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Pünkösd
„Pünkösdi

király”
■ 3. oldal ■

Föld Napja
Vetélkedő

■ 6. oldal ■

Gazigazító
Növényvédelem
Gyógynövények

■ 7. oldal ■

Május az a hónap, 
amikor itt Csíkországban 
megpezsdül az élet, 
a természet, virágba 
borulnak a fák, s kinyíl-
nak a tavaszi virágok és 
sok-sok színükkel derűt, 
optimizmust sugallnak. 
Úgy gondolom, sokan 
vártuk a melengető nap 
szerető simogatását. 

A májusi hónap, azon kívül, hogy a tavasz legszebb 
hónapja mifelénk, nagyon sok gazdag eseménynek, ün-
nepnek, rendezvénynek adott otthont. Falunaptól az el-
sőáldozásig, anyák napi megemlékezéstől a sport vetél-
kedőig, a pünkösdi búcsútól a versünnepig, és sorolhat-
nám tovább. Az a szép az egészben, hogy teszi a dolgát 
mindenki: egyház, önkormányzat, iskola, a civil szféra az 
egyesületek által. Számot vetettem én is, felidéztem régi 
májusi hónapokat, gondolatokat, hogy milyen májusi 
események hagytak nyomot lelkünkben, életünkben. 
Nem mindegy, hogy mit hogyan érzünk, gondolunk.

A gondolatnak teremtő ereje van. Gondolattal, álmo-
dozással akár egészen új irányt is adhatunk az életünk-
nek, mert gondolatainkkal határozzuk meg a valóság 
minőségét, gondolataink vonzzák be életünkbe a pozitív 
vagy a negatív fordulatokat. Az érzések, mert átitatják a 
gondolatainkat, meghatározzák a másik emberhez vagy 
a dolgokhoz való viszonyunkat, döntéseinkkel új kapukat 
nyitunk meg magunk előtt. 

Tegyük hát szívünket, lelkünket szabaddá, mert csak 
így tudunk egymás iránt megértőek, türelmesek és tisz-
teletadóak lenni. És az igazsághoz az is hozzátartozik, 
hogy a tisztelet nem magától értetődő, ezért tenni is kell. 
Segítsünk egymásnak, hogy ki-ki megtalálja a vigaszt, 
a kiutat önnön csapdájából, s ráleljen a megálmodott, 
elgondolt útjára. „A Lélek mondja meg, ki a rabszolga és 
ki a szabad ember!” Talán ezért is fontos most beszélni 
a jó gondolatokról, a lélekről, mert májusban, pünkösd 
havában a legaktuálisabb. A széthúzás látszata ellené-
re, ott van legbelül a szívekben az összefogás ereje, ezt 
bizonyítják a közös ünnepeink, rendezvényeink. Ha visz-
szatekintek, akkor jövök rá igazán, hogy ezekből merít-
kezve, kapok erőt, lendületet, ami átemel a mindennapi 
gondokon.

Májust, a fentebb leírtak miatt tartom az egyik leg-
szebb hónapnak. Ezért nevezhetnénk az élet, a jövőbe 
vetett hit hónapjának is ezekkel a szép ünnepnapokkal. 
Sok hasonló ünnepnappal, rendezvénnyel tudjuk szebbé, 
gazdagabbá tenni életünket a továbbiakban is.

S nem utolsó sorban: „Amit akartok azért, hogy az 
emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cse-
lekedjétek velük...”

Ferencz Csaba polgármester

Csapatépítés és közösségi játékok 
a Csíkpálfalvi falunapokon

Minden előzetes várakozást
felülMúlt a Csíki versünnep!

Csíkpálfalván május 3-5 között szervezték meg az idei falunapokat, szer-
vezésében besegített a Caritas Családsegítő Szolgálata és az általa működtetett 
ificsoport is.

■ összeállításunk az 5. oldalon ■

Hidegségtől Tusnádig érkeztek fiatalok a Csíki Versünnepre, mindössze-
sen negyvennégyen. Nos, ne feledkezzünk meg a kísérőkről és a felkészítő 
tanárokról sem, és a létszám máris száz közelében van. Impozáns adat.

■ összeállításunk a 4. oldalon ■
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Bárhol já-
runk, bárhol 
m e g f o r d u -
lunk, akarva, 
ak a r a t l anu l 
o t t h a g y j u k 
nyomunkat. 

S o k s z o r 
nincs is szük-

ség a nyomok alaposabb szakelem-
zésére ahhoz, hogy láthassuk, kik is 
hagyták azt a nyomot, vagy kik is va-
gyunk mi valójában. Ahogyan a kör-
nyező világ hatással van ránk, ugyan-
úgy hatással vagyunk mi is a világra, 
még akkor is, ha semmi különlegeset 
nem teszünk. Olyanok vagyunk egy-
más számára, mint a képlékeny, for-
mázásra váró agyag, amely a legfino-
mabb felületi alakzatokat felveszi és 
megőrzi. Így hat ránk a világ, és min-
den ami benne van, beleértve minden 
embertársunkat is, akit látunk, hal-
lunk, olykor szagát vagy illatát 
is érezzük. Így érzékel minket 
is mindenki és minden, amivel 
kapcsolatba kerülünk.

Lezajlott a búcsú. A szem-
beötlő nyomokat nem is kell 
keresni. Szerencse, hogy a leta-
posott fű kaszálásig felegyene-
sedik, a vetés is, ha olykor bele kellett 
lépnie vagy autóval belehajtania a 
jámbor zarándoknak, még kiújul. Az 
elhajigált műanyagpalackok viszont 
már nehezebben bomlanak le. Van 
olyan nyom is, ami viszonylag hamar 
lebomlana. Nem is emiatt feltűnő, ha-
nem amiatt ahol és amilyen módon 
hagyták. Ez nem egészen lelki zarán-
dokra vall, de még igazából emberre 
sem, ha csak annyiban nem, ami meg-
különbözteti az állattól, hogy a végén 
papírt is használt. Nyom, virító papír-
darabok kíséretében egy olyan hídon, 
amit beparkoltak az autók, és a kocsik 
takarásában zavartalan körülmény kí-
nálkozott a gondtalan és gondatlan 
hátrahagyásában. A nyomokból ítélve 
nem lehetett annyira sürgető a hely-
zet, hogy valakihez ne lehetett volna 
bekérezkedni, vagy egy pár lépéssel 
tovább a patak partján olyan helyet 

választani, ahová kevesebbet jár az 
ember. Remélhetőleg ez a durva kivé-
telek közé számítható, mégis érdemes 
elgondolkozni azon a lelki hozzáállá-
son, gondolkodáson, ami a jelenség 
mögött meghúzódik, és ami az élet 
megannyi mozzanatában felismerhe-
tő. Az illető akár így is gondolkod-
hatott: most nem látnak, és ha már 
továbbálltunk, ki tudná megmondani 
ki is volt. Aztán, ha már az eső is esett 
egyet, minden ismét tiszta lesz.

Ebben az esetben is nem annyi-
ra a kézzel (nem) fogható nyom a 
fontos, hanem a belső beállítottság, 
ami más formában is megnyilvánul. 
Eszerint az a fontos, hogy felelőssé-
get, a többletmunkát – áldozatról ne 
is beszéljünk – ne kelljen vállalni. A 
példa pedig – a szó szoros értelmé-
ben is – ragad. Így is el lehet intézni 
a dolgokat, minek aggályoskodni vagy 
körülményeskedni.

Hőböröghet bárki, úgysem fogják 
tudni konkrétan, hogy kit is kellene 
majd érte szidni. Ez a nyom is valójá-
ban a szívből ered, és a szívet mocs-
kolja be a legjobban. A tiszta szív 
vállalja a felelősséget, vagy a plusz 
munkát, az áldozatot. A tisztátalan 
ezek szerint csak a maga érvényesülé-
sét lesi, nem törődve azzal, hogy azzal 
másoknak kárt, bajt okoz-e. És itt már 
nemcsak a hídon hagyott nyomról 
van szó, hanem annak szívbéli eredő-
jéről. És nemcsak arról az emberről, 
aki azt felelőtlenül otthagyta, hanem 
mindenikünkről, amikor megkísért 
minket is ez a gondolkodásmód.

Most pedig ismét vissza ahhoz a 
„nyomhoz”, hogy aztán újra elrugasz-
kodjunk tőle. A jelek arra engedtek 
következtetni, hogy az a nyom nem a 
hegyre felmenet keletkezett, hanem, 
amikor már lezajlott minden: mise, 

prédikáció, himnuszok, minden. A 
szent szertartásokon valamilyen vari-
ánsban mindig előkerül, hogy lélek-
ben, gondolkodásmódunkban meg 
kell újulnunk, azaz meg kell javulnunk. 
Hogy mi mégis a szent események 
után, amelyeken áhítattal, elcseppenő 
jámborsággal és illő megvetéssel azok 
iránt, akik ezt nem gyakorolják részt 
vettünk, miket el tudunk művelni, azt 
jobb nem feszegetni. Pedig feszeget-
nünk kell, különben soha fel nem éb-
redünk. Tisztán látnunk kell, hogy a 
szertartások nagyon sokszor ünnepi 
kellékek, amik nélkül nem igazi ün-
nep, az ünnep. De, hogy azon nekünk 
meg kellene változnunk, mert ezek 
azért vannak, azt eleresztjük a fülünk 
és szívünk mellett. Huncutok va-
gyunk, de még mekkorák! Elhitetjük a 
világgal és magunkkal is – talán észre 
sem vesszük, hogy magával Istennel 
is ezt akarnánk tenni – hogy az ott-

léttel a kötelességünket leróttuk. 
Ott lenni, jelen lenni pedig azt 
jelenti, hogy magam is azonosu-
lok azzal, ami ott történik. Jézus 
vállalta és a jelenben is vállalja 
az áldozatot. Ha tényleg jelen 
vagyok, ez már nem történhet-
ne nélkülem, csak akkor ha azt 

is ráhagyom, hogy az az ő dolga, mint 
a másik emberé a hátrahagyott nyo-
mom eltakarítása. Ismét annál a nya-
valyás nyomnál vagyunk, pedig nem-
csak arról van szó, hanem minden 
ilyen üres gondolkodásról, ahogyan 
a szent cselekményekben és a világ 
dolgaiban is részt veszünk, vagy ép-
pen másra hagyjuk. Nyomot hagyunk 
ezzel, szellemi nyomot a szertartások 
idejében és helyén is. Olyan nyomot 
amely szerint esetleg mások is tájéko-
zódnak, gondolván ezt így kell tenni. 
„Légy ott, lássák, hallják, hogy ott 
vagy, aztán a többit intézd úgy, hogy 
neked lehetőleg rossz ne legyen.” 
Ilyen nyomokkal, nagyon is jól látható 
nyomokkal van tele az életünk. És ha 
ezen nyomok után haladunk, ne cso-
dálkozzunk, ha talpunk alatt olykor 
megcsúszik a „talaj”!

Elekes András

Töprengések a búcsú 
némely nyoma körül
JÓ GONDOLAT ■ Elekes András
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A több éve már hagyománnyá 
vált pünkösdi királyválasztás idén 
sem maradt el. Minden év pün-
kösd vasárnapján, a Csomortán 
határában lévő Kis Bütök-i tisztá-
son tartják a nagy megmérettetést. 
Erre az alkalomra évente egyre 
több résztvevő és néző egyaránt 
szép számban érkezik.

De nézzük meg mióta is beszé-
lünk pünkösdi királyválasztásról? 

Pünkösdi királyválasztásról már 
a középkor óta beszélnek. Ma is 
számos vidéken ismert rendez-
vénnyé vált. Bár igaz, mindenhol 
így hívják néhány tájegység között 
azonban apróbb eltérések lehetnek 
a megtartása, ünneplése között. 
Nem hiába közismert az a népi 
mondás miszerint: „Rövid, mint 
a pünkösdi királyság” – ugyanis a 
megérdemelt hatalom csupán egy 
évig tart. Ez alatt az év alatt, régi 
szokás szerint a pünkösdi király 
hivatalos volt minden társadalmi 

eseményre és fogyasztását társai 
fizették. Ilyenkor olyan kapcso-
latokra tehetett szert, amelyek az 
egy év múlásával sem merülhettek 
feledésbe.

Csomortánban is nagyon sok 
fiatalt megmozgatott és kíváncsi-
vá tett az idei verseny. A megmé-

rettetés Isten áldásaval kezdődött, 
ugyanis a verseny előtt szentmisén 
vehettek részt az oda látogatók. 
A versenynek számos csomortá-
ni, csobotfalvi és magyarországi 

versenyzői is voltak. Az 
első megmérettetés után 
következtek a páros küz-
delmek. Az idei verseny 
különlegessége, hogy az 
ügyességi próbák mellett 
leginkább az erő domi-
nált. A hosszú és nehéz, 
de ugyanakkor látványos 
és tisztességes küzdel-
mek végén a jól megér-
demelt királyi hatalmat 
Baczoni Gellért, csomor-
táni résztvevő nyerte el. 
Gellért bebizonyította, 
hogy a hosszantartó ki-
tartás és küzdelem elnye-
ri méltó gyümölcsét. Ez-
úton is gratulálunk neki 

és kívánjuk, hogy példamutatóan, 
büszkén viselje és őrizze ezen „ha-
talmát” a következő egy évben. A 
verseny végezetével következett 
a pünkösdi király legényes tánca, 
majd közös tánccal zárták a napot.

Boros Tünde

Idén is megválasztották
a „Pünkösdi Királyt”
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Csuda jó volt a pünkösd előtti 
délelőtt Csíkpálfalván a Márton 
Ferenc Általános Iskolában lenni. 
Hidegségtől Tusnádig érkeztek fi-
atalok a Csíki Versünnepre, mind-
összesen negyvennégyen. Nos, ne 
feledkezzünk meg a kísérőkről és a 
felkészítő tanárokról sem, és a lét-
szám máris a száz közelében van. 
Impozáns adat. Tudjuk persze, 
hogy nem a számok mérnek egy-
egy versenyt, megmérettetést, de 
ha hozzátesszük, hogy a versmon-
dó versenyen indulók szakmai fel-
készültsége – a szakemberek sze-
rint – helyenként kiemelkedő, sőt 
igen magas színvonalú volt, máris 
izgalmasabb a kérdés. 

A résztvevők  emléklapot 
kaptak és sokan különdíjat is, 
hárman pedig részt vehetnek a 
III. Székelyföldi Verstáborban, 
Csíkcsomortánban a nyáron, ahol 
mások mellett, Kubik Anna és 
Rubold Ödön színművész segíti 
majd a fiatalok szakmai fejlődé-
sét. Aztán még egy meglepetés: a 
szervezők úgy döntöttek, hogy va-
lamennyi csíki versünnepes egyna-
pos kiránduláson vesz rész és bele-
kóstol a Verstábor életébe is.

A Csíki Versünnepen résztve-
vő fiatalok tehetségesek! Némelyi-
kük bármelyik rangos versenyen 
megállná a helyét. De 
álljunk meg egy pilla-
natra. A csíki Versün-
nep nem volt „rangos” 
megmérettetés? De-
hogynem, nagyon is! 
Reményik, Wass, Ady, 
Petőfi, Radnóti, József  
Attila, Kányádi, csak-
hogy legyen egy kis 
ízelítő a költőkből – a 
teljesség igénye nélkül. 
A magyar irodalom 
színe-java felvonult – 
pontosabban meg lett 

idézve – péntek délelőtt a csíkpál-
falvi iskola tornatermében. Ne vár-
ja senki, hogy felsoroljuk az összes 

megidézett költőt, legyen elegendő 
annyi, hogy a klasszikustól a kor-
társig jelen volt a magyar iroda-
lom. A zsűri az egyik ámulatból a 
másikba esett. Hogy mért? Azért, 
mert ötödikes-hatodikos kislányok 
és fiúk mondottak úgy verset, hogy 
a szíve szakadt meg az embernek, 
azért mert a tízedikes fiú úgy adta 
elő Széles Sándor – Székely kará-
csony című versét, hogy úgy érez-
te a krónikás, mintha kihallgatott 
volna egy beszélgetést egy székely 
és a fennebbvaló között, hogy va-
lóban érezte mindenki azt, amikor 
azt magyarázza el a költő, Papp 
Asztrik a világnak, hogy milyen is 
az a Székelyország.

Sírtunk! Mert megérintett ben-
nünket a vers. Mert a lelkünket 
ölelte át a versmondók hite. Mert 
olyan fiatalok vannak közöttünk, 
akikre már most büszkék vagyunk.  
Mert jó magyarnak lenni. A negy-
vennégy ifjú most megmutatta azt, 

amit fontos szem előtt tartani min-
denkinek: jó az irány! 

Varga Sándor.

A nyertesek: 
Bucur Tímea a csíkszeredai 

Kájoni János Szakközépiskola ki-
lencedikese, aki Radnóti Miklós: 
Előhang egy „monodrámához” 
című versét adta elő, tanára Bodó 
Beáta.

Kósa Johanna, aki P. Papp 
Asztrik: Székelyország című versét 
mondta és a csíkszeredai Márton 
Áron Gimnázium kilencedikes 
tanulója, felkészítő tanára Csata 
Emese. 

Bács Előd Szilveszter, 
Csíkszeredából a Venczel József  
Szakközépiskolából, a tízedik 
osztályból,  aki Széllyes Sándor: 
Székely Karácsony című művét 
adta elő, felkészítő tanára: Hitter 
Kovács Andrea.

Még egyszer gratulálunk és si-
keres, eredményes tréninget kívá-
nunk a székesfehérvári, budapesti, 
veszprémi és szolnoki fiatalokkal 
együtt.

Minden előzetes várakozást felülmúlt
a Csíki Versünnep!
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Csíkpálfalván május 3-5 között 
szervezték meg az idei falunapokat, 
szervezésében besegített a Caritas 
Családsegítő Szolgálata és az általa 
működtetett ifi csoport is.

A kallódó csoport Csíkpálfalván 
közel két éve alakult, azzal a céllal, 
hogy aktivizálja a helyi fiatalokat, 
ösztönözze őket az önállóságra és a 
későbbi munkára, hogy saját települé-
sükön különböző programokat szer-
vezzenek, és ez által bevonják, meg-
szólítsák a fiatal társaikat is. 

2013. május 4.-én (szombaton), 
délután 2 órától, a helyi focipályán a 
Caritas Családsegítő Szolgálata és a 
P.T.K. (Pálfalvi Ifi Klub) által meg-
szervezésre kerültek különböző csa-
patépítő- és gyerekjátékok. A játékok 
nagyon izgalmasnak bizonyultak.

A résztvevők 
tematikus foglal-
kozások, játékok 
és különböző ve-
télkedők keretén 
belül mérhették 
össze kreativitá-
sukat, megtudhat-
ták milyen az igazi 
csapatszellem és 
számos meglepe-
tésben volt részük. 
A játékokon négy, 
10 fős csapat vett 
részt (csapatne-
vek, a gyerekek 

által kitalálva: Fekete kemények, Piros 
alma, Kék Pálfalva, Sárga méhek).

A résztvevők érdeklődését legin-
kább a harácsolás keltette fel, amely 
során 16 megadott, érdekes/vic-
ces „dolgot” kellett begyűjteni (pl.: 
menyasszony, háziszappan, bajuszos 
bácsi, penészes kenyér stb.). A „fel-
adatokat” egy fergeteges vizes-lufi 
bajnokság követte, amelybe minden 
gyerek bekapcsolódott.

A vetélkedők után pedig követ-
kezett a díjkiosztás, amelyen minden 
gyerek kapott ajándékot és emlékla-
pot. Élményekkel teli nap volt, min-
denki jól érezte magát.

A szervező csapat (P.T.K.) és a Ca-
ritas Családsegítő Szolgálata ezúton 
is köszönetét fejezi ki a Csíkpálfalvi 
Polgármesteri Hivatalnak a támoga-
tásért és, hogy minden évben számít 
szervezésünkre.

Salamon Emőke és Szász Zsuzsanna

Tamási Áron gondolata is lehe-
tett volna a mottója az idei 2013-as 
csíkpálfalvi falunapoknak, hisz mi is 
azt akartuk, hogy mindenki otthon 
érezze magát a mi kis falunkban és 
egy közösséggé váljunk. Május első 
hétvégéjén, immár harmadik alka-
lommal, került sor a helyi falunapok 
megrendezésére.

Mint mindig, most is a péntek 
délután a gyermekeké volt, kedvük-
re kézműveskedhettek így szebbnél 
szebb alkotások kerültek ki az ügyes-
kedő kezecskék alól. A 18 órai hiva-
talos megnyitót követően községünk 

Judo csapatának bemutatóját láthat-
tuk, és bizony büszkék lehettünk rá-
juk, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen 
színvonalas kis csapattá formálód-
tak. Ez idő alatt a konyhán nagy volt 
a sürgés-forgás, sült a finom pánkó, 
amiből mindenki részesülhetett. A 
pénteki program a Boszorka Egye-
sület bábelőadásával és Táncházzal 
zárult. A szombati nap a program 
szerint folytatódott a futballpályán, a 
rövid ideig tartó kis zápor nem zavart 
meg, így gördülékenyen folytak a kü-
lönbözö programok. Estére már tele 
volt a futbalpálya, érdeklődve vártuk 
a díjkiosztást, a Role együttes fellé-
pését, majd kedvünkre nevethettünk 
a Székelylend előadásán. A késő esti 
tábortűz zárta a szombati progra-
mokat. Vasárnap reggel a csíkcsicsói 
rezesbanda szebbnél szebb nótáira 
ébredhettünk, majd a program foly-
tatódott a futballpályán: szekeres fo-

gathajtó verseny, a pálfalvi vágta, fa-
vágó verseny és végül a Csíkzsögödi 
Néptánc Együttes előadását láthat-
tuk. Közben az üstökben újra rotyo-
gott a finom pityókástokány, amiből 
mindenki részesülhetett. Reméljük 
mindenki talált magának megfelelő 
programot, ahol kikapcsolódhatott 
és jól érezte magát.

A Pálfalva Egyesület köszönetét 
fejezi ki elsősorban Ferencz Csaba 
polgármester úrnak, a Csíkpálfalvi 
Polgármesteri Hivatalnak és a Zöld 
Erdő Közbirtokosságnak a kiemel-
kedő támogatásért. Hálás köszönet 
mindazoknak, akik anyagi, fizikai 
áldozatot hozva, idejüket és javai-
kat nem sajnálva bármilyen módon 
segítettek, hogy ezek a falunapi ren-
dezvények létrejöjjenek. Köszönet a 
résztvevőknek, köszönet mindenki-
nek mindenért!

Gál Mária

Csapatépítés és közösségi játékok
a Csíkpálfalvi Falunapokon

„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne”
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Az idén is meghívást kaptunk 
a Hidegségi Általános Iskolától 
a Föld napja alkalmából szerve-
zett vetélkedőre. 
Már hatodik éve, 
hogy iskolánk 
felső tagoza-
tos tanulói részt 
vesznek ezen a versenyen. A ve-
télkedő más mind a megszokott 
tantárgyversenyek, a gyermekek a 
természetben vizsgáznak és min-
den évben más tájegységet ismer-
hetnek meg.

A szervezők célja, hogy a mai 
gyermeket közelebb hozni a ter-
mészethez, megtapasztalni a csa-
pat szellemet és megismerkedni 
más iskolák diákjaival. 

A gyimesi táj szépségét nem 
tudom szavakba foglalni. Az idei 
helyszín Barackos volt.

Amikor megérkeztünk az volt 
az érzésünk, hogy végre friss leve-
gő, csend és nyugalom vesz körül 
bennünket. A tanárokat beosztot-
ták az állomásokra vizsgáztatni és 
a csapatokat sorshúzással időkö-
zönként indították egy térképpel 
kezükbe a hegy oldalán fölemel-
kedni.

A csapatunk neve Borsika volt 
és tagjai: Kajtár Endre V. oszt., 
Ladó Róbert VI. oszt., Bende 

Botond VII. oszt. és Benchea 
Márton VIII. osztályos tanulók. 
Kísérő tanárok: Péter Judit, Szabó 
Etelka, Pál Katalin és Elekes And-
rás. Minden állomásnál vizsgázta-
tó tanárokkal találkoztak, volt ott 

matematika, fizika, román nyelv, 
zene, földrajz, biológia, gyógynö-
vény felismerés, állatvilág, sport. 
Barackos völgyén végighaladni 
csodálatos volt, még akkor is ha 
nehezen tudtunk a magas hegyol-
dallal megbirkózni.

A tetőre érve láthattuk a vi-
rágos oldalakat, hófoltokat a 
Naskalat tetején, halhattuk a ka-
kukk hangját és találkoztunk régi 
házakkal. Én úgy gondolom, hogy 
a gyermekeknek nem volt annyira 
stresszes mind a tanterembe vizs-
gázni és egyben nagyon sok sze-
mélyes tapasztalatban volt részük. 

Tanulóink ügyesen helytálltak, 
a tizennyolc csapat közül ötödik 
helyezést értek el. 

A verseny végén az iskola udva-
rán jó illatú bogrács várt bennün-

ket, majd közös 
játékok és kiérté-
kelés. Azzal bú-
csúztunk, hogy 
a jó Isten segít-

ségével jövőben újra találkozunk 
egy másik helyszínen. Köszönjük 
a szervezőknek, hogy újra a hideg-
ségi iskola vendégei lehettünk.

Pál Katalin

Vetélkedő a természet lágy ölében
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Szakembereket kérdeztem a má-
jus-júniusi növényvédelemről, ők a 
következőket tanácsolták. Bogyónö-
vekedés idején érdemes megelőzni a 
paradicsom alternáriás és szeptóriás 
foltosságát, valamint a paradicsom-
vészt. Ha a betegségek már kialakul-
nak, nem sokat tehetünk, ezért cél-
szerű azokat megelőzni.

Az alábbi készítmények közül vá-
laszthatunk: Rézoxiklorid, Champi-
on, Cursate, Ridomil Gold, Dithane 
M-45 és Amistar. Nagyjából ugyan-
ezekkel a szerekkel előzhetjük meg a 
burgonyavészt is, azonban a permet-
lébe keverjünk krumplibogár elleni 
készítményt is: Actara, Apacs, Padan, 
Match, Novodor, Karate Zeon, Tal-
star.

Gyógyítónövények májusban
Akácfavirág: teának készítve kö-

högéscsillapító, hurut és görcsoldó, 
enyhe hashajtó, gyomorsavtúltengés 

gátló, székrekedés, gyomor- és bélfe-
kély elleni gyógyszeralapanyag.

A bodzát különösebben nem kell 
bemutatni senkinek.

Tavasz vége felé a bodzaszörp 
neve sokaknak ismerősen cseng, de 
vajon hányan tudják azt, hogy milyen 
gyógyító hatásai vannak ennek a nö-
vénynek.

Lássuk hát, mit is tud a bodza! Az 
indiánok fertőzések kezelésére hasz-
nálták.

A nátha, orrfolyás és torokfájás, 
lázcsillapítás, pattanások, kelések és 
bőrkiütések kezelésére, valamint jóté-
kony hatással van a szinusz fertőzé-
sekre, nem utolsó sorban öregedés-
gátló tulajdonságokkal is rendelkezik.

A cickafarkfű étvágyjavító, köpte-
tő, serkentő és nyugtató, idegerősítő, 
görcs- és szélgörcsoldó, vérzéscsilla-
pító, vizelethajtó, epetermelést ser-
kentő és epehajtó, reuma és fertőzés 
elleni szer, antihistaminikum és hor-
monhatással is rendelkezik.

A kamilla használható gyulladásos 
bélbetegségek, emésztési zavarok, 
gyomorrontás kezelésére, menstru-
ációs görcsök enyhítésére, szájfer-
tőzés és ínygyulladás gyógyítására, 
gyulladt szem tisztítására, általános 
nyugtatásra, relaxálásra, álmatlanság 
csökkentésére, szépségápolásra.

Csalánlevél, avagy a csihán gyógy-
hatásai: kiváló immunerősítő, aller-
giaűző, húgyuti fertőzések ellen ki-
váló, valamint görcsoldó és fájdalom 
csillapító is.

Minden év Pünkösd szombatján a 
zarándokok a Kissomlyó hegyén gyűl-
nek össze és nyírfaágakkal ékesített 
zászlókkal körmeneten vesznek részt. 
A menet legértékesebb tárgya a főol-
tár bal oldalán látható labarum, mely 
az ókorban, Nagy Konstantin császár 
idején a győzelem jelképe volt. A pün-
kösd szombati körmenetben ezt a me-
net központjában viszik a körmenetet 
vezető püspök előtt. A 30 kg súlyú 
jelképet a hagyomány szerint a katoli-
kus gimnázium legjobb végzős diákjá-
nak tiszte vinni. Egyetlen meghívottja 
a csíksomlyói búcsúknak az ünnepi 
szentmise szónoka, aki az idén főtisz-
telendő Ternyák Csaba egri érsek volt.

A búcsún községünk mindhárom 
faluja, Csíkcsomortán, Csíkdelne és 
Csíkpálfalva saját keresztaljakkal vo-

nult ki, egyházi énekeket énekelve. 
Ugyanakkor  községünk zarándokait 
számos magyarországi illetve külföldi 
vendég is elkísérte a zarándokúton. Az 
ünnepi szentmise végével mindenki 
lelkiekben gazdagon  térhetett vissza 
saját falujába.

Következzen itt egy gondolat 
Ternyák Csaba homíliájából: A bol-
dogság a hit következménye, és ez 
utóbbi a legteljesebb választ nyújtja az 
emberek legégetőbb kérdéseire, így aki 
belép a hit kapuján, nem veszít el sem-
mit abból, ami az emberi életet bol-
doggá, széppé, szabaddá teszi – fejtette 
ki Pünkösd szombatján Csíksomlyón 
Ternyák Csaba egri érsek, az idei pün-
kösdi búcsú főszónoka.

A szentmise végén a csíksom-
lyói ferences szerzetesek a kegyszo-

bor másolatával kívánták viszonozni 
azt az ikont, amelyet a czestocho-
wai zarándokhelyről küldtek tavaly 
Csíksomlyóra. A fából faragott, az 
eredetinél kisebb méretű szobrot a 
Boldogasszony zarándokvonattal vi-
szik előbb Budapestre, ahonnan júni-
us elején érkezik meg a lengyelországi 
pálos rend Jasna Góra-i kolostorába.

Az adományt Majevszki Roman 
atya magyarul köszönte meg, majd 
a pálos atya a magyar nép igazi lel-
ki forrásának nevezte Csíksomlyót. 
Hozzátette: a kolostorába látogató 
magyar csoportokat általában meg-
kéri, hogy énekeljék el a székely him-
nuszt. Megállapította, hogy a him-
nusz Csíksomlyón szól a legszebben, 
a leghitelesebben. „Szűzanya, vezesd 
még egyszer győzelemre néped”, pa-
rafrazálta a székely himnusz szövegét 
a lengyelországi pálos szerzetes, akit 
lelkesen megtapsolt a több százezres 
zarándoktömeg.

Összeállította: Erőss Zsolt

Gazigazító

A 2013-as csíksomlyói búcsú mottója: 
„Boldog vagy, mert hittél.” – Lukács 1,45
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CSÍKDELNE

KÖZSÉGÜNK KÉPEKBEN – RÉGEN ÉS MOST

ÜGYFÉLFOGADÁS

Polgármester
Alpolgármester
Jegyzõ
Szociális Ir.
Mezõgazdasági Ir.
Adók és illetékek
Könyvelõség

– Kedd        9-13
– Csüt.      12-14
– Péntek    9-13
– Naponta 9-15
– Naponta 9-12
– Naponta 9-15
– Naponta 9-13

Hirdetés
Gazdatanácsadást indít
a Polgármesteri Hivatal

a Pogány-havas Kistérségi 
Társulással közösen.
Minden hónap első

keddjén, 10:00 és 14:00 
óra között a kistérség 

mezőgazdasági referense
a hivatalnál várja

az érdeklődőket, akik 
mezőgazdasági és LEADER 

pályázati lehetőségekkel
kapcsolatban szeretnének 

tájékozódni.
Legkorábbi időbont:
Június 4.

Bővebb információk:
0266/316035

2013. május 24-26. között ke-
rült sor a már hetedik alkalom-
mal megszervezett Sportnapokra 
Sepsiszentgyörgyön. Az eseményre 
több sportágban nevezhettek a ver-
senyzők.

A nemrégiben alakult – Czikó 
Levente edző által vezetett – csíkpál-
falvi Hargita Judo Klub tagjai is részt 
vettek a programon, és igencsak jó 
eredményekkel tértek haza. A büsz-
ke edző elmondta, teljes mértékben 
elégedett a gyerekek teljesítményével, 
és a továbbiakban is igyekeznek kitar-
tóan, lendületesen dolgozni, hiszen a 
munka meghozza gyümölcsét.

A Hargita Judo Klub a Sportnapo-
kon a következő eredményeket érte el:

 U 11:
• 27 kg: Lukács Tamás 

V. hely
• 30 kg: Csiszer Arnold 

III. hely, Csomortáni 
Ervin V. hely

• 34 kg: László Rajmund 
III. hely (Csíkpálfalva)
 U 13:

• 40 kg: András Mónika 
I. hely

• 48 kg: Nagy Ladó 
Ágota I. hely

• +52 kg: Kajtár Zsófi a I. hely,
• +55 kg: Kajtár Endre I. hely (Csík-

delne)
 U 15:

• 40 kg: Bulai Alina I. hely 
(Csíkcsomortán)

• 44 kg: Balla Szilvia II. hely (Csík-
delne)

• 38 kg: Antal Catalin II. hely
• 42 kg: Bende Botond II. hely
• 50 kg: Boglaru Gyuri I. hely (Csík-

csomortán)
• 55 kg: Becze István III. hely (Csík-

delne)
• 66 kg: Kelemen Gellért I. hely 

(Csíkcsomortán)
 U 18:

• 50 kg: Benchea Martin I. hely 
(Csíkcsomortán)

• 81 kg: Ladó Hunor V. hely

Cselgáncs


