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Csinód, Egerszék és Lesőd időszakos lapja

Az Édesanya, a család lelke

Művelődési házat avatunk

Köszönet az iskoláért cselekvőknek
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik a lassan véget érő tanév során a csinódi
kisiskolásokat támogatták. Elsősorban Czikó
Gergely igazgató úrnak, aki kezdettől fogva
támogatott az osztályterem felújításában, a
hasznos csempekályha beszerzésében és
mindenben, ami az oktatási körülmények javítását
szolgálták. Köszönöm Lázár Zoltán erdésznek,
hogy vállalta a csempekályha felhozatalát
Csíkszeredából. Köszönöm az egész osztályközösség nevében Bara Gergely vállalkozónak,
hogy egész tanévben a segítségünkre volt.
Bepótolt a tanteremben leterített linóleumba,
levitte a gyerekek Csíkszeredába D3-as moziba,
testvérosztály kapcsolatot hozott létre, a Föld
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napján gumikesztyűkkel szerelte fel a szemetet
gyűjtő gyerekeket és a munka után fagylalttal
kínálta meg őket. Üzlete kirakatában helyet
biztosít annak, hogy a gyerekek munkáit
időszakosan közkinccsé tegyük.
Köszönet mindazon szülőknek, akik tűzifát
hoztak a hosszú téli időszakra és a pedagógusi
munkámban a segítségemre voltak. Köszönet
Tímár Magdinak, hogy a tanév során a tantermet
mindig példás rendben tartotta és neki
köszönhetően soha sem érkeztünk hideg iskolába.
N. E.

A lap ára 1 lej
Megvásárlásával a csinódi kisiskolások kirándulásait támogatja.

Csinód közmunkával épített művelődési háza sok
bálnak, lakodalomnak, tornak adott otthont,
színpadán táncosok, színjátszók, nevettető
humoristák és mesemondók szerepeltek. Ebben az
többfunkciós épületben működik az iskola V-VIII.
osztályos tagozata és a szűk helyre szorított óvoda is.
Ez az épület nagyon megérett a javításra,
korszerűsítésre. Tavaly ugyan új tető került a régi
falakra, de a déli homlokzathoz csatolt és sohasem
használt mellékhelyiséget nem bontották le, a
kultúrterem pedig továbbra is szinte használhatatlan
állapotban maradt.
Ez az esztendő meghozta az épülettel
kapcsolatosan nagyon várt változásokat. Községünk
polgármestere, György József ígéretét és vágyát
teljesíti azzal, hogy a művelődési házat idén kívülbelül teljesen felújíttatja. Hetek óta két munkacsoport
is lázasan dolgozik az épületen, hogy Gyermeknapra
elkészülhessen. Van új színpad, korszerű konyha és az
iskolások által is használható mellékhelyiségek. Ki
vannak cserélve a nyílászárók. Eltűnt az éktelenkedő
déli toldás, helyette egy szép előtér lehet majd a
szabadtéri rendezvények helyszíne.
Köszönjük a község vezetőjének, hogy ráfigyelt
Csinódra! Bízunk abban, hogy a helybeliek
megbecsülik, megkímélik és sokáig megőrzik ilyen
állapotban a művelődési házukat. Azt is remélhetjük,
hogy a megújult épület a kulturális élet megújulását is
fogja eredményezni. További igényként fogalmazódik
meg a tetőtér beépítésének és hasznosításának a
lehetősége. Jövőben talán ez is sikerül...

Megragadva a lehetőséget, a nemrég elmúlt Anyák
napja alkalmából szeretnék egy pár sort írni azoknak
az édesanyáknak és nagymamáknak is, akiknek már
felnőttek a gyerekeik, unokáik és ezért nem vettek
részt az ÉDESANYÁK tiszteletére szervezett
ünnepségünkön.
Az édesanyának mindenre jutnia kell az idejéből, s
ha fáradt, akkor sem panaszkodhat. Minden meghitt
szó, minden virág kevés és szegényes cserében azért,
amit az édesanyák, a nagymamák tesznek meg
naponta gyermekükért, unokájukért. A legszebb
üdvözlő szavakat szeretném átadni a HÁLA, a
SZERETET, a TISZTELET virágcsokrát mindazoknak, akik fáradságos, alázatos, de örömteli
munkájukkal nevelik gyermekeiket. Minden drága
édesanyának, nagymamának kívánok jó egészséget,
türelmet és hosszú, boldog életet. Azt kívánom, hogy
még nagyon sokáig örülhessenek gyermekeiknek,
unokáiknak.
Egy számomra nagyon kedves költeményt
szeretnék megosztani az olvasókkal:

Édesanyák, nagymamák nektek adunk
minden éveben egy napot,
de ti nekünk életeteknek
minden napját adjátok.
Nincs az égen annyi csillag,
se fűszál a réten,
mint ahányszor kell, hogy mondjuk,
kik is vagytok minekünk.
Megköszönjük, hogy velünk vagytok,
s nem ér minket szenvedés,
arra nemcsak ez az egy nap,
de egy élet is kevés.
T.L.
„Adhat Isten néked kincset, gazdagságot,
Rubintokat és gyémántot, márványpalotát,
Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer,
Csak egyet nem adhat kétszer:
Édes jó anyát.”
(Honthy Hanna)

Útjavítás az Őrház-patakon
Május 11-én és 12-én a község polgármestere
által támogatott útjavító kaláka volt az Őrházpatakon. A tavaly megkezdett munkát folytattuk
eredményesen. Szép számban jöttek el a
megszólított férfiak, ki fogattal, ki gyalogszerrel,
lapáttal. Jó kedvvel és szép időben zajlott mindkét
napon a munka. Pénteken 13, szombaton 10 lovas
fogat hordta az útra a követ, kavicsot, homokot.

Nagy örömünkre szolgált, hogy Tímár György a
taf után kötött hatalmas taligával kapcsolódott be
igen eredményesen az anyaghordásba. Józsi, a
kotrógép mindenese igen kitartóan rakta a
szekereket és még a vízáteresztő csövek
lerakásakor még lapáttal is besegített.
Ennek a jó kedvvel végzett közmunkának az
eredménye az Őrház-patakon 4 helyen
vízáteresztő csövek behelyezése és a tönkrement
fahíd cementgyűrűkkel való helyettesítése.

Ha még egy napig tartott volna a munka, akkor az
egész utcára sikerült volna követ, kavicsot
teríteni, de így is elégedettek lehetünk, hiszen
sokkal jobban lehet közlekedeni, mint az elmúlt
húsz esztendőben bármikor.
Köszönet Gyögy József pogármester úrnak,
hogy vízáteresztő csövekkel és erőgéppel
támogatott. Köszönet Bara Gergelynek, aki a
közmunka résztvevőit szombaton este
megvendégelte. És köszönet mindazoknak, akik a
munkában részt vettek. Név szerint:

Ambrus József, Rusz József, Bilibók András,
Bilibók Antal, Bilibók József, id. Bilibók András,
Bilibók Zsolt, Fikó Lajos, Fikó Illyés, Fikó Elek,
Rusz Gábor, Fodor Imre, Fodor Károly, Fodor
Attila, Fodor Levente, Póra László, Tímár
György, Nagy Balázs, Tímár Imre, Rusz Illyés,
Rusz István, Tatár Gergely, Csillag Elemér, Gábor
Árpád és még sok jó szándékú gyerek.
Mindenkire szükség volt, mindenki hasznos volt!
N. B.

