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Iskolanapok Csíkszentdomokoson 

Az első gomba

„Non recuso laborem”– 
hangzott el Márton 
Áron püspök hitvallá-

sa püspökké szentelésének napján, 
1939. február 12-én. Így nem vélet-
lenszerű az sem, hogy 21 éve, isko-
lánk névadó ünnepségén fogadalmat 
tettünk arról, hogy példáját, tanítá-
sát követjük, világító jel számunkra 
a mindennapi oktató-nevelő mun-
kánkban és ünnepi rendezvényeink 
szervezésében egyaránt. 

Május első hetének minden 
napján különös tevékenységek sora 
egészítette ki a kötelező oktatási 
programot 260 tanuló számára a 
Márton Áron Általános Iskolában.

A Non recuso laborem című ver-
seny nyitotta az iskolanapok ren-
dezvénysorát, mely a boldog emlé-
kű Márton Áron püspök életének 

és munkásságának szellemi értékét 
összegezte. Tartalmas vetélkedők 
követték mindezt: játékos iroda-
lomóra, szavaló- és mesemondó ver-
seny, környezetvédelmi vetélkedő, 
nyelvi vetélkedők – Să comunicăm 
româneşte, English is fun –, látvá-
nyos fizikai és kémiai bemutatók, 
térplasztika és a Tavaszköszöntő 
című anyák napi ünnepség.

Az elemi iskolások körében a 
Kis Csíki Színészek nevet viselő, 
VI. színjátszó találkozó járt nagy 
sikerrel ezekben a napokban, a 160 
gyerek, 30 pedagógus és az önzetle-
nül segítő szülők munkájának ered-
ményeként.

A Ne hagyjuk cserben az éneket 
című népdalvetélkedőn 40 ver-
senyző előadását hallgatta nagy 
érdeklődéssel a közönség. Vendég-

szereplőink voltak a csíkdánfalvi és 
a balánbányai gyerekek.

A záróünnepség egyházi áldás-
sal kezdődött, majd az I–VIII. osz-
tályos tanulók és a felkészítő okta-
tók nagy élménnyel számolhattak 
be a rendezvények sikerességéről. 
Minden versenyző emléklapot, ok-
levelet kapott, a legjobbak könyv-
jutalomban is részesültek. Népi- és 
ritmikus táncbemutatók sora, kisis-
kolások dalcsoportja szórakoztatta 
az ünneplőket, meghívottakat.

A nyugdíjas pedagógusok ün-
nepélyes köszöntése zárta az iskola-
napok gálaműsorát.

A Márton Áron Általános iskola 
igazgatósága és a szervező 

pedagógusok nevében 
Gáll ida,

Csíkszentdomokos

Kutyadolgok

Senki más, csakis az ember hi-
bás a kóbor kutyák elszapo-
rodásáért. Mindenki szereti a 

kedves, kis játékos kutyakölyköt, de 
elfelejtik, hogy gondozni is kell, sé-
táltatni stb. Kiváltképp, ahol gyerek 
van, játszópajtásként kezelik. Aztán 
amikor megnő, kényelmetlenné vá-
lik, és kiteszik az utcára.

Tudjuk, hogy a kutya nagyon 
érzékeny a szagokra, vizeletével 
megjelöli felségterületét, melyet 
csak az léphet át, akit jól ismer, 
s aki jó szándékkal közelíti meg 
őt. Az is tudnivaló, hogy a kutya 
legnagyobb ellensége a macska, 
melyet csak akkor fogad el, ha 

pici koruktól együtt nevelkednek. 
Ekképpen történhetett, amit a té-
vében láttam, hogy kóbor kutyák 
összemarcangoltak a felségterüle-
tükre belépett öregasszonyt, öreg-
embert, kislányt, több mint való-
színű, megérezvén rajtuk a macs-
kaszagot. Ha az ember fél tőlük, 
azt is megérzik és rátámadnak. 

Már öreg ember vagyok, sok 
kutyával volt dolgom életemben, 
de sem meg nem harapott, sem meg 
nem támadott egy sem. Úgy lát-
szik, kedvelnek vagy kutyába sem 
vesznek.

Kudelász Ottó nyugdíjas, 
tölgyes

Szeretettel tudatom, megkap-
tam a szép összeget kérő leve-
lüket, amelyet nem fogok kifi-

zetni, nem vagyok adós önöknek.
Felsorolnak egy rakás hazug-

ságot, badarságot, ami jogsértő. 
Perrel fenyeget az igazgatónő, mert 
leváltunk törvényes keretek között, 
megelégelve a Goscom kizsákmá-
nyolását, és nem bántuk meg. 

Igazgatónő, „jogsértő” az Ön 
pereskedési célja, úgy is elveszti, 
mi kellene bepereljük önöket. Sze-
retném tudni, mivel büntette saját 
személyzetét, akik már régen levál-
tak, vagy a törvényhozó, választott 
urainkat, akik már rég nem kérnek 
az önök szolgáltatásaiból?

Előbb kellett volna a moderni-
záláson gondolkodni, kb. tíz évvel 
ezelőtt, akkor biztosan nem vál-
tunk volna le.

Biztosítom önöket, az idén is 
sokan le fognak válni a központi 
fűtésről, bármennyire kardoskod-
nak ellene. Már késő. 

Megmutattam levelüket kül-
földi barátaimnak, rokonaim-
nak, hadd lássák, mivel zsarolja a 
távhőszolgáltató a városlakókat, 
akik igyekeztek megszabadulni 
tőle. Az internetre is felkerülhet, 
győződjön meg a nagy világ, mi 
megy végbe kisvárosunkban.

Gáll Juliánna,
Csíkszereda

A fenyvesekkel borított he-
gyekben alig olvadt el a hó, 
máris megjelent egy na-

gyon korai gombafaj, a tobozfülőke 
(Strobilurus esculentus). 

Mint neve is mutatja, a korha-
dó fenyőtobozokon él. A név azt 
is elárulja, hogy ehető fajról van 

szó, mivel helyenként nagy tö-
megben fordul elő, kis mérete el-
lenére is érdemes gyűjteni. Kiváló 
ízének köszönhetően az év első 
gombás gasztronómiai élményét 
nyújthatja.

Maczalik Ernő, 
Csíkkarcfalva

A székelyudvarhelyi 
Brimati Company Kft. 

értesíti az érintetteket hogy 
a Székelyudvarhely, Bethlen 
Gábor 87. szám alatt található 
brikett-gyártó műhely működ-
tetéséhez a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást elindí-
totta.

A tevékenység előrelátha-
tó környezeti hatásaival kap-
csolatos információk megte-
kinthetők hétköznap 8–16 
óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén: Csíkszereda, 
Márton Áron u. 43. sz. Tel.: 
0266–312454, 0266–371313; 
fax: 0266–310041.

Észrevételeket a hirdetés 
megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban lehet 
közölni naponta a környezet-
védelmi ügynökséggel, az ész-
revételező személyi adatainak 
feltüntetésével.

Köszönet. Csíkdelne–Csíkpálfalva római katolikus egyházközség 
a 17. Felcsíki kórustalálkozó megszervezésének anyagi támogatásáért 
háláját és köszönetét fejezi ki Hargita Megye Tanácsának, a delnei Sza-
lonka közbirtokosságnak, a pálfalvi Zöld Erdő közbirtokosságnak, a 
Csíkpálfalvi Polgármesteri Hivatalnak, az EMERCOM Kft., a Dolna 
Egyesület, a Harmopan, a Gordiusz Kft., a Mineral Quantum Rt. veze-
tőségének. A jó Isten fizesse vissza mindenkinek abban, amiben legin-
kább szüksége van. Kovács István, Csíkdelne


