
Törvényben szögezték le a honatyák, hogy ezen-

túl mekkora büntetés róható ki egyes erdészeti 

kihágások és bűncselekmények esetén. Környé-

künkön a falopások mellett az egyik legnagyobb 

gond, hogy a juhászok és a pásztorok gyakran az 

erdőbe terelik a rájuk bízott állatokat, amelyek 

lelegelik az aljnövényzetet, valamint letapossák a 

talajt, meggátolva a természetes megújulást.
oldal
4. 

Szentegyházán nem a törvények szigorától függ a falopások száma, hanem betartatásuktól
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Szennyvíz folyt 
a Nyikóba
Megrepedt a csatornarend-
szer gerincvezetéke Szent-
lé leken, és a Nyikó-patakba 
szivárog a szennyvíz. A pol  -
gármester szerint külső ter-
helés érhette a vezetéket.
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A környékünkön találha-
tó fürdőhelyek egy része 
már megnyitotta kapuit, 
máshol lázasan készül-
nek a szezonra, ugyanak-
kor vannak, akik a meg-
felelő időjárásra várnak. 
Idén a nyitvatartásban, 
illetve az árakban sem 
várhatók komolyabb 
változások.

Hamarosan csobbanhatunk
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ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS
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A képviselőház elfogadta az erdészeti kihágásokkal kapcsolatos törvényt

Még mielőtt teljesen elfogySzáznál többen 
egy körben
Nem a dombon, az ócfalvi kul-
túrotthonban „törték a diót”; 
lépdelt, tekeredett a gyer mek-
lánc kígyó; a hegedű- és brácsa-
muzsikából szöveg nélkül is felis-
merték a dalos játékot. A Kodály-
emlékévben tizedik alkalommal 
tartották meg a Fel ső boldogfalva 
községhez tartozó települések 
óvodásainak vándor népigyer-
mekjáték-fesztiválját.

Hamarosan rajtol 
a Széki Vágta
Ötödik alkalommal állnak rajt-
hoz egy hónap múlva a falusi 
lovasok a Széki Vágtán. Ezúttal 
Udvarhelyszék mellett Csík- és 
Gyergyószéken is lesznek előfu-
tamok, de más változások is 
várnak a lovasokra.

Összekovácsol 
az iskola másként
Idén a tanintézmény-veze-
tők szabadon választhatták ki, 
hogy mikor szervezzék az Iskola 
másként-programokat, ez pedig 
nagyban segített nekik. A leggya-
koribb programok a gyárlátoga-
tások, illetve a különböző belföldi 
tanulmányutak voltak, pár osz-
tály pedig külföldre (Olaszor-
szág, Ausztria) is eljutott.
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