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Én mondom

Megalakult Csíkpálfalva
Község Tanácsa

11 tanácsos jutott mandátumhoz, három párt színeiben, a június 10-i helyhatósági választásokon. A helyi tanács alakuló ülésén, június 26án az alpolgármestert is megválasztották Csiszer Gábor személyében.
> ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 3. OLDALON

CSÍKDELNEI SZENT JÁNOS FALUNAPOK

Helyi tehetségek mutatkoztak be

II. ÉVF. 6. SZÁM – 2012. JÚLIUS

Június 22–24. között tartottuk az V. Csíkdelnei Szent
János Falunapokat, amelyen színielőadás, koncert,
kaszáló- és favágóverseny
is volt.

P

énteken, 22-én ünnepi
szentmisével és zászlófelvonással kezdődött az idei program, majd a
helyi kultúrotthonban a Hargita Nemzeti Székely Népi
együttes János Vitéz című
nagy sikerű előadását nézhették meg a helyiek.
Szombaton reggel 8 órától kaszásversenyre várták a
résztvevőket.
FOLYTATÁSA A 3. OLDALON

Júliusi gondolat
választások után
Elmúlt június, elmúltak a választások, a
munkát folytatni kell. Július sokak számára a pihenés, a szabadságolás időszakasza
is, de a gazdálkodó számára a kaszálás és
szénagyűjtés időszaka, a kemény munkáé!
Elengedhetetlenül fontosnak tartom és
érzem, hogy köszönetemet fejezzem ki
a község lakóinak, hogy a választáson a
korábbi évek választásaihoz képest magasabb létszámban jelentek meg, köszönöm, hogy az elkezdett munka folytatására biztattak, bátorítottak. Ezzel az erős
felhatalmazással tovább tudunk haladni
együtt azon az úton, amelyen az elmúlt
négy esztendőben közösen dolgoztunk. A
szolgálat kötelez a munka folytatására, a
kitűzött célok, tervek megvalósítására.
Természetesen voltak negatív pillanatai
is a kampánynak, a negatív kampány viszszás minden felelősen gondolkodó magyar ember számára. Nem azért jó valaki,
mert azt keresi, hogy a társa hol gyengébb, hanem azért, mert jobbat kínál,
próbál tenni, mint versenytársai, akikkel
a közbizalom szavazatáért „száll ringbe”.
Nem ujjongok, és nem vagyok határtalanul boldog, csak egyszerűen hálát adok
a Teremtőnek az elért eredményért, mert
sok ember a hatalom közelében megszédül és elbukik. Az igazi győzelem az, ha
az ember akkor is tud alázatos maradni,
amikor a hatalmat kapja a kezébe, tudva
azt, hogy minden hatalom Istentől rendeltetett. Mint ahogyan fogalmaztam, a
szolgálat kötelez, a következő időszakban
folytatni szeretnénk az elkezdett munkát, építkezést, mert látjuk, hogy vannak
eredmények. A munka folytatására az elért eredmény, a biztatás kötelez. Lesz további eredmény, ha mi is lelkiismeretesen
vállaljuk helyünkön azt a szolgálatot, azt
a munkát, amire elhivatottak vagyunk.
Adjon az Isten erőt mindnyájunknak a
közös szolgálatra, a közös munkára, és kívánok mindenkinek további eredményes,
kitartó munkát és együttműködést!
Ferencz Csaba
polgármester
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AKTÍVAK VOLTAK AZ ISKOLÁSOK ÉS ÓVODÁSOK AZ ELMÚLT TANÉVBEN IS

Hurrá, vakáció!
Befejeződött a 2011/2012-es tanév,
bezártak az óvoda-, illetve iskolakapuk. Mi azonban néhány pillanatra mégis visszatekintünk az
elmúlt tanévre. Számba veszünk
néhány kiemelkedő eseményt
óvodáink és iskoláink életéből.

D

iákjaink számos vetélkedőn vettek részt. Rendszeresen, évek óta készülünk a felcsíki körzetben zajló Páll
Lajos matematika versenyre. Idén
iskoláinkat képviselték a körzeti
szakaszon az I. osztályból Bende
Henrietta (dicséret), Csiszer Arnold (dicséret), Csomortáni Ervin (I. díj) és Kovács Zalán. A II.
osztály tanulói közül Birta Bernadett és Balla Krisztina, a III. osztályosok közül Nagy-Ladó Ágota, Petres Hilda, Kajtár Zsóﬁa és
Antal Cătălin méretkezett, a IV.
osztályból pedig Gergely Katalin
(dicséret) és Balla Szilvia. A Csíkmadarason megszervezett döntőn
az I. osztályos Csomortáni Ervin
I. díjas lett.
Az I–IV. osztályos tanulók még a
Csíkcsicsóban szervezett Hej, hej,
helyesírás! elnevezésű vetélkedőn
vettek részt, Cochior Krisztina, Balla Szilvia és Gergely Katalin, ahol a
IV. osztályos tanulónk, Balla Szilvia,
II. helyezést ért el, és ahonnan Gergely Katika az I. díjat hozta haza.
Az VII. és VIII. osztályos tanulók
balladamondó versenyen vettek
részt Csíkszépvízen; Benchea Martin, Szakáli Szabolcs VII. osztályosok, valamint a VIII. osztály tanulói közül Ferencz Ildikó (dicséret)

és Ferencz Endre öregbítette ezen
a vetélkedőn iskolánk hírnevét.
Péter Judit testnevelő tanár vezetésével körzeti futballbajnokságon
vettek részt az V–VIII. osztályos

Az adósságon alapszik a világ dolgainak öszszekapcsolódása és egysége, de az adósság
egyben az élet megkeserítője is. Mindjárt érezhető, hogy ebben a kijelentésben két különböző adósságról van szó. Az első, amely a világ
kohézióját biztosítja, a Rend velejárója. Azon
alapszik, hogy minden egyes létezőben van valami eredeti, és egyedi, ami őt azzá teszi, ami.
Olyan adottságról, lényegalkotó tulajdonságról
van szó, amely nem lehet meg semmi másban.
Talán a legbeszédesebb példája ennek a falevél
vagy a fenyők tűlevele, vagy éppen az ember
maga. A felületes szemlélő egyformának tart
minden tűlevelet, de még mikroszkópra sincs
szükségünk ahhoz, hogy észrevegyük, nincs
két egyforma közöttük. Ki merne arra vállalkozni, hogy csupán egy zsenge ﬁatal példány
összes tűlevelét számba vegye? Belegondolni
is szédítő a különbözőség megannyi variációja, amellett, hogy mindenik az összetévesztésig
hasonlít egymásra. Az a parányi egyedi adottság teszi egyedi, megismételhetetlen létezővé
azt a vékony kis tűlevelet is. Ez a parányinak
tűnő, mégis az egészet alkotó egyedi adottság
az, ami meghatározza feladatunkat ebben a világban. Ezt az adottságunkat kaptuk, és ennek
hatásaival művelnem kell környezetemet és a
mindenséget. Ez a létből fakadó tartozásom
és adósságom, és én magam is abból élek,
hogy mások így tartoznak nekem. Hogy azért
teljesen félre ne értsük, ezt a tartozást behajtani nem lehet. Ennek az a tulajdonsága, hogy
a magam részéről, amikor nekem kell (meg)
adnom, akkor adósság, kötelezettség, amikor
viszont mástól kapom, akkor egyszerűen ajándéknak mondhatom. Tény, hogy mindenki a
maga helyén ezt adós-kötelességnek kell, hogy

ﬁúk, szintén Csíkszépvízen, itthon
pedig több iskolaszintű futball- és
ﬂoorballbajnokságot is szerveztek.
Szintén az V–VIII.-os diákok számára szervezik Gyimesbükkben a

Föld-napi vetélkedőt, ahol idén is,
akárcsak az előző években, részt
vett iskolánk két csapata.
Óvodásaink is „vetélkedtek” már.
A csomortáni óvodások rajzokat

Adósságaink
JÓ GONDOLAT
tekintse, különben parazita, élősködő az élete.
A lét szintjén így vagyunk adósai egymásnak.
Azt kell adnunk, ami minket egyedivé, megismételhetetlenné tesz. Ez történik a Rend közegében.

A rendszerekben a Rendet
akarjuk utánozni
Amióta lerúgtuk magunkról a Rendet, és külön
rendszereket építettünk magunknak, minden
a feje tetejére állt. A rendszerekben a Rendet
akarjuk utánozni, de még az is nevetségesre sikeredik. Itt a fő szempont a hatalom bitorlása,
az uralkodás. Ezt szolgálja a megszentségtelenített hierarchia is, amely valójában kiszolgáltatottak és hatalmaskodók egymás fölé rendelt
piramis-építménye. A kiszolgáltatottságot csak
erőszakkal lehet előidézni. Az erőszak eszköze lehet a fegyver, a gyengébb erő elfojtása is,
de lehet az értelmi lebutítás is, ami rendszerint
felvilágosítás címén és a nyereség utáni vágy
felajzásával történik. A gyengébbet meg lehet
fosztani mindenétől, majd valamicskét használatra visszaadni belőle, azzal a feltétellel,
hogy a jövedelme javát ennek fejében beﬁzeti
annak, aki gyakorlatilag kisemmizte. Ha nem
ﬁzeti, akkor még azt a keveset is elveszik tőle.
A történelem folyamnyi ilyen esetet fel tud

Elekes András

sorakoztatni, amiről csak írásos forrás beszél.
Ilyenkor aztán könnyű a nyereségvágyat felkorbácsolni. Viccesnek tűnő példa, de ha a
szereplőket és az „árut” behelyettesítjük, sírni
és magunkat felpofozni támadna kedvünk, és
arra, hogy kézre vegyük, aki ilyent megenged
magának. A történet pedig így hangzik: Egy
városban megjelenik egy ember és kihirdeti,
hogy szamarat vásárol. Minden szamárért ad
száz ezüstöt. Vannak, akik eladják szamarukat.
Másnap ugyanez az ember már kétszáz ezüstöt kínál a szamarakért. Erre már többen megmozdulnak. Harmadnap már háromszázért
veszi a szamarakat. Aztán bejelenti, hogy egy
hét múlva már ötszázat fog adni minden szamárért. Hamar híre megy ennek a városban,
és mindenki igyekszik szamárra szert tenni,
hogy legyen mit eladnia a kereskedőnek. Közben megjelenik egy másik szamárkereskedő,
aki titokban az első megbízottja, és négyszázért kínál szamarakat. Azt csak később veszik
észre, hogy a már eladott szamarakat vásárolják vissza, igaz, hatalmas veszteséggel, de a
nyereség reményével. Mindenki vásárol, akinek nincs pénze, nagy kamatos kölcsönt vesz
fel, hogy a szamáron nyerni tudjon. Aztán
eljön a nagy vásár napja, mindenki izgatottan
várja a felvásárlót, de az nyomtalanul eltűnt.
Maradt a lakosság a régi szamaraival, a kiadott
rengeteg pénzzel és a nagy adóssággal. Ennyi

küldtek be a Mesék világa rajzversenyre, és ismereteiket bővítették a
múzeumban tett látogatásuk alkalmával (csomortániak és pálfalviak).
Egyúttal meglátogatták a csíkszeredai Meseország játszóházat. A
delnei óvodások a kisiskolásokkal
együtt csodálták meg a Békási-szoros égbe nyúló szikláit, a Gyilkostavat, valamint a szárhegyi Lázárkastélyt. Az V–VIII. osztályosok
útja idén ugyanerre a csodálatos
szépségű helyre vezetett.
A VIII. osztályosok búcsúkiránduláson vettek részt Gyulafehérváron az igazgatónő vezetésével.
Iskolás és óvodás gyermekeink
részéről több előadást láthattak a
szülők és esetenként a lakosság.
Szerepeltünk karácsonykor, ünnepeltük március 15-ét, Anyák Napját, évzáró műsorokkal készültünk
és búcsúztattuk a diáktársakat, elköszöntek a továbbinduló diákok.
Nem utolsósorban mondok köszönetet, pedagógustársaim nevében is, mindenkinek, aki támogatott minket, segített munkánkban
az elmúlt tanévben: szülőknek,
akik sokszor besegítettek a gyermekek szállításában vetélkedőkre, fellépésekre, a közbirtokosságoknak, a polgármesternek, a
csíkdelnei LAMOSZT, valamint az
Emer-com cég vezetőinek az anyagi támogatásért. Mindenkinek, diáknak, szülőnek, pedagógusnak
nyújtson testi-lelki feltöltődést ez a
néhány hét, hogy megújult erővel,
jókedvvel újra folytathassuk együtt
a munkát szeptember 10-én! Jó vakációt!

a történet(ünk) (a nép ajkán és a világháló lágy
ölén kivirágzott tanmese).
Rendszereinkben a kisemmizettségből és
nyereségvágyból adódnak az adósságok. Itt
természetesen nem az olyan jellegű adósságról van szó, mint amikor a könyvesboltban
nincs pillanatnyilag elég pénzem, valamenynyivel elmaradok, és másnap, amikor arra járok, beadom a tartozást, hanem arról, amikor
valami nagyot akarok fogni. Üres nyomtatványt kapok, amin azt jelzik, hogy a bankok
egymás között „dolgoznak”, ennek fejében
megkapom, amit igényelek, de előbb fel kell
hatalmaznom a „dolgozó” bankokat, hogy
ha nem ﬁzetném időben a részletet, rátehetik
kezüket mindarra, amim még van. Aztán nem
beszélve arról, hogy nem annyit ﬁzetek viszsza, amennyit kaptam, hanem „hivatalosan és
a törvény által megengedetten” jóval többet.

Az erőszak eszköze lehet az
értelmi lebutítás is
Aztán arról sem beszélve, hogy még ha sikerült is a vállalkozás, a kapott kölcsönnek csak
a közmegegyezés értelmében van némi értéke,
valójában semmi. Ebből kell értéket teremteni,
de az érték, ami nálam marad, csak töredéke
annak, amit adósság fejében annak kell juttatnom, akitől a semmit kaptam.
Csoda-e, ha ebben a hajtásban aztán végképp
elbutulunk attól az adósságtól, ami a Létünkből fakad, aminek a „törlesztése” minden
komolysága mellett igazi életörömmel, a teremtés önfeledt csodálatával és boldogságával
töltene el?
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LETETTÉK AZ ESKÜT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINK

Megalakult Csíkpálfalva Község Tanácsa
A

prefektus 195/2012-ös
számú rendelete alapján 2012. június 26-án
tartották Csíkpálfalva Község
Tanácsának alakuló ülését. Fülöp Erzsébet jegyző nyitotta
meg az ülést, bemutatta Gál
Attila EMNP-s megválasztott
tanácsos lemondó kérelmét,
akinek a helyét a szintén az
EMNP színeiben induló, a listán másodikként szereplő Márton József Zoltán vette át. 2012.
június 10-én 11 tanácsos jutott
mandátumhoz: 9 RMDSZ-es,
1 EMNP-s és 1 MPP-s.
A gyűlés vezetését a korelnök,
Baczani Levente, valamint a
két legﬁatalabb tanácsos, Kovács Attila és Kovács Nagy
Ferenc vették át. Megalakult a
érvényesítőbizottság, érvényesítették a mandátumokat, majd
a tanácsosok letették hivatali
esküjüket. A tanács összetétele
ábécésorrendben a következő:
Baczani Ioan Levente, Balla

Zsolt, Biró Győző Áron, Birta
Levente István, Csiszer Gábor,
Csomortáni Ernő, Csomortáni
Gál László, Gál István, Kovács
Attila, Kovács-Nagy Ferenc,
Márton József Zoltán.

Két szakbizottság
alakult
Megválasztották az ülésvezető
elnököt Baczani Levente személyében, aki három hónapig
vezeti majd a tanácsüléseket.
Ezután javaslatot tettek az alpolgármester tisztség betöltésére, amire Csiszer Gábort
jelölték az RMDSZ részéről, a
másik két párt részéről nem érkezett javaslat ,a tisztség betöltésére. Titkos szavazással megválasztották az alpogármestert,
10 igen és 1 nem szavazattal
Csiszer Gábor lett az alpolgármester. Az alpolgármester
eskütétele után a polgármester,

Ferencz Csaba is letette esküjét.
Végül két szakbizottság alakult.
A mezőgazdasági, pénzügyi és
gazdasági, valamint területrendezési, környezetvédelmi és
turisztikai szakbizottság tagjai a
következők: Biró Győző Áron,
Csiszer Gábor, Birta Levente István, Csomortáni Ernő,
Kovács-Nagy Ferenc, Márton
József Zoltán, Csomortáni Gál
László. A szociális és kulturális,
egyházi, tanügyi, egészségügyi,
család-, gyermekvédelmi, ifjúsági és sport-, valamint munka-, fegyelmi és jogi szakbizottság tagjai: Gál István, Balla
Zsolt, Kovács Attila, Baczani
Ioan Levente, Csomortáni Gál
László, Márton József Zoltán,
Csomortáni Ernő.
Az újonnan alakult tanácsnak,
alpolgármesternek és polgármesternek kívánunk eredményekben gazdag négy évet, kitartást, türelmet és egészséget
munkájuk elvégzéséhez!

CSÍKDELNEI SZENT JÁNOS FALUNAPOK

Helyi tehetségek mutatkoztak be
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A tíz órától kezdődő favágóversenyen az első
helyezett id. Zöld Ferenc
és Demeter Károly lett,
utána Görbe György
fotóművész fotókiállításával folytatódott a falunapi program.
Déltől az iskolában az
ifjabb generációé volt
a főszerep, többféle
kézművesfoglalkozáson
vehettek részt a helyi
pedagógusok, valamint
a csíkpálfalvi Kopacz
Melinda vezetésével. Az
udvaron Demeter László biológus által kiállított
mikroszkóp alatt csodálhatták meg az arra járók
a Torda völgyében található pocsolyák élővilágát.
Ugyancsak déltől kezdődött a barátságos minifoci-bajnokság a kultúrház
udvarán. A kultúrházban
A kaszálók élővilága, a
hagyományos mezőgazdaság címmel vetítést
láthattak az érdeklődők
Demeter Lászlóval.
Három órától a helyi
tehetségek mutatkoztak
be az iskolában. A legjobbak, Tankó Edina,
valamint a sporttáncospáros, Reghián Réka és

Birta Norbert, este, a
Role-koncert előtt mutathatták be tudásukat a
szabadtéri színpadon.
Vasárnap reggel zenével ébresztette a falut a
csíkszentimrei fúvószenekar, fél egytől ünnepi
szentmise kezdődött a
Szent János-templomnál, amit az Antal Ildikó kántor által vezetett
kórus tett ünnepélyesebbé. Este kilenctől
a kultúrotthonban a
Csikcsomortáni Lármafa
Színjátszó csoport Két
férﬁ az ágy alatt című
vígjátékát
nézhettük
meg.
Reméljük, minden korosztály, amelyik részt
vett a falunapi rendezvényen, talált magának olyan programot,
amelyen jól érezte magát. Ezúton köszönjük
meg támogatóinknak,
a csíkdelnei Szalonka
Közbirtokosságnak, a
csíkpáfalvi Zöld Erdő
Közbirtokosságnak, a
csíkcsomortáni Aracs
Közbirtokosságnak, a
ProPrint nyomdának,
valamint a Csíkpálfalvi
Polgármesteri Hivatal
vezetőségének a nagylelkű támogatást.
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Kánya Márk: Vakáció

ÁRPÁD-HÁZ TÁBOR, 2012

Itt a nyár
Eljött végre.
A gyerekek örömére
Itt az iskola vége.

Csomortánban tanultak elődeinkről
Több éve tartó kapcsolatban áll iskolánk, a Máriaremete-hidegkúti Ökumenikus Iskola a csomortáni Babba Mária házzal.
Idén a rendszeres nyári táborunkat Csíkcsomortánba szerveztük, hogy módunk legyen megismerni az ő lakókörnyezetüket,
barátaikat. Miközben Szent Istvántól kezdve az Árpád-ház
szentjeit megismerve Boldog Özséb rendalapító tevékenységéig
jutottunk, egyre több gyermekkel játszhattunk együtt. Ahogy,
nagy örömünkre, nőtt a gyermekek létszáma, úgy kaptunk egyre több segítséget a tanítóktól és más lakosoktól.
Napjainkat kis csoportokban kezdtük, hogy korosztálynak
megfelelően ismerhessük meg a nap vezéralakját. Ezt követően egy napon át játszottunk, daloltunk, métáztunk, sportoltunk,
kézműveskedtünk. Egy nap felkerekedtünk, hogy megtisztítsuk
a falu utcáit a szeméttől, a gyerekek háza mellé komposztálót
építettünk. Ezen a délutánon csak hulladékok felhasználásával
dolgoztunk, így lett kupak társasjátékunk, tejesdoboz pénztárcánk.
A tábor vége felé már mi budapestiek is elsajátítottuk a helyi táncok lépéseit, így a táncházban és az utolsó esti tábortűznél is jót
mulathattunk. Rengeteg élménnyel tértünk haza. Köszönjük azt
a befogadó szeretetet, amivel az ott töltött hetünkben elhalmoztak! Reméljük, jövőre is találkozunk!

A Máriaremete-hidegkúti Ökumenikus Általános
Iskola munkaközösége

Szervezetünk és a kánikula

A
hőártalom
leggyakoribb formái a
hőkollapszus
(meleg
miatti ájulás) és a napszúrás. Ritkább formái
a hőkimerülés és a hőguta, melyek csíki viszonyok közt nem fordulnak elő.
A meleg miatti ájulás akkor lép fel, ha hőpangás
alakul ki a szervezetben, vagy azért, mert
a hőleadás gátolt – túl
meleg, párás levegő,
nem megfelelően szellős
ruha –, vagy azért, mert
fokozott a hőtermelés,
fárasztó, kitartó munkavégzés – izommunka
– miatt. Szervezetünk
igyekszik „kiszellőzni”
bőrünk ereinek tágulásával, innen a kipirulás,
illetve fokozott verejtékezéssel. Ha ez a reakció túl hangsúlyos, akkor agyunk vérellátása
csökken, ez pedig ájuláshoz vezet.
Az alélt személy szel-

lős és árnyékos, hűvös
helyen, ruhájának részleges eltávolítása után,
hamarosan
magához
tér. Hűvös, sózott tea és
egyéb folyadék bőséges
itatása, néhány óra nyugalom teljesen rendbe
hozza.
A napszúrás (insolatio)
a fedetlen fejet tartósan
ért erős napsugárzás
eredménye: fejfájást, kábultságot, szédülést és
émelygést, hányingert
okoz. A beteg kerüli a
fényt, szívesebben tartózkodik hűvös, elsötétített helyen. Súlyosabb
esetben eszméletvesztés
is kialakulhat, a fokozott agynyomás miatt.

A gyerekek, idősek hajlamosabbak a hőártalomra
Az enyhe napszúrás
ellátható otthon is. A
beteget hűvös helyre
fektetjük felsőtestét 30
fokos szögbe emelve, és
tarkójára hideg borogatást teszünk. A fejfájást
Algocalminnal csillapítjuk, és a beteggel apró
kortyokban hűvös folyadékot,
elsősorban

vizet itatunk, alkoholt
sohasem. Javasolt kéthárom nap pihenés és
ágynyugalom, hűvös,
sötét szobában.
A gyerekek, idősek, magas vérnyomásban vagy
pszichiátriai betegségben szenvedők hajlamosabbak a hőártalomra. A
megelőzés mindenkinek
ajánlott, ezért világos
színű, szellős pamutruhát jó viselni, fehér
vászonkalapot, sapkát,
vagy szalmakalapot hordani.
Folyadékot bőségesen
kell fogyasztani, ásványvíz és forrásvíz váltogatásával, ilyenkor igen
jól fog napi egy tányér
sós leves. Napi kávéadagunkat
csökkentsük, a hideg sört vagy
fröccsöt inkább az esti
hűvösben fogyasszunk.
Tömény italt kánikulában mellőzzünk, ebben
az időszakban a ﬁatalok
ne fogyasszanak túl sok
kólát, vagy energiaitalokat!
Mindenkinek jó egészséget, szép nyarat kívánok!

Tövissi Melinda
családorvos

Szakáli Szabolcs: Nyaralás
Nyaralni voltam, mentem, futtam
De nem kaptam, mégis voltam
Jó volt, eltelt, ez a baj
Holnap is megyek a haverokkal
Hurrá megyünk, jaj de jó
Végre itt van, az a jó
Ettünk, ittunk, játszottunk
S végül hazamászkáltunk.
-------------------------------Ferencz Hunor: Vár a nyár
Itt a nyár
Már vár
Kint a várnál
Vár a nyár.
Vége a mának
Kezdődik a nyár
Várva vár
Gyertek már.
Kiránduljunk,játszodjunk
És mindennap álmodjunk.
Ki nem szeret kirándulni
Maradjon itthon aludni.

HÍRADÓ A RENDELŐBŐL

Csíkban a kánikula
már nem átmeneti jelenség, próbára teszi
szervezetünket, de kis
odaﬁgyeléssel elkerülhetők a nem kívánt
hatások.

Jön a nagy nap
Végre vége.
Jön a pihenés
Itt van végre.
-------------------------------

Ne járjatok iskolába
Ma megyünk a városba.
Kimegyünk a játszótérre
Nem tanulunk nyakra-főre.
-------------------------------László Anita, Szántusz Blanka:
Nyár
Nyár, nyár, meleg nyár
Minden gyerek téged vár
Alig vártunk téged már
Gyere hozzánk, kicsi nyár!
Nyár, nyár, hol vagy már?
Minden gyerek izgul már
Mikor jössz már végre, nyár?
Gyere gyorsan, várunk már!
Elképzeltünk téged már.
Itt vagyunk a pataknál
Gyere hozzánk, várunk már
A patak is izgul már.
Réten vagyunk, látunk már
Gyere ide gyorsan, nyár.
A patak is téged vár
Átölelünk végre már.

Együttműködés határtalanul!
Együttműködés jött létre 2012. május 31-én
a Csíkpálfalvi Községi
Könyvtárban az Újszászi
Nevelési Központ (UNK,
Magyarország) és a vendéglátó Csíkpálfalvi Községi Könyvtár között. Az
együttműködés célja: az
UNK vállalta, hogy 2012
májusában a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt

HATÁRTALANUL pályázat által a diákoktól,
illetve a város lakosaitól
összegyűjtött könyvekkel
ajándékozza meg könyvtárunkat. A kötetek meg
is érkeztek rendeltetési
helyükre, így közel 200
db könyvvel gyarapodott
a könyvtári állomány. A
gyűjteményt a polgármester jelenlétében vettem át,

Pálfalva község havi kiadványa

és köszönetünket fejeztük
ki az UNK képviselőinek,
és megállapodtunk, hogy
ez az együttműködés határtalan időre szól.
Kedves olvasni szeretők,
ezek a könyvek már elérhetők és kölcsönözhetők! A
könyvtár továbbra is várja
olvasóit!

Gál Mária könyvtáros
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