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Tisztelt esztelnekiek és kurtapatakiak! 

A járvány miatt embert próbáló időszakot élünk meg, 
és régóta nem tört ránk olyan rendkívüli időjárás sem, 
mint március közepén. Nehezen indult az idei tavasz. 
De tekintsünk előre, hiszen ahogy hosszabbodnak a 
nappalok, új életre kel a természet, és ahogy köze-
ledik a húsvét, mi magunk is igyekszünk megújulni. 
Ez a testi-lelki megújulás a természet örök rendjének 
és keresztény értékrendünknek évezredes harmóniá-
ját szimbolizálja. 
Mintha a természet is arra figyelmeztetne: nekünk 
is mindig újra kell kezdeni életünket, új lendülettel 
kell hozzákezdenünk a munkához. Ezért a húsvét a 
reménység ünnepe, a bizakodásé, az örömé. 
Húsvét ünnepén újra szorosabbá fonódnak a családi 
kötelékek, megerősítést nyernek a bennünket össze-
fűző baráti szálak. 

Kívánom, hogy ezek a napok, az ünnep pillanatai 
mindnyájunk számára hozzák el a feltámadás, a meg-
újulás örök üzenetét.
A gyermekeknek jöjjön el az ajándékozó nyuszi, 
mindnyájunk asztalán legyen ott az új életet és Jézus 
kiontott vérét jelképező piros tojás, valamint a meg-
szentelt bárány.
A lányoknak, asszonyoknak a locsolás hagyományá-
nak őrzésével kívánok sok-sok locsolót! 
Kívánom, hogy jókedvvel, megerősödéssel, szere-
tetben élhesse meg minden esztelneki és kurtapataki 
ember az előttünk álló húsvétot!  

Salamon Balázs polgármester

www.esztelnek.ro
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Egyházi hírek

Szentmisék és liturgikus események sorrendje 
április 1 és 5 között:

Nagycsütörtök
Ferences templomban délután fél 6-tól szentgyónási 
lehetőség lesz, és 6 órától kezdődik az utolsó vacsora 
emlékére bemutatott szentmise.
Nagypéntek
Plébániatemplomban délután 4 órától keresztúti ájta-
tosságot végzünk.
Ferences templomban délután 6 órától kezdjük a 
nagypénteki liturgiát.
Nagypénteken a világegyház a Szentföldön élő ke-
resztények megsegítésére tart gyűjtést. Idén a világ-
járvány miatt ez a gyűjtés még nagyobb hangsúlyt 
kap, mert a szentföldi zarándoklat leállt, márpedig az 
ottani keresztények a zarándokok fogadásából éltek. 
Aki teheti, támogassa őket adományával. Adományu-
kat a kórus alatti perselybe, illetve a szentsírhoz kitett 
perselybe helyezhetik el, vagy személyesen átadhat-
ják nekünk.
Nagyszombat
Ferences templomban délelőtt 11 órától délután 1 
óráig kitesszük az Oltáriszentséget csendes imádásra 
a szentsírhoz. Aki teheti, végezzen szentsír-látogatást 
és szentségimádást. 
Ferences templomban a liturgikus szertartás este 8 
órakor kezdődik tűzszenteléssel, és a templomban 
tartott feltámadási szertartással fejeződik be. 
Húsvétvasárnap
Reggel 7 órától ételszentelés a ferences templomban. 
Délelőtt fél 11-től ünnepi szentmise a plébániatemp-
lomban és a ferences templomban.
Délután fél 1-től ünnepi szentmise a kurtapataki 
templomban.
Húsvéthétfőn is vasárnapi sorrendben lesznek a 
szentmisék.

‚‚Feltámadt Krisztus ez 
napon, álleluja,
Hála legyen az Istennek.’’

Húsvéti köszöntő
„Húsvét egy olyan esemény, 
ami alapjaiban változtatta 
meg a történelem irányát: egyszer s mindenkorra át-
billentette a mérleget a jó, az élet, a megbocsátás ol-

dalára.”(XVI. Benedek pápa)
Őszinte szívből kívánjuk, hogy a Feltámadott Úr töltse 
el plébániánk híveinek és községünk minden jóakara-
tú emberének szívét örömmel, derűvel, egészséggel, 
egyetértéssel, békességgel és azzal a rendíthetetlen 
reménnyel, hogy az élet minden helyzetéből van fel-
támadás. Még a halálból is!

Szeretettel az Esztelneki Barátok, P. Bernardin és
 P. Szilveszter 

A Nagy Mózes Általános Iskola negyedévi 
beszámolója

 Iskolásaink a plebániatemplomban és a kurtapataki 
kápolnában bemutatott pásztorjátékkal búcsúztatták 
a 2020-as esztendőt, az újévnek pedig az iskola fizi-
kai jelenléttel való újrakezdésének reményével vág-
tunk neki. A januári tevékenység azonban továbbra 
is az online térben zajlott, így tehát nem maradt más 
hátra, a 2020-21-es iskolai év első félévét is ugyan-
úgy zártuk, mint az előző tanévet. A második félév 
azonban meghozta az újrakezdés örömét, szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat, hiszen a járványhelyzet 
lehetővé tette, hogy a húsvéti vakáció beálltáig zöld 
forgatókönyv szerint működjünk, azaz teljes gőzerő-
vel, fizikai jelenléttel pótoljuk az online oktatás hiá-
nyosságait. 
 Az év első hónapjai általában a tantárgyversenyek 
időszaka szokott lenni, ezek azonban –  mondanom 
sem kell – a járványhelyzet miatt elmaradtak. Maradt 
tehát a tevékenységünk fókuszában az iskolai tanulási 
tevékenység, de azért az előző évek hagyományaihoz 
híven diákjaink aktívan részt vettek például a far-
sangkergetésben. 

 

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön főként a VII–
VIII-os diákjaink műsorával próbáltuk színesebbé
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 tenni közösségünk helyi megemlékezését, szavalatok 
és énekek hangzottak el, mind a 48-49-es helyi hősök 
esztelneki emlékművénél, mind pedig a kurtapataki 
rendezvényen.
 A húsvéti vakáció rendhagyó módon hosszabb lesz 
a megszokottnál, a minisztérium döntése értelmében 
az óvodásoknak, az I-IV. és a V-VII. osztályosoknak 
egy hónapos vakációjuk lesz. Április 2-án kezdődik a 
tavaszi szünidő számukra, és május 4-én térnek visz-
sza az iskolapadokba. A tanév éppen ezért számukra 
egy hét kitolódással, június 25-én ér véget. A VIII-os 
diákjaink számára a tanév szerkezete nem változik, 
annyi különbséggel, hogy áprilisban 11 és 29-e kö-
zött online tevékenységekkel folytatódik az oktatás. 
A VIII. osztály végi szakaszzáró országos felmérés 
az előre betervezett időszakban, június 25-27. között 
lesz megszervezve, ezen vizsgák és az V-VIII. osztá-
lyos átlag fog számítani a IX. osztályba való felvételi 
alapjául. Bízunk abban, hogy „változó világunk” nem 
hoz majd semmi új kihívást és utólagos változást,s a 
2020-21-es tanévet sikeresen le tudjuk zárni. 
 A Nagy Mózes Általános Iskola munkaközössége 
nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánunk közössé-
günk minden tagja számára!

Fülöp István iskolaigazgató.

Tisztelet a hősöknek!

„Üdvözlégy Március! Köszöntelek. / Emléked ráz-
za fel a nemzetet!” (Komjáthy Jenő)

 Bár a koronavírus-járvány megfékezése érdekében 
hozott intézkedések idén is megnehezítették a szerve-
zést, mégis – azokat betartva –március 15-én sikerült 
megemlékeznünk a magyar szabadság születésnapjá-
ról. A rendezvénysorozat délután négy órakor a Szacs-
vay-emlékműnél vette kezdetét. Fülöp István iskola-
igazgató beszédében a 48-as hősök áldozatvállalására 
és az ünnep összetartó erejére hívta fel a figyelmet, 
őt követően az esztelneki egyházi kórus alkalomhoz 
illő dalokat énekelt, majd a kegyelet koszorúinak az 
elhelyezése következett.
 Az emlékező ünnepség az 1848-49-es emlékműnél 
folytatódott, ahol Salamon Balázs polgármester a há-
romszéki önvédelmi harc fontosságát emelte ki, majd 
hangsúlyozta: „Ha március 15-e üzenetét a jelenben 
keressük, akkor csak egyetlen válaszunk lehet: a sza-

badság akkor élhet, ha egy közösség semmit nem ad 
fel abból, amiért az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc hősei küzdöttek és életüket áldozták. Ma is 
fel kell vállalnunk a küzdelmet, ha meg akarunk ma-
radni, ha gyarapodni akarunk. ”Soós Zoltán konzul a 
csíkszeredai főkonzulátus részéről Orbán Viktornak, 
Magyarország miniszterelnökének a határokon túli-
akhoz szóló üzenetét közvetítette. „A 48-as honvédek 
mai örökösei orvosok, ápolók, tudósok, rendvédelmi 
dolgozók, a fertőzés veszélye ellenére is mindennap 
munkába járó emberek tíz- és százezrei. Harcosok, 
akik fáradhatatlanul küzdik végig ezt a hosszú had-
járatot, hogy visszakaphassuk az életünket, és a ví-
rus elvonulása után a velünk élő többi néppel együtt 
építsük tovább minden magyar közös otthonát, a Kár-
pát-medencét.
Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket 
a magyar szabadság születésének napján, remélve, 
hogy a mostani, rendhagyó körülmények ellenére is 
lélekben együtt emlékezhetünk. Magyarország min-
denek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött” – hang-
zott el többek között az üzenetben. . 
 
A beszédek után Illés Krisztina Katalin Petőfi Sándor 
A székelyekhez c. versét mondta el, a Nagy Mózes 
Általános Iskola tanulói versekkel és énekekkel kö-
szöntötték az ünnepet, Dajka Mihály csíkszentkirá-
lyi tárogatós forradalmi és katonadalokat szólaltatott 
meg tárogatóján, majd az egyházi kórus énekelt.

A koszorúzást és himnuszaink eléneklését követően a 
megemlékezés Kurtapatakon folytatódott, ahol Sala-
mon Balázs polgármester szólt a helyi közösséghez.
Szőcs Brigitta Petőfi Sándor A székelyek c. versét 
mondta el, a Nagy Mózes Általános Iskola diákjai be-
mutatták a Fülöp Júlia magyartanár és Forró Timea 
zenetanár által betanított műsorukat, Dajka Mihály 
tárogatózott, az egyházi kórus pedig alkalomhoz illő 
dalokat énekelt.
Emlékhelyeinknél díszőrséget álltak a gidófalvi Szilaj 
Hagyományőrző Egyesület huszárai vitéz Fazakas 
Péter hagyományőrző huszárkapitány vezetésével,
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aki a civil életben az Erdélyi Magyar Szövetség me-
gyei tanácsosa. 
Köszönjük a polgármesteri hivatal alkalmazottainak 
a szervező munkáját, és mindenkinek, aki hozzájárult 
megemlékezésünk ünnepélyessé tételéhez. És végül, 
de nem utolsósorban köszönjük falusfeleinknek, hogy 
szép számban megjelentek az ünnepségen, és fegyel-
mezett módon megemlékeztek hősi őseinkről.

Bartók Botond

Farsangkergetés Esztelneken

„Szóljon zene síppal,dobbal, 
Fusson a tél vándorbottal! 
Jöjjön tavasz hívó szóra, 
Házunk előtt nyíljon rózsa!”

Községünkben idén február 13-án, szombaton szer-
veztük meg a már hagyományossá vált, télűző far-
sangkergetést. Bár az idei farsang idején a vírushely-
zet miatt Esztelneken is elég szigorú korlátozások 
voltak, mégis fontosnak tartottuk az esemény meg-
szervezését. Az eddigi évektől eltérően a rendezvény 
programja igencsak csonkára sikeredett, hiszen csak 
a szekeres felvonulást volt lehetőségünk megszervez-
ni, a Hamuvirág Táncegyüttes esti előadása és az azt 
követő bál is elmaradt. Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani minden résztvevőnek, a fiataloknak, a 
szekereseknek és Jánó Zoltán kántor úrnak, hogy ide-
jüket nem sajnálták feláldozni, és az időjárás viszon-
tagságai ellenére, valamint  a korlátozásra vonatkozó 
minden szabályt betartva meg tudtuk szervezni ün-
nepségünket. Reménykedünk, hogy jövőben  sokkal 
szabadabban és vígabban búcsúztathatjuk a telet!

Bartók Botond

Hagyományos tojásírás a kultúrotthonban

Március30-án, kedden első alkalommal került meg-
rendezésre a hagyományos tojásírás községünkben. A 
nem szokványos délutáni rendezvény nagy népszerű-
ségnek örvendett mind a kicsik, mind a fiatalkorúak 
és a felnőttek körében. Szép számban jöttek résztve-
vők Esztelnekről és Kurtapatakról is, és Varga Kata-
lin esztelneki tanítónő és Molnár Edit irányításával 
próbálták elsajátítani a tojásírást. Mindenki az otthon 
megfőzött tojással érkezett, az anyagot és a kesicéket 
pedig a polgármesteri hivatal biztosította. Szeretnénk 
hagyományt teremteni az ünnepek előtti közös fog-
lalkozások megszervezéséből, így a tojásírás tanulá-
sából is.

Ezúton mondunk köszönetet Varga Katalinnak és 
Molnár Editnek a foglalkozás levezetéséért, Paizs Fe-
rencnek a kesicék elkészítéséért, Deák Mihálynak a 
méhviasz biztosításáért, ugyanakkor köszönetet mon-
dunk mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájá-
rult a rendezvényünk sikerességéhez.

Bartók Botond 

Önkormányzati hírek
Fotópályázat

Vizi Boglárka által készített fotó ihletet adott nekünk 
egy verseny szervezésére. A verseny címe: Esztelnek 
és Kurtapatak képekben.A versenyben részt vehet 
minden esztelneki és kurtapataki 5-12. osztályos fia-
tal. 
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A verseny feltételei a következők: 
1. Minden hónapban kell készíteni egy fotót Esztelne-
ken, Kurtapatakon, a Csángótelepen vagy a hozzájuk 
tartozó területeken, amit minden hónap 20-ig be kell 
küldeni a botond.bartok13@gmail.com e-mail címre.
2. A fotókat kizárólag ezen az e-mail címen fogadjuk 
eredeti minőségben és méretben.
3. A fotók tartalma lehet: természeti vagy tájkép, 
épített örökségről, egyházi, kulturális eseményről, 
mesterségekről, foglalkozásokról, a mindennapi 
megélhetést biztosító gazdaságról, erdei, mezei mun-
kálatokról stb.  készített fotók.
4. Fontos, hogy az adott hónapban készült fotó vala-
milyen formában tükrözze az adott évszak jellemzőit. 
A versenyben beérkező képek közül minden hónap-
ban kiválasztjuk az általunk legszebbnek talált fotót, 
amely egy hónapig az Esztelnek Község Polgármes-
teri Hivatala Facebook-oldal borító képe lesz, és a 
legjobb 12 fotóból fog elkészülni a község 2022-es 
falinaptára.
5. A legsikeresebb fotók készítőit a verseny végén 
megjutalmazzuk!
Az alábbi két fotó: a februári Jancsó Márta áltak ké-
szített, illetve a márciusi Pál Nóra által készített győz-
tes fotók.

Jancsó Márta: Az Asztagkőnél

Pál Nóra: A tavasz hírnökei

Békesség e háznak, s minden lakójának!

Január 18-án házszentelés volt az önkormányzat 
Csángótelepen található házában, a volt iskola épü-
letében.
Békesség e háznak, s minden lakójának!
Tudjátok emberek, hogy jön a Szentkereszt,
Ki néktek üdvösségtek, eljön ma hozzátok.

„Ha napfényes Vízkereszt
Megcsordítja az ereszt,
Akkor évben jól ereszt
A kalász és a gerezd.” (Arany János)

Adományozás
Az RGT Románia csapata 400 nadrágot adományo-
zott a község javára, amelyet a Polgármesteri Hivatal-
ban kiosztottunk a községben lakó volt alkalmazottak 
között. A megmaradt nadrágokat a község hátrányos 
helyzetű lakóinak ajándékoztuk.

Csatlakozási lehetőség a község szenny-
víz-hálózatára 
Az önkormányzat segített a lakosoknak a szükséges 
aknák megvásárlásában: lefoglalt 25 aknát a kézdivá-
sárhelyi DEPO-ban, ahol a lakosok 450 lejért megvá-
sárolhatták. A hálózatra való csatlakozáshoz szüksé-
ges csöveket is a tulajdonos kellett megvásárolja, és 
a munkálatokat is ő kellett elvégezze vagy elvégez-
tesse. A hálózatra való csatlakozást egy erre a célra 
szakosodott cég vagy szakember  kellett kivitelezze  
a Polgármesteri Hivatal felügyelete alatt. 

Pelettes kazán az óvodának
Még 2020 végén sikerült beszerezni az óvoda épüle-
tébe egy pellet-tüzelésű kazánt, amely a teljes épü-
letet fűti. Nagy előnye, hogy az óvodai tevékenység 
függvényében programozható, és kevés felügyeletet 
igényel.

Traktorok törzskönyvezése
Februárban elindítottuk a Belarus típusú traktorok 
törzskönyvezésének folyamatát. Az esztelneki és 
kurtapataki gazdák hálásan köszönik Magyarország 
Kormányának és a Pro Economica Alapítványnak a 
támogatást! Az önkormányzat is köszöni, hogy támo-
gatják a fenntartható gazdasági fejlődést, a munkahe-
lyteremtést és ezáltal az erdélyi magyarok és széke-
lyek  szülőföldön maradását!
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Hulladékgazdálkodás és szelektív hulla-
dékgyűjtés
Február 26-án a kézdivásárhelyi polgármesteri hiva-
tal gyűléstermében találkozott a város vezetősége, 
Csernáton és Esztelnek községek elöljárói, a Gosp-
Com Kft. vezetősége, az EcoBihor Kft., valamint a 
Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület 
vezetősége. A találkozó témája többek között a hul-
ladékgazdálkodás és a szelektív hulladékgyűjtés ha-
tékonyságának növelése volt. A találkozón szó esett a 
nemzeti felzárkóztatási és foglalkoztatási tervről, va-
lamint olyan pályázati lehetőségekről is, amelyeket 
majd a hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejleszté-
sére lehet fordítani.

Tavaszi munkálatok
Márciusban megkezdődött a sáncok kiásása a Búza-
szeren és Kurtapatak felső felében. 
Ha valakinek szüksége volt rá, a sáncokból kiásott 
földet igényelhette: jelezhette a sáncokat ásó mun-
kásoknak a szándékát, és azt, hogy hova szállítsák a 
földet.

Adózás
A 227/2015-ös adótörvény értelmében minden sze-
mély, aki 2021. március 31-ig befizette a 2021-es évre 
szóló adóját, 10%-os adókedvezményben részesült. 
Ugyanakkor, aki március 31-ig befizette gépjárműve 
után az egész éves adót, a 10%-os adókedvezmény 
mellé kapott egy 10%-os ajándékutalványt műsza-
ki vizsgáztatásra a kézdivásárhelyi CaribicTrans-
Kft.-től. (a régi IRTA  I.T.P., Kézdivásárhely, Ady 
Endre u., 46. sz.)

Tanácshatározatok
Január 26-i tanácshatározat-tervezetek  

1. Határozattervezet a 2020/86. sz. rendelkezés jó-
hagyásáról, amely Esztelnek község 2020. évi IV. 
évnegyedi helyi költségvetésének Törvény szerinti 
növelésére vonatkozik, a 2020/1100 sz. Kormányha-
tározat alapján
2. Határozattervezet Esztelnek község 2021-2022. 
évi iskolai hálózatának megszervezésől 
3. Határozattervezet a helyi tanácsosok ügyfél-foga-
dási programjának megállapításáról  
4. Határozattervezet az esztelneki polgármesteri hi-
vatalban foglalkoztatott  köztisztviselők és a szerző-
déses viszonyban álló személyek 2021. évi alapfize-
tése megállapításáról   

Február 26-i tanácshatározat-tervezetek  
1. Határozattervezet a helyi tanács elnöke megválasz-
tásáról  
2. Határozattervezet a helyi költségvetés végrehajtási 
számlaszáma jóváhagyásáról 
3. Határozattervezet Esztelnek községet a peres  eljá-
rásokban képviselő jogi szolgáltatás igénybevételéről  
4. Határozattervezet a helyi tanácsosok kinevezéséről 
az Értékelő Bizottságba, amely a község titkárának 
szakmai teljesítményét méri fel. 
5. Határozattervezet Esztelnek község Polgármesteri 
Hivatala szervezeti felépítésének (organigramjának) 
és a funkciók besorolási  táblázatának a módosításá-
ról  
6. Határozattervezet egy tanulmány jóváhagyásáról, 
valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. 
között megkötött 2017.04.28/128-as számú, hulladé-
kok gyűjtésére, átrakására és szállítására vonatkozó 
Szerződése 5-ös számú kiegészítő okiratának jóváha-
gyásáról
7. Határozattervezet a 2013/10/1-i, 2013/28. sz. ta-
nácshatározattal jóváhagyott, a közösségi közüzemi 
szolgáltatások kezelésére vonatkozó megbízási Szer-
ződés módosításáról és kiegészítéséről 
8. Határozattervezet a 2018/54. sz. tanácshatározattal 
jóváhagyott, Esztelnek község hulladékgazdálkodá-
sára vonatkozó Szabályzat módosításáról  
9. Határozattervezet Esztelnek község szennyvízcsa-
torna-hálózata és tisztító telepe 2020. évi megfelelő 
működésére és karbantartására vonatkozó 2020/9. 
számú tanácshatározat visszavonásáról 

Március 30-i tanácshatározat-tervezetek
  
1. Határozattervezet Esztelnek község szennyvízcsa-
torna-hálózata és tisztító telepe megfelelő működése 
érdekében fizetendő speciális díj jóváhagyásáról  
2. Határozattervezet Esztelnek község területén ke-
reskedelmi tevékenységet és/vagy szolgáltatást 
végző jogi/természetes személyek számára  kiadott 
működési engedélyekre vonatkozó Szabályzat jóvá-
hagyásáról 
3. Határozattervezet Esztelnek község képviselője 
részére történő speciális felhatalmazás jóváhagyá-
sára az AQUACOV Közösségek Közti Társulásnak 
az ivóvízszolgáltatási és csatornazási díj módosítása  
céljából összehívott Közgyűlésébe
4. Határozattervezet a 2020/53. sz. tanácshatározat 
módosításáról és kiegészítéséről, amely a 2021-es évi 
adókat és illetékeket állapítja meg
5. Határozattervezet Esztelnek község területén a ma-



Esztelneki kisújság
gántulajdonban lévő legelőkön való legeltés Szabály-
zatára vonatkozó 2020/21. számú tanácshatározat 
módosításáról és kiegészítéséről

Jegyzőkönyv 
a 2021. március 10-i bácsválasztási gyűlés-
ről

Megválasztott bácsok: Kelemen Csaba, Tankó Le-
vente, Babos Antal
Legeltetési időszak az erdőn: 2021.05.02. – 
2021.09.29
Őszi legeltetési időszak: 2021.09.29 – 2021.11.25
A bácsok csak fülszámmal ellátott állatokat fogadhat-
nak el a gazdáktól.
A legeltetési időszak kezdete előtt és befejezése után 
a község területén lévő kaszálókon a bácsok csak a 
gazda beleegyezésével  legeltethetik az állatokat!
Azok a gazdák, akik nem akarják, hogy a kaszálóju-
kon legeljenek az állatok, kötelesek azt kicsóvázni!
Mielőtt a gazda elszállítja az állatát megőrzésre a 
bácshoz, köteles annak a fürösztését és gyógyszere-
zését elvégezni.
A legeltetési engedély kibocsátása előtt a bácsok kö-
telesek leadni minden alkalmazottjuk személyazo-
nossági másolatát a Polgármesteri Hivatalhoz.
A gazdáknak okozott esetleges károkat a bácsok kö-
telesek megtéríteni! Ellenkező esetben ezt a befizetett 
garanciapénzből fogja levonni a Polgármesteri Hiva-
tal.
Megőrzési díjak: juhok: 80 lej/állat, a megőrzött ál-
latért a gazda kap 5 kg sajtot és 1 kg ordát állatonként.
A község területén tilos a juhászkutyák szabadon en-
gedése!
A ki nem adott sajt ára szezon végén 14 lej/kg.

Hazajáró csorda őrzői: Bartos Gábor, Incze Gáspár
Megőrzési díj: 60 lej/állat, vagy 50 kg gabona/sze-
zon/állat
A csorda legeltetése május 2-án kezdődik. Az állatok 
minden reggel 7 óra10 perckor indulnak.

Vészi csorda őrzője: Baczoni Levente 
Meddő csorda őrzője: László Elemér 
Megőrzési díj: 60 lej/állat +  50 kg gabona/szezon/
állat
Garancia 2 500 lej, amit 2021.03.30-ig kell lefizetni-
ük a bácsoknak, az esetleges károk megtérítése cél-
jából. 

Bodó Imola

Gazdasági iroda hírei

1. A 2021-es évben tovább folytatódnak a telekköny-
vezési munkálatok. Március 3-án kifüggesztésre ke-
rültek az Ösvény és Kotormány nevű dűlők parcel-
lázási tervei, amelyek május 4-ig tekinthetők meg a 
Polgármesteri Hivatal folyosóján. Megkérjük azon 
gazdákat, akik a fent említett dűlőkben földterülettel 
rendelkeznek, hogy tekintsék meg a kifüggesztett ter-
veket, és esetleges észrevételeiket írásban nyújtsák be 
a Hivatal gazdasági irodájába. Ez azért fontos, mert 
május 4-ig van lehetőség arra, hogy az esetleges hibá-
kat a parcellázási tervekben kijavítsák, de a fent em-
lített dátum után ez már nem lesz lehetséges, mivel 
elkezdődik a telekkönyvek véglegesítése. 
2. Naponta 8–16 óra között folyamatosan átvehetők 
az Esztelneki Polgármesteri Hivatal gazdasági iro-
dájában a Rakottya kaszálók, Rakottya szántók, Rét-
szeg-Hetes, Hiposdombok, Rőlábok, Borozdolók, 
Pálbiró szántók,Pálbiró kaszálók, Keresztút I, Ke-
resztút II, Horgas I és Horgas II nevű dűlőkben lévő 
parcellák telekkönyvei.
3. Helyi szinten megoldásra kerültek a következő 
visszaigénylési kérések:
- Hajdu Ludovic által benyújtott 72/19.09.2005-ös sz. 
kérés
-Kurtapati Közbirtokosság által benyújtott 
74/19.09.2005-ös sz. kérés
- Bálint Ludovic által benyújtott 78/19.09.2005-ös sz. 
kérés      
- Vass Francisc által benyújtott 114/03.10.2005-ös sz. 
kérés
4. Elemzés és elbírálás alatt lévő kérések:
-Tuzson Melchior által benyújtott 1/02.10.2018-as sz. 
kérés
-Incze Emeric által benyújtott 2/04.10.2018-as sz. 
kérés
-Bartos Clara által benyújtott 36/05.12.2018-as sz. 
kérés
-Székely Matild Erzsébet által benyújtott 
37/05.12.2018-as sz. kérés
5. Birtokba helyezés készült 4 személy részére, ezeket 
továbbítottuk Kovászna Megye Kataszteri és Telek-
könyvi Hivatalához birtoklevél kibocsátása céljából. 
Ennek eredményeképpen 4 db birtoklevél készült a 
következő személyek számára: Vass Elisabeta-Ca-
tarina, Varga Albina, Szász Francisc, Ambrus Anna, 
Imre Veronika.
6. A 231/2018-as tőrvény értelmében ingyenes tulaj-
donjogi ügyintézést biztosít az állam a beltelkek



esetében az alábbi pontosításokat figyelembe véve: 
•A 23. és 27. cikkelyek értelmében visszaigényelhe-
tők, névre vehetők azok a belterületek, amelyeken 
épített ingatlan található, és amelyek telekkönyvé-
ben tulajdonosként a román állam vagy az egykori 
Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet (CAP) szere-
pel. Ennek másik alapfeltétele, hogy az épített ingat-
lan be legyen jegyezve a telekkönyvbe, akkor is, ha 
a kert vagy udvar nem jelenik meg az okmányban.
Emellett a jogi tisztázó folyamat akkor indítható el, 
ha az ingatlan a mezőgazdasági nyilvántartásban 
az igénylő nevére van bejegyezve,ő pedig tanúkkal 
tudja igazolni, hogy a családja birtokában volt a 
kérdéses terület az államosítás előtt.
A visszaigénylési/névrevételi kérés benyújtható az 
Esztelneki Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági 
irodájába naponta 9-15 óra között.

Miklós Gizella

Mezőgazdasági iroda hírei

A 28/2008-as kormányrendelet szabályozza a gazda-
lajstrom kitöltését és vezetését. 
Tudatjuk a gazdákkal, hogy kötelességük bejelenteni 
minden év:
- január 5–március 31-e között a család összetéte-
lében, az épületek számában, az állatlétszámban, a 
ló- és gépvontatású mezőgazdasági gépek számában 
történt változásokat.
-május 1– május 31-e között az adatokat a megmű-
velt területek használati módjáról, a létesített kultú-
rákról, valamint a gyümölcsfák számáról.
     Ezenkívül bármilyen változás történik a gazda-
ságokban, 30 napon belül kötelesek vagyunk beje-
lenteni azt a bizonyító iratok kíséretében (adásvételi 
szerződés, birtoklevél, telekkönyv-kivonat, bérleti és 
használati szerződés, öröklési bizonylat stb.).

APIA-támogatás

Megérkeztek és kézbesítettük az APIA meghívókat a 
2021-es évre a községben lakók részére.
Megkérünk mindenkit, aki APIA- támogatást igé-
nyel, hogy a mezőgazdasági irodában a meghívó-
ban szereplő dátumig, azaz május 15-ig tegye le a 
kérelmét, hogy azt időben vissza lehessen küldeni 
az APIA-hoz a hivatal által kibocsájtott igazolással 
együtt.
Szükséges iratok, amiket az igazolás mellé kell 
csatolni:
•Személyazonossági másolat
•Érvényes bankszámla kivonat (2021-es)
•Állatorvosi igazolás, abban az esetben, ha valakinél 
állat van.
Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy szíveskedjenek 
betartani az APIA meghívó levélben feltüntetett 
dátumot, és csak teljes iratcsomóval jelentkezzenek 
a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kivál-
tásáért. 

Jakab Zsuzsánna

Újszülöttek 2021 ben:
1. Török Fanni, Esztelnek, 258A szám
2. Boc Maria, Esztelnek, 31 szám
3. Neuzil Fanni, Esztelnek, 56 szám
4. Panci Dorottya-Zselyke, Esztelnek, 42 szám.

Elhalálozás 2021-ben:
1. Szász Ana, Esztelnek, 2021.01.16, 92 éves
2. György Maria, Esztelnek, 2021.02.02, 92 éves

Kelemen Mária

Esztelneki kisújság

https://www.facebook.com/esztelnekhivatalosoldala


