
Községünk mindhárom településén megünnepeltük az idei március 15-ét is. Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük, a for-
radalom eseményeire, neves alakjaira, közkatonáira emlékezünk.

Márciusi gondolat a 
szabadságról
 Március hazánk, vidékünk éghajlati viszo-
nyai miatt a tavasz első, bár gyakran sajnos 
még hűvös, csapadékos hónapja. Mégis 
március az a hónap, amikor megpezsdül az 
élet a tavasz várásával, a nőnappal, a ma-
gyar szabadságharcra emlékezéssel. Mert 
minden márciusban a szabadságharcra em-
lékezünk mi magyarok, székelyek, egy vesz-
tes szabadságharcra, mely erőt ad az örökös 
szabadságvágyunk elérésében. Jó látni, hogy 
nem közömbösek az emberek az ünnep-
nap iránt. Nemzeti ünnepünk alkalmából 
jó együtt lenni, újra és újra szembenézni a 
múlttal, jó álmodni a jövőt, a szabadságot.
A földön mindennek hivatása van. A virág-
nak, hogy nyíljon, a fának, hogy gyümölcsöt 
teremjen, a földnek, hogy kenyeret adjon, az 
embernek, hogy eszméivel, gondolataival 
beilleszkedjen az erkölcsi világrendbe, Isten-
től kapott teremtő erejével a tökéletesség 
elérésére törekedjen az emberi szabadság 
által.
Végre rá kellene jönnünk, hogy a szabadság 
nem gátlástalanságot, nem szabadosságot 
jelent, hanem sokkal több mértékletességet, 
nagyobb önfegyelmet, odaadást, önfelál-
dozást. Mert ha a mai nemzedékben is a 
szabadságszeretetnek és nemzeti hűségnek 
ugyanaz az áldozatra kész lelke lobogna, 
mint ’48 hőseiben, akkor a nehézségek nem 
megfutamodásra, hanem helytállásra, hű-
ségre és áldozatra buzdítanának.
A szabadság ma itt Székelyföldön nekünk, 
székelyeknek a belső önrendelkezésen 
alapuló önkormányzást jelenti, és hogy 
saját ügyeinkben mi magunk dönthessünk. 
Hajdanán a székely nemzethez intézett nyílt 
parancs így hangzott: „Inkább becsületesen 
halni, mint gyáván élni!” Isten segítségével 
teremtsük meg szabadságunkat, önrendel-
kezésünket, a nagybetűs SZABADSÁGOT, 
mindenki szabadságát.
A szabadságharcban elesett hősök kiontott 
vére, élet-áldozata kötelez bennünket, ma 
élő utódokat szabadságunk, szabadságjoga-
ink kivívására.
Ebben legyünk egyek, mert nem szakadhat 
szét Nemzetünk.

Ferencz Csaba
polgármester
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Ne hagyjuk megműveletle-
nül a havasi kaszálókat, mert a 
beerdősödés veszélyezteti eze-
ket a területeket, és kivesznek 
az igen ritka és értékes növény-
fajaink – hangsúlyozta március 
18-án a pálfalvi falufórumokon 
Demeter László biológus.

Falugyűlést tartottak közsé-
günkben március 18-án. A 
gyűlések témája a havasi ka-

szálók, tevékenységi beszámolók 
és megvalósítások, valamint a gaz-
daprogramok voltak. A csomortáni 
gyűlés meghívott előadója Demeter 
László biológus volt, aki a gyűlés 
első részében Csomortán havasi 
kaszálói címmel tartott előadást. 
A biológus előadásában elmondta, 
hogy néhány éve kutatásokat vé-
geznek a havasi kaszálókon azzal 
a céllal, hogy felhívják a figyelmet 
arra, hogyan lehetne fenntartani a 
természet adta szépségeket és meg-
menteni mindazokat az értékeket, 
amelyek körülvesznek minket. A 
kutatók felmérték, hogy egy négy-
zetméteren hányféle növény találha-
tó. Sok ritkaságot fedeztek fel, ezek 
közül például egy igen ritka orchi-
dea fajt is találtak, a Füles kozsbort. 
Továbbá találtak még Nárciszképű 
Szellőrózsát, Szirti Imolát, Méhfűt, 

Bartacint, Buglyos szegfűt, Sömör 
kosbort, Gömbös kosbort és még 
nagyon sokféle növényt.
A kutató felvázolta a 2012-es évre 
szóló terveket, célokat is, amit a 
polgármesteri hivatal, valamint a 
közbirtokosság támogatásával való-
sítanának meg: kaszálókból szárma-
zó jövedelmek növelése, minél több 

terület megkaszálása, havasi kaszá-
lók, szénacsinálással kapcsolatos 
emlékek, dokumentumok gyűjtése, 
a havasi kaszálás, kalibázás feleleve-

nítése, valamint a kaszálók élővilágá-
ra vonatkozó kutatások feltárása. A 
Csíki-havasokban végzett kutatási 
eredmények azt illusztrálták, hogy 
Kolos és környéke az a hely, ahol 
a legkimagaslóbb az értékük a ritka 
növényfajoknak. Ezért a biológus 
többször is hangsúlyozta, hogy ne 
hagyjuk megműveletlenül a hava-

si kaszálókat, mert a beerdősödés 
veszélyezteti ezeket a területeket, 
és kivesznek az igen ritka és érté-
kes növényfajaink, hiszen a rend-
szeresen megkaszált területeknek 
sokkal nagyobb és gazdagabb a 
növényfajszámuk. Tehát a legfon-
tosabb célkitűzés, hogy minél több 
terület megmaradjon kaszálóként, 
valamint hogy a térség mezőgazda-
sága életképes maradjon.
A gyűlés második felében a polgár-
mester számolt be az eddigi megva-
lósításokról és a további tervekről. 
Hivatalba lépéseként az elsődleges 
cél a közösségi élet megerősítése 
volt. Ferencz Csaba közösségépí-
tő céllal igyekezett összefogni az 
embereket az együttműködésre, 
hiszen az előrehaladás, a fejlődés, 
a közös célok csak együttesen tud-
nak révbe érni. Felvázolta a négy év 
megvalósításait, a beruházásokat, 
beszámolt a jelenlegi és a jövőbe-
ni tervekről, a végén pedig aktuális 
problémákat vitattak meg.
A harmadik részben szó volt a 
gazdaegyesület megújításáról 
annak érdekében, hogy lehető-
ségeket keressenek a jobb gaz-
dálkodásra, valamint a termékek 
értékesítésére.

Boros Tünde

A kutató felvázolta a 2012-es évre szóló terveket

Cél a közösségi élet 
megerősítése volt

„No, az Isten megkönyörült, s adott egy kicsi 
havat” – mondta a karácsony előtti napokban 
egy mama. Nemrég pedig a hóval volt meg-
gyűlve a bajunk, s azt búsultuk, hogy soha 
nem fog elmenni. Ennyit a tavasz ritkán ké-
sett – lehetett hallani azoktól, akik már rég 
figyelik a föld karéját, s beleszimmantva a le-
vegőbe meg tudják állapítani, mikor érdemes 
a munkáknak nekifogni. Még jó két évtized-
del ezelőtt is, a tavasz nemcsak az évszakot 
jelentette, mint ahogyan a tél sem, hanem az 
új Élet-lehetőség megjelenését a fagyos, hideg 
korszak, a szellemi, lelki tél után. ’89. decem-
ber vége hiába volt az évszak tekintetében tél, 
lélekben, élni akarásban csodálatos rügyfaka-
dásnak lehettünk megélői. A szabadság szem-
pontjából tavasz volt ’56 októbere is, amire 
aztán mindenképpen tél következett, és iga-
zán tavasz volt ’48 márciusa is. Életre ébredés 
volt olyannyira, hogy amikor vérbe fojtották, 
évszaktól függetlenül tél következett, amely a 
lemetszett fiatal rügy sebhelyét is évekre kö-
nyörtelenül lefagyasztotta. „Most tél van és 
csend és hó és halál” – írja Vörösmarty 1850-
ben az Előszó című versében. Ismerjük eze-
ket a teleket, amelyek csendje nem termékeny 
csend, hanem a halál csendje, ahol a hótakaró 
sem a friss vetéseket óvó fehér dunyha, ha-
nem árulkodó máz, ami a menekülők, de még 
a gondolat nyomait is jelzi a megtorlás pribék-
jei előtt.
Most is várjuk a tavaszt minden szempont-
ból. Az évszak előbb-utóbb megérkezik, 
csak legyen erőnk a rengeteg munkához. Az 
allegorikusan értelmezett tavasz érkezése pe-
dig teljes mértékben rajtunk áll, de mi már 
sajnos azt sem tudjuk, hányadán állunk vele. 
Hiszen a legutóbbi nagy tél után megérke-
zett a tavasz, a fagyasztó kommunista dikta-
túra megszűnt. Akkor hirtelen megcsapott a 
tavasz frissítő szele, de olyan járványokat is 
hozott magával, amikből azóta sem tudtunk 
kigyógyulni. Érthető, hogy még most is ta-
vaszra várunk, olyan tavaszra, amely nemzeti, 
erkölcsi, közigazgatási és minden szempont-
ból valódi újjászületést hoz. Most valóban 

nem kell kényszerű csendben ülnünk, szabad 
szólnunk, dalolnunk. Most nem is mondják 
meg olyan nyíltan, hogy mit szabad, és mit 
nem elmondanunk. Azt azonban észrevehet-
tük, hogy láthatatlan kezek, arctalan lények 
most is diktálnak. Módszerük teljesen más, 
mint az eddigi diktátoroké, akiknek nagy-

jából ismertük arcukat, kézmozdulataikat, 
rögeszméiket. Ezeket a régieket ismertük, és 
ugyanúgy ismertük azokat is, akik kiszolgálták 
őket. Bármennyire is félelmetes volt az akkori 
titkosrendőrség, mégsem volt olyan általános 
beszervező hatása, mint ennek az új rend-
szernek. Ez az új, láthatatlan kezű, arctalan 
diktáló nemhogy nem tiltja meg a beszédet, 
hanem egyenesen díjazza. Beszédre késztet 
mindenkit. Ennek aztán az az egyik hatása, 
hogy mindenki beszél, egyszerre és – hogy 
a hangja érvényesüljön – minél hangosab-
ban, minél látványosabban. A hangzavarban 
elhallgatnak, akiknek valóban mondanivaló-
juk lenne, és nyakló nélkül ömlesztik a hang-
mennyiséget, akik a lehetőséget kihasználják. 
Hangosak lettek az ünnepeink, és zavaróan 
hangos lett az egész életünk. Itt természete-
sen nemcsak a tényleges beszédre és hangra 
kell gondolnunk, hanem a látvány hangos-
kodására, a közlések hangnemére és azok 
valóságtartalmára. Ebben a hangőrületben 
különös helyet kapnak azok a hangok, ame-
lyek valamilyen nyugtató dolgot kínálnak. Itt 
kezdődik az agymosás. Amikor az ember feje 
tele van mindennel, valójában már belefá-

radt a hangzavarba, akkor jönnek a politikai, 
gazdasági, életminőségi kínálatok, amelyek 
nyugalmat, hatalmat, életszínvonalat, új, ma-
gabiztos ént ígérnek. Úgy érezzük, szabadok 
vagyunk, és a felkeltett vágyakat, igényeket 
szabadon ki is elégíthetjük. Ezt tartjuk az élet-
színvonal emelkedésének. Sokszor ez az igény 
mozgatja azt a jelenséget is, amit a gazdasági 
életben vállalkozási, a politikában viszont be-
futási, megvalósítási sikernek nevezünk. Ki 
merné azt állítani, hogy ez nem pénzzel tör-
ténik. Mert a hangzavar éppen ezt a virtuális 
semmit, a pénzt tette megkerülhetetlenné. A 
láthatatlan kéz és az arctalan hatalom ezen 
keresztül mozgat mindent. A hangzavarban 
észre sem vettük, és eladósodtunk. Nem lát-
juk a kezet, amely szorongat, az arcot, amely 
kajánul vigyorog rajtunk, csak azt látjuk, hogy 
mércéjükkel, vagyis a pénzzel mérve az ér-
telmes munka egyre kevesebbet ér – jobban 
mondva az értelmes munka mindig ugyanazt 
éri, csak ez az embertelen hatalom fizet keve-
set érte – annál többet viszont az olyan mun-
káért – az ilyent igazából nem is nevezném 
munkának –, ami a hatalmas hangerővel a 
hangzavart és az értelmetlenséget növeli. Pél-
daként hasonlítsuk össze az utcaseprő vagy a 
szemétrakodó munkás bérét azzal a fizetéssel, 
amit ennek adminisztrálásáért a munkaszer-
vező kap, nem beszélve aztán ez utóbbi főnö-
kéről. A pénzzel, amit a gazdasági élet mér-
céjévé és tengelyévé tettek, jobban megfizetik 
az értelmetlenséget, mint azt, aki a tényleges 
értelmes munkát végzi. Aki a búzát megter-
meli, ezrelékekben mért töredékét kapja, mint 
az, aki meglazított inggallérral, nyakkendővel, 
fülén fürtökben lógó telefonokkal, magából 
kikelve a börzén integet. Valahol itt fogják 

azt a gyeplőt is, aminek a zabolás vége a mi 
szánkat is nyomorítja, és valami ilyen környe-
zetben tanyázhat az az arctalan hatalom is. A 
világ nagy politikusai is mind ennek a kezé-
ben vannak. Lehet, hogy ezt sokan kikérnék 
maguknak, de egy-egy nyilatkozatukra vagy 
intézkedésükre nem indulna el olyan hiszté-
riahullám, amilyent sokszor ebben a zsibvá-
sárban tapasztalunk. Itt ugyan nagy tételekről 
van szó, de a zsák búza egy zsák búza marad, 
és életet menthet, ha azt valaki az összeku-
porgatott pénzéből meg tudja vásárolni. De 
ha egy hisztérikus intézkedés következtében 
a többszörösére tornázták az árát, csak a kis-
ember marad éhesen.

Diktatúra ez is. A diktátornak, hiába figyeljük, 
nem látjuk a kezét, hiába fürkésszük, nem lát-
hatjuk az arcát. Csak a hatásait tapasztaljuk, és 
azt, hogy az átteremtett világban annak van jó 
sorsa, aki nem a becsületes, értelmes munkát 
végzi, hanem a túllihegett intézkedést. A kifi-
nomult eszközökkel gondjuk van arra, hogy 
az ingyenélőt is a gyengén fizetett kisember 
tartsa el. Ennek a diktatúrának lehet, hogy 
első megtapasztalásra langyosabb a tele, de 
hosszú távon súlyos következményei lesznek.
Az egyik ilyen következmény, hogy amíg a 
rendszer működik, addig mindenki a semmi-
munkát keresné. Az ilyen jelenti a jó állást, a 
kényelmes életet. Ha a rendszer összeomlik 
– erre utaló jelek már vannak –, akkor már 
nagyon kevés olyan ember lesz, aki becsü-
lettel, kitartással, „szakmai ismerettel” és eh-
hez szükséges őszinte alázattal az értelmes 
termelő munkát végezni tudja. Akkor majd 
emiatt fogjuk gyűlölni és gyilkolni egymást. 
Szomorú és borzalmas tél elébe nézünk. Ha 
ilyen értelemben is tavaszt várunk, annak a 
rügyfakadásnak bennünk kell elkezdődnie. 
Csak az értelmes létnek lehet tavasza, és gaz-
dag gyümölcse is.

Tavaszvárás
JÓ GONDOLAT        Elekes András

A hangzavarban észre sem 
vettük, és eladósodtunk

Szomorú és borzalmas 
tél elébe nézünk

Falugyűlés Pálfalva községben

Minél több terület maradjon kaszáló
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Községünk mindhárom 
településén megünnepel-
tük az idei március 15-ét 

is. Ezen a napon a magyar sza-
badságharc kezdetét ünnepeljük, 
a forradalom eseményeire, neves 
alakjaira, közkatonáira emléke-
zünk.
– Március 15. minden magyar 
ünnepe, a mi falunk ünnepe is – 
ezzel a mondattal hívta Csintalan 
László plébános a csíkpálfalvi hí-
veket a március 15-i ünneplésre. 
Ott voltunk és együtt ünnepel-
tünk, óvodások, iskolások, idősek 
és fiatalok.
A közös ünnepélyen a polgármes-
teri hivatal képviselői, a Zöld Erdő 
közbirtokosság, Csintalan László 
plébános, valamint a Márton Fe-
renc Általános Iskola tanárai és 
diákjai, ünnepi beszéddel, koszo-
rúzással és ünnepi műsorral rótták 
le kegyeletüket a hősök szobránál.
– Március 15. jelképpé vált, nem-
zetünk szabadságszeretetét, sza-
badság utáni vágyát fejezi ki. Sza-
badság pedig ott van, ahol tisztelik 
egymást az emberek, ahol szent az 
adott szó – mondta beszédében 
Ferencz Csaba polgármester.
– Hőseink a szabadságért küzdöt-
tek. Emberi, magyar, székely és 
keresztény kötelességünk, hogy 
az általuk képviselt eszményt a 

mi egyszerű hétköznapjainkban 
megvalósítsuk a hit, a bizalom és 
a szeretet fegyverével – mondta 
Csintalan László plébános.
Az ünnepély a magyar és a szé-
kely himnusz eléneklésével zá-
rult.

A lélek ünneplőbe öltözik

Az 1848–49-es szabadságharcról 
emlékeztek meg a csomortániak 
is, március 18-án. A vasárnapi 
szentmisét követően mindenki a 
templomkertbe vonult, hogy le-
rója tiszteletét a magyar szabad-
ságharc hősei előtt. Az ünnepi 
sorozat a polgármester megnyi-
tóbeszédével kezdődött.
– Március 15-én a lélek ünnep-
lőbe öltözik – mondta. – Meg 
kell tanulnunk, hogy a szabadság 
odaadással, önfeláldozással jár, 
és hűségre buzdít. Meg kell küz-
deni újból és újból az oszd meg 
és uralkodj elvével.”
A megnyitóbeszéd után elhang-
zott Wass Albert Emlékezés egy 
régi márciusról című verse, Pető-
fi Sándor A Szabadság, valamint 
a Nemzeti Dal is felcsendült. Ez-
után következett a koszorúk el-
helyezése és megáldása, valamint 
a magyar és székely himnusz 
éneklésével zárult az ünnepség.

Delnén is fejet hajtottak

Meghitt, szép ünnepségen 
vettünk részt március 15-én 
Csíkdelnén, az Úr kápolna előtti 
emlékműnél. Az idő is nekünk 
kedvezett, enyhe szél lobogtatta 
a magasba húzott ünnepi zászló-
kat, gyönyörű napsütéssel ajándé-
kozott meg a Fennvaló, mintegy 
emelve az ünnep hangulatát, ma-
gasztosságát. A faluból is többen 
jöttek el ünnepelni, mint az előző 
években. Többen emlékeztünk 
a forradalom kirobbantóira, a 
márciusi ifjakra, hajtottunk fejet 
a harcokban elesett hősök előtt. 
Az ünnepség során meghallgat-
tuk Balla András előadásában a 
Szózatot, majd Ferencz Csaba 
polgármester ünnepi beszédét. 
Ezután a helyi iskola diákjainak 
rövid műsora következett, majd 
Csintalan László plébános al-
kalomhoz illő szavait hallgatták 
meg az ünneplők. A hősök em-
lékére koszorút helyeztek el az 
emlékmű talapzatánál, valamint a 
kisdiákok saját készítésű tulipán-
jaikkal adóztak a hősök emléké-
nek. Nemzeti imánk, valamint a 
Székely himnusz eléneklése zárta 
a megemlékezést. 

Gál Mária, Boros Tünde, Zöld Ilona

Csomortánban és Pálfalván is megemlékeztünk

Delnén többen jöttek el ünnepelni, mint az előző években

A SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTEK PÁLFALVÁN, CSOMORTÁNBAN ÉS DELNÉN

Március 15. minden magyar ünnepe 

Március 15-én az 1848–49-es magyar szabadság-
harcra emlékezünk. Elődeink a szabadságukért 
harcoltak. Feltehetjük a kérdést ma is, 164 évvel a 
forradalom kitörése után: mit jelent a szabadság? 
Hogyan lehet szabad ma egy székely gazda? Erről 
a sokat emlegetett autonómia juthat eszünkbe, de 
tudjuk-e valójában, mit jelent? Azt tudjuk, hogy 
jogunk van hozzá, ez identitásunk megőrzésének, 

megmaradásunknak a záloga hosszú távon. Persze Bukarest hallani sem 
akar róla, és nem remélhetjük azt sem, hogy Budapestről vagy Brüsz-
szelből kiharcolják nekünk. A három „B” nélkül, saját kezünkbe kell 
vennünk sorsunkat, töltsük meg tartalommal az autonómia fogalmát!
A szabadság napjainkban sokkal inkább gazdasági tényezők függvé-
nye, mintsem politikaiaké. Meg kell erősödnünk gazdaságilag, arra kell 
alapoznunk, amink van: a csodás természeti környezetre, a háztáji gaz-
daságokra, őseink tudására. Hargita Megye Tanácsa az utóbbi időben 
sokat tett a székely termékek piacának bővítése érdekében, ehhez persze 
partnerekre volt szüksége, gazdaegyesületekre, helyi kezdeményezések-
re, amelyeket felkarolhatott. Támogatjuk a székely áru bejutását magyar-
országi és romániai üzletláncokba (Cora, CBA), népszerűsítjük ezeket 
a termékeket, és segítjük a gazdákat a tejértékesítési lehetőségek minél 
nagyobb kihasználásában (ezen a téren az utóbbi idők legnagyobb be-
ruházása a keresztúri tejfeldolgozó üzem megvásárlása a Küküllő menti 
gazdák által). A meglévő közigazgatási eszközeink nagyobb mozgásteret 
adnak, mint hinnénk, és ezt igyekeztünk maximálisan kihasználni az el-
múlt négy évben.
Nemrég az olaszországi tartományból, Dél-Tirol Autonóm Régióból 
érkezett gazdák mutatták be Madéfalván, ők hogyan dolgozzák fel a 
sertéshúst. A helyi Közösségi Házban egybegyűlt helybeliek nagyon 
figyeltek, a nagy érdeklődés is azt bizonyítja, hogy vidékünk lakóiban 
van újítani akarás, tanulási hajlandóság, hogy ami hasznos, ami nálunk 
is alkalmazható, azt ellessük, megtartva ugyanakkor hagyományainkat.
A fentiek bizakodásra adnak okot: szabadságharcunk győzelemmel ér 
véget. Fegyverünk ezúttal nem a kard, nem a lőfegyver, hanem a helyt-
állás gazdasági és politikai téren.

Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke

JEGYZET

Autonómia a gyakorlatban
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Gyerekeink írták

Nagy Ladó Ágota

Balla Réka

Kovács Zalán, I. osztály

Ferencz Boróka

Birta Bernadett
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Egyszer, amikor elmentünk a Hargi-
tára, akkor történt, amit most leírok. 
Amikor elindultunk, azt hittem, hogy 
nagyon messze van. De nem is volt 
messze. Amikor odaértünk, kipakol-
tunk és mentünk korcsolyázni. Egy órát 
én, egy órát Cătălin korcsolyázott. Ez 
után mentünk szánkózni, majd utána a 
sípályára. Ott találkoztunk Lilivel. Visz-
szafelé hópánkóztunk, aztán ettünk s 
lefeküdtünk. Reggel jött a busz, s haza-
mentünk. Ez a kirándulás nagyon nagy 
élmény volt számomra.

Bulai Jancsika, III. osztályos, 
Csíkcsomortán

2011-ben volt a legjobb farsang Csíkpálfalván. Éppen akkor kommandós voltam. Szereztem két barátot is, az egyiket 
Huninak, a másikat Rajminak hívták. Elkezdődött a bemutatkozás, azután pedig elmentünk bábut égetni a kultúrház-
hoz. Táncoltunk és néztük, hogy ég el a bábu. Miután elégett, visszamentünk az iskolához, és buliztunk. Nagyon jó 
volt!

Kánya Dávid, III. osztályos, Csíkdelne

Négy évvel ezelőtt az óvodában vadász 
voltam, és voltak versenyek: fánkevés, 
gombóckeresés, szájjal almakeresés 
vízben. Amikor a versenynek vége lett, 
elégettük Illést. Amikor elégett, vissza-
mentünk az oviba, és kezdtünk bulizni. 
Amikor vége lett a bulinak, mentünk 
haza. Nagyon jó élmény volt!

Bíró Levente, III. osztályos, 
Csíkcsomortán

Ezelőtt két évvel történt ez a pálfalvi is-
kolában. Én cigány voltam, Árpika szörny 
volt, és Hildát megijesztette. Hilda befutott 
a lányvécébe.
Elmentünk megkerülni a falut. Megkerültük 
és megálltunk a kultúrháznál. Ott elégettük 
a bábut, énekeltünk, s megint visszajöttünk 
az iskolába. Ott ettünk, ittunk, táncoltunk 
is. Utána mindenki bemutatkozott, a taná-
rok is bemutatkoztak, aztán hazamentünk. 
Nekem nagyon etszett!

Kurkó Szidónia, III. osztályos, Csíkpálfalva

Téli történet

A legemlékezetesebb farsangi bálom

Egyszer volt egy 
farsangi bál

Ha farsang, 
akkor bál!

FELHÍVÁS!
A Pálfalva Egyesület a 2012. május 11–13. között 
megrendezett csíkpálfalvi falunapok alkalmából 
gyerekek számára mese-, vers- és rajzpályáza-
tot hirdet Csíkpálfalva a mi falunk címmel. A be-
küldési határidő 2012. május 10., az alkotásokat 
a Csíkpálfalvi Községi Könyvtárba kell eljuttatni 
Gál Marika néninek.


