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Nagyböjt

Nagyon örülök, hogy
lassan kezdjük
levetkõzni a múlt
rendszer által ránk
kényszerített
intézkedéseket, és a
saját igényeinknek,
elvárásainknak
megfelelõ életteret
próbálunk kialakítani
magunknak. El kell
mondanom, hogy a leválással kapcsolatos népszavazás
kimenetelétõl függetlenül büszke vagyok Önökre, és örülök,
hogy vannak kezdeményezések, és voltak annyira bátrak,
hogy végig is vitték ezt a kezdeményezést. Én éppen ezért
támogatom Bánkfalva leválási szándékát, mert úgy érzem, ez
a bánkfalviak jogos igénye, és kérem a község minden egyes
lakóját, hogy nyilvánítsa ki véleményét szavazata leadásával.
Ez két szempontból is nagyon fontos: egyrészt nagy részvétel
mellett valóban a község lakosainak akarata érvényesülhet,
másrészt egy ilyen szavazás megszervezése költségekkel jár,
ami jelen esetben a polgármesteri hivatalt terheli, tehát ne csak
fölösleges pénzkidobásnak lehessen elkönyvelni a
referendumot.
A leválásnak, mint minden folyamatnak, vannak pozitív és
negatív vetületei. Talán sokan félnek attól, hogy egy nagy és
erõs község elszakadásával sebezhetõbbé válnak, de
véleményem szerint nincs ok aggodalomra, tekintve, hogy
napjainkban a gazdasági fejlõdés az elsõdleges cél
településeink számára. Sajnos a sokat emlegetett gazdasági
válság önkormányzatainkhoz is bekígyózott, sok
polgármesteri hivatal került nehéz pénzügyi helyzetbe. Éppen
ezért összetett a probléma, én úgy értékelem, hogy kemény
munkával eredményessé tehetik településeiket, a
nehézségeken túl lehetõségük lesz párhuzamosan lehívni
európai uniós, kormányzati és más forrásokat, továbbá
hatékonyabbá válhat az ügyintézés.
Egy jó példa erre a Hargita Megye Tanácsa által a
településeknek évente kiutalt összegek. 2010-re 222 000 lejt
tudtunk községüknek utalni: 96 000 lejt a csíkszentgyörgyi

„Itt az alkalmas szent idõ,
Az üdvösségnek napjai,
Hogy megtisztítsuk a szívünk,
Lemosva vétkek szennyeit.”
Hív bennünket is a nagyböjt tartalmát
leggazdagabban összefoglaló õskeresztény himnusz. Krisztus
negyven napos böjttel kezdi meg nyilvános mûködését.
Szentesíti az önfegyelemnek ezt a módját, s egyben a
negyvenes számot, saját böjtjének példája által.
A nagyböjt az egyház sajátos kegyelmi idõszaka.
Hitünk nagy titkainak megünneplése elõtt, kisebb-nagyobb
elõkészületet tartunk. A Karácsonyra az adventtel, a Húsvétra
pedig a nagyböjttel készülünk. A keleti egyház, az ortodoxok,
még ezeken kívül, a nagyobb ünnepek elõtt is tartanak
rövidebb idõtartamú böjti szakaszokat, pl.
Nagyboldogasszony ünnepe elõtt.
A nagyböjti idõ, „szent”idõ, a lelki megújulás, a
bûnbánat ideje. Ahogy az elején idézett himnusz is üzeni, meg
kell egy kicsit állni, befelé, a lélek mélye felé kell fordulni,
örök üdvösségünkre is kell gondolni. Ahogy Jézus negyven
napig készült a pusztában a nyilvános messiási mûködésére,
úgy a keresztény ember is negyven napra lelkének belsõ
pusztájába kell, hogy vonuljon, böjtölni, kitárni a szív kapuját
imádsággal és jócselekedetekkel, hogy egyre inkább
hasonlítsunk Isteni Mesterünkre, Jézusra.
A nagyböjt a bûnbánat ideje. Rá kell döbbennünk,
hogy mindannyian megtérésre szorulunk. Rá kell
döbbennünk, hogy adósai vagyunk Istennek, adósai vagyunk
abban az értelemben, hogy rá kell lépnünk parancsainak
útjára. Új életet kell kezdenünk.
Miért negyven nap? A negyvenes szám szimbolikus
jelentésû, szent szám. A Bibliát olvasva többször találkozunk
vele: a vízözön idején negyven nap és negyven éjjel zuhogott
az esõ, hogy beborítsa és megtisztítsa a bûnös földet, az
egyiptomi rabszolgaságból kiszabadult választott népnek 40
évre volt szüksége, hogy megtisztulva beléphessen az Ígéret
földjére, Mózes, akárcsak Illés negyven napot töltött a szent
hegyen Isten jelenlétében, Jónás próféta prédikálása nyomán a
niniveiek negyven nap haladékot kaptak a megtérésre és
vezeklésre. A Szentírás tanúsága szerint nem hiába, mert
bûnbánatot tartottak és megtértek. Az Úr Jézus ugyancsak
negyven napot töltött a pusztában böjtöléssel. Tehát a
nagyböjt szent negyven napja azért van, hogy megtöltsük lelki
tartalommal és új emberekké váljunk.

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 10. oldalon
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Közélet

kultúrház fõjavítására, 126 000 lejt a község
szennyvízhálózatának kiépítésére. Ehhez hozzátartozik,
hogy igénylések alapján osztjuk ki a megyei
önkormányzat szûkös forrásait, a polgármesteri
hivatalok minden beruházás támogatására igénylést
nyújtanak be, részletes ismertetve a beruházást. Két
település külön le tudja adni fejlesztési tervét, önállóan
eldönthetik, mely területet szándékoznak prioritásként
kezelni. A csíkszentgyörgyi polgármesteri hivatal még a
menasági óvoda épületének feljavítására, valamint a
község ivóvízhálózatának kiépítésére nyújtott be
támogatási kérelmet, de sajnos idén forráshiány miatt
nem volt lehetõségünk ezeket a projekteket támogatni.
Azonban folyamatosan dolgozunk azért, hogy a
minisztériumoktól minél több kormánytámogatást
lobbizzunk ki az év folyamán, amire jó esélyeink vannak
az RMDSZ kormányzati jelenléte miatt. Tehát a források
megszerzéséért folyó versenyben dupla eséllyel
indulnak településeik, és természetesen ugyanez
vonatkozik az európai uniós források lehívására is.
Tisztában vagyok a probléma összetettségével, éppen
ezért arra kérem Önöket, mérlegeljenek, és a legjobb
belátásuk szerint döntsenek.
Tisztelettel,
Borboly Csaba
Hargita Megye
Tanácsának elnöke

Eseményekben gazdag márciusi hónap
következik Csíkbánkfalván.
II. A csíkbánkfalvi közbirtokosság március 14én, tartja a 2009-es évi beszámoló közgyûlését, amelyre
szeretettel meghív minden közbirtokossági tagot.
Fõbb napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2009-es évi tevékenységekrõl és
elért eredményekrõl
2. A 2010-es évi költségvetés megbeszélése es
elfogadása
3. Tisztújítás
4. Különfélék:
- gazdaszövetség létrehozásának a
megbeszélése
Fontosabb elért eredmények a 2009-es évben a
következõk:
- a kotormányi tizesház teljes felújítása, kanalizálás, víz,
villany, illemhely, központi fûtés szerelése, kapu, kert és
udvar rendezés stb.

- a csíkbánkfalvi faluház (volt kultúrotthon) külsõ
javításának a befejezése, gõz es levegõ elszívó
berendezés felszerelése, stb.
- a sportpálya bekerítése es rendezése, 2ha terület
- Csobányosban 24km útjavítás, útkészítés, hidak,
átereszek elhelyezése stb.
- erdõ és legelõgazdálkodás, csemete ültetés es ápolás
Csíkbánkfalva önálló községgé válásának
megbeszélése
A 2009-es év május hónapjától kezdõdõen, községünk
polgármesteri hivatala, György József polgármester úr, a
Csík Területi RMDSZ vezetõsége, Becze István
ügyvezetõelnök úr, Korodi Attila a Hargita megye
RMDSZ képviselõje, Borboly Csaba Hargita Megye
Tanácsának elnöke és a csíkbánkfalvi közbirtokosság
vezetõsége folyamatosan tárgyalásokat folytattunk
Csíkbánkfalva önálló községgé válásának a
lehetõségérõl. Jelen törvények értelmében 1500
lélekszám kell ahhoz, hogy
II. Csíkbánkfalva külön községgé válhasson.
Bánkfalvának Kotormánnyal, Csinóddal,
Egerszékkel és Csobányossal együtt közel 1800 lakója
van, így adott a lehetõség az önállósulásra. 1950-ig
Csíkbánkfalva külön községként mûködött.
A csíkbánkfalvi közbirtokosság és annak
vezetõsége vállalta, hogy a leendõ Csíkbánkfalva község
mûködéséhez szükséges feltételeket biztosítja:
a csíkbánkfalvi önkormányzat székhelyének a
jeleni közbirtokosság székházát megfelelõen át
lehet alakítani
orvosi rendelõk, állatorvosi rendelõ is, a jelenlegi
fogorvosi épületben, kultúrház udvarán
ugyanitt mûködne a közbirtokosság székhelye is
Humán erõforrás van, nagyon sok fiatal,
diplomás személy él csíkbánkfalván, akik
megválasztásuk esetén szívesen vállalnának munkát
az önkormányzat munkájában. Ahhoz, hogy ez
megvalósulhasson, községünk lakóinak 50%+1 el
kell menjen március 21 –én szavazni. Ez úton kérem
Önöket, menjenek el és szavazzanak igennel
mindannyiunk érdekében.
Tisztelettel
a kezdeményezõbizottság nevében:
Sándor Zoltán,
a csíkbánkfalvi közbirtokosság elnöke
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Gondolatok Csíkbánkfalva Önállósodásáról

más vidékein leosztott összegekhez képest. Ezt a helyzetet is

A nagyközségeket a múltrendszer hozta létre. A

némi kép korrigálni tudná a külön válás, hisz két községrõl lévén

központosítás célja az átláthatóság, az akkori hatalmi rendszer

szó, két költségvetéssel kell az államnak számolnia. Vegyük

akaratának hatékonyabb érvényesítése, könnyebb kézben

például Csíkszentkirályt. Miután három különálló községgé vált,

tartása, követhetõsége. Ennek következtében a polgárok egy

minden bizonnyal nagyobb állami költségvetésbõl

másik helyiségbe, számára ismeretlen személyekkel és helyen

gazdálkodhat, mint a szétválás elõtt.

kellett ügyeit intéznie, nem egy esetben több mint 10 km
megtételével.

Ez lehet tehát az egyik pozitív hozadéka, és ebbõl a
megfontolásból léptek szomszédaink. Ezt szemelõtt tartva tehát

2004-ben, Romániában több mint száz telepölés vált

könnyen belátható, hogy az ügy nyertese nem mérhetõ külön

önálló községgé, visszaállítva az 1948 elõtti állapotok. Többek

településenként. A mi esetünkben az egész Fiságvölgyében és

között ekkor ismerte fel a lehetõségeket és lépett a fejlõdés biztos

természetesen az Úzvölgyében élõ lakosokról, az itt élõk

útjára a környezõ települések közül Csíkkozmás, Csíkszentimre,

életminõségének fejlõdésérõl beszélünk.

Csíkszentlékek és több felcsíki település is. 1950 elõtt

Napjainkban igen nagy összegû pályázati lehetõségei

Csíkbánkfalva is önálló községet alkotott Kotormánnyal,

vannak egy önkormányzatnak. Ezek többsége viszont

Csinóddal, Egerszékkel és Csobányossal együtt.

önkormányzatonként csak egyszer hívhatók le. A Fiság

A környezõ települések jó példáit látva, az önállósodás a

völgyében ha tehát két önkormányzat mûködik, kétszer lesz

2008-as, helyhatósági választásokkor, vált hangsúlyosabbá.

lehetõség ugyan arra a kiírásra pályázni. Nem beszélve arról,

Ekkor biztosította az ügy támogatásáról Csíkszentgyörgy község

hogy két önkormányzati együttmûködés esetén sokkal magasabb

polgármestere, György József a község lakóit. Ennek tudatában

pontszámokat adnak az elbírálók, nagyobb eséllyel pályázik két

tette meg az elsõ lépéseket az ügy lebonyolításában a

közösség együtt, jelen esetben község, mint egy. Példa erre a

kezdeményezõ bizottság.

felcsíki települések, Csíkcsicsó, Csíkmadéfalva, Csíkrákos, és

Csíkszentgyörgy község 24000 ha adminisztrácios

Csíkszentmihály községek, akik együtt adtak le és nyertek egy 6

területtel ,4879 lakossal Alcsík egyetlen megmaradt

millió euró összértékû pályázatot. Sportcsarnokra kiírt pályázat

mamutközsége. Egész Csík, 23 községét tekintve csak

esetén visozont egy község csak egy létesítményre pályázhatik.

Csíkszentdomokosnak, van nagyobb lakosságszáma. Jelen

Külön válás esetén mindkét településnek, külön sportcsarnoka

állapotában Csíkszentgyörgy, község három Csíkpálfalva vagy

lehet, mint ahogy történt Csíkszentkirály és Csíkmindszent

Csíkrákos méretû községet tesz ki. Minden település,

esetében.

amelyiknek lakosság száma legalább 1500 fõ, jogában van az
önrendelkezéshez.

Tehát két önkormányzat, kétszer több lehetõség,
pályázati pénz, munkalehetõség, több odafigyelés a szociális

Melyek az önrendelkezés elõnyei? Mi az, amire több

problémák megoldására, gazdák, idõsek, gyerekek, vállalkozók,

környezõ és még sok más település is rájött az országban? Túl

szórványtelepülések és minden más téren felmerülõ probléma

azon, hogy egy közösség a legjobb ismeretekkel rendelkezik

megoldására.

saját problémáit tekintve, az önkormányzati költségvetést az

MÁRCIUS 21-ÉN NÉPSZAVAZÁS LESSZ,

állam nagy százalékarányban finanszírozza. Példaként vegyük

CSÍKBÁNKFALVA ÖNNÁLOSODÁSÁRÓL!

Csíkszentgyörgy község teljes költségvetésébõl a saját bevétel

TISZTELETTEL KÉRJÜK A CSÍKSZENTGYÖRGYIEKET,

mindössze 15-17%, amely jórészt adókból és illetékekbõl

CSÍKMENASÁGIAKAT, CSINÓDIAKAT, MINDANYIUNK

tevõdik össze. A fennmaradó összeget az állam kell kiegészítse,

ELÕNYÉRE MENJENEK EL, ÉS SZAVAZZANAK

amely elengedhetetlen az önkormányzat, tanintézmények,

IGENNEL AZ ÖNÁLLÓSODÁSRA!

szociális és egészségügy költségeinek fedezéséhez. Ezek az

Könczei Antal

összegek pedig köztudottan arányaiban elmaradnak Románia
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Megkezdõdtek a fiságvölgyi tízesek
közgyûlései

Elõször is szeretném ismertetni a kedves olvasóval

hozzáértõ fiatalok segítségét nemcsak Kõrösmény

Kõrösmény tízes földrajzi elhelyezkedését
Csíkszentgyörgy községben. Az akókaputól Menaság

tízesbõl, hanem, bárhonnan ha vannak olyan személyek,
akiket érdekel ez a téma. Higgyék el, hogy egy komoly

felé vezetõ úton haladva az elsõ Tízes a
Csíkbánkfalvához tartozó Itkétfalva tízes a Ferenci

összefogással és szakemberek segítségével a
csemetekertbe sok szép dolgot lehetne megvalósítani,
gondolok itt egy sípálya létrehozására, mini focipálya,

Feriné nevû kersztezõdésig, ezt átlépve már Kõrösmény
tízesbe érkezett a kedves utazó. A tízes alsó határa az
Egresasszó pataka amely a Mindszentfelé vezetõ út
mentén halad és a Szentegyháza patak amely elválasztja
a két tízest. Az alsó szomszédja bánkfalvi Itkétfalva
tízese. A tízes felsõ határa a Gálok utcája le a nagyút és be
a Miklósok utcája át a Haricskák hídja és a hegygerinc ki
a Boldogasszony kápolnája, Papokhalála, szomszédja
Jenõfalva tízes.

fürdõmedence. Igaz a tízesnek ehhez jelenleg nincs
anyagi fedezete, de úgy gondolom, ha egyszer elkezdjük
csinálni, lassan létrejön valami, tehát várom
javaslataikat, észrevételeiket ezzel a témával
kapcsolatosan a következõ email címre
imre601031@freemail.hu.
A közgyûlésre meghívást kaptak a Csikszentgyörgyi és
Csíkbánkfalvi közbirtokosságok vezetõi. Ugyanis
Csíkbánkfalva külön önkormányzatot akar létrehozni,

Kõrösmény tízes 2000 április 7-én alakult hivatalosan
újra. Visszakapott 253, 71ha erdõt és legelõs területet. A

tehát le szeretnének válni Csíkszentgyörgy községtõl.

tízes nagyon jó természeti adottságokkal rendelkezik,

Ennek a jogi alapjai már adottak, ezért március 21-én a

amit õseink ki is használtak és létrehozták az Adorján

községben népszavazás van kiírva. Ezzel a témával
kapcsolatosan elmondta gondolatait Fejér László és

fûrdõt. Sajnos ezt a 4,0 ha bekerített területet nem adták
vissza jogos tulajdonosának még pereskedéssel sem
sikerült vissza szerezni de mi Kõrösményiek soha nem
fogjuk feladni mert ez a tízes jogos tulajdonunk.
Idén az elsõ közgyûlést Körösménytízes

Könczei Antal mindketten csíkbánkfalviak.

Úgy

gondolom, hogy a kõrösményiek megértették és
elfogadták, hogy el kell menni és igennel kell szavazni!
A tízes vezetõsége is arra biztatja tagságát, hogy március
21-én menjenek el szavazni és szavazzanak igennel!

közbirtokossága tartotta, február 28.-án a
Csíkszentgyörgyi közbirtokosság székházában 14 órai

Ezek után a Csíkszentgyörgyi nagyközbirtokosság

kezdettel. Ilyen sokan nem vettek részt közgyûlésen, a

elnöke tartotta meg beszédét ezzel a témával

tízes újraalakulása óta a jogok 56,28% volt

kapcsolatosan, és õ is arra biztatott mindenkit, hogy
menjenek el szavazni.
Kötelességemnek érzem megköszönni kõrösménytízes

jelen.

Megtartottuk a pénzügyi beszámolót és a 2010-év
költségvetési tervezetét, ismertettük, amelyet a
közgyûlés egyöntetûen elfogadott. A tízes
résztulajdonosa a Haricskák hídjának, amelynek
újjáépítéséhez 30000 lejt adott és2350 lej értékben
biztosította a kifûrészelt faanyagot a híd bepadolásához.
A gátépítéshez is a tízes adta a faanyagot. Két nagyobb
beruházást tervezünk 2010–ben hozzájárulás 50000
lejjel a ravatalozó megépítéséhez, amit a közgyûlés
elfogadott és jóváhagyott. Ugyanakkor tervbe vettük a

tagságának, hogy ilyen szép számmal megjelentek a
közgyûlésen. A továbbiakban is arra kérem, hogy minden
közgyûlésen ilyen szép számban jelenjenek meg, és a
tízes által szervezett munkálatokon is vegyenek részt.
Tisztelettel:
Farkas Imre
Kõrösménytízes elnöke

csemetekert bekerítését és egy tízesház építését, amit a
közgyûlés jóváhagyott. Ezzel kapcsolatosan kérném
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Oktatás
„Március 8” a csíkbánkfalvi Óvodában

Farsangolás a bánkfalvi iskolában

Március 8
Hóvirágok, ibolyák,
mennyi kedves kis virág!
Telik egy szép csokrocskára
jó anyámnak – Nõk napjára
Majtényi Erik
... mondja a kis gyerek anyukájának Március 8-án vagy
Anyák napján, s nyitott szívvel és csillogó szemmel
nyújtja át kis ajándékát, virágját az óvodában vagy akár
otthon. Ennek az ajándéknak nincs pénzbeli értéke, de
benne van gyermeki szíve minden hálája és szeretete.
Anyukák, nagymamák is sokszor nevezik gyerekeiket
valamilyen virágnak, s metaforikus változatokban
képesek használni az édes anyanyelv adta lehetõségeket,

ha gyerekükrõl van szó: kis violám, kis rózsám stb. A
virág szimbolizálja a szépet, a törékenységet, a
gyengédséget, s egyben azt az életerõt, melyre szüksége
lehet vagy van minden nõnek, édesanyának.
Óvodánkban Március 8.-án minden gyerek
ünnepélyesen köszönti fel anyukáját, nagymamáját
versikékkel, énekekkel, színdarabbal. Már
hagyományossá vált, hogy a 85 gyerek két óvodai
csoportban, ugyanabban az idõpontban mond köszönetet
édesanjának az érte tett jókért, fáradságért, szeretetért,
gondoskodásért. Kellemes tapasztalatunk, hogy anyák,
nagymamák, s néha rokonok is szívesen veszik a
meghívást, s szeretettel állnak készen arra, hogy
könnyeiket visszafolytva hallgassák meg
„szemefényûk” köszönõ szavait:
„ ...Szeretetét, törõdését
megköszönöm néki ma,
élj sokáig egészségben,
édes, drága anyuka,
nagymama.”
Fejér Tünde

A hagyományhoz híven idén is megszervezték a
nyolcadikosok a farsangi jelmezbált.
Öröm volt nézni, hogy iskolánk szinte minden tanulója
jelmezbe öltözött.
Az I-IV osztályosok szerre, osztályonként, a tanító
nénik vezetésével vonultak fel, mutatkoztak be, sõt
egyesek még verset is mondtak. Nehéz dolga volt a
zsûrinek, a sok gondosan elkészített, igényes jelmezt
osztályozni. Szeretném megemlíteni a III.B
osztályosokat, akik elõadásukkal igazi lakadalmas
hangulatot tetemtettek.
Az V-VIII osztályosok leginkább színészi
képességeiket villogtatták. Jó alkalom volt arra, hogy a
tanárok ilyen téren is megismerjék a diákokat.
Nagy volt az izgalom a díjkiosztáskor, de a
szervezõknek és a zsürinek dicséretére legyen mondva,
egy jelmez se maradt értékelés nélkül. A hetedik
osztályosoknak volt mibõl tanulniuk a jövõre nézve.
Köszönet ezért a szép húshagyó keddért az összes
résztvevõnek, a szülõbizottság elnökének, Fazakas
Zsoltnak, aki mint mindig, sokat segített.

Kõrössy Ildikó
aligazgató
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Oktatás
Gál Sándor Általános Iskola

”Xantus Keresztes” Általános Iskola

A farsang változatos programokkal köszöntött a
csíkszentgyörgyi Gál Sándor Általános Iskola tanulóira
és óvodásaira.
A sepsiszentgyörgyi Tutora együttes énekeseivel
nyitottuk az ünnepkört vidám hangulatban ismerkedve
különbözõ égtájak dallamaival, hangszereivel.
Ezt követte a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes által szervezett táncház és kézmûves
foglalkozások a bánkfalvi kultúrotthonban a helyi
közbirtokosság támogatásával. Az együttes táncosaival
forgolódott, csetlett-botlott, táncolt a Fiság-mente
apraja-nagyja felcsíki dallamokra. Pihenésként a
menasági tanítónénik segítségével a bútorfestés, a fonás,
sodrás technikáiba kóstolhattak bele a gyerekek. A
tevékenységeket követõen megtekintettük ugyancsak az
együttes elõadásában A csodálatos furulya táncjátékot,
melynek ideje alatt a gyerekek, felnõttek együtt
izgulhatták, nevethették végig az igazságát kivívó
szegény legény történetét.
Húshagyókedden az óvoda és iskola termeit
ellepték a királylányok, huszárok, kéményseprõk,
bohócok és még számtalan ötletesebbnél-ötletesebb
jelmezbe öltözött gyerekek. A bemutatkozás és
osztályonkénti díjazás után tánccal zártuk a farsangot.
A tél folyamán a VII. osztályos tanulók a
csíkszeredai mûjégpályát látogatták meg, és kisebb,
nagyobb sikerrel sajátították el
a korcsolyázás
mûvészetét. Megtekintették a Csíki Székely Múzeum
Egyiptom mûvészete címû kiállítását.
Az iskolán kívüli tevékenységek mellett iskolánk
tizenegy tanulója részt vett a Kenguru német nyelvû
versenyen, márciusban sor kerül a Kenguru matematikai
versenyre, amelyen részt vesznek csíkmenasági és
csíkbánkfalvi tanulók is. Szintén márciusban négy fõs
csapattal ott leszünk a Kurutty általános mûveltségi
vetélkedõ körzeti szakaszán. A VII. osztály csapata az
1848-1849 –es forradalom témájú vetélkedõn méri össze
tudását alcsíki iskolák tanulóival Csíkszentimrén.
Áprilisban megünnepeljük a Föld napját, majd „Erdély
Aranykora” lesz a témája annak a versenynek, amelyre a
tusnádiak hívtak meg.
A versenyek és vetélkedõk után a kikapcsolódás és
szórakozás következik, iskolánk tanulói Dél-Erdélyi
körutat terveznek.

Tanévnyítón, mint mindig egy új kezdéskor
reménykedve indultunk neki a 2009 -2010 – ben
tanévnek.
A gazdasági válság következményei kihatnak
az idén is a menasági iskola költségvetésére és az
iskola mûködésére. A 2010-as évi költségvetés
szigorúan a minimális szükségletekre korlátózódik.
A tavaly a már elveszettnek hitt menasági óvoda
épületének a rehabilitációja az idén, új lendületet
kapott és reméljük, hogy az ígéretek most konkrét
lépésekben valósulnak meg.
Az idei tanév kiemelkedõ eseményei:
?
Az idén is sikerült elindítani ha egy kicsit
karcsúsítva is a zeneosztály mintegy 12 diákkal
?
2009. október 2-án emléktáblát avattunk Dr KISS
ELEMÉR kiváló matematikus emlékére
?
Dánél Sándor vezetésével az I.-IV. osztályosok
kipróbálhatták a korongozást . A kézmûves foglalkozás
során a diákok kis agyag díszeket készíthettek az
ünnepekre majd ezt követõen Mikulás ünnepségen
vettek részt
?
A menasági iskola diákjai kiváló eredményeket
értek el a Csíkszentmártonba szervezett Népdal
vetélkedõ Alcsíki körzeti szakaszán, majd ezt követte a
Márton Áron Gimnáziumba lezajlott megyei szakasz.
?
2010 év elején az óvodásokat és I-IV osztályosokat
a TUTORÁS vándoregyüttes szórakoztatta
?
Február 5-én az iskola munkaközössége által
szervezett Farsangi kosaras bál kiváló hangulat zajlott
le.
?
A menasági iskola diákjai számtalan
sportrendezvényen vettek részt a tanév során
?
Iskola szinten megtekintettük AZ EGYIPTOM címû
tárlatot a Csíki Székely Múzeumban.
?
Az elemi osztályosok részt vettek
Csíkszentsimonban rendezett Zrínyi Ilona matematikai
vetélkedõn.
?
A közeljövõben tervben van, hogy részt vegyünk a
március 2-án Zetelakán megrendezendõ Hargita
megyei kézilabda kupán illetve március 6-án
Csíkszentmárton szervezésében az I.-IV. osztályosok
számára kiírt általános mûveltségi vetélkedõn
?
Március 15 ünnepségek

Tamás Sándor
Igazgató

Kopacz Edwárd László
aligazgató
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XV. Alcsíki Kórustalálkozó – A béke
jegyében

Dona nobis pacem! Adj nekünk békét! A szentmise zenei
csúcspontjának, az Agnus Dei utolsó mondatának jeligéje alatt
startolt az alcsíki egyházi kórusok tizenötödik találkozója,
amelyre 2010. január 6-án, szombaton került sor
Csíkszentgyörgy hatszáz éves plébániatemplomának ódon
ívei alatt.
A talákozón négy énekkar vett részt: a csíkszentkirályi,
csíkszentmártoni, csíkszentsimoni kórus és a házigazdák
Illyés András Egyházi Kórusa. Sajnos kimondatlanul is ott
lebegett a levegõben, hogy az alcsíki egyházi
kórusmozgalom, amely kezdetben nyolc kórussal indult és
tavalyig öttel számolt, az idén ismét szegényebb lett egy
énekkarral. A találkozó nívóját és fényét ez ugyan nem
befolyásolta, azonban a mozgalomból ismét eltûnt egy szín,
amelynek jó lenne visszatérnie, a többi felbomlott énekkarral
együtt.
A rendezvényen az erdélyi egyházzenei élet kiválóságai is
részt vettek: az Romániai Magyar Dalosszövetség tagja,
Major László, Illyés István udvarhelyi nyugalmazott karnagy,
Lászlóffy Árpád orgonista, aki hangszeren kísérte a gregorián
scholát, Gál Ignác és mások.
Guttman Mihály, a
Dalosszövetség tiszteletbeli elnöke meghívót ugyan igényelt,
ám kora miatt eljönni nem tudott (mindeddig elsõ
alkalommal!). Hiányzott!
A szentmisét Ft. Tamás József segédpüspök celebrálta az
alcsíki papsággal közösen, akik az elõzõ évekhez hasonlóan
szép számban jelentek meg az eseményen. A püspök úr
szentbeszédében kiemelte, hogy az ének és zene nem
egyszerûen elõfordul az emberi életben, hanem annak
alapvonása, mondhatni létmód. Az a nép, amely tud énekelni,
nem pusztulhat el, mert az életet éltetõ forrásnak van a
birtokában – mondotta a püspök úr, felemlítve a Babilon
vizeinél ülõ fogoly zsidókat, akiktõl fogvatartóik öröméneket
rendeltek, ám ajkaikon keserûség tudott kicsordulni.
Ahogy a nagy gonddal megtanult és elõadott többszólamú
zenemûvek, a szentmise liturgikus zenei oldala is több hetes
elõkészület eredményeképpen bonyolodott le. A liturgikus

énekeket tartalmazó nyomtatott programot már jóval a
találkozó elõtt megkapta minden énekkarvezetõ. Az idõben
történt egyeztetés és jó szervezés eredménye volt, hogy a
kórusok a szentmisén szinte olyan összeszokottsággal és
egységességgel tudtak együtt énekelni, mintha közös
próbákon tanulták volna meg és próbálták volna el a liturgikus
énekeket. A liturgia fényét az is emelte, hogy a helyi gregorián
schola elõénekelte az antifonákat a responzóriumot, illetve a
szentmise változó részeinek gregorián dallamú zsoltárait.
Öröm nyugtázni az összbenyomást: nem pusztán
kórustalálkozóra „összeverõdött” énekkarokat hallott a
szentmisén résztvevõ, hanem olyan kórusokat, akik az év
folyamán is aktívan részt vesznek a szent cselekményeken és
énekükkel valódi istenszolgálattá teszik a liturgiát. Innen a
találkozón tanúsított gyakorlottság a gregorián éneklésében.
Vérbeli egyházi kórusok jöttek el, amelyek elsõsorban a
liturgiáért vannak, itt csupáncsak megmutatják egész évi
szívós munkájuk eredményét.
A szentmisét követõen került sor az énekkarok szereplésére. A
bemutatott repertoár alapján ítélve az elõzõ évekhez
viszonyított fejlõdésrõl számolhatunk be (az énekelt
darabokat és a karvezetõk neveit lásd a cikk végén). Az
elõrelépés már abban is megnyilvánult, hogy a repertoár egyre
inkább a zenetörténet igazi nagyjai, Liszt, Bach, Kodály,
Saint-Saëns felé nivellálódik, neveik egyre gyakrabban
fordulnak elõ. Az alcsíki kórusok a jelek szerint egyre több
kedvet éreznek nehezebb feladatokkal megbirkózni és egyre
alkalmasabbak is erre, ami figyelemre méltó, tekintetbe véve
azt, hogy zeneileg jórészt képzetlen amatõr énekesekkel kell
dolgozniuk a karvezetõknek. Sõt, idén elsõ alkalommal a
hangszeres kíséret is megjelent a bemutatón: a
csíkszentsimoniak Transeamus-át (Joseph Schnabel) három
fúvóshangszeren játszó gyerek kísérte. Tekintetbe véve azt,
hogy Alcsíkon egyre jobban terjed a fúvószenekarok divatja,
és a fiatalok egyre több kedvet éreznek arra, hogy hangszeren
játszani tanuljanak, remélhetõleg nem marad magára a
csíkszentsimoni példa, hanem távlatot nyitó kezdeményezés
volt. Ha gyerekekkel véghez lehet vinni Udvarhelyszéken a
zenekaros kóruséneklést, miért ne lehetne legalább nálunk
felnõttekkel? A felfele ívelõ színvonalért, valamint a fiatalos
kísérletezõ kedvért õszinte gratuláció a karvezetõknek. Nem
kevés munka ez sem nekik, sem az éneklõknek – s
megjegyezhetõ e helyen, hogy e munka önkéntes alapon
mûködik, nem része senki normájának.
A karéneklést a jelen levõ egyházzenei kiválóságok beszédei,
valamint az emléklapok és plakettek kiosztása követte.
S mint egy kórustalálkozót befejezni dukál, a közös éneklés
tette fel a koronát a rendezvényre. A fenséges hangvételû
Dona nobis pacem kánon, amelyet az egyházi
kórustalálkozók emblémájaként is lehetne emlegetni, néhány
folytatás a 10. oldalon
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év szünet után ismét felzendült az énekkarok egyesített
hangján, a helyi karvezetõ vezénylete mellett.
A találkozót mulatság követte a csíkbánkfalvi
kultúrotthonban, ahol immár kötetlenebb formában
énekelhettek együtt a résztvevõk. A talp alá, terített asztal és
teli kancsó mellé valót a csíkmadarasi népi zenekar húzta.
Köszönet illeti a község polgármesteri hivatalát és
közbirtokosságait a pénzügyi támogatásért, valamint a
rendezvényt anyagilag támogató magánszemélyeket.
Köszönet jár az erkölcsi támogatásért és konkrét
segítségnyújtásért mindazoknak, akik a szervezésben és a
feltételek megteremtésében részt vettek.
Nemes István
Csíkszentgyörgy

Csutak László
1919.október. 19-én született többgyermekes családból,
Csíkszentgyörgyön. Az elemi iskolát szülõfalujában, a
felsõ osztályokat Csíkszeredában végezte. A
gimnáziumot Budapesten végezte. A teológiát
Gyulafehérváron kezdte, Szegeden folytatta és
Kolozsváron fejezte be. 1944. május 18-án szentelte
pappá Márton Áron püspök atya a kolozsvári Szent
Mihály templomban, amikor a zsidók védelmére kelt. A
jövõt mérlegelõ püspök így szólt a fölszentelendõkhöz,
de Erdély papságához is: „Kedves fiaim! Két hónappal
ezelõtt, amikor a szerpapságot adtam föl nektek, azt
mondtam: lehet, hogy a vértanúságra avattalak föl
titeket. S ezt megismételtem most is: lehet, hogy
gúnyolni és sárral fognak megdobni titeket; lehet, hogy
hála és elismerés helyett hálátlanság lesz a fizetségetek.
De a szent hivatalunkkal járó kötelesség teljesítésétõl
nem riaszthat el sem börtön, sem emberi tekintetek. Az
igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az
üldöztetés, a börtön nem szégyen, hanem dicsõség.
Krisztus követségében jártok, induljatok hát útra bátran,
fölemelt és elszánt lélekkel, hegyetek az igazság védõi és
a szeretet apostolai." Fölszentelése után
Kézdiszentkereszten, 1946-tól Kolozsvár Szent Péter,
majd a Szent Mihály plébánia káplánja. 1952 óta
Marosillyén plébános. Szentelése után tíz évre vált
valóra, amit Márton Áron püspök atya a fölszentelésekor
mondott. 1954-ben letartóztatták több kolozsvári és
környéki pappal együtt. Majd 1956. március 19-én 11
pap és Dénes Szeréna szociális testvér fölött mondtak
Ítéletet. Csutak Lászlónak az volt a „bûne", hogy
futárszolgálatot teljesített és titkos iratokat terjesztett
letartóztatott társaival együtt. Hat év volt a büntetésük,
különbözõ börtönökben töltötték le. A hat év leteltekor
Csutak atya örvendene gondolt szabadulására,, de a
szabadság helyett „adminisztrációs"fogvatartás vártra.

Baragani-ban félig földben ásott, vályogból készült
Zsúpfedeles kunyhóit jelölték ki tartózkodási helyül. Ez
a megpróbáltatásokkal és szenvedéssel járó évekhez
viszonyítva, aránylag könnyebbséget jelentett. 20 ár
földet kapott, ahol veteményt és kukoricát ültethetett. A
rokonlátogatás is meg volt engedve. Márton püspök is
segítette. Csutak László börtönben szerzett
tüdõgyengeségét egy megvásárolt kecske tejével
igyekezett meggyógyítani. 1964-ben szabadult és
Csíkszentmihályra került plébánosnak. Itt érte meg
aranymiséjét. Pápai káplán címet kapott. A legnagyobb
jutalmat az Úr Jézustól kapta, akiért elszenvedte a
büntetést és helyállt több mint fél évszázadon keresztül.
1995. április 3-án hunyt el. Hívei kérésére, Jakubinyi
érsek úr a szentmihályi templomkertben temette el.
Palkó Ágoston
folyt. az 1. old. Böjt

A régi idõk szigorú böjti szokásai mára
megszelídültek. Az tény, hogy a böjtölésnek önmagában
semmi köze a valláshoz. De mint jámborsági cselekedet,
gyakorlat, már a Jézus-korabeli zsidóság életében a böjt,
imádság és alamizsna egymáshoz tartozott. A keresztény
böjtölés értelme abban áll, és attól több és más, mint a
fogyókúra, diéta, testedzés, vagy méregtelenítés, hogy hitbeli
meggyõzõdésbõl tesszük. Isten iránti szeretetbõl mondunk le
húsról, cigarettáról, szórakozásról vagy bármilyen más
kedves és kellemes dologról. A böjtölés arra figyelmeztet,
hogy életem célja, maga az Isten.
A böjtölés nem egy kényszer, amely a test
megbüntetésére irányul, hanem annak kifejezése, hogy
testileg-lelkileg kiüresítjük magunkat és Isten felé fordulunk.
Újrarendezzük kapcsolatunkat Istennel. A böjtölés rávilágít
arra, hogy mi a fontossági sorrend. Megtanít uralkodni
vágyainkon, ösztöneinken és ezeket az üdvösség szolgálatába
állítja. A böjt megtanít lemondani a nem szükséges vagy éppen
felesleges dolgokról.
A nagyböjt Hamvazószerdával kezdõdik és a Húsvéti
Szent Három-napban csúcsosodik ki, amikor is az Egyház
szinte lépésrõl-lépésre követi Krisztus életének nagyheti
eseményeit az Utolsó Vacsorától a dicsõséges Feltámadásáig.
Az Egyház nem gyõzi hangsúlyozni, hogy nagyon fontos részt
venni minden szertartáson, mert ezek egész évi
istentiszteletünk lényegét foglalják össze.
„Itt az alkalmas szentidõ,
Az üdvösségnek napjai,
Hogy megtisztítsuk a szívünk,
Lemosva vétkek szennyeit.”

Pál Vilmos Barna
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Csaba atya levelei, Nagyböjti gondolatok
Testvérem, Te Isten

lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfedezd

szép ajándéka, egy

lelkedben rejlõ értékeket. Merülj alá a csendben! Csodálatos

titkokat rejtõ csoda

érzés ott bent meghallani a verset, meglátni a festményt, a

vagy!

képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan

Nap mint nap oly

világra szülni azt. Egy gondolat, mely nemcsak neked fontos,

sokan borulnak

ott lent, belsõdben kezd körvonalazódni, még csak dereng, de

térdre, hogy Istenhez

Te érzed, hogy belõled kikívánkozik. S mint a bányász a mély

forduljanak

üregben, sötétben egyedül, dolgozol, megfogod,

gondjaikban, választ

megfogalmazod, felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a

kapjanak gyötrõ

világot. Csodálatos érzés szülõanyja lenni egy igazi értéknek,

kérdéseikre, orvosságot bajaikra, fájdalmaikra. Keresik az

egy szellemi kincsnek, melyben az emberek meghallgatott

emberek a különféle betegségek, a rák elleni orvosságot, a

imáikra adott választ találnak.

választ a társadalmunkat feszegetõ kérdésekre, a kiutat az

Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy Te értéktelen

értelmetlen háborúkból, katasztrófákból. Kérnek Istentõl

vagy, meddõ föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy benned

lelkesítõ, erõt adó, szép verseket, irodalmi mûalkotásokat,

nincsenek igazgyöngyök, kár is lemerülnöd a hullámok alá,

melyek szárnyalásra ösztönöznék a fiatalokat. Harmóniát,

úgysem találsz ott önmagadban semmit. Azt mondja:

mely a dallamok egyetemes nyelvén egy új világot nyit

szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem ad

elõttünk, színeket, festményeket, melyek beragyogják az

senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik: Te Isten

életünket. Szükségünk van épületekre, gyárakra, hidakra,

gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a Teremtõ az õ

melyek otthont, munkát jelentenek számunkra, melyek

gyermekei iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg

összekötnek, elvezetnek a testvéreinkhez. Imáinkban rengeteg

csodálatosan. Általad akarja tovább teremteni a világot az

kérést fogalmazunk meg tudatosan, de nagyon sokszor csak

Isten, választ küldeni a sokakat gyötrõ kérdésekre. Ne veszítsd

akaratlan felsóhajtásainkban.

el magad, mert válasz vagy valakiknek, sokaknak!

Minden ima Isten elé száll. Õ minden fohászt
meghallgat. Hiszem, hogy aki teremtette fülünket, meghallja

Kicsinységed ne aggasszon, piciny ceruza heggyel írtak
remekmûveket!

fohászunkat és válaszait, a világunkat továbbvivõ

Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta vágyaid vezetnek

megoldásokat, a csodálatos mûalkotásokat, terveket, eszméket

legszebb álmod felé, mely újból és újból visszatér, mint a Te

gyermekbõrbe csomagolva, élõ kisbabákként ajándékba adja

teremtõd, Isten szava. Indulj el abba az irányba, bár sötét a

nekünk.

tárna, nehéz felszínre hozni az értékeket! A bányászat után

Mindannyiunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott

tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál

imákra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy az arany a

alkotódban, a nagyböjti szent idõ számodra is új világot

tárnák mélyén, az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott

nyithat!

lapul benned, bennem a képlet, mely orvossággá válva, életet

Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket
mozgató õserõ van benned. Merd megtenni azt, amiért
világra születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot
tovább teremtõ Istennek társa leszel!

menthet, a tervrajz, melybõl kígyózó út lesz, hogy testvéredhez
vezesse lépteid. Benned van a béke terv, melyet ha alázattal
megfogalmazol és kimondasz hangosan, elhallgatnak a
fegyverek, és mosoly költözik a gyermekek arcára.
A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében

Cs.t.

még inkább mint máskor. Felszínes csapongások, üres
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Emlékezés/Mezõgazdaság
Kiss Elemér

menti
Fiság
Hírmondó
A kérelmek letételének idõszaka!

1929 augusztus 25én született, 2006
augusztus 23-án
hunyt el és augusztus
25-én, pontosan 77.ig születésnapján
helyezték örök
nyugalomra a
marosvásárhelyi
római katolikus
temetõben. Habár
Brassóban született,
mindig büszke volt
csíkmenasági származására, Csíkmenaságot tartotta
szülõföldjének.
A középiskolát a csíkszeredai gimnáziumban,
egyetemi tanulmányait a kolozsvári, ma Babes-Bolyai
Egyetemen végezte. 1951-ben szerzett tanári diplomát,
ezt követõen 1961-ig a marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Liceum tanára, majd a Tanárképzõ Fõiskola matematika
tanszékének adjunktusa, ennek megszünése után pedig a
Petru Maior Tudományegyetem tanára.
A tudományos és tanári munka mintaképe.
Diákjai emiatt is nagyon kedvelték.
Mint matematikus a modern algebrával
foglalkozott, illetve Bolyai János kéziratait kutatta. Ezen
kutatások eredményei 1999-ben jelentek meg
Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos
hagyatékából címen, amelyért 2000-ben a Magyar
Tudományos Akadémia nívódíjban részesítette, majd
2001-ben külsõ tagjai közé választotta.
Nagy lelkesedéssel vett részt az Erdélyi Magyar
Tudományegyetem alapításában, a Sapientia Alapítvány
marosvásárhelyi fiókjának õ volt az elsõ elnöke. 2006ban a Marosvásárhely díszpolgára címet is megkapta.
Mindezek mellett tagja volt a Bolyai János Matematikai
Társulatnak és a Romániai Matematikai Tudományos
Társaságnak.

Felhívjuk a figyelmét, hogy elektronikus formában
is benyújtható a mezõgazdasági parcellákra
vonatkozó nyilatkozat!
Ahhoz, hogy Ön egységes területalapú
támogatásban részesülhessen jelentkeznie kell 2010.
március 1. -május 17. között az APIA területi irodáinál,
ahol ki kell töltenie, és be kell nyújtania - az ügynökség
által igényelt formában - egyetlen támogatási kérelmet.
A 2010. május 17. után benyújtott támogatási
kérelmek 1%-os büntetõkamat alkalmazását vonják
maguk után minden munkanap késedelem esetén.
A2010.június 11.-e után benyújtott támogatási
kérelmek már nem elfogadhatóak területalapú
támogatások igénylése céljából! A mezõgazdasági
termelõt kizárják a támogatottak körébõl, ha nem teszi
lehetõvé a kérelemben megjelölt parcellák helyszíni
ellenõrzését.

Kiadja Csíkszentgyörgy Község Önkormányzata
Szerkesztõk: Csedõ Zsófia, Nyírõ Gergely
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