nyelv megőrzi az eredeti kapcsolatot a Lét és anaz ős pogányság maradványait, ami a húsvét
nyoktól: „Miért keresitek az élőt a holtak közt?
nak kifejeződése között. Ez az ember viszonyulását megnevezésében is kiütközik, vagy mi vagyunk Nincs itt, feltámadt!” Ennek alkalmazott átírása
is jelenti, jelzi azt, hogy ténylegesen mit jelentett
azok a nyers őszinték, akiknek ami a szívükön,
lehet: a feltámadt Krisztust elsősorban nem a foszámunkra egy dolog, egy esemény. Ha most a
az a szájukon, azaz ami kitölti lelküket, a szerint galmakban és megnevezésekben kell keresnünk,
húsvétra mint nyelvi jelenségre gondolunk, amely a gondolat szerint nevezik meg a dolgokat, nem
hanem önmagunkban – ha élőnek tartjuk mamagyarul akaratlanul is a mi viszonyulásunkat
sokat törődve a látszat-áhítattal?
gunkat. Ha pedig valóságosan (!) élünk, akkor itt
jelzi, egy kicsit meghökkenünk. A húsvét megneve- A húsvét megnevezését most megváltoztatni nem van bennünk az élő Krisztus, és akkor elnyerheti,
zésből hiányzik a megváltásra, szabadulásra, Jézus tudjuk. Nem azért, mert nem találnánk teológiailag visszanyerheti valódi szentségét a hús vétele is.
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„…nemcsak műveltségünk, hanem a lélek vidámságának is a lakóhelye”

Óvó néni és a csomortáni
színjátszás
Bálint Lajos c. főesperesplébános szavait idézve a
néhai kultúrház „nemcsak
műveltségünk, hanem a
lélek vidámságának is a
lakóhelye, hiszen a vidám
ságot, az örömet maga a jó
Isten teremtette az ő jóked
vű gyermekei számára”.

A Lármafa színjátszó csoport 2009-ben alakult

amit csinált, az életét a fiatalok
nak szentelte. Sajátos volt az
egyénisége, mindig tudta, ho
gyan kell megszervezzen egy jó
színdarabot, a szereposztást is
mindig személyre szabta. Egy
szóval mindnyájunkban mély
nyomot hagyott az ő arca, sze
mélyisége és egyénisége. Saj
Óvó néni talán a legtöbbet tette azért, hogy a
falu kulturális élete mindig is életben maradjon

nálatos módon 2007-ben Óvó
nénink hirtelen eltávozott az
élők sorából, de mindig hálá
sak leszünk neki, és büszkék rá,
hogy őrizte és átadta nekünk
ezt a szép hagyományt. Min
dent köszönünk neki!
Óvó néni rendezésében
2004-ben színre került Imre
István Érik a rozs című vígjá

téka, amely nagy sikert aratott,
és 2007. április 16-án szintén
nagy sikerrel a csomortáni
színjátszó csoport előadta a
Karikagyűrű című vígjátékot,
ez utóbbival búcsúzott Óvó
néni a kulturális élettől.
2009 decemberében in
dult újra a faluban a színját
szás, ezúttal az új, Lárma
fa nevű színjátszó csoport
révén. Első színdarabként
Tamási Áron Vitéz lélek
című háromfelvonásos pél
dázata került színre. Ezt kö
vetően 2011 márciusában
Csíkmenaságon mutattak be
először egy újabb színdarabot,
a Két férfi az ágy alatt című,
szintén háromfelvonásos víg
játékot, amelyet a színjátszó
csoport jótékonysági céllal is
mét előadott Csobotfalván. A
jótékonysági előadás célja az
volt, hogy az előadáson be
gyűlt összeggel segíteni tudja

a plébániatemplom feljaví
tását. Majd további fellépé
sek következtek: Mindszent,
Ajnád, Madaras, Szentki
rály, majd a húsvéti előadás
Pálfalván, melyet jó hangula
tú bál követett.
Reméljük, Óvó néni lelke és
mosolygós arca mindig velünk
lesz, hogy a továbbiakban is
ugyanúgy éljen az emberekben
a jókedv és a mulatni vágyás.
A falu kulturális életét bő
víti az a néptáncoktatás, ame
lyet Dezső Tibor Attila refor
mátus lelkész tart hetente a
falu fiataljainak, a már évek óta
tartó barantaoktatás, továbbá
népi hangszereken is tanulnak
zenélni a falu gyerekei. Köszö
net és hála neki az önzetlen és
fáradságos munkájáért, amit
a fiatalokért tesz családjával
együtt. Isten fizesse!

Boros Tünde

Ajándék, melyről...
> Folytatás az 1. oldalról
Többek közt négy darab
oxigénpalackot gázmaszk
kal, búvárpumpát, tömlőket,
valamint tűzoltáshoz szük

akikre – amint az az augusztusi
áradásokkor bebizonyosodott
– igenis nagy szükség van. A jó
hír (ha lehet annak mondani):

a község tűzoltóautójára és kis
csapatára nemcsak itthon volt és
van szükség, hanem a környező
községekben, falvakban, mint

A község tűzoltóautójára és kis csapatára
nemcsak itthon volt és
van szükség

séges ruhákat. A német kül
döttség örömmel fogadta az
autó rendezettségét, tisztasá
gát és hogy van „fedél a feje
fölött”.
A községben harminc ön
kéntes tűzoltó tevékenykedik,

„Hej, élet,
te gyöngy élet…!”

Április 30-án lódobogás és fúvószenekar hangja veri
majd fel a község csendjét. Csomortánon, Pálfalván
és Delnén is áthalad a Felcsíki Kistérségi Társulás
és a Mátyás Huszáregyesület szervezésében a tobor
zó- vagy más szóval verbuválósereg. Két csomortáni
tagja van a huszáregyesületnek: Gergely Lajos és
Ferencz Zoltán, míg Pálfalváról Lajos András.

A

M

árton Erzsébet
(Baczoni) né
hai csomortáni
lakostól tudtuk
meg, hogy 1911-ben már léte
zett Csomortánban színjátszó
csoport. Néhány általa felso
rolt színdarab: Gyimesi Vad
virágok, amelyet körülbelül
1911-ben mutattak be, továbbá
a Piros bugyelláris, Vöröshajú,
Nótás Kata, Betyárkendő,
Szotyor (1964), valamint A falu
rossza, amelyben többek kö
zött játszott Székely Gyula, Gál
Elek, Márkos Sándor és még
sokan mások. Erzsébet néni
ről tudni kell, hogy a szomszéd
faluba, Csíkpálfalvára ment
férjhez, ahol férjével együtt
szintén sokat tettek a falu kul
turális életéért, ahogyan ezt tet
te szülőfalujában is. Sok szín
darabban játszott, és mindig
aktívan tevékenykedett az ilyen
megmozdulásokban.
A falunak volt egy olyan
kiemelkedő személye, aki talán
a legtöbbet tette azért, hogy a
falu kulturális élete mindig is
életben maradjon. Ez a sze
mély nem volt más, mint Birta
Veronka, vagy ahogyan min
denki ismerte: Óvó néni. Ő
már fiatalkorában a tanügyben
dolgozott, és ott is fejezte be
pályafutását. Mindig szerette,

Huszártoborzó lesz községünkben

A németországi Illingenben szolgált ez a tűzoltóautó sok éven át

például Csíkszentmihályon és
Csíkszentdomokoson is, hatha
tós segítséget nyújtottak az em
lített árvizek és áradások idején.
Mindezért Csíkszentdomokos
Polgármesteri Hivatala levél
ben külön köszönetét és háláját
fejezte ki.
A harminc önkéntes fel
vállalta ezt a nemes feladatot,
amelyről bátran bevallhatjuk,
hogy sokszor nem veszélyte
len. E feladatok elvégzését, a
különböző áldozatvállaláso
kat és segítőkészséget a pol
gármesteri hivatal a „bakter
adó” mentességével és élet
biztosítással honorálja.

toborzás régmúltra tekint vissza, a középkor
tól a XIX. századig ilyen formában növelték
a hadsereg létszámát. A fő szempontja az
volt, hogy a férfiakat meggyőzzék a hadi
szolgálat vállalásárról. Ez úgy történt, hogy a huszárok
felkeresték a legényeket kocsmákban vagy más nyilvános
helyen, itt poharazás és tánc közben próbálták felmérni
az újonc jelölt képességeit, innen ered a verbunk nevű
legényes tánc. Az április 30-i hagyományőrző toborzás
nagyszerű alkalmat kínál arra, hogy ismét a köztudatba
kerüljön a huszáros fegyelem, a közös lovaglás, a lovas
múlt, és megtapasztaljuk a dalos jókedvet.
Csíkszéken három évvel ezelőtt alakult újra a huszár
ezred András Zoltán, Szőcs Elek és Petres Kálmán szer
vezésében. Büszkék lehetünk arra, hogy az első újoncok
községünkből kerültek ki:
Gergely Lajos és Ferencz
Büszkék lehetünk arra,
Zoltán,
mindketten
hogy az első újoncok
csomortániak, míg Lajos
községünkből kerültek ki
András Pálfalváról. Petres
Kálmánnal beszélgetve ki
derült, bárki tagja lehet a huszárcsapatnak, aki betöltötte
18. évét, és van lova, persze ezenkívül még 14 pontja van
a belső rendszabályzatuknak, melyet az újoncnak be kell
tartania, és ha megfelel, akkor fél év után esküt is tehet.
Ezúton is kérjük a község minden lakóját, fogadja
szeretettel a huszárokat, és ha valaki kedvet kap a hu
szárélethez, azt arra biztatjuk, álljon be közéjük.

Önkéntesek a lakosságért
A község mindhárom falujából egypár – közösségi em
berrel – megalakult a Vöröskeresztes Alapszervezet.
Önkéntesei többnyire falunapokon tevékenykednek.

Ö

römmel tudatjuk a lakossággal, hogy
Csíkpálfalva községben 2011 februárjában
megalakult a Vöröskeresztes Alapszervezet.
Mint tudjuk, a Vöröskereszt olyan szervezet,
amelyik igyekszik ott lenni, ott segíteni, ahol kell, megten
ni mindent az EMBERÉRT. A szervezet önkéntesei több
nyire falunapokon tevékenykednek elsősegélynyújtóként,
vagy vidéki mentőszolgálatot biztosítanak az időseknek,
vagy pedig elsősegélyre, egészségmegőrzésre, katasztrófa
védelemre, betegápolásra, közösségfejlesztésre oktatják a
községek lakóit.
Sok évig nem volt Csíkpálfalván vöröskeresztes szerve
zet, helyi vöröskeresztesek. Az önkormányzatnak jelezték,
hogy egy ilyen helyi csapat megalakítására minden negyedik
esztendőben van lehetőség. Hála Istennek, megadatott ez
a lehetőség ebben a községben is, és a község mindhárom
falujából egy pár önkéntessel, „közösségi emberrel” meg
alakult ez a szervezet a polgármester közreműködésével.
Örömünket és köszönetünket fejezzük ki a Hargita
Megyei Vöröskeresztnek, hogy megadta azt a lehetősé
get, hogy a község bekapcsolódhatott a már régóta na
gyon jól működő és gazdag vöröskeresztes programba.
A község önkéntesei: Csíkdelne: Görgicze
Zsuzsánna, Benő Enikő, Szabó Piroska, Ladó Melin
da, Zöld Ilona; Csíkpálfalva: Gál Jakab, Bakó Zoltán,
Orbán Róbert, Váncsa Renáta Katalin, Fülöp Loránd;
Csíkcsomortán: Boros Katalin, Kelemen Borbála, Bálint
Viola, Boros Tünde, Boros László, Székely László.

Boros Tünde

4

Ma is élő húsvéti népszokás

Bűzözés és
üsd a harmadikat!

Él egy nagyon régi húsvéti népszokás a falunkban,
amelyről nem tudjuk, hogy a gyökerei meddig nyúl
nak. Nagy Tamás bácsi, aki 83 éves, úgy emlékszik,
hogy az ő gyermekkorában is hasonlóan ünnepelték
a delneiek húsvétot.

D

elne közepén, inkább a felszegi részen, van
egy nagy kert, Játszókert a neve. Nem vélet
lenül, hiszen ide gyűl össze húsvét délutánján
a falu apraja-nagyja. A férfiak bűzöznek – ez
az a játék, amelyet emberemlékezet óta csak ezen a napon
játszanak a felnőttek. A bűzözés egy labdajáték, amelynek
hosszú ütők és bőrlabda a kellékei. Régen a bőrlabdát a
suszter varrta, a belsejét tehénszőrrel tömte ki, de ma már
a boltban kapható labdával játsszák. Az otthon elkészített
ütőket a játékosok hozzák magukkal.
A játéknak megvannak a szigorú szabályai, melyeket a
fiúk ellesnek az apáktól. Az a legjobb benne, hogy bármen�
nyien játszhatják. Két csapat áll egymással szemben, és ezek
állandóan gyarapodhatnak, a lényeg, hogy mindkét csapat
hoz kerüljön 1-1 ember. Így senki nincs kizárva a játékból.
Természetesen a nők is elkísérik a férfiakat: beszél
getnek, sétálnak, felvigyázzák a piros tojást gurigázó
kisebbeket. A fiatalok pedig „üsd a harmadikoznak” . Ha
sokan vannak, több kört is alakítanak.
Jóllehet, az utóbbi időben „beszűkült” a Játszókert
(amióta magántulajdonba kerültek a területek, sokan be
kerítették a maguk területét), de egy biztos: ezen a napon,
még ha nem is maradnak sokáig, sokan megfordulnak itt.

Zöld Ilona

Meghívó
A polgármesteri hivatal és a közbirtokosság tá
mogatásával nagyszombaton, április 23-án 9–13 óra
között tojásírás lesz a pálfalvi kultúrotthonban helyi
anyukák szervezésében. Szeretettel várnak minden
gyereket és fiatalt.

Hazai ritkaságok Székelyföldön

Kék béka Delnén

A

delneiek szeren
csések, mert a falu
és környéke na
gyon gazdag kul
turális és természeti értékek
ben. A Szent János-templom
környékén, a vizenyős kaszá
lókon, mocsarakban és tavak
ban olyan ritkaságok élnek,
mint a mocsári béka, ame
lyiknek a hímjei a szaporodási
időszakban megkékülnek. Ez
a béka nagyon ritka Románi
ában, a legtöbb nagy állomány
Székelyföldön van, nagyrészt
Ditró környékén, ezt követi
Delne, és nem ismert, hogy
mennyi van a Rétyi Nyírben.
A békák számát fel lehet
becsülni a nőstények által
lerakott petecsomók szá
ma alapján. Ezek hógolyó
nagyságúak és alakúak, egy

A békák számát fel lehet becsülni a petecsomók száma alapján

nőstény egy petecsomót rak.
Elsősorban a delneiek érde
ke, hogy ez a faj és a többi
ritkaság itt megmaradjon.
Ehhez szükséges a meglevő
élőhelyek, mocsaras terüle

> Folytatás az 1. oldalról
A tanácselnök szerint a szóban forgó tervek jól il
leszkednek Hargita Megye Turisztikai Stratégiájába. Mint
elmondta, az egyre több Hargita megyei turisztikai be
ruházás megvalósulásában szerepe van annak, hogy az
RMDSZ a kormánykoalíció tagja, ugyanakkor érdemük
van a megyei tanács fejlesztési igazgatósága munkatársai
nak és nem utolsósorban a kitűnő munkát végző polgár
mesteri hivataloknak.
– A turisztikai minisztérium listáján is látszik, hogy a
székelyföldi települések, akárcsak a megyei tanács, tud
ják, mit akarnak, világos elképzelésük van a jövőjükről, és
hajlandók tenni ennek érdekében – nyilatkozta Borboly
Csaba, hozzátéve: nemcsak aszfaltozni kell, hanem ha
gyományos értékeinket is meg kell becsülnünk, így nem
hagyhatjuk kárba veszni népi fürdőinket sem, hiszen ezek
gazdasági lehetőségeket rejtenek magukban, és hozzájá
rulhatnak a térség idegenforgalmának növekedéséhez.

sítéssel, vegyszerek haszná
lata nélkül művelni ezeket a
területeket.
Ezenkívül a területen él
több ritka kétéltű, madár és
növényfaj.

Fotópályázat és főzőverseny is lesz

Ha május, akkor falunapok
A Csíkpálfalvi Polgármes
teri Hivatal és a Zöld Erdő
Közbirtokosság hathatós se
gítségével a Pálfalva Egyesület
2011. május 6–8. között faluna
pokat szervez. Ez alkalomból
fotópályázatot hirdetett meg,
melyre régi és új fényképekkel,
régen használt eszközökkel
egyaránt be lehet nevezni Gál
Marika néninél május 1-jéig.
Ugyanakkor a főzőversennyel
kapcsolatos információkkal
Kopacz Melinda szolgál az ér
deklődőknek.

A falunapokra látogatókat
sok színes program várja: hu
szárfelvonulás, népdaltanulás,
kiállítás az összegyűlt fényké
pekből és tárgyakból, futball
és más ügyességi játékok, fel
lépnek a Székely Góbék és az
Árnyékszékelyek. Ezúton is
arra buzdítunk minden ked
ves Olvasót, vegyen részt a
programokon, hogy a kívülál
lók is fontosnak lássák ezt az
eseményt a falu életében!

Csökkent a légúti
megbetegedések száma
 Körlevélben figyelmez
tetett a biztosító pénztár, hogy
nem adhatunk a betegnyug
díjasoknak küldőt szakorvosi
rendelésre az orvosi összesítő
(referat medical) megújításá
hoz. Ezután ennek az árát a
szakorvosi rendelőben ki kell
fizetni. Ezért javaslom, hogy
a betegnyugdíjasok legalább
2-3 hónappal a kötelező felül
vizsgálat előtt jelentkezzenek
a rendelőben, hogy a szüksé
ges vizsgálatokat támogatott
formában elvégezhessük. Ezt
periodikus felülvizsgálatként
tudjuk elszámolni, s ilyen for
mában a biztosító támogatja.
 A kórházból kiutalt be
tegnek a kezelőorvosa kell

Áldott húsvéti ünnepeket kíván
Csíkpálfalva Polgármesteri Hivatala

Fülöp Loránd

Híradó a rendelőből

Megújul a csomortáni fürdő

tek állapotának megőrzése,
a lecsapolt mocsarak hely
reállítása. A hagyományos
gazdálkodás nem károsítja
ezeket az élőhelyeket, de jó
volna minél kevesebb gépe

A feltámadt Úr Jézus Krisztus erősítse a község lakóinak keresztény hitét, reményét és szeretetét, hogy ennek jegyében éljük mindnyájan egyéni,
családi és közösségi életünket.
Áldott húsvéti ünnepeket kíván mindenkinek
Csíkdelne és Csíkpálfalva plébánosa,
Csintalan László.

hogy támogatott receptet ír
jon, krónikus betegség esetén Felhívás és köszönet
az újonnan beállított gyógy
szer felírását egy hónap múlva
Csíkpálfalva polgármesteri hivatala felkéri a lakossá
folytathatja a családorvos. Ez
got, hogy szíveskedjen az árkokat, sáncokat és patakmed
nem újdonság, de most már
reket kitisztítani.
büntetnek is emiatt. Ugyanez
A polgármesteri hivatal egyúttal hálás köszönetet
a helyzet a szabad árú recep
mond a Hotel Salvator – Jakab Antal Tanulmányi és
tek átírásával is.
Felnőttképző Központ vezetőségének a pálfalvi kultúrott
 A légúti megbetegedé
honnak adományozott színpadfüggönyért, és ugyancsak
sek száma jelentősen csök
köszönet illeti Székely Ilonát a közbenjárásért.
kent, megszűnt a zsúfoltság
a rendelőben.
 A tavaszi aszténia el
lensúlyozására ajánlott multi
vitamin-készítmények kúra
szerű fogyasztása, hisz hos� Pálfalva község havi kiadványa ■ Kiadja Pálfalva Község Tanácsa a
szú volt a tél.
helyi RMDSZ támogatásával ■ Szerkesztőség: Kánya Teréz, Boros

Tünde, Fülöp Loránd, Zöld Ilona. E-mail: pauleniciuc@yahoo.com, tel.:
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