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Nem állhat meg
az élet,
folytatódnak az
útépítési munkák.

Elkezdődtek a
sportpálya
munkálatai.

Lomtalanítás
a hónap
utolsó
szállítási
napján.

Ilyen lesz.
> 4. oldal

> 4.oldal

> 3. oldal

Tisztelt Csíkpálfalva Község lakosai!
Szerettem volna március hónap folyamán falugyűléseket tartani mind a
három településen, de közbeszólt ez az új helyzet, melyet együtt, felelősen át tudunk
hidalni. Nehéz időket élünk, de az élet nem állhat meg. Elsődleges cél ebben az
időszakban, hogy megvédjük a lakósságot az esetleges fertőzésektől. Az információink
tudatában arra biztatok mindenkit, hogy tartsa be az előírt óvintézkedéseket lépésről
lépésre.
Az óvintézkedések betartása mellett jelenleg is dolgoznak a megbízott cégek
a kivitelezés alatt álló fejlesztéseken. A mi munkánk, a beruházásoktól a
közösségépitésig terjedően, nagyon sokrétű.
Az alábbiakban, beszámolok néhány sorban a tavalyi megvalósításokról és az idei
teendőkről.
A 2019-es esztendő az újabb megvalósítások és beruházások elkezdésének és
befejezésének az éve volt. 2020-ra az elsődleges cél, a tavaly elkezdett kivitelezések
folytatása, új tervek készítése, a helyi gazdaság fejlesztése, a közösségi programok
további támogatása a megváltozott helyzethez igazítva.
- a tavalyi év egyik fontosabb megvalósítása a teljes villanyhálózat felújítása volt
mind a három faluban.
- Pályázatból (PNDL program) az évvégén elkezdtük a közvilágítás
korszerűsítését, minden egyes oszlopra energiatakarékos LED-es lámpatest került/kerül.
- Térfigyelő kamerákat szereltünk mind a három településen, 30 db., továbbá a
csomortáni kultúrotthonba és a delnei tűzoltó szertár épületére.
- Tavaly tavasszal került sor a DJ123E megyei út átadására, mely a község gerinc
útvonala.
- Késő ősszel tudtuk elkezdeni a 7.2-es pályázattal megnyert újabb 5 km
útaszfaltozási munkálatokat, mely a közbeszerzési eljárások megismétlése miatt nyúlt el
ilyen sokáig.
- Folytattuk és folytatjuk az előző években elkezdett ingyenes telekkönyvezési
kataszteri munkákat az országos kataszteri programmal, 2019 első felében 386, év
végéig pedig 114 telekkönyvet adtunk ki, valamint további 330 ha területre kötöttünk
(1484 parcellát foglal magába) újabb szerződést, 2020-ra pedig további 485 ha területen
szeretnénk tovább folytatni.

Az igazi HÚSVÉT?!
Az igazán nagy események, a nagy megtérések
rendszeresen csendben történnek. Ahol sok zaj van, ott
ritkán születnek nagy dolgok. Jézus feltámadása a világ
legmegrendítőbb, a történelem egyedülálló eseménye.
Húsvétunk öröme is csendben történt, minden tanút kizárva
... a lelki életben is ez a törvényszerűség valósul meg.
Hiszem és tudom, Isten valami újat és szépet készített elő
számunkra ... ami csendben indult el ... igaz felkavarta a
világunkat, ám Krisztus feltámadása is felkavarta a világot
... Azt is tudom, hogy sokakban ott a félelem, aggodalom,
hogyan tovább? Mi lesz? A feltámadt Üdvözítő köszöntése
reményt-adó: Béke Veletek, Ne féljetek. A Feltámadt szavai
adjanak erőt, bátorságot, hogy bízni akarjunk és élni
tudjunk. Kérem a Testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten
a szent három nap ünneplésébe kapcsolódjanak be élő
közvetítéseink, a Duna tévé vagy éppen a Mária Rádió
segítségével. Együtt éljük át Jézus átváltoztató szeretetét,
melyet értünk vállalt. Jézus Krisztus hihetetlen nagy
áldozatot hozott értünk, hogy életünk bőségben legyen!
Kívánom, hogy ez az ünnepe szóljon arról, hogy
mindannyian az élő Istenbe kapaszkodunk ... Istennél
sosincs csőd ... Vele, Általa és Benne az elviselhetetlen is
elviselhetővé válik ... Ő pedig az igazi életet készítette elő
számunkra, hogy békénk és életünk legyen.
Kedves delnei és pálfalvi Testvérek!
Tájékoztatom a nagyheti szertartásokról a Testvéreket!
A Húsvéti Szent Három Nap élő közvetítése a Keresztelő
Szent János anyatemplomból:
Nagycsütörtök – 17 órától az Utolsó vacsora miséje
Nagypéntek – 15 órától keresztút és Liturgia
Húsvéti Vigília – 19 órától ünneplejük a Világ
Világosságának győzelmét a sötétségen

* A tavaly év vége fele több beruházásra is sikerült pénzt kapni, köszönhetően a
megyei tanácsnak és a csíki parlamentereknek.

Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepe: Eledelszentelés - 07:30 órától,
Húsvéti Szentmise - 12 órától

- Bekötettük a gázat a csomortáni kultúrotthonba, mivel itt kimaradt a felújítás
során, valamint konyhafelszereléseket vásároltunk a megyei tanács támogatásával,
ebben köszönöm a gazdaszövetkezet és vágóhíd közreműködését.

Húsvéthétfőn szentmise - 11 órától

- Szintén a megyei tanács támogatásával hangszereket vásároltunk az iskola és a
kultúrotthon számára.
-Elkezdtük a delnei tűzoltószertár felújítását, átalakítását, nagy része a delnei
önkéntes tűzoltók kalákájával és lelkes hozzáállásával valósult meg, a megyei tanács
mellett a delnei közbirtokosság is hozzájárult a költségekhez.

Minden liturgikus ünneplés kezdetén a pálfalvi templom
harangja is imádságra hív!
Az élő közvetítések révén megkérjük, kapcsolódjanak be a
szentmisébe, idén így ünnepeljünk együtt! Áldott
készülődést a Húsvéti Szent Ünnepekre!
Csíki Szabolcs, plébános

- Sikerült szerződést kötni a pálfalvi műgyepes minifocipálya kivitelezésére, mely esti kivilágítást
is kap, és remélem, hogy a nyáron már használatba is kerül, mivel elkezdődött a munkálat kivitelezése.
- A pálfalvi ravatalozó ügyében a legjobb megoldás született a plébános úr javaslatából, ezt a
beruházást az egyház vállalta át, melyhez az önkormányzat pénzügyi támogatást nyújt és reméljük, hogy
a nagyon közeli jövőben meg is valósul.
- Az egyesületekkel közösen, sikeresen pályáztunk népviseleti felszerelésekre, székelyruhákra és
hangosítási berendezésekre, továbbá fociruhára és felszerelésekre, valamint a táncoktatás támogatására.
- Területet vásároltunk Csomortánban a strand mellett.
Az idén, 2020-ban Delne településünk révén idén is házigazdája leszünk, lennénk az Ezer
Székely Leány találkozónak. Közösségi sikerként éltük meg 2018-ban, hogy a község volt a házigazdája
az Ezer székely leány találkozónak, ez ugyanis a község mindhárom falujában sikerélményt nyújtott a
helybelieknek, így közösségösszekovácsoló hatása is volt. Így idén is bízunk a község lakóinak
összefogásában, de ezt az ünnepet más formában kell megélnünk, lehet, hogy virtuális formában, de
állunk a kihívás elébe, hogy így is méltó házigazdái lehessünk ennek a nagyon rangos és szép
eseménynek!
A kultúránál maradva az önkormányzat sokat ad a kulturális és oktatási programok megszervezésére,
mert azok a közösség építését szolgálják, és a beruházások, fejlesztések mellett számomra a
legfontosabb. A tavaly évelejétől új könyvtárost, kultúrfelelőst köszönthetünk Vitályos Kati
személyében. Nagyon sok új feladat, kihívás előtt állunk, szeretnénk minél színesebb, változatosabb
programokat kínálni, megvalósítani községünkben a megújult kultúrotthonokban. Ez alkalommal,
szeretném megköszöni előző könyvtárosunknak, Gál Máriának önzetlen munkáját, a kultúráért, a
felejthetetlen színdarabokért, előadásokért.
Oda figyelünk minden évben az idősek köszöntésére, a fiatalok nagykorúsításra, történelmi
események, évfordulók megünneplésére. Nagy esemény évről évre a Csíki Versünnep, mely több mint
100 résztevővel zajlik, valamint a Székelyföldi Verstábor, mely különös színfoltja községünknek!
Támogattuk a tavaly is az adventi és karácsonyi előadások, hangversenyek megszervezését, a civil
szervezetekkel karöltve tesszük szebbe ünnepeinket, karácsonyfa díszítés, adventi koszorú készítés,
tojásírás, kézműves foglalkozások, kopjafa állítás.
Hálával tartozunk és köszönjük a közbirtokosságok, az egyesületek, az egyház, az iskola és a
gazdaszervezetek munkáját, együttműködését. Megtapasztaltam, hogy közösen egy jó csapattal,
munkaközösséggel a hátam mögött, könnyebb dolgozni, eredményeket elérni.
Az idén is mozgalmas év elé nézünk, az önkormányzat idei terve között szerepel többek között
Pálfalván a vízhálózat bővítése, az orvosi rendelő bejárata és homlokzata felújítása, a minifocipálya
megépítése, valamint az iskola felújításához pályázati forrást keresni. Csomortánban a templom
alapzatának és a ravatalozónak a felújítása lenne a legfontosabb és a strand felújításához egy tanulmány
készítése. Delnén folytatjuk a tűzoltószertár felújítását és a minifocipálya megvilágítását kellene
megújítani.
Tudott dolog, hogy a helyi adók és illetékek csak az adminisztráció önfenntartására elegendőek. Ezért a
fejlesztésekhez külső, Európai Uniós forrásokat és országos programokat (PNDL) tudtunk bevonni.
Szoktam mondani, hogy szükség van a fiatalok lendületére, dinamikájára, de ugyanakkor szükséges az
idősebb, tapasztelt generáció élettudása, így ötvözve a hagyományt és a fejlődést.
Minden munkálat mellett a leglényegesebb és egyben a legörvendetesebb hír, hogy lélekszánban
gyarapodó közösség vagyunk, az ezer lakosra jutó születések száma, Csíkpálfalva községben 8,4 volt,
megye szinten a másodikok voltunk e tekintetben! Ez azzal magyarázható, hogy elsősorban a község
közzel van Csíkszeredához, gyönyörű vidéki térben található, az infrastruktúrája kiépített, nem utolsó
sorban egy erős és érett helyi közösség lakja, a köz-, a vállalkozói és a civil szféra közösen próbálunk
jobb feltételeket teremteni a gazdasági növekedéshez, mert most már ez a legfontosabb cél.
Természetesen, mindezek mellett folytatjuk az utak aszfaltozási munkálatait, szeretnénk a településeink
központjainak a szépítését, közterek, parkolók kialakítását, egységes-kistérségi arculatú buszmegállók
építését, természetesen a megfelelő óvintézkedések mellett! És a járvány mellett, reméljük, hogy az idén
elkerül bennünket a medve, mivel tavaly többször meglátogatott, jelentős károkat okozva az
állatállományban. A legviccesebb az volt talán, hogy mihelyt megkaptuk a kilövési engedély, a maci
eltűnt, azóta sem jelentkezett. Így is maradjon.
Kedves falustársak, igaz, hogy most az általunk végzett munka kilencven százalékát a
koronavírus terjedésének megfékezése érdekében szükséges intézkedések teszik ki, de a megfelelő
óvintézkedések mellett, haladnak az elkezdett projektjeink, munkálataink.
Most szükséges az összefogás, hogy a lehetséges vírus okozta következményeket csökkentsük. Azonban
látnunk kell azt, hogy a legprecízebb állami, szervezeti, önkormányzati felkészülés is csak részleges
megoldást jelent az egyes polgárok és a kis közösségek tudatossága és fegyelmezettsége nélkül! Kérem,
hogy az ajánlásokat betartva, fokozott figyelemmel és alaposan tájékozódva tegyünk egyéni, de ezáltal
mégis közös erőfeszítést az esetleges járványhelyzet megelőzése érdekében!
Ezért szeretteik és saját egészségük védelméért a pálfalviak, delneiek és csomortániak
felelős együttműködését kérem! Együtt sikerülni fog!
Így nagyhéten, húsvét közeledtével, kívánok a község minden lakójának áldott ünnepet, ne
csak kezeinket fertőtlenítsük, lelkünket is tegyük tisztába!
Ezáltal lehet, hogy jobbak leszünk egymással szemben is!
Tisztelettel,
Ferencz Csaba polgármester

Húsvéti békesség
Angelus Silesius mondotta: Krisztus
ezerszer megszülethet Betlehemben, ha
benned nem születik meg, annyi, mintha
benned meg sem született volna. Krisztus
ezerszer meghalhat és ezerszer feltámadhat
Jeruzsálemben – ha bennünk fel nem támad,
akkor nincs lehetőségünk az életre.
Ünnepeljünk és kérjük az Isten kegyelmét,
hogy ebben a megpróbáltató időszakban
emberhez méltó életet élhessünk.
A HÚSVÉT az életnek az ünnepe,
Krisztusnak
szenvedése,
halála
és
feltámadása is a titkok világába tartozik és
ebben az ember élni tudjon, be kell látnia,
hogy nemcsak az létezik, amit az ember fel
tud fogni, amit az ember meg tud érteni, amit
az
ember
következtetések
révén
megragadhat, az élet sokkal gazdagabb
annál, mintsem így le lehetne egyszerűsíteni.
Ennek jegyében a HÚSVÉT nem más, mint
az életnek egy sajátos értelmezése a remény
felől. Remény nélkül nem lehet élni.
Vajon tud-e az ember Húsvétot ünnepelni a
harmadik évezred elején? A keresztények
kétezer év óta az „Evangéliumot”, mint
örömhírt emlegetik, ami meg kell ma is
szólítson bennünket. Mi szeretnénk
előrenézni, mert jövőnk van. Jézus teológiai
forradalmat hajtott végre és mi ennek a jézusi
felfogásnak a szellemében gondolkodunk
Istenről, kereszténységünkről, hitünkről.
Jézus egy új képet jelenített meg az Istenről.
Jézus Istene: a szeretet Istene, a
megbocsátás és béke Istene. Sokszor be kell
látnunk – nincs továbblépés megbocsátás
nélkül, mert akinek kemény a szíve az nem
tud következő lépést tenni. Aki nem akarja a
békét - amit Jézus feltámadása után minden
alkalomkor hangsúlyozott – az nem akar
védelmet nyújtani a másik embernek!
Ma vajon képesek vagyunk-e egy erkölcsi
megújulásra? Ha mi HÚSVÉT ünnepét meg
akarjuk méltóképpen ünnepelni, akkor ezt a
fordulatot meg kell tennünk. Az erkölcs az a
Lélek egészsége. Vajon képesek vagyunk-e
meggyógyítani a lelkünket? A lelki írók
szerint minden zűrzavar a beteg lelkünkből
árad ki a világba. Sokszor berendezzük az
életünket Isten nélkül és tapasztaljuk, hogy
ez nem hoz megoldást.
Az idei HÚSVÉT ünnepén törekedjünk arra,
hogy legyünk ajándékká egymás számra,
ajándékká a közösségünk számára, mert mi
meggyógyítjuk a lelkünket azáltal, hogy
Isten elvárásaihoz igazodunk és akkor
értelme lesz az életünknek.
Számomra ma a legfontosabb szavak
ezek: Krisztus feltámadt. Krisztus él és
Vele együtt végre én is élhetek!
Újra meg kell tanulnunk felfedezni a
nagybetűs Istent Jézus Krisztusban. Újra és
újra elmondja nekünk, hogy az Ő országa
nem e világból való és nekünk is úgy kell itt
élnünk, dolgoznunk, baráti beszélgetéseket
folytatnunk, a fájdalomban együtt érezni
másokkal, hogy közben tudjuk, nem e
világból valók vagyunk.
Göthér Gergely plébános - Csíksomlyó

Kedves csomortáni Testvérek!
Tájékoztatásul a nagyheti és húsvéti liturgiák közvetítésének elérhetőségei:
A plébánia templomban végzett liturgiák a saját facebook oldalamon lesznek elérhetőek.
Nagycsütörtök – 18 óra Liturgia
Nagypéntek – 18 óra Liturgia
Nagyszombat – 19 óra Húsvét Vigíliája
Húsvétvasárnap a feltámadás ünnepe
Húsvéti Szentmise - 11 órától
Eledelszentelés: - reggel 8 órakor, a segédpüspök úr az interneten, a templom.ro oldal közvetítésével adja az áldást!!!
Megkérem a kedves híveket, hogy az élő közvetítések révén kapcsolódjanak be a szentmisékbe!
Kívánok áldott készülődést a Húsvéti Ünnepekre!
Göthér Gergely, plébános
A gazdák figyelmébe!
Ismét igényelhető a területalapú támogatás!
📝 Csíkpálfalva Község Polgármesteri Hivatala felhívja a község gazdáinak a figyelmét, hogy
április 6-tól felszabadították a zárlatot, így ismét be lehet nyújtani az APIA-hoz a területalapú támogatásokra
vonatkozó igényléseket.
🌐 A fennálló közegészségügyi helyzet miatt kizárólag online folyik a szükséges ügyintézés.
Ennek megfelelően polgármesteri hivatal munkatársai átvállalják ezeket a feladatokat, leadják a helyi gazdák
támogatási kérelmeit.
Ezért a területalapú támogatással kapcsolatos ügyintézés telefonon keresztül fog történni. A mezőgazdasági iroda
munkatársai minden gazdával telefonon fognak egyeztetni.
📝 Így minden igénylés időben megérkezik az APIA-hoz. Az esetleges későbbi pótlásokra, kiegészítésekre,
aláírásokra majd a járvány után kerülhet sor. A lényeg most, hogy időben célba érjenek a kérelmek.
☎ A munka során, telefonon keressük Önöket a húsvéti ünnepek után. A területalapú támogatással kapcsolatos
ügyintézés telefonon keresztül fog történni. Ezért a mezőgazdasági iroda munkatársai azt kérik, hogy legyenek
elérhetőek és válaszoljanak a hívásokra, ugyanakkor, ha bármilyen kérdésük van, hívják az alábbi telefonszámot:
📞 0740 180 954

Elkezdődtek a műgyepes sportpálya munkálatai a pálfalvi focipályán.
Saját erőforrásból valamint a megyei tanács támogatása révén épülhet a műgyepes szabványméretű minifocipálya. A kivitelező, a marosvásárhelyi
Atlassport cégcsoport. A mostani helyzetben sem állhat meg az élet, sok fiatal számára meg kell teremtenünk a feltételeket az egészséges sportoláshoz!

Az ECO-CSÍK felhívása!
AZ ÜVEGGYŰJTÉS ELMARAD, A LOMTALANÍTÁS NEM!
Klaus Johannis államelnök április 6-án bejelentette: 30 nappal meghosszabbítják a szükségállapotot. A kijárási tilalom fenntartása miatt kénytelenek
vagyunk lemondani a tavaszi üveggyűjtésről. Az áprilisi vidéki lomtalanításról ugyanakkor nem kell lemondanunk.
☝ Kérjük a lakosságot, hogy a fölöslegessé vált bútorokat, matracokat, ruhaneműket és egyéb lomokat helyezzék ki a kapujuk elé a hónap utolsó
hulladékszállítási napjának reggelén, Csíkpálfalva község esetében, április 28-án! Hangsúlyozzuk, hogy a lomtalanítás keretében építkezési és zöld
hulladékot nem szállítunk el! A vidéki szállítási programunkat megtalálja honlapunkon (http://ecocsik.ro/wp-content/uploads/2020/…/videk2020_hu.jpg).
🌐 Bővebb információk: www.ecocsik.ro

Nem állhat meg az élet, folytatódnak az útépítési munkák. Az átereszek behelyezésével és az útalap építésével
folytatják a munkálatokat. Mint már korában közöltük a munkálatok finanszírozása a 7.2 EU projektből történik.
A kivitelező a csíkszentléleki Winfor Trade KFT akinek 18 hónap áll rendelkezésére, hogy befejezze a
munkálatot. A munkálatok ideje alatt számítani lehet forgalomkorlátozásra, út lezárásra, ezekért szíves
türelmüket és megértésüket kérjük. Az alábbi mellékletben található képen jelölt utcákat érintik a munkálatok.

FIGYELEM❗
🚌 Az ONE-IMPEX autó-busztársaság
értesítése szerint, az autóbuszjáratokat
felfüggeszti, megszünteti április 1-től a
koronavírus járványra hivatkozva!!!
Mivel a vidéki közszállítás a megyei
tanács hatáskörébe tartozik, ezért
átiratban fordultunk feléjük, a helyzet
minél hamarabbi megoldásáért!

E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
(Juhász Gyula: Húsvétra)
Áldott húsvéti ünnepeket!
Paste Fericit alaturi de cei dragi!
Frohe und gesegnete Ostern!
Have a Blessed Easter!

