
Több mint tízmillió lejt 
kap nak infrastruktúra-fej-
lesztésre Hargita megyei 
települések. Ebből Csík
pálfalvának is jut, amit a 
község a csatorna- és víz-
rendszer bővítésére fordít.

Összesen 12 499 
000 lejt hagyott 
jóvá múlt hé-
ten a kormány 

Hargita megyei községek 
számára: 9 495 000 lejt víz- 
és csatornahálózat létrehozá-
sára és 3 004 000 lejt sport-

pályák építésére. Mindezt az 
RMDSZ képviseletének elő-
terjesztésére, Hargita Megye 
Tanácsa javaslatára a 2006/7-
es kormányrendelettel elfo-
gadott program keretében 
utalták ki, amely a vidéki te-
lepülések infrastruktúrájának 
és sportlétesítményeinek fej-
lesztését célozza. 

A hozzáadottérték-adó-
ból (TVA) leosztott összeg-
ből víz- és csatornahálózat ra 
kapott pénzt Ábrahámfal-
va, Felsőboldogfalva, Csík-
dánfalva, Csíkkarcfalva, Csík    -

madaras, Csíkpálfalva, Csík  -
szentdomokos, Csík szentimre, 
Csíkszenttamás, Far kaslaka, 
Gyer gyóditró, Ho  moródalmás, 
Ho moród szentmárton, Ko-

rond, Maros hévíz, Oklánd, 
Oroszhegy, Parajd, Siménfalva, 
Szé kely andrásfalva, Szé kely ke-
resztúr, Szentegyháza, Újszékely.

Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke 

szerint mindez az RMDSZ 
és Hargita Megye Tanácsa 
munkájának eredménye, a 
szövetség kormányzati rész-
vételéből adódóan ugyanis 
sikerül fejlesztéseket véghez-
vinni Hargita megyében.

Csíkpálfalva a csatorna-
hálózat befejezésére kapott 
pénzt. Ferencz Csaba pol-
gármester szerint, amint az 
idő engedi, Delnén a csator-
na- és vízbekötésekre kerül 
sor, valamint rákötnék a fő-
vezetékre az elmaradt utca-
részeket.

Mi mondjuk

Teremtsük meg
szabadságunkat!
Nemrég ünnepeltük a magyar szabadságharc 
kitörésének évfordulóját. Március tizenötö-
dike az egyik legszentebb, legigazabb és leg-
őszintébb ünnepünk. Miért? Mert ez az ün-
nep tükrözi legjobban magyarságunk lénye-
gét, a szabadság szeretetét. Az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc ezernyi szállal 
kötődik a mához, ezernyi útmutatást ad, ad-
hat a ma embere számára is. Talán a március 
15-i ünnepen a legtöbbet emlegetett szó: a 
szabadság. A szabadság, amivel kapcsolatban 
sokan érzik úgy, hogy hiányt szenvednek 
belőle. A szabadság, amiről sokan ábrándoz-
nak, amelyre sokan vágynak – de talán úgy, 
hogy meg sem fogalmazzák maguknak, mi is 
az valójában.
Szabadság ott van, ahol megbecsülik a múlt 
emlékeit, ahol tisztelik egymást az emberek, 
ahol szent az adott szó. A szabadság azt jelenti 
számunkra, hogy saját ügyeinkben mi magunk 
dönthessünk. Teremtsük meg szabadságunkat, 
önrendelkezésünket!
De mindehhez kell az istenhit. 1848–49 
üzenete, hogy a belsőleg megtapasztalt hit 
cselekvésre indít. Szabadságot ad valamiből, 
valamitől: a lemondó, a reményvesztett, a 
beletörődő, a csak panaszkodni tudó régi 
önmagamból, önmagamtól. Ugyanakkor sza-
badságot arra, hogy a hit belső erejével, belső 
meggyőződöttségével indulhatok el – a má-
sik ember felé. Így építhetek közösséget, fa-
luközösséget. Mert mindannyian nagyon jól 
tudjuk, hogy nem holmi pártcsatározásokból, 
hanem működő, élő, tevékeny helyi közös-
ségekből épül fel, ezekben él ma a nemzet. 
Ez pedig közös felelősségünk. Mindannyiunk 
egyéni és közösségi felelőssége. Akarjunk, 
végre, közös magyar jövőt építeni! Ha ezt 
együtt AKARJUK, akkor van jövőnk, s akkor 
„a magyar név megint szép lesz”. 
Adja Isten, hogy így legyen!

Ferencz Csaba polgármester

Interjú BarBara Knowles-zal és rodICs GerGellyel

Miért éppen Csíkdelne?

sportpályáKra, víz- és Csatornahálózatra Kapott pénzt harGIta meGye

Javul Pálfalva infrastruktúrája

Barbara Knowles, a Po-
gány-havas Kistérségi Tár-
sulás működését segítő, je-
lentős összegekkel támoga-
tó angol kutatóbiológust és 
Rodics Gergelyt, a Pogány-
havas Kistérségi Társulás 
ügyvezető igazgatóját, a 
csíkdelnei Nagy Simon-
féle ház lakóit kérdeztük.

– Kérlek, ismertessétek rövi-
den a Pogány-havas kistérséget!

Rodics Gergely: A Pogány-
havas kistérség Csíksomlyótól 
Gyimesbükkig tart, mintegy 
33 települést és körülbelül 
23 000 lakost ölel magába. 
1999-ben hozták létre a me-
gyei tanács, a kistérséghez 
tartozó községek polgármes-
teri hivatalai és helyi vállalko-
zók, egyesületek. 

– Tudjuk, hogy tejüzemet 
szeretnétek létrehozni a megvásá-
rolt telketek csűrjében. Mesélné-
tek erről?

R. G.: Amióta elkezdtünk 
ezen gondolkozni, nagyon 
sokszor változtak a megva-
lósítás részletei. Lehet, ha 
pár hét múlva kérdezel, nem 
ugyanezt fogjuk mondani, 
amit most. Ezt a csűrt nem 
sajtüzemnek nevezzük ez-

után, hanem „innovációs 
központnak”, amelyben kü-
lönböző tejtermékek gyár-
tását lehetne kipróbálni, 
beindítani, a másik felében 
egy kis oktatási központ mű-
ködne. Később, ha kinőjük 
a csűrt – nagyobb meny-

nyiség esetén –, a termelés 
már nem itt történne, hanem 
Delne esetében valószínűleg 
a Bika-istállóban kialakított 
részlegen. 
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Általános cél az aszfalt-
burkolat bővítése 
a megyei utakon
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Sorozatunkban bemutat-
juk a Márton Ferenc Ál-
talános Iskola hálózatát, 
munkaközösségét és az 
iskola életét. Elsőként a 
csíkpálfalvi iskolával fog-
lalkozunk bővebben.

A csíkpálfalvi 1-es 
szá mú általános 
is kola 2003-ban 
vette fel a Márton 

Ferenc pedagógus nevét, aki 36 
éven át szolgált a csíkpálfalvi is-
kolánál. A 2006/2007-es tan-
évtől a Márton Ferenc Álta-
lános Iskola jogilag egy intéz-
ménnyé alakult át és a jelenlegi 
felépítése a következő:

– Csíkpálfalva: I–VIII. 
osztályos iskola és óvoda

– Csíkdelne: I–IV. osztá-
lyos iskola és óvoda

– Csomortán: I–IV. osz-
tályos iskola és óvoda

Iskolánk mottója: „Jézus 
tanítványa voltam / gyermekekhez 
lehajoltam, / szívemhez felemel-
tem / s szeretetre így neveltem.” 
(Benedek Elek) Ezt a mottót 
követve gyermekeink fejlődé-
séért dolgozunk mind a hat 
intézményben.

Elsőként a csíkpálfalvi is-
kolát mutatjuk be. Jelenleg 16 
IV.-es és 57 V–VIII.-os diák 
tanul a pálfalvi iskolában. Az 
intézményben mind szakkép-

zett pedagógusok tanítanak: 
1 tanító és 8 tanár. Ezenkívül 
1 könyvelő, 1 autóbuszvezető 
és  2 tagú  kisegítő személyzet 
dolgozik. Az elmúlt években 
az iskola sok változáson és ja-
vításon ment keresztül, a kor-
mány támogatása és a megyei 
tanfelügyelőség segítségével.

Fejlesztések voltak a 
sportfelszerelések terén, a la-
boratórium, a könyvtár és a 
bútorzat teljes kicserélésénél. 
A tetőzetet a szülők és diá-
kok segítségével födtük újra. 
2007-ben az Oktatási Mi-
nisztériumtól egy iskolabuszt 
kaptunk, amely nagy segítség 

számunkra, valamint a gyer-
mekeknek és a szülőknek egy-
aránt. 2008-ban belső mun-
kálatok folytak, higiéniának 
megfelelő benti illemhelyeket 
hoztunk létre és felújítottuk a 
tornateremet. A kormánynak 
köszönhetően iskolánk 15 da-
rab új számítógépcsomagot 
kapott, amelyekkel korszerű 
informatikai oktatást tudunk 
nyújtani diákjaink számára.

Elmondhatjuk, hogy is-
kolánk felszereltsége megfe-
lel a követelményeknek, és 
minden gyermeknek adott 
a lehetőség a fejlődéshez. 
Mindezek mellett fontosnak 
tartom, hogy diákjaink jól 
érezzék magukat az iskolá-
ban, és egyben jól felkészül-
jenek a továbbtanuláshoz.

pál Katalin

Kórustalálkozó és templomfelújítás – e kettőhöz 
kérjük a hívek támogatását. A delnei Szent János-
templomban Felcsík 21 templomi kórusának talál-
kozóját tervezzük áprilisban.

Templomaink ez évi felújítása: Pálfalván a temp-
lom tetőzetének általános javítását a templom 
festését megőrizve (Péter Olga festő falfest-
ményeit) szeretnénk megvalósítani. Delnén 

az Úr-kápolna belső festését, javítását, ajtók-ablakok 
kicserélését, a villanyvezeték felújítását terveztük. Mind-
kettőhöz a kedves hívek segítségét kértük, már eddig is 
adakoztak. Van ígéret, hogy központi, állami költségve-
tésből is kapunk támogatást, és a két közbirtokosság is 
segítséget ígért. A jó Isten segítségében és a hívek meg 
támogatóink adományaiban bízva mindezt a nyáron sze-
retnénk megvalósítani.

A Felcsíki Főesperesi Kerület 21 templomi kóru-
sának találkozóját rendezzük meg folyó év április 30-
án. Helyszíne a delnei Szent János műemlék templom. 
A 21 templomi kórus mintegy 800 kórustagot foglal 
magában, akiknek az elhelyezése (felét a templomba, 
felét a cinteremben), megkínálása étellel-itallal csak 
az egyháztanács és a kedves hívek segítő hozzáállásá-
val valósítható meg! A kórustalálkozó hozzávetőleges 
költségvetése 25 000 lej, ami még egy templomjavítás 
összegének felel meg.

Csintalan lászló plébános
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Az első zöldülő fűszállal, a szennyesedő hótakaró 
alól előmerészkedő kíváncsi hóvirággal fordul 
életakarásunk is a tennivalók felé. Tudni tudtuk 
eddig is, milyen munka vár ránk, mi maradt abba 
a havazás beálltával, de most már türelmetlenül 
érezzük is. Valami szikra a szikár, egykedvű, 
száraz tudatot az érzelem lángjára lobbantja. Ez 
indít meg feltartóztathatatlan erővel kifelé, neki a 
halaszthatatlan munkának, és ez ad erőt, hogy a 
munka ne csak fárasztó robotként döntsön es-
ténként ágyba, hanem örömet is jelentsen, talpra 
állítson, hogy végre a saját lábunkon, munkánk 
biztosította szilárd talajon is állhassunk, túl az 
őszi termés messzi reményén. Kifelé fordulunk. 
Az ébredő világra nyílik minden gondolatunk.
Kifelé fordulásunk akkor valóságos és nemcsak 
haszonleső, ha az egyben befelé fordulás is. Kint 
látjuk az élet ébredését, belülről érezzük az ösztönös 
vonzódást e csoda felé. mert erről a csodáról nem 
akarunk lemaradni. Minden porcikánkkal érezzük, 
hogy ennek a csodának mi is részese vagyunk. Ez 
nemcsak kint, a zöldülő fűben, a vakmerően bátor, 
ugyanakkor nagyon óvatos rügyekben, a napsu-
gárban, a szél lebbentésében van jelen, hanem 
bennünk is működik. Ezt a csodát szeretnénk tetten 
érni. Hasonló ez ahhoz az esethez, amikor egyszer 
József Attila Istennel találkozott: „Most már tudom őt 
mindenképpen,/ minden dolgában tetten értem./ s 
tudom is, miért szeret engem -/ tetten értem a szí-
vemben” – írja az Isten című versében. József Attila a 
szívében érte tetten Istent, mint ahogyan a garázdál-
kodót tetten érik a házban vagy a más földjén. Csak-
hogy ott, az emberi szívben Isten valami olyat mű-
velt, ami egyértelművé tette a költő számára, hogy 
szereti őt. Most már tudja is, hogy Isten szereti őt.

Ha a külső tavaszi csodát meg akarjuk érteni, 
sokat kell szívünk-lelkünk bugyrai között is ba-
rangolnunk, s az ott (is) állandóan működő Istent 
tetten érnünk. Különben nem érthetjük meg, 
hogy miért olyan fontos annak a virágnak olyan 
szépen jelentkezni, miért olyan megejtően szép 
a madarak tavaszi éneke, és milyen vágy hozza 
haza minden tavasszal az ég vándorait.
Amikor befelé fordulunk, és szívünk rengetegében 
barangolunk, szintén úgy kell járnunk, mint amikor 
a tavaszi erdőben csodalátni megyünk: csendben, 
figyelmesen, éberen. Az erdőben, a mezőn, egyszó-
val kint a természetben a csodát nem mi műveljük, 
mi szerencsés esetben csak megfigyelhetjük, ha 
erőszakosságunkkal, törtetésünkkel el nem riaszt-
juk. Ezért belső barangolásunk is ilyen megfigyelő, 
szelíd és nem akaratos kell, hogy legyen. Az akara-

tossággal ugyan nem riasztjuk el Istent, de olyan 
átláthatatlan leplet dobunk rá, ami ellehetetleníti a 
csoda észrevételét. Pedig ezt a csodát látnunk kell, 
tudnunk kell, hogyan működik Isten a szívünkben. 
Akik így tetten érték, ugyanazt mondják, amit Jézus 
életében is láthattunk: hogy Isten nem erőszakos, 

az eredményt (az üdvösséget) nem erőszakkal 
akarja kiverni belőlünk, mint szigorú edző a ver-
senyzőből a győzelmet, hanem meg akar érinteni 
minket, szeretetével megpuhítani kérgesedettsé-
günket. A házasságtörésen ért asszony, magdalai 
Mária, a jobb lator, lévi, a vámos vagy éppen az 
apostolok sokat tudnának erről beszélni. Csoda-e, 
ha József Attila is éppen egy hasonló tettenérés 
következtében ismerte fel az isteni szeretetet?
Befelé fordulásunk nagy eredménye ez. Ezt visszük 
magunkkal, amikor csodálkozva kifelé, a világban 
látható csodák felé fordulunk, amikor bensőleg 
érezzük, hogy a kinti csodának is részesei kell, hogy 
legyünk: amikor beledobjuk magunkat a természet 
ébredésébe, és Isten csodáját, amit szívünkben 
megtapasztaltunk, össze akarjuk kapcsolni a kin-
tiekkel. Ahogyan Isten soha nem erőszakoskodik 
velünk, mi sem erőszakoskodhatunk azzal a világgal, 
amely tavasszal olyan tündérien ébred, majd végig 
érzelemmel, gazdagsággal, gyümölccsel halmoz el. 
Az erőszakossággal éppen erre a csodára borítunk 
átláthatatlan és szegényítő leplet. Mert amikor 
haszonérdekből többet kívánunk a Földtől, állattól, 
embertől, mint amire képes, amikor mesterséges 
mérgekkel, ostorral, embertelenséggel vagy csa-
lással akarjuk növelni a hozamot, éppen a Csodát 
bújtatjuk azon bűvös átláthatatlan lepel alá. Szinte 
Istentől is megtiltanánk, hogy odapillantson. Az 
Örökkön Működőt akkor vesszük ismét elő, ha 

valami nem a számításaink szerint sikerült, és a 
támogatások is elmaradtak. Isten ennek ellenére 
ott működik bennünk. Akik működésén tetten 
érték, azok az elmondhatói, hogy nem erőszakkal, 
nem utálattal, de szeretettel és hűséggel. Különben 
nem lenne csoda az, ami bennünk történik. Való-
jában Ő működik az egész világban, ugyanazzal a 
szeretettel és hűséggel. Ennek a csodáját tapasztal-
juk a tavaszi természetben, ami tőlünk függetlenül 
is működik, és ez kellene, hogy felismerhető legyen 
akkor is, amikor Isten a munkánkon keresztül akarja 
művét folytatni. Ezért vagyunk képe és hasonlatos-

sága, hogy műveljük ezt a világot, és ne megerő-
szakolva kiszipolyozzuk. Az a fiatal gazda, aki az 
emelkedő előtt és az emelkedő után is megpihenteti 
kicsi szürkés lovát, hogy a szekérnyi kavicsot még 
máskor is elbírja – lehet, hogy tudja még (vagy már) 
ezt az igazságot. Az az öregasszony, akinek bogos 
kezét rászorította a görcs a kapa nyelére, lehet, hogy 
nem számolhat akkora terméshozammal, mint aki 
hinti – mert hintheti – a mesterséges dúsítót. Rán-
cosodó arca verejtékével is naponta szerelmet vall és 
hűséget ígér a földnek, amelyből mi is vétettünk, és 
minden tavasszal megmagyarázhatatlan indíttatást 
érez e vallomás megújítására.
Az életkedv most kifelé indít minket, de nem 
mehetünk anélkül, hogy ugyanakkor befelé is ne 
fordulnánk. A csoda csak így marad valóban csoda 
és a munkánk a teremtés folytatása.

eGyházKözséGI élet

Megújulnak templomaink

Hová is forduljunk?
jó Gondolat   elekes andrás

óvodáInK-IsKoláInK

Szeretetre nevelnek

Ha a külső tavaszi csodát meg akar-
juk érteni, sokat kell szívünk-lelkünk 
bugyrai között barangolnunk

Azért vagyunk képe és hasonlatos-
sága, hogy műveljük ezt a világot, és 
ne megerőszakolva kiszipolyozzuk

Hatottaink: +özv.Zonda Attiláné, szül. Incze Judit 
(Delne), +ifj. Zonda Attila (Delne), +Kovács Csabáné 
szül. Pătraşcu Mária (Pálfalva). 

Adjon a Jó Isten nekik örök nyugodalmat!

Megkereszteltük: Fülöp Beáta (Delne), Csiszer 
Evlin (Pálfalva), Balla Antónia-Mária (Delne). 

Isten éltesse őket!

Márciusi események
● Március 5-én tartottuk Csíkdelnén a körzeti Ku-
rutty vetélkedőt az I–IV. osztályos diákok számára.
● Március 12–13. között a csíkdelnei I–II–III. 
osztályos diákok egy nagyon kellemes kirándulá-
son vehettek részt és a télisportok örömében ré-
szesülhettek Hargitafürdőn. A pedagógusok és a 
szülők ezúton köszönik az Uz Bence Menedék-
ház tulajdonosának, Kovács Attilának a meleg 
vendégfogadást és az anyagi támogatást, vala-
mint az ott jelen lévő szülőknek a sok segítséget 

meg a finom ételeket. Ugyancsak köszönet illeti 
a munkatársakat, akik vállalták a hétvégi mun-
kát: Zöld Ilona, Bács Ibolya és Elekes András.
● Március 15-én megemlékeztünk az 1848–49-
es szabadságharcban elesettekről a csíkpálfalvi 
emlékműnél.
● Március 18-án három VIII.-os fiú vett részt a 
Megyei Futóversenyen, Péter Judit tanárnővel 
● Iskolánk benevezett a Fedezzük fel termé-
szeti kincseinket! című vetélkedőre, amelyet 
március 21-én értékeltek ki.

Jelenleg 16 IV.-es és 57 V–VIII.-os diák tanul a pálfalvi iskolában



Nemzetünk egyik legérdeke-
sebb és legeredetibb, talán 
legrégibb ága az Erdély ke-
leti határszélein egy tömb-

ben lakó székelység. A nép zöme, a falusi 
lakosság a huszadik század közepéig meg-
maradt ősi tradíciói mellett, híven ősei (hu-
nok) szokásaihoz, fából épített. Mára már 
sajnos a nemzettudat, hagyományőrzés hi-
ánya miatt a nyugati építészet hulladékaival 
töltötte meg falvainkat. Kevésbé módos, 
egyszerűbb igényű, de a gazdagabbakkal 
azonos öntudatú székely ember apró csa-
ládjának a portája két helyiségből és egy 
éléskamrából áll. A kalákában, becsülettel 
épített csíki lakóház megfelel a zordabb 
időjárásnak és a székely ember mindenna-
pi igényeinek. A kerítésen belül elfér a kicsi 
gazdaság, a mellékhelyiség, gyümölcsös, 
majorság. Az épület szerkezete boronafal, 

kifogástalan ácstudással állított tető, fazsin-
delyes deszkahéjazat és ormon a kereszt 
vagy kopjafa.

Régen kizárólag kalákában építettek. 
Összehívták a rokonokat, szomszédokat, 
komákat, sógorokat és a gazda vagy a 
„legügyesebb” meghívott vezetésével egy 
hét alatt fel is építették a házat. A házuk-
kal mértéken felül hivalkodni akarókra 
hamar ráhúzzák a csípős közmondást: 

„Festett ajtó – nincsen rántó (rántás).”
Az építkezéssel kapcsolatban a fadön-

tés s a fát az erdőről hazahozó 15-20 fu-
var vagy a kőfejtés s a kő hazaszállítása 
is a kalákások feladata. Az így előkészí-
tett anyagból aztán a 8-10 kalákás egy-
kettőre felhúzza az épületet (a falat és a 
szarvazatot). A kalákások a munkaidő 
alatt a gazda vendégei. Hagyományos 
kalákaétel a reggeli pohár pálinka után, 
frustukra adott leves, a délre adott húsos 
étel, uzsonnára adott szalonna meg túró 
és a vacsorára főzött húsleves. Az építés 
befejeztével a gazda külön jó végvacso-
rával tiszteli meg a kalákásokat: töltelé-
kes káposztát és palacsintát, esetleg hús-
levest és tokányt ad. Az ott lévők aztán 
egy-egy pohár pálinka mellett fejezik ki 
jókívánságaikat az új ház tulajdonosának. 
(Csomortáni Gál László, 2011. március)

> FolyTATás Az 1. olDAlról
A csűrt így is fel kell újítani, 

de nem építenénk alá egy hatal-
mas pincét a sajt tárolására, ezt 
megoldanánk a másik épület-
ben. Itt pedig újabb termékeket 
készítenénk, például fagylaltot, 
joghurtot. Tulajdonképpen itt 
az „ötletelés” zajlana, a nagy-
bani gyártás már történhetne 
más-más helyszíneken: Delnén, 
Pálfalván vagy Csomortánban. 
A csűr másik fele megmarad-
na „beülős helynek”, ahol tej-
italokat lehetne fogyasztani, 
sütiket enni. Ide jöhetnének 
a delneiek, de turisták is, más 
gazdaegyesületek tagjai, akik 
hasonló tejüzem elkészítésére 
vállalkoznak, külföldi kutatók 
is, akik a hegyi kaszálók fajgaz-
dagságát, biodiverzitását ku-
tatnák. Egy bemutató célokra 
alkalmas helyiséget szeretnénk 
kialakítani, asztalokkal, székek-
kel, kivetítővel. 

– Miért éppen a sajtgyártásra 
gondoltatok?

R. G.: Barbara biológus-
ként, én pedig tájgazdálkodási 
agrármérnökként gondoltuk, 
hogy így tudunk a legjobban 
segíteni az itt élő embereknek. 
Itt vannak ezek a fantasztikus 
tájak, legelők, kaszálók, ezeket 
is meg kellene őrizni. Nyugat-
Európában már nincs meg ez a 
fajgazdagság a kaszálókon. Ezt 
az állapotot csak egy módon le-
het fenntartani: ha a kis családi 
gazdaságok, a 2-3 tehenes szar-
vasmarhatartók megmaradnak. 
Ehhez pedig az kell, hogy a te-
jet elfogadható áron el tudják 
adni. Ennek a sajtüzemnek 

nem az a koncepciója, hogy 
néhány ember meggazdagod-
jon belőle. Ez a sajtüzem nem 
a miénk, hanem a falu sajtüze-
me lenne. A legtöbb vállalko-
zót napjainkban csak a profit 
érdekli, figyelmen kívül hagyva 
a másik két fontos tényezőt, 
melyek a minőségi emberi élet 
alapfeltételei. Szeretnénk, ha 
később Pálfalva község lakói 
büszkék lennének arra, hogy itt 
van ez a vállalkozás. És nem-
csak büszkék lennének, hanem 
vásárolnák is a helyi terméke-
ket, amelyek egyrészt minőségi 
termékek lesznek, de a fenti há-
rom okból is érdemes megven-
ni: a vásárlásukkal támogatják 
a közösségüket és egészséges 
környezetük megmaradását is. 

– Mikorra tervezitek a mun-
kálatok megkezdését?

R. G.: Április–májusban 
szeretnénk megkezdeni az 
építkezést, miután megér-
keznek a pénzek.

– Milyen a házatok? Hogy 
érzitek magatokat benne?

R. G.: A miénk nem egy 
tipikus falusias ház, ezért is sze-
retnénk toldani az udvar felőli 
részre egy kieresztésfélét fából. 
Rossz látni, hogy mennyire 
tűnnek el a hagyományos há-
zak a falvakból, mi szeretnénk 
mutatni egy példát arra, hogy 
nem kell új házat építeni vagy 
városias formát adni ahhoz, 
hogy „jól lakjon az ember”. 
Sőt! A házunk tágas, otthonos, 
már most nagyon szeretjük, 
és büszkén vállaljuk, hogy fa-

lusiak lettünk! Van egy olyan 
elképzelésünk, hogy a házun-
kat minél több delnei tárggyal 
rendeznénk be (függönyök, 
asztalterítők, bútorok stb.). Jó 
lenne, ha kapnánk ilyeneket va-
lakiktől. Nekünk is van néhány 
olyan tárgyunk, amelyeket nem 
használunk, ezeket angliai min-
tára el is cserélhetnénk.

 
– Hogy fogadtak a szomszé-

dok? Milyen a viszonyotok velük?

R. G.: Lassan egyre töb-
beket megismerünk, előre 
mindenki nagyon kedvesen 
fogadott bennünket. Remél-
jük, hogy ezt majd ki is érde-
meljük egy idő után. 

– Mi vonzott Erdélybe? Mi 
volt az az érv, amelynek alapján 
jelenlegi lakhelyetekül választot-
tátok angliaiként és magyaror-
szágiként?

Barbara: Három évvel ez-
előtt, amikor először jártam 
itt, szerelmes lettem a hely-
be, az itteni tájba, a virágok 
sokaságába. Nagyon jó bará-
tokat találtam itt, és boldog-
gá tesz, hogy itt lakhatok.

R. G.: Először a táj ejtett 
rabul, meg az a legenda, ami 
Magyarországon Erdélyt öve-
zi. Sokat jártam ide, barátaim 
lettek, s mindig, amikor el-
indultam hazafelé, az volt az 
érzésem, hogy „minek innen 
elmenni, én itt olyan jól ér-
zem magam”. Aztán amikor 
a régi munkahelyemről eljöt-
tem, gondolkoztam, hogyan 
tovább. Már nem csak pénzt 
akartam keresni, hanem egy 

magasabb rendű célt szerettem 
volna szolgálni, amihez egy 
belső motiváció tartozik. 

– És miért éppen Csíkdelnére 
esett a választásotok a kistérség 
falvai közül?

R. G.: Elég sok oka van en-
nek. Az egyik ok az volt, hogy 
itt, a Torda völgyében van az 
a vizes-tócsás terület, ame-
lyen hosszú ideje dolgozunk 
Demeter László biológussal, 
és közel van a Pogány-havas 
Kistérség somlyói irodája is. A 
másik az, hogy itt már létezik 
egy tejbegyűjtő központ, ami-
nek a létesítésében kicsit mi is 
benne voltunk, valamint az, 
hogy a polgármester nagyon 
pozitívan állt hozzá a sajt-
üzem megvalósításához. Ezen 
túl fontos szempont volt az is, 
hogy találjunk egy szép régi 
csűrt, amely üzemmé alakítha-
tó. Ennek a csűrnek kialakítha-
tó egy külön bejárat a főútról, 
a célnak éppen megfelelő. Egy 
olyan házat kerestünk, amely-
ben Barbara is tud közleked-
ni a tolószékkel, ugyanakkor 
megvan mindkettőnk részére 
a saját kis élettér. A házunk tá-
gas és alkalmas vendégek fo-
gadására, így szívesen látunk 
vendégül bárkit a községből. 
Itt szeretnénk még elmonda-
ni, hogy szívesen adunk bár-
kinek abból a most elkészült 
színes füzetből, amely a Torda 
völgye természeti értékeit mu-
tatja be. Ezek átvehetők ná-
lunk, a Csíkdelne 198. szám 
alatt, vagy a kistérség irodájá-
ban Somlyón, a Szék útja 123. 
szám alatt.
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Interjú BarBara Knowles-zal és rodICs GerGellyel

Miért éppen Csíkdelne?

Művészet, hagyoMány

Örökségünk – a székely ház

Megemlékezés a helyi emlékműnél

a maGyar szaBadsáGharCra 
emléKezteK KözséGünKBen

Istennel a hazáért 
és a szabadságért

Hétköznapjaink is az 
Ő dicsőségét szolgálják!

Március 15én Csílpálfalván is megemlékeztek az 
1848as szabadságharcban elesettekről a helyi em-
lékműnél. A Márton Ferenc iskola tanulóinak elő-
adása után Ferencz Csaba polgármester, valamint 
Csintalan László plébános szólt az egybegyűltek-
hez, majd elhelyezték a kegyelet koszorúját. Befeje-
zésül elénekelték Nemzeti imánkat. Az alábbiakban 
Csintalan László gondolatait közöljük.

Nemzeti ünnepünk méltó befejezése, hogy 
egy hittel, egy szívvel elénekeljük édes 
magyar anyanyelvünk Nemzeti Imáját és 
Székely himnuszunkat. „Isten, áldd meg a 

magyart...” – beléd vetett erős hittel, hogy ne legyünk 
a hitetlenség, reménytelenség, szeretetlenség saját magát 
pusztító áldozatai! Áldd meg keresztény hitünk szerinti 
élettel, hogy ne csak ünnepnapokon és szóval emleges-
sük Szent Nevedet, hanem eszünk, szívünk, munkánk, 
családi életünk, oktatásunk, nevelésünk, művészetünk és 
irodalmunk, közéletünk és politizálásunk, hétköznapja-
ink és ünneplésünk is a Te dicsőségedet szolgálja!

„Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!’’ – ne hagyd, hogy 
mi veszejtsünk el, Édes Szülőföldünk, azzal, hogy hagyjunk 
elnéptelenedni, mert iskoláinkban évről évre egyre keve-
sebb gyermeket tanítanak; mert fiataljaink a megélhetésért 
el- és kivándorolni” kényszerülnek; mert családjaink szét-
hullnak; mert idős szüleink, betegeink átdolgozott életük 
végén a legszerényebb emberi élethez szükséges feltételeket 
is nélkülözni kényszerülnek; mert közös érdekeink, dolga-
ink megvalósításával is széthúzunk.

Március 15-én, magyarságunk szép tavaszi nemzeti 
ünnepén érdemtelenségünk tudatában kérünk, Istenünk: 
áldd meg a magyart, és ne hagyd elveszni Erdélyt!

Csomortánban március 13-án, vasárnap ünne-
pelték az 1848–1849-es magyar forradalom 
és szabadságharc évfordulóját, március 15-én 
pedig Csíkpálfalván emlékeztek meg az 1848-

as szabadságharcban elesettekről a helyi emlékműnél.
Az ünnepség Csomortánban szentmisével kezdődött, 

majd ezt követően a templomkertben, a falu fiataljainak 
közreműködésével, műsorral emlékeztek meg a szabad-
ságharcban elesett hőseinkről. Az eseményen jelen volt 
falunk volt plébánosa, Gergely István is, aki néhány szót 
szólt a jelenlevőkhöz.

– Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ün-
nepeljük. Március 15-e jelképpé vált számunkra, a nem-
zetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi 
ki. Istennel a hazáért és a szabadságért érdemes volt élni 
abban az időben is és a mai napon is, hiszen Ő mindig 
úgy hordozta és irányította gondolatainkat és viselkedé-
sünket, hogy méltóképpen állhattuk sarainkat és védhet-
tük hazánkat – mondta a plébános. 

Az ünnepsor végén Nemzeti imánkat, valamint a Székely 
Himnuszt énekelve mondtunk hálát Istenünknek.

Boros tünde



Hogyan igényelhető a családi pótlék?

A családi pótlék igénylésének feltételei a 
277/2010.12.24-es jogszabály 2. cikkelyének 1. be-
kezdése alapján:

A család egy főre eső jövedelme nem haladhatja 
meg a 200 lejt vagy a 370 lejt.

Az igényléshez szükséges okmányok:
- típuskérés
- a családtagok személyi igazolványának másolata
- a családi könyv vagy ha nincs, a gyermekek szü-

letési anyakönyvi kivonata
- szülők házassági anyakönyvi kivonata
- igazolás az iskolából
- szülők jövedelmi igazolása
- igazolás a mezőgazdasági nyilvántartóból
- jövedelmi igazolás a pénzügyről (amennyiben 

nincs adózandó jövedelem)
- törzskönyv másolata (ha az autó nem haladja 

meg a 1601 cm³-t)

Nemrég kezdte el működé-
sét Csíkpálfalva községben 
a Gyulafehérvári Caritas 
Családsegítő Szolgála-
ta. Kezdeményezésükre a 
csíkdelnei iskolában kéthe-
ti rendszerességgel nevelés-
sel, illetve kiegyensúlyozott 
életvezetéssel kapcsolatos 
témaköröket beszél meg a 
szülők csoportja, a gyere-
keknek pedig személyiség- 
és készségfejlesztő progra-
mokat kínálnak.

A Gyulafehérvári 
Caritas Család-
segítő Szolgála-
ta viszonylag új 

program a Caritas szervezeten 
belül. Célja erősíteni a csalá-
dok támogató jellegét azáltal, 
hogy olyan programokat kínál 
– az adott település igényei-
nek megfelelően – egyének, 
csoportok, közösségek szá-
mára, amelyek a méltóság-
teljes, kiegyensúlyozott élet-
vezetést segítik elő. Mindezt 
szakképzett segítő szakem-
berek, szociális munkások, 
szociálpedagógusok, pszicho-
lógusok segítségével teszi. 

Mottónk „a változás és 
a változtatás lehetősége”, 
hisz meggyőződésünk, hogy 
mindannyiunknak szüksé-
günk és lehetőségünk is van 
arra, hogy változzunk, és 

arra is, hogy változtassunk 
az életvitelünkön, önma-
gunkhoz és családtagjaink-
hoz való viszonyulásunkon. 

A Családsegítő Szolgá-
lat már 2010 végén elkezdte 
működését Csíkpálfalva köz-
ségben. A csíkdelnei iskolá-
ban kétheti rendszerességgel 
olyan neveléssel, illetve ki-
egyensúlyozott életvezetés-
sel kapcsolatos témaköröket 
szoktunk átbeszélni a szülők 
csoportjával, ami többnyire 
minden szülőt foglalkoztat. 
A gyerekeknek személyiség- 
és készségfejlesztő progra-
mokat kínálunk, ahol játé-
kos, barkácsolós tevékenység 
révén a gyerekeknek olyan 
közösségi élményben van ré-
szük, ami meggyőződésünk 
szerint nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy felfedezzék 
egymás és önmaguk értékes-
ségét, hogy jó kapcsolatok 
épüljenek közöttük, és hogy 
sikerélményeik legyenek.

Ezeknek a programokat 
mind a helyi önkormányzat, 
mind az iskola vezetősége 
nagyon hasznosnak, közös-
ségépítőnek tartja, az évi ön-
kormányzati költségvetésből 
ezekre a szolgáltatásokra is 
elkülönítenek pénzt, így en-
nek köszönhetően a progra-
mokon való részvételért nem 
kell külön fizetni.

A gyerekek körében na-
gyon nagy a lelkesedés, ők 
alig várják ezeket a csoportos 
tevékenységeket, és a szülők 
csoportját is hasznosnak, 
építőnek tartják azok, akik 
rendszeresen járnak. Viszont 
másokat is biztatnánk, jöjje-
nek el, használják ki a lehe-
tőséget, hisz olyan témákról 
lehet hallani, beszélgetni, 
egymás véleményét meghall-
gatni, tapasztalatokat meg-
osztani, amelyekről gyakran 
gondolkodnak önmagukban, 
esetleg tanácstalanok vagy 
bizonytalanok. Hisz gyakori 
kérdések a szülők részéről: 
vajon jól nevelem-e a gyer-
mekemet, vajon természe-
tes-e az, ahogyan viselkedik 
a gyerekem, vagy nyomós 
okom van az aggodalomra, 
vajon tényleg a gyerekem 

valódi boldogulását segítem 
elő az életben, vajon mi le-
het az oka, hogy egy ideje a 
gyermekem másként kezdett 
viselkedni. 

Recepteket nem osztoga-
tunk ezeken a csoportokon, 
a szakember új szempontok-
ra tud rávilágítani, és a téma-
felvetések után egyszerűen 
csak megpróbálunk együtt 
gondolkodni és közösen 
megtalálni a változás és a 
változtatás lehetőségeit. A 
következő nők órája márci-
us 23-án, majd pedig április 
6-án lesz 18 órától a delnei 
iskolában. A pálfalvi szülők-
nek is hasonló programokat 
tervezünk a közeljövőben.

Bíró Katalin és Kelemen-
haszmann éva, a Családse-
gítő szolgálat munkatársai

Március 31-én 
lejár a 2010-re 
kötött és há-
rom hónapra 

meghosszabbított szerződés. 
Az új keretszerződés ezúttal 
két évre szól. Ez azért baj, 
mert a tavalyihoz képest 15 
százalékkal csökkenti a ren-
delők működéséhez szüksé-
ges pénzkeretet és korlátoz-
za a betegellátást. Tekintettel 
az eddigi és ezután várható 
drágulásokra, ez elfogadha-
tatlan és országszerte több 
rendelő csődjéhez vezet. A 
nehéz terepen levő praxisok 
elveszítik a nehézségi pótlé-
kukat (Gyimesek, Kászonok 
stb.), így ott a veszteség még 
nagyobb.

Elfogadhatatlan az, hogy 
Európában Románia költ a 
nemzeti jövedelméből a leg-
kevesebbet (3,8%) az egész-

ségügyre, míg Magyarország 
7%-ot, a többi nyugati állam 
pedig ennél jóval többet. Va-
jon Romániában ennyit ér a 
lakosság egészsége? Egy dol-
got azért nem értek: a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) 
előírja Romániában az ezer 

lakosra járó ágyak számát 
nyugat-európai trend szerint, 
ugyanakkor nem szabályozza 
– szintén EU-s trend szerint 
– az egészségügy finanszíro-
zását.

Ha a kormány nem mó-
dosít a keretszerződésen és a 

finanszírozáson, április 1-jétől 
nem lesznek a rendelők szer-
ződéses viszonyban a bizto-
sítóval. Ez azt jelenti, hogy 
ártámogatott recepteket, be-
utalókat nem bocsáthatunk 
ki, a biztosító pedig nem fizet 
semmit a rendelőnek. Ez az 
állapot tavaly egy hetet tartott, 
jó volna, ha idén nem kerülne 
rá sor. Akkor, az egységes fel-
lépésnek köszönhetően, sike-
rült elérni azt, hogy az előző 
évhez képest nem csökkent a 
praxispénz, és nem korlátoz-
ták a kedvezményes receptek 
kibocsátását.

Bukarestben zajlanak – 
egyelőre kevés sikerrel – a 
tárgyalások a biztosító pénz-
tár és a családorvosok érdek-
képviselete között.

dr. tövissi melinda 
családorvos

pálfalva község havi kiadványa  ■ Kiadja Pálfalva Község Tanácsa a helyi rMDsz támogatásával ■ szerkesz-
tőség: Kánya Teréz, Boros Tünde, Fülöp loránd, zöld Ilona. E-mail: pauleniciuc@yahoo.com, tel.: 0266-333601

Keresd a  könyvtárban!
 Új magyar és román nyelvű könyvek érkeztek a 

csíkpálfalvi községi könyvtárba.  Ezeket a könyveket a Me-
gyei Könyvtár adományaként kaptuk, sok értékes magyar  
könyvet (gyermekirodalom, képzőművészet, fotózás, élet-
rajz stb.), valamint román házi olvasmányokat (Ioan Slavici, 
I. L. Caragiale, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu), ismert 
román prózaírók alkotásait olvashatják az érdeklődők.

Ezúton ismét felhívjuk lakosság figyelmét, hogy foly-
tatódik a könyvtárban a BIBLIONET használata, amely 
2010 februárjától működik, és lehetővé teszi az internet 
ingyenes használatát, dokumentumok, fényképek digitá-
lis formátumban való másolását és sok más szolgáltatást. 
„A könyvtárba bárki beléphet, s a szellem arányát számlálatla-
nul viheti magával.” (Giovanni Pascoli)

Remélem, ezek az ajánlatok is felkeltik érdeklődé-
süket, és szívesen csatlakoznak a könyvtárlátogatók tá-
borához. Nyitvatartási program: hétfő–csütörtök 8.00–
16.00, péntek 8.00–13.30.

Gál mária könyvtáros

KosarasBáloK

Élő hagyományok
Mint minden évben, idén is megszervezték közsé-

günkben a kosarasbálokat. Most már harmadik éve, hogy 
Pálfalva és Csomortán együtt szervezi, idén február 19-én 
Gál István, Gál Barna, Kovács Attila, Csiszer István, Do-
mokos Dénes és családjaik voltak a rendezők. A legidősebb 
házaspár László Béla és felesége, Piroska, a legfiatalabb há-
zasok pedig Ferencz Tibor és felesége Viola voltak.

Delnén egy ideje külön hagyománya van a kosaras-
bál-szervezésnek: az a házaspár rendezi a következő év-
ben a bált, aki előző évben utolsónak tartotta keresztvíz 
alá a gyermekét. Idén március 5-én Ladó Attila család-
jával, valamint a barátaival közösen szervezte a bált. A 
legidősebb házaspár Balla Andor és felesége, Mária, a 
legfiatalabbak Fülöp István és felesége, Noémi-Emőke 
voltak. A pergament, amely jövő évre kötelezi a házas-
párt, hogy megszervezzék a bált, Fülöp István és család-
ja kapta. Ezúton is köszönet a szervezőknek!

Kánya teréz

■ Februárban jelentősen megnőtt a légúti megbete-
gedések száma, gyakran influenza, elhúzódó légcsőhurut 
vagy tüdőgyulladás formájában, több esetben kórházba 
kellett utalni a beteget; kifejezetten a gyermekek és a fel-
nőttek körében gyakori a súlyosabb megbetegedés, az idő-
sebbek edzettebbek a vírussal szemben.

■ Gyomor- és bélgyulladást okozó vírus is „forgalom-
ban van”, lázzal járó hányást és hasmenést okoz, de nem 
túl gyakori a megbetegedés.

A két különböző virózis kapcsán fel szeretném hívni 
a figyelmet, hogy a légúti betegségek esetén a C-vitamin 
meg a citrusfélék igen jó hatásúak, ám gyomor- és bélhu-
rut esetén ezek kerülendők, mert savasságuk miatt fokoz-
hatják a gyulladást.
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híradó a rendelőből

Keserves április az egészségügyben

Közérdekű hír

beMutatKoziK a gyulafehérvári Caritas Családsegítő szolgálata 

A változás lehetősége

A könyvtárban internetezni is lehet

A gyerekek alig várják a csoportos tevékenységeket


