
Befejeződött a két hónapja tartó 
felújítás, advent első vasárnap-
ján ismét a templomban tartják 
a szentmisét a csíkpálfalvi hí-
veknek.
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Csíkpálfalva temploma nem 
tartozik a műemléktemp-
lomok közé. 1943–49 kö-

zött épült, Bartos József idején, aki 
1943–69 között volt a község plé-
bánosa. Az újonnan épített templo-
mot 1949. június 12-én szentelte fel 
Márton Áron püspök, az emlékeze-
tessé vált pünkösdi búcsú után. A 
Gyimesekből a búcsúra fehér lovon 
bevonuló püspököt embergyűrű 
védte, hiszen mindenki tudta, a ha-
talom le akarja tartóztatni. A búcsú 
után tartották Pálfalván a bérmá-
lást, majd a templomszentelést. De 
nem csak Márton Áront védték 
testükkel hívei, a csíkpálfalvi temp-
lomra is vigyáztak éjjel-nappal, hi-
szen elterjedt a hír, hogy a hatalom 
fel akarja robbantani. 

Az ötvenes évek sem kedveztek 
a templomépítő-szépítő szándék-

nak, így csak a hatvanas években 
tudták levakolni, a belső tér kifes-
tésére pedig a hetvenes években 
került sor – mondja Csintalan 
László plébános. A belső festéssel 
a szomszédos Csobotfalva Szent 
Péter és Pál műemléktemplomá-
nak belső festését követték, így 
sötétté, nyomasztóvá vált. 

Idén tavasszal kezdték meg 
a templom felújítását. Május fo-
lyamán a tetőcserét végezték el, 
a munka többi részét októberben 
kezdték. Csintalan László plébá-
nos tájékoztatása szerint „víztele-
níteni kellett a falakat”. Kívül és 
belül 50 cm mélyen körül kellett 
ásni, kavicságyat kellett készíteni, 
hogy a nedves falak kiszáradhas-
sanak. A hajó és kórus betonpad-
lózatát teljesen fel kellett törni, 
majd homokkal és mosott kavics-
csal feltölteni, erre került az egy-
szerű deszkapadló. Szükség volt a 
belső tér újrafestésére is. A régi sö-
tét minta mára eltűnt – megújult, 
világos templomba léphetnek be 
a hívek vasárnap. A Péter Olga 
készítette festmények, amelyek 
magyar és nem magyar szenteket 

ábrázolnak, megmaradtak. Ezek a 
képek restaurálásra szorulnak, saj-
nos az egyházközségnek egyelőre 
nincs erre lehetősége. 

Csintalan László plébános el-
mondta azt is, hogy a templom 
orgonáját, amely a háromszéki 
Imecsfalváról származik, az egy-
házközség önerőből két éve újít-
tatta fel. 

A templomban végzett mun-
kálatok ideje alatt hétköznap a 
hittanteremben, vasárnap a Már-
ton Ferenc Általános Iskola torna-
termében tartották a szentmisét. 
Csintalan László tájékoztatott, 
hogy a felújítás költségeinek egy 
részét Korodi Attila parlamen-
ti képviselő indítványára állami 
költségvetésből, pályázat révén 
nyerték el. Az újrafedéshez a cse-
repet Pálfalva Közbirtokossága 
biztosította, és a hívek is adomá-
nyoztak templomuk felújítására. 

Advent első vasárnapján Csin-
talan László plébános megáldja a 
megszépült, felújított templomot, 
itt végzi a szentmisét, és gyújt-
ja meg az első adventi gyertyát a 
csíkpálfalvi híveknek.
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600 ezer lej vízrendszerekre

Huszonöt éves a csíkszeredai Prisma FotókluB

Könyvbemutatóval 
és kiállítással ünnepelnek

megalakulásának 25. éves év
for dulóját ünnepli idén az ama-
tőr és profi fotósokat tömörítő 
Prisma Fotóklub. az évforduló 
tiszteletére ma 17 órától kiállí-
tást nyitnak meg a megyeháza 
földszintjén, és bemutatják a 
negyed évszázad a Prisma Fotó
klubban című kötetet.

Forró-Erős Gyöngyi
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Huszonöt évvel ezelőtt, 
az akkor már működő 
Hargita fotóklub né-

hány fiatal tagja, a néhai János 
Dénes vezetésével úgy döntött, 
új fotóklubot alapít, így szüle-
tett meg a Prisma – meséli Szabó 
Attila, a klub elnöke, aki maga is 
alig két-három héttel az alakulás 
után csatlakozott a Prismához. 
Elmondása szerint volt időszak, 
amikor harmincnál is több tagja 
volt a klubnak, amely a fotózás 
mellett lehetőséget biztosított a 
hasonló érdeklődésű, gondolko-
dású embereknek a találkozásra, 
együttlétre. 

Az 1990-es években bekövet-
kezett megtorpanás után új len-
dületet kapott a klubélet, nem-
zetközi és országos kiállítások 
szervezésével, mások által szerve-

zett tárlatokon való részvétellel 
bővítve a sikereik lajstromát. A 25 
év alatt nyolc kísérleti kiállítást 
szerveztek, közülük kettő nem-
zetközi, a többi pedig országos 
szintű rendezvény volt, rendeztek 
tíz nagy kiállítást, minden évben 
létrehoztak egy tárlatot a tagság 
az évi munkáiból, de sokszor vet-
tek részt más megyebeli klubok-
kal közösen tárlatokon, rendsze-
resen küldtek munkákat országos 
és nemzetközi kiállításokra, ame-
lyeken nagyon sok eredményt is 
elértek.

– Évi átlagban 7-8 díjat sze-
reztünk, de olyan év is volt, 
amikor egyetlen személy hozott 
ennyit – büszkélkedett Szabó 
Attila. Legnagyobb eredmény-
ként említi azt a 34-ik helyezést, 
amelyet a Párizsban évente meg-
rendezett fotóklubok világbaj-
nokságán értek el. 

A ma megnyíló tárlaton 14 
klubtag 4-4 munkája lesz látható, 
mellettük a volt tagok egy-egy 
képe, illetve a néhai alapító, János 
Dénes két fotográfiája. A megye-
házán sorra kerülő tárlatnyitóval 
egy időben az elmúlt huszonöt 
évről szóló, a Negyedévszázad a 
Prisma Fotóklubban című kötetet 
is bemutatják. 

Felújították csíkPálFalva temPlomát

Világos falak, új padlózat

hirdeTÉs

Jobb út  
Bánkfalván

A Csíkszentgyörgyhöz tar-
tozó Bánkfalván csütörtö-
kön átadták a 123B jelzésű 

megyei út utolsó felújított szakaszát 
is. A teljes, két kilométeres szakasz 
leaszfaltozása a megyei tanács költ-
ségvetéséből, 400 ezer lejből készült. 
Az átadón jelen volt György József 
polgármester, Borboly Csaba ta-
nácselnök és Sófalvi László alelnök. 
Utóbbi elmondta, Udvarhelyszéket 
képviselő alelnökként együtt örül 
a csíkiakkal. – A 860 kilométernyi 
megyei besorolású útból már több 
mint 400 kilométer van leaszfaltoz-
va, és a mandátum végéig teljesíteni 
akarjuk ígéretünket, hogy ez a szám 
500-ra nőjön – jelentette ki Sófalvi.

A kiállítás anyagát rendezik a megyeházán. Negyed század távlata fotó: csíki zsolt

az automondial kft.

értesíti az érintetteket, hogy a Madéfalva 2. és 812. szám alatt talál-
ható KAMION ALKATRÉSZ GYÁRTÓ MŰHELY működteté-
séhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak fel-
tüntetésével.

telefon: 0266–312454, 0266–371313.
Fax: 0266–310041. 

Három Hargita megyei község 
épülő vízrendszeréhez szükséges 
támogatás kiegészítését hagyta 
jóvá a regionális Fejlesztési és 
turisztikai minisztérium.

Jóváhagyta a szaktárca a megyei 
tanács beadványát, amelyben 
a vízszolgáltató hálózatok épí-

tése kapcsán támogatás-kiegészí-
tést kért Gyergyóholló, Kányád 
és Tusnád községek részére. A 
minisztérium korábban az álla-
mi költségvetés kiegészítésekor 3 
millió lejt hagyott jóvá erre a cél-
ra Hargita megyének, most pedig 
további hatszázezer – településen-
ként kétszázezer – lejjel egészítette 
ki az összeget. A már megkezdett 

munkálatokra eredetileg jóváha-
gyott támogatás a helyszíni kö-
rülmények miatt elégtelennek bi-
zonyult, ezért a megyei tanács to-
vábbi támogatásért folyamodott. 
– A frissen kiutalt összegek révén a 
Kányád községi munkálatokat már 
idén be tudjuk fejezni, Tusnád köz-
ségben várhatóan a jövő év során 
épül ki a vízhálózat, a támogatás 
erre is elegendő lesz. Gyergyóholló 
esetében a most kapott kétszázezer 
lej segítségével haladni fogunk, bár 
a befejezéshez még több pénzre 
lesz szükség – mondta Borboly 
Csaba tanácselnök, aki szerint a 
hollói vízhálózat kiépítése egy-két 
évbe telik a további minisztériumi 
leosztások függvényében.

A pálfalvi templom belső felújításán dolgozó munkások. A legnagyobb kihívást a vizes épületfalak jelentették fotó: csíki zsolt


