
E n6v hallatrin telepiil6stink min-
den lak6ja a patakra gondol. Mintha
szemiink el6tt l6tn6nk a jen6falvi
r6ten az egykori dug6st, a m6ly viz-

. ben hangosan fird6zS gyerekeket;
lennebb, a hdzak koz6 6rve a ,,kicsi
tavat " K6s6ban, riszk6l6 librikat, a
hid mellet lovakat itat6 fogatosokat.
Ezutdn egy kicsit visszavonul a pa-
tak. Elhagyva az egykori g6p6llom6s
udvar6t, kertek mrigcitt folydog6l
tribbnyire b6k6sen, titokzatosan. A
K6hidnril bukkan el6 ism6t 6s innen
mdr m6ly mederben, magas trimfa-
lak krjz6 szoritva folyik tovribb. A
n6hai ,,Amburus bdcsi" hidja sok
sz6p kifogott halra eml,6kezteti azo-
kat, akik gyerekkorukban horgdszni
szerettek, de ahdza ekjtt levri fdr6l a
partra 6s a vizbe potyogo gyiinytini
piros szilvdk izdnek eml6ke is esztink-
be jut. A templom alatt ism6t vadre-

\-zg6nyesebb6 v6lik a meder. Vizre haj-
16 fiizflk Sgai v6dik itt a halat, incsel-
kedve a felgyorsult patak hull6mai-
val. Sokszor prob6ltunk a szikl6s
part ali kukucsk6lni, rem6lve hogy
megpillantjuk a legendds alagut kijS-
rat6t, mely egykoron a templom v6r-
udvarrit kcitijtte cissze a patakkal...

Folydsrlnak utols6 szakaszdn lelas-
sulva megpihen, majd sz6tteriilve
egyestil az Olftal, n6vteleniil folytat-
va ftjdt a term6szet rirok kiirforgdsa
fel6.

Sziilet6se, eredete nem ennyire
nyomon ktjvethet6. Viz6t Csik Maga-
sa, Magastet6 lejt6inek forrdsaib6l
g'tijti, D6nes pataka, Biikk pataka,
V6szpatak,  R6ca pataka, G6ce
pataka 6s m6g szdmos kis patak,
csermely risszefolyds6b6l sziiletik.
Als6bb folydsa sordn neve tdbbszor
vdltozik. A porgyosi borviz ktirny6-

k6n Borvizpataknak nevezik, a Sz6k-
asz6 elnevez6st csak a legals6 szaka-
szon kapja.

Evezredek 6ta koptatja a sziklikat,
m6lyiti, formrilja a vcilgS'eket, mossa
a partjrit, Tiszta vize ijsszekijti falva-
inkat a kit6rulkoz6 r6ttel, a m6ly,
drnyas v<ilgyekkel 6s a magas hegy-
csricsokkal, 6letet adva mindenfel6,
amerre folyik.

Legyen ilyen ez az ijsitg is: 6letet
ad6 sz6, amely cisszekijt benniinket,
megtisztit, felvil6gosit. Sziilet6se egy
hosszan tart6 folyamat volt, tdbb
pr6brilkozds folyik tissze benne. Neve
tobb v6ltozdson ment dt, mig meg-
kapta v6gleges formrijdt. K6rjiik az
olvas6kat, tekintsek sajritjuknak. Le-
gyen mindannyiunke, m6lyitse kap-
csolatainkat, form6lja k<iztiss6giin-
ket hosszri idrin rit.

Kelemen leuente
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GONDJATKKAL HOZZANK FORDULNAK"

Kdzsdgiinh dj polgdrmestere mtisfdl
honapja tiilti be tisztsdgdt. Elsd megualo-
sftdsair6l €s toudbbi terueircil Kelemen
Leuente herdezte.

Kelemen Levente: Polgdrmester rir,
el6g szoros volt a vdlasztasi kiizdelem.
Hogyan 6rb6keli az el6rt eredm6nyt?

Gribor fibor: A gy6zelemhez egyetlen
szavazat is el6g. Nekem hetven volt plusz-
ban. A szoros eredm6ny mindenk6ppen
elgondolkoztat6, bizonyara mdskeppen
kellett volna szervezni a kampdnyt.

K.L.: Bizony6ra figyelemmel kcjveL
te az el6zi5 hivatal tev6kenys6g6t. Mi
az, amit v6lem6nye szerint m6sk6ppen
kell csinrilni?

G.T.: Els6sorban a viszonyok azok,
amiket szeretn6k megvaltoztatni. Ez
jelenti a belsri kapcsolatokat az alkal-
mazottak kiizcitt, de vonatkozik a hiva-
tal es a lakoss6g kapcsolat6ra is. Val6,
hogy mostanig nem tafiottSk ezt a
hivatalt emberkcizelinek. Jobban ki
kell szolg6lni azokat, akik gondjaikkal
hozztnk fordulnak. A belsd kapcsola-
tok nagyon j6k, elsci tapasztalatom sze-
rint a munkat6rsak rugalmasak, min-
denki j6l v6gzi a dolg6t a titkarn6t<jl a
takarit6ndig.

K.L.: Milyen hivataltvett rit? Melyek
voltak a legstrg6sebb teend6k?

G.T.: A tandcs 6prilete igencsak 16-
szorult a fehiiitasra. ezert elsci teen-

d5nk ennek elv6gz6se volt. Amit talil-
tunk kopott falak, omladoz6 csempe
krilyh6k, haszndlhatatlan illemhely, a ta-
n6cs dllatai a fSbejfuat szomsz6ds6g6-
ban 6s mds tarthatatlan rillapotok. Az
6piiletet kiviil-b ehil kife stettiik, kors ze-
rri kiizponti fiit6st szereltink, az Sllatok
egykori hely6n pedig egy kis parkot
fogunk kialakitani.

Egy mrisik siirg6s teend6 az Olt med-
r6nek kitakaritdsa. Kiives utc6ban a
beomlott part kijavitasa, t6mfal 6pit6-
se. Ezeket a munkdkat a Viztigyi Hat6-
s6ggal ktizcisen vlgezzik. A t6mfal 6pi-
t6s6hez sziiks6ges k6 beszerz6s6n6l se-
gits6giinkre volt M6rton Zsolt, a domo-
kosi k6bdnya vezet6je. Pillanatnyilag a
faluktizpont kcirny6k6n dolgozunk de
szeretn6nk ezt a munkdt a falu teljes
hosszdban elvtigezni.

Mrlsik stirgcis tennival6 a falunapok
ekjk6szit6se. Nehezen, de sikeriilt meg-
rillapod6sra jutni az egyhdzkdzs6g elcil-
jaroival a r6gi futballp6lya haszndlatba
v6tel6r5l. Az6rt mondom,,nehezen",
mert az ajrinlott szerzSd€,s elsd formS-
jriban olyan kit6teket tartalmazot,
amelyeket nem tudtunk elfogadni. V6-
g:ril evi 20 milli6 lej ellen6ben kaptuk
meg a tertiletet, ellenben k6rni fogjuk,
hogy ezt az 6sszeget az egyhdzkozs6g
vezetcis6ge a templom jav6ra forditsa.
A b6rbevett terriletbe sikeriilt befoglal-
ni egy rit meter sz6les sdvot, amely az

iskolaudvart cisszekdti a futballpdlyd-
val, ig'y a dirikok ktinnyebben megk<ize-
lithetik a pilydt. A formasdgokat m6g
ebben az 6vben v6glegesitjiik. Folya-
matban van a mag6nteriiletre es6 16-
szek megvdsdrlS.sa is, igy lehet6v6 vd-
lik az egykori pdlya haszn6latba v6tele.

Els5 megval6sitdsaink k6zijtt szere-
pel a k6t szem6ttelep kcirnyekenek
rendbet6tele, ugyanis a szabdll'talan
szem6tt6rolSs kiivetkezt6ben a szem6t
az eredetileg kijeliilt helyn6l j6val na-
gyobb feltileten teriilt szet.

Ezzel egyidSben sikeriilt megjavitani
eg:y mezei ritszakaszt is.

Jelenleg javitjuk a jen5falvi Borviz uL
cdt is. K6sziilve a tan6vkezd6sre mind-
k6t iskoliban folynak a felfjitasi munl<a-
latok, de sajnos nincs p6nz a teljes me
szel6sre. Karcfalv6n kifestjiik az als6
tagozat osztdlytermeit, a felsS tagozat
6piileteben pedig csak a legrosszabb 5l-
lapotban lev6ket.

K.L.: Mi a helyzet az iskola bels5
WC-j6nek terv6vel?

G.T.: K6t hete pr6baljuk el5keriteni
az erre vonatkoz6 dokument6ciot, de
senki nem tudja hol van. igy val6szinii,
ebben az 6vben nem val6sul meg ez a
terv.

K.L.: Az utobbi 6vekhez k6pestnagyon
j6 rit 6piilt Jen6falvr4n. Ki ftnanszirozza
ezt a munkdlatot, 6s mi6rt 6ppen erre a,
technol6girira esett a dtintes?

G.T.: Az ritjavitasi munk6t a megyei
utiigy finanszirozza, de a p6nzt rd Buka-
re stb <il kaptak hozz6nkk6 zelLill6 kij zben-
jdr6k befolydsdra. Az 6pitdvel kijztjsen
elv6gzett szdmitdsoknak megfelelSen a
megl6vd cisszeg hozzdvet6leg 150 m6ter
aszfaltut elkeszit6s6re lett volna el6g.
Ezzel a technol6gidval viszont meg tud-
tuk javitani ateljes jen6falvi szakaszt, Az
6piki nem vrillalt rri garanciSt, es vald
szinti, hory a fokozott ig6nybev6tel mi.
atb nem lesz tart6s ez az .d.t. Az el6nye
viszont az, hogy a j6l elk6szitett alap
Iehet6v6 teszi k6s6bb az aszfaltburkolat
felvitel6t, persze a rendelkez6sre dll6
p6nzmennyis6g fiiggv6ny6ben. Sajnos
kisebb hibdk mar Lithat6k, sok helyen

megdll rajta a viz annak ellen6re, hogy

el6z6leg k6thetes munk6val eltakaritot
tuk az rit sz6lein felgytilt port, kavicsot.

Foh'tatdsa a 4. oldalon.



6zEK%326 Ktizdlet

Miktds Arpdd nyolc ,6uig uolt Karc-

falua ht)zsdg polgd.nnestere. Az idei
ud.Iaszttisohon mdr nem. jel\ltette ma-
gd.t, de azdrt nem uonta hi teljesen
magd.t a kiizdletb6l. A nyolc du siherei-
rdl, kudarcair6l ualamint toud.bbi ter-
ueirdl Szabo Kd,zm'6r k4rdezte.

Szab6 Kirzm6r: Nyolc 6v polgdr-
mesters6g ut6n hogy telnek napjai,
mivel foglakozik?

Mikl6s Arpdd: Eddig sem voltam
munka n6lkiil, de most inkdbb a ma-

. gam kdriili munkS:val foglalkozom,
V' amire nem volt id6m. A csal{d ktiriil,

a sajdt gazdasdgomban, mert eddig
csak rigy volt id6m, ha segits6get
fogadtam, szombaton, vas6rnap.
Azonban tev6kenykedem a kcizbirto-
kossS:gn6l, ttibbnyire munkaid6 utdn,
mert ott is egy bizonyos elv6gzendti
munka v6r redm.

SZ.K. Az elmult id6szakban me-
lyek voltak azok a legfontosabb meg-
val6sit6sok, amelyek az 6n nevehez
ftiz6dnek, melyekben konkr6tan sze-
repe volt?

M.A: An6lkiil, hogy valakit6l hril6t,
megbecsiil6st v6rn6k, a megval6sitri-
sokat egy mondatban igy tudnim
<jsszefoglalni: lelkileg megnyugtat,

"V- hogy a krizirss6g6rt tetlem, a gazda-

s6gi fellendiil6s6rt, a falu sz6pit6s6
6rt, egysz6val a falu fejleszt6s66rt.

Ez sokoldahi tev6kenys6g volt. Ki-
emeln6k n6h6nyat a fontosabb meg-
val6sit6sok kiiziil:

Nyolc 6v alatt sikeriilt a kiiz6piile-
teket rendbe tenni, melyeket a kom-
munista rendszer elhanyagolt 611a-
potban hagyott r6nk. Sikeriilt egy
szocidl is kdzpontot l6tesi teni ink
Jencifalv6n amely az elsSk kiizijtt volt

a megy6ben 6s felcsik egyediili id6-

seknek berendezett beteggondoz6
ktizpontja. A falusz6pit 6s tet 6n 2002'

ben 6s 2003-ban dijakat kaPtunk,
mely 300 milli6lej anyagi tdmogat6s-
sal j6rt.

SZ.K. Mit gondol ezt a diiat az id6n

mi6rt nem sikeriilt elnYerni?

,,... fN A ToRvnnrrnssncnr BETARTOTTAM"

M.A: Jiittek be mr{s telepiil6sek.
Gesztus szempontjrib6l sem lett vol-
na j6, ha harmadszor is dijat nyer-
tiink volna, a megy6ben 58 telepiil6s
van. De az m6giscsak jelent valamit,
hogy k6tszer erymdsutdn nyertiik el.
Bizottsr{g vizsg6lta 6t, bizonyos felt&
telek voltak megszabva, ez egy pon-
toz6sos gy6zelem volt, nem riry hory
valaki kdzbenjdrris6ra. Sok felt6tel
volt amikre btiszk6k lehetilnk, hory
nr4lunk ezek megvannak Komoly mri-
eml6kiink, sz6p temet6nk van. Kiiz-
s6giink valamikor j6rr4sbfr6srig volt
tehdt vrirosias jellege van a kdzpont-
nak, ziild iivezetek, tisztas6g, kozvili-
gitds, polg6r6rs6g. Az 6pitkez6si en-
ged6lyekkel kapcsolatos tdrv6nye-
ket tiszteletben tartottuk. Sikeriilt
a szem6telhordrist megoldani, el6bb
sajr{t eszkiiziikkel, k6s6bb szakc6g-
gel, enged |lyezett szem6ttelepre.
En is meglep6dtem, de azt jelenti,

hogy mds helyen nem volt m6g igy
sem,

Tovribbi naryobb megval6sitrisnak
szdmitom, hogy az utainkkal renge-
teget foglalkoztunk. Nekem Szentta-
mds is hatdskdrijmben volt. Nagy
megval6sit6s volt ott az fj Olt-hid,
mely megyei p6nzb6l tiirt6nt de 6n is
rengeteget j6rtam. A kezdem6nye
z6stol a megval6sitr{sig mind az 6n
hozzdjdruJ{ts6mmal tiirt6nt. Nem a
mi p6nziinkb6l, megyei P6nzbtil, de
ma a meg'yei p6nzek6rt is kopogtatni
kell, utdna kell jrirni.

SZ.K. Mit gondol az a hid mi6rt

kapla azt a grinynevet, hogy a merye
Iegdr6gribb hidja?

M.A: Sajnos nem tudom, hogy a

bizottsrig, amelyik a megye keret6-

ben ezzel foglakozik, hogyan lici-

t6lt, mert minket ebbe nem vontak

bele. TaL{n jobban a kiirmiik al6

kellett volna n6zziink 6s be kellett

volna vonjanak minket is egY ilYen

helyi jellegri munkdba. Nem tudom

a p6nzek hovd mentek el, hi6ba mon-

dok b6rmit, hogy azt6n valaki meg-

trimadjon.

Naryobb megval6sitris m6g a 96z.
1999 - ben kormdnyhatfuozattal kel-
lett a ,,kv6t6t" megszerezni, mert ak-
kor m6g ilyen volt az eliirds. C6get
kellett volna alapitsunk de a Nagy-
boldogasszony Eryesiileten keresztiil
meg tudtuk oldani. Szenttamds ne-
h6zs6get jelentett, mert Karcfalva 6s
Jen6falva naryobb m6rt6kben hozzit-
jrirult a gdzvezet6,s kdlts6geihez. Do-
mokoshoz csatlakoztunk, kiiztisen
csin6ltuk a leoszt66llomdst, hogy ol-
cs6bban megcsinrilhassuk. Onnan
j6ttiink lefele. Minden meg volt td,r-

ryalva a tanricsiil6seken, nem az 6n
dtjnt6sem volt. T6madnak, hogy mi-
6rt nem hoztuk itt vagy ott be.
Minden meg volt vitatva, szitrr'it{-
sok voltak v6gezve, azt n6ztiik, hogy

olcs6bb legyen. A 96z bent van
Szenttamrison. Sikeriilt 6llami t6-
mogatrist kapni az utobbi 6vben 950
6s 930 miili6 lejt, volt m6g megsP6-
rolt p6nziink 600 milli6 lej, tehitt 2,5
millirird lejt tandcs hatirozattal a
gdzra tettink. Mint tan6csos, szor-
galmazni fogom, hogy a megkezdett
munkrit folytatni kell.

Nem az tin 6rdemem, a mi 6rde-
miink akikkel dolgoztam, hogy sike-
riilt egy S apard pily ilzatot ny erni: 32
milli6rd lej vissza nem t6ritendS tiL-

mogatast a vizb ev ezet6s6re, Febru6r
9-en kiitijttiik meg a szerz6d6st. K6t

6ven beliil ezt a munl<6t el kell v6gez-
ni. Meg vannak az elsd tervek, kell
most a kivitelez6si terv 6s lehet neki-
fogni a munkrilatoknak.

SZ.K. Mi igaz arr61, hogy a febru6r
9-iki szerz6d6saliirris ut6n mintha
lerlllt volna a munka?

M.A: Az6rt 6llott le, mert novem-
bert6l Szenttam6s kiil<invrilt 6s ere-

detileg 5 is benne volt ebben a prog-

ramban. Sok tisztrizatlan dolog volt,
amire nem tudhrk a v6laszt. M6g

most is rigy rill a dolog, hogy Karcfal-
va nev6n fut a program 6s Szentta-
m6son is kell csin6lni. Fel kell venni
ery 5-6 mil1i6rd lejes hitelt.

Folvtatdsa u 5, oldalon.



,...Kr KELL szoLGALNr AzoKAT, AKrK GoNDJATKKAL HozzANK F9RDULNAK"
Folytatds a 2. oldalr6l.

Kcizel harminc szek6r tdlt6sanyag
gyiilt igy cissze, amit a cserg6i rit kija-
vit6s6ra haszndltunk.

K.L.: Melyek az elktivetkez5 h6na-
pok tervei 6s milyen anyagt felt6telek
6llnak rendelkez6stikre?

G.T.: Legfontosabb teendci, ami el
volt maradva, a birtoklevelek kiadrisa.
Felvettiink m6g egy topogrdfust kor-
szerti fcildm6r6 miiszerrel. Ut6na a
tanrics6ptilet6n6l szeretn6nk r4talakit6-
sokat v6gezni: ki fogunk alakitani ery
gyiil6stermet. At keil kriltriztessiik a
WC-t a r6gi hely6re, igy felszabadul a
hely az irattdr szirmdra.

M6sik siirg6s teend6 Madicsafiirdrj
dllapotdnak megvdLtoztat6sa. Tcibb be-
fektet6 konkr6t ajdnlatot tett a b6rbe-
v6telre. Hangsulyozom, hogy nem el-
addsr6l van sz6r csak hosszrit6vri b6r-
bead6sr6l. igy a Tan6cs r6szv6nyes
marad, ami rilland6 p6nzforrdst jelent
a helyi k<ilts6gvet6s szdmdra.

B6rbeadtunk'egy helyis6get modern
h6szigetelt ablakok gydrt6s6ra 6s fo-

lyamatban vannak a tdrgyaldsok a
gyapjff6siil6 g6pek eladrisdr6l is.

Lemaraddsban vagyunk a vizvezetl-
si terv megval6sitdsdval. Februdrban
alilirhilk a szerz6d6st a SAPARD tdmo-
gatiLsla, de az6ta tov6bbi l6p6sek nem
tiirt6ntek. A hivatal ritv6tele utdn hri-
rom nappal rendkiviili tandcsiil6sen
diint<ittiink eziigyben, 6s megtettiik az
els6 l6p6seket. Augusztus 6-rin jrirt le
a tiirv6nyes hatdridS, ezutiln hirdet-
hetjiik meg a versenyt6rgyalist a kivi-
telez6si terv elk6szit6s6re. A SAPARD-
al kittittt szeru6d6s 6rtelm6ben 2005
szeptember 30-ig be kell fejezni a kivite
lez6st. Ddnfalva itt is l6p6selSnyben van,
5k mrir hamarosan befejezik a munk6la-
tokat.

Mdsik 6get6 probl6mdnk a gdz. Je-
lenleg rendelkez6siinkre 5lI erre a c6l-
ra 2.5 milli6rd lej, de a munk6latok
folytat6sriban neh6zs6get okoz Szen!
tam6s negativ hozzdill{sa miszerint
nem akar befektetni ebbe a projektbe.
A meglev6 p6nz csak a fSvezet6k
Szenttamd.s k<izponti resz6ig tiirt6nS
Iefektet6s6re volna elegend6. Felme.

ri;lt az a villtozat, hogy Jen6falva sz6-
l6t6l 6pitsiik ki a sajrit hdl6zatunkat, a
kiizbens6 szakasz n6lkiil. Pr6briltuk el-
erni a Hargita Griz RT-n6l hogy ezt a
szakaszt saj6tkiilts6g6n 6pitse ki, amely-
re konkr6t ig6retet m6g nem kaptunk.

Ha tril lesziink a falunapok szewez6-
si munkdin, szeretn6nk foglalkozni a
jen6falvi miivel6d6si hdz kiirny6k6vel,
konkr6tan a falumrizeum fel6pit6s6vel.

Jdv6re szeretn6nk kiadni egy szines
tdjlkoztat6t a templomr6l 6s a ktir-
ny6kr6l, ugyanakkor megoldani a
templom turistrik riltali Litogathat6s6-
grit. Rengeteg kiilfitldi turista 6rkezik,
megn6zn6k a templomot, v6sdrolnS.-
nak k6peslapot, de sok esetben az /_
sincs, aki a templomot kinyissa. Ez egy
fontos bev6teli lehetSs6g lenne a kciz-
s6gnek 6,s az egyhdznak, amit6l jelen-
leg a szervezetlens6g miatb elesiink.

M6g szdmtalan trivlati terviink van,
ezekr6l tal6n egy m5.sik alkalommal
besz6lhetn6nk.

K.L.: Sok sikert kivdnunk a tervek
megval6sitdsdhoz es kdszcin<im a be-
szelget6st.

J,
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Id6n augusztus 14 6s 15-e kozcjtt ga, valamint a Model Prodcom kft (a 13:00 Magrinj6r6 verseny.
dtddik alkalommal kertil sor kijzs6- Bartalis csaled) biztosftotta. A fehiji- 16:00 Folybat6dnak a futballm6r.
giinkben a Nagyboldogasszony Na- t6si munkrilatokat a Farmen kft k6z6sek
pok megrendez6s6re. Az ekjk6sziile- (Farkas Ern<i) v6gezte. 16:00 Gyermektr{nchriz az iskola
tek idtiben megkezd6dtek, tennival6 A rendezv6nysorozatra a kiirny6k- udvardn. Zen6l a Fabatka egyiittes.
b6ven akadt. A helyi iskolaudvar beli meghivottakon kivtil az anyaor- 19:00 Passi6. Filmvetit6s a kultrir-
teriilete nem ig6rkezett megfelel6- sz6gi 6s felvid6ki testv6rtelepiil6sek- otthonban
nek a programok t<jbbs6g6nek lebo- rcil: Helv6ciin6l, Merny6r6l, 6s 21:00 Szabadt6rikoncertaziskola
nyolitds6ra, ezett a tan6cs rigy drin- Z6t6nyb6l 6rkeznek vend6gek. udvardn.
ttitt, fehijitja az iskola mdgdtt taldl- A szeryez6si munkrilatokat Csik- Augusztus 15. Vasdrnap
hat6 r6gi futballp6lyrit. A fehijitdsi karcfalva Kozs6g Tandcsa 6s a Csor- .09:00 N6pmiiv6szeti kidllitds 6s v6-
munkrilatokkiterjedtekalel6t6rava- go Fiatalok Szervezete kiizrisen vril- srir; helyszin: piact6r
lamint a kerit6sekre is. igy nemcsak lalta fel. A k<ilts6geket a helyi kiilt- 10:00 Disztanricsiil6s a testv6rtele-
a falunapi programok szinhelye b6: s6gvet6sb6l, pdlyrizatok ritjrin szer- piil6sek k6pvisel6inek r6szv6tel6vel
vtilt ki, hanem a lakossrig szfimdra zettp6nzekbtil6s trimogat6k adomri- 12:00 Unnepi szentmise
is rijra biztositva lesz a kiiliinbdz6 nyaib6l fedezik. 17:00 Hagyomdny1rzS n6pt6nc-
sporttev6kenys6gek lebonyoiitrisri- egyiittesek fell6p6se
hoz sziiks6ges t6r. Fehijitottiik a sza- Az idei NagSrboldogasszony Napok 19:00 A szentngyhdzi Gyermek-
badt6ri szinpadot is, mivel tril kicsi programja: filharm6nia miisora
volt egy nagyobb l6tszrimri eg5rtittes Augusztus 14. szombat 20:00 A Hargita Nemzeti Sz6kely
fell6p6s6hez. M6reteit 4x6-osr6l 8x8- 08:00 Zen6s 6breszt6. Felvonul a N6pi Egytittes el6adrisa: ,,Kelett6l-
asra niivelt6k 6s fj fiid6l 6ptilt r5. fiiv6szenekar Nyugatig".
Ehhez.6s a futbalpilyalel6t6jithoz, 10:00Labdarug6m6rk6z6sekafel- 22:00TJtcabal, ameddigbirjuk...
valamint a kerit6sekhez sziiks6ges rijitott sportpdlyrin Antul lilta
faanyagot a k6t falu kijzbirtokossri- 11:30 F6zrjverseny



Folytatds a 3. oldalr6l.

Kicsit lazitottam 6n is, mert tud-
tam, hogy nem indulok rijb6l 6s nem
irhattam szerz6d6seket al6 mdsnak,
hogy engem ne hibriztassanak, hogy
nem j6.

Szeretn6k m6g a j6gp6lyrir6l be-
sz61ni. A j6gpr{lya akrirkinek a nev6-
hez fiiz6djon, tudni kell, hogy tan6cs
vagyonra 6piil, tan6cs vagyont fej-
lesztett tov6bb 6s a beruhriz6sban a
tandcs is r6szt vett egy bizonyos
<isszeggel, amit a kormrinyt6l 6s a
megyei tanr{cst6l kaptunk, iisszesen
1,7 milli6rd lejt. Ezt a p6nzt mrisok

..:v., szerezt6k, de az elszirmolL4s feladatav 
rdm hrirult, ami nagy felel6ss6g.
Az6rt mondom, hogy nem vdrok
hrilit, mert sokan nem is tudj6k,
hogy mit csindltam, mennyit jdrkril-

tam a fekete triskrimmal. A hoki-
klubba bel6ptiink mint tan6cs, ta-
ndcsp6nz is van benne.

SZ.K. A tandcsnak mennyi p6nze
van benne konkr6tan?

M.A: A tavalyra 200 milli6 volt,
mint tagdij, ezenkfviil a teriilet az
egyhin6 volt. Az 6piiletekr6l nem
volt dokumentrici6, ezeket telek-
kiinyveztettem, fel6rt6keltettem,
dsszesen tiibb mint 3 millidrd a
tandcs vag'yona. Az egyesiilet miik6-

-,v dik. Az rijs6gb6l hallottam, hogy
- vettek fel titkrirn6t, 6jjelirirt 6s ezt

nem adtdk tudom6somra, ez6tt
s6rtve 6reztem magamat, mint a
tandcs elnrike.

SZ.K. Bizonyrira voltak kudarcok
is. Mik voltak, amiket nem sikeriilt
megval6sitani?

M.A,: A tervek nagyok voltak. Sze-
rettem volna a 96z bevezet6si mun-
kr{latait befejezni. Ezenkiviil tervem-
be volt Madics6ban turisztikai kiiz-
pontot kialakitani, de ez a p6nzhidny

miatt nem sikeriilt.
A frildek rendez6se sem rigy sike-

riilt, ahogy terveztem, bdr el6g sz6p
megval6sitdsaink vannak e t6ren.

E t6ren m6$ mindig sok a tenniva-
16, ez meg is viselt engem 6.s hozz6-
jdrult nagyban, hogy ne folybassam.

,,... EN A TORVENT.TESSEGET BETARTOTTAM"

SZ.K. Az On v6lem6nye szerint az
rij polg6rmesternek mit kellene mris-
k6nt csinalnia?

M.A: En nem is tudom, mit csinril.
Egy h6nap alatt m6g nem volt id6
komolyabb tev6kenys6get kifejteni.
Azt tan6csolndm, hory a ttirv6nyes-
s6get tartsa be, ha tiibb haragosa lesz
mint nekem, akkor is. Mert 6n a
tcirv6nyess6get betartottam.

SZ.K. Milyen volt a kapcsolata a
tandccsal 6s a lakossriggal?

M.ri: A tandccsal az egyiittmrikii-
d6sem nagyon j6 volt. Volt n6hdny
szem6ly, aki nem 6rtett egyet az 6n
elgondo}isaimmal. Naryon j6 kap-
csolatom volt a taniiggyel 6s az eg1-
hinzd* Az 6n id6mben az egyhin
segits6get is kapott. Az egyik 150
milli6t, amit a falu sz6pit6sre kap-
tunk, azt az egyhdzi lak6s 6s a k6pol-
na ktrzponti fiit6s6re forditottuk. Az
a vag'yon itt marad, nem viszi eI
senki.

SZ.K. Nem volt sz6 arr6l, hogy
ennek fejeben az egyhtrz dtengedi a
kiizs6gnek a sportprilya tertilet6t in-
gyen?

M.A: Az egyhdz segit6se a tan6cs-
nak koteless6ge volt, ez a k<ilts6gve-
t6si tiirv6nyben benne van. Az egyiitb
miikiid6siink kovetkezm6nye, hogy
konnyed6n engedt6k a j6gprilya na-
gyiLdsdt, valamint a sportb6zis 6pite-
si munkr4latait. Nem ez6rt a plnzdrt
hanem az egyiittmiiktid6s6rt. Van
egy lev6l az egyhdztandcs r6sz6r6l a
tanricsn6l amiben ig6nyeiket kifejtik
a tertilettel kapcsolatosan. A tertilet
egy olyan kiizoss6g6 melybtSl nem
mindenki sportszeret6, nem minden-
ki adakoz6. Persze sokat vitattuk a
dolgot, a pl6b6nos rir is tandcsos volt.
Volt rigy hogy behivattam a meryebi-
16 urakat 6s a tulajdonosokat. De
senki nem adott pozitiv vdlaszt, mert
nagy6rt6kri belteriiletekr6l van sz6.

SZ.K. Van-e olyan 6lm6nye amire
nem szivesen eml6kszik?

M.A: Ha visszaeml6kszem '99-re

volt egy olyan esem6ny amikor a
csend6rs6g egy h6tig itt volt 6s kdvet-

tek, hogy a fiildethory m6rem. Szent-
tamdson ziirzavar tdrt6nt, mert nem
igy m6rtiik, ahory sokan szerett6k
volna - jogtalanul.

Igen kellemetleniil 6rintett, ami-
kor trivoll6ttinkben bet<irt6k az abla-
komat, 6s 2000-ben a vrilsztrisok utdn
valaki frljdalmriban rrifestett a ka-
pumra ris a tan6cs 6piilet6re. A rend-
rirs6g mriig nem deritette ki, hogy ki
a tettes. Kisebb frijdalmak a rdgalma-
zrlsok, jelentget6sek, de ez minden pol-
g6rmesternek megadatik. Azok jelent-
getnek akiknek valamit nem sikeriilt
a sajr4t 6rdekeik szerint megoldani.

SZ.K. Mi6rt gondolta jriniusban,

hogy ,,csak" tan6csosk6nt folytatja a
kiiz6leti tev6kenys6get?

M.A: Ezt 6n m6r az 6v elej6neldiin-
tijttem. Megfontoltam, hogy mit tett
nekem a nyolc 6v a h6tamra, 6s
esetieg mivel jrirna m6g n6gy 6v.
Ereztem, hogy megfriradtam, ann6l
is inkdbb. mert tal6n tril sokat vrillal-
tam: dolgoztam a ktizbirtokossdgnril
6s a t6rsasnal is. A n6p k6rt fel
(nagyon sokan k6rtek), hogy indul-
jak, de az RMDSZ vezet6se nem. Ez
is hozzdjdrult a visszal6p6semhez.
Fiiggetlenk6nt indulhattam volna, de
ink6bb egy kis pihendre tettem ma-
gam. Igaz sok ktinnyebbs6g mutatko-
zik, mert fele falu - fele baj. De igy
gondoltam el, hogy megpihenek s
majd megl6tjuk.

SZ.K. Mi6rt 6rezte rigy, hogy a
tandcs kereteben m6gis folytatja?

M.A: Gondoltam, megosztom a ta-
pasztalataimat, amiket szereztem,
ha ig6nylik.

SZ.K. Melyek a tovribbi tervei?
M.A,: Kdzciss6gi munkrival foglako-

zorr. a kijzbirtokossrignril 6s a t6rsas-
nril, amig a n6p akar, mert ezek
vdlasztott tiszts6gek. Ha nem felelek
mdr meg, sajrit port6mra forditom a
szemem, van varyontlszem, amivel
doLgozzam. Nem igaz, hogy ma nem
Iehet kenyeret keresni. Lehet mun-
krit is, kenyeret is kapni, hol v6ko-
nyabbat, hol vastagabbat.

SZ.K. Kiisziinjtik a v6laszokat.



Egyhd.z . Oktatd.s

Sziiz, lak6sa H6roms6gnak,
disze <jriik nagy j6srignak,
irgalmassrig temploma.
lJi.zatod aki L{tja,
kedvess6ged megcsod6ija,
ragyog6sod mily csoda!

Angyai jelzi kiildet6sben:
te sziilijd majd sziizess6gben
tidviiss6giink szent kegy6t.
K6rded, hogyan lehets6ges,
s igen sz6dra im, testt6 lesz,
dics6 kirrily fdldre l6p.

Aztdn neked gratulilnak:
napot adsz te a vildgnak,
holdf6nyt tenger csillaga.
Sziil6sben nem kevesbedt6l,
sziiz maradsz, bdr anya lett6l,
gyermeks ziil 6 Sziizany a.

A harmadik boldogsrigod:
csillag tdmad, lStva litod,
mely Fiadhoz elvezet,
biilcsek j6nnek 6s imddj6k,
ajrind6kkal elhalmozz6k
Hozva drriga kincseket.

Negyedik szent vigass6g 6r:
halott Krisztus sirb6l felk6l
a harmadik hajnalon.
Er6s hitben rem6ny t6mad
Litvrin futtrit a hal6lnak,
kegyelem jo gazdagon

uJ Oromod of,ooszorre,
mid6n Litod szdllni mennvbe
dicsris6gben Fiadat:
nyiltan akkor tudtul adja,
kinek volt6l rldesanyja,
s kinek linya vagy magad.

Uj vigsr4god jelentette,
ki a mennybSlhozzdnkjiitt le
tiiznyelveket osztva sz6t:
6 tisztitja, 6rzi, v6di,
kegyelm6vel megtet6zi
az apostolok sziv6t.

A hetedik boldogs6god,
mid6n Krisztust rijra l6tod,
ki egekbe felvitet.

B O LD O GASZOI\IY H ET O N6PTN
Ismeretlen pdlos kdlt6, XVI. szizad

Angyaloknril nagyobb f6nnyel,
felmagasztal dics6s6ggel,
ragyog r6d a tisztelet.

A mennyei udvarokban
nem tisztelnek senkit jobban

szentek, boldogok kiiziitt,
s riltalad nyer minden sz6pet,
j6sdgod6rt 6ldva t6ged,
ki er6nybe ijltiizijtt.

Sziiz, ki kegyes anya lett6l,
hadd 6rezziik: 6letiink6rt
most is mennyi j6t teszel.
Biint6l minket iirizz€l meg,
vezesd mennybe hiveidet,
ott vigadjunk szentekkel.
Amen.

(Latinb6l fotdttofta Csandd Bila)

Sztiz Mfuia mennybevitel6nek nap-
jrit augusztus 15-6n iinnepli a katoli-
kus egyh6z szerte a vil6gon. Ez a
legr6gibb iinrill6 Mdria iinnep, amely-
nek nincs kiizvetlen kapcsolata az Ur
egyetlen iinnep6vel sem. Jeruzsdlem-
ben m6r az Y. szdzadban ezen a
napon iilt6k meg az ,,Istensziil6 nap-
jdt", mig R6m6ban a Vll-szr4zadb6l
fennmaradt adatok alapjdn augusz-
tus 15-6n i innepel t6k , ,M6ria
mennyei sziilet6snapjrit".

Mririr{t Istenanyak6nt tiszteljtk,
mert J6zusban az isteni 6s emberi
term6szetet egyetlen szem6ly birto-
kolja, aki maga is Isten. Ez6rt anyjrit,
Mdri6t m6lt6n nevezziik a szentha-
gyomdnyhoz hiven Isten anyjrinak.
Isten meg6vta, 6L a biintdl, es foldi
6lete veg6n testest6l-lelkest6l a
mennybe vitbe.

Ez a nap egyhdzkdzs6giink bucsris
iinnepe is, hiszen el6deink a templo
mot Naryboldogasszony tiszbeletere
szentelt6k.

+

A bircsri tulajdonk6ppen a m6r
megbocs6tott biiniik6rt jrir6, ideig
tart6 biintet6sek elenged6s6t jelenti.

Lehet r6szleges vary teljes, att6l fiig-
g6en, hogy a r6szlegesen vagy telje-
sen megszabadit a brintjk ideigtart6

biintet6seit6l. Bricsirban r6szesiilhet'
nek 6ki szem6lyek, de felajrinlhat6 az
elhunytak lelki iidv66rt is.

A teljes bricsri elnyer6s6nek felt6-
telei:

- a tandcsolt j6cselekedet elv6gz6-
se (lisd az irgalmassrig testi-lelki cse-
lekedeteit), kegyhely megldtogatdsa,
bricsris szentmis6n val6 r6sztv6tel,

- szentgy6n6s 6s szent6ldozdshoz
va16 jrirulis,

- ima a Szentatya sz6nd6k6ra (1
Miatyrink, 1 Hiszekery, 1 UdvOzl6gy;

A szentgy6n6s elv6gezhet6 ekjbb
is, vagy ha nincs lehet5s6g a teljes J

bricsir napjdn, elv6gezhet6 ut6lag is,
azza). a felt6tellel, hogy magunkban
felinditjuk a tdk6letes brinatot 6s az
elsri adand6 alkalommal szents6gek-
hez jrirulunk.

R6szleges bricsriban r6szesiilhet
mindenki, aki a megszentel6 kegye-
lem 6llapotitban (azaz nem t'erheli
le1k6t sulyos brin) v6gez brirmilyen
j6cselekedetet, ti irelemmel viseli
szenved6s6t, VBSy m6sokat segit.

Igyekezztink teh6t lelkileg is felk6-
sziilni kedves iinnepiinkre, ne feled-
jiik, hogy M6ria, 6gi 6desany6nk J6-
zus ktjzel6b6l segit 6letiink kiizdelme-
iben! 

* J',,
A pd,Ios rend az egyetlen magyar

alapitrisri szerzetesrend. Ozs6b, esz-
tergomi kanonokb6l lett remete, a
XIII. szdzadban k<iziiss6gb e szervez-
te a Pilis hegys6gben 615 remet6ket.
Kijzos 6letformdjukhoz megsz erezte
a pripa jovdhagy6sdt is. A feh6r k6m-
zsrit visel6 remetebar6tok bekapcso-
lodtak a lelkiprisztorkoddsba, a do-
monkos szerzetesekkel egyiitt t6ri-
tettek a hunokat, k6s6bb a jezsuit6k

mellett tanftottak a nagyszombati
egyetemen is. Erd6lyben a XIV-
XVIII szdzadban 11 kolostoruk mii-
kddittt. A rend 6let6ben ktizponti
helyet foglal el a Mriria tisztelet.
Ezt hivatott bizonyitani a mell6kelt
vers is.

6sszedllitotta
Kelemen Zs6ka
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A KARCFALVT nS e CSiqJnN6nerVr TSKOLA novrn ronrnnETE

Az iskola szerep6nek, a nevel6k cin-
felaldozo munkdjrinak krinyvtdrakat ki-
tev6 irodalma van. Halad6 hagyomd-
nyaink dpoldsa azt kciveteli, hogy is-
merjiik 6s becsrilji.ik e fdradsrigos 6s
nemes kiizdelem mriltjat is. A megtett
rit nem volt kcinnyii, nagy ercifeszit6se-
ket, odaaddst, hriseget, hatdrtalan hi-
vat6studatot igenyelt.

Az ut6bbi 6vekben tiibb 6vsz6zados
iskolakat kriszcintcittiink, n6vad6 iin-
nepseget szerveztiink vid6kiinkiin is. A
sok megeml6kezes a tudds 6s miivelt-
s6g fellegvdrainak l6trehozdsS6rt vi-
vott ktizdelem megbecsiil6s6t, el6de-
ink odaad6 munkdja irdnti elismer6st
jelentette minden iskol6ndl.

A karcfalvi 6s csikjencifalvi iskola,
mint ket teljesen egybe6piilt falu isko-
15ja, jelenleg is egy igazgat6siryhoztar-
tozik, de a multban is dlland6an egyritt
emlegett6k a k6t iskolit. Jen<ifalvdn 4
oszt6lyos iskola mrikridrjtt/miikbdik,
igy az ltt vegzett tanul6k Karcfalv6n
folytatt6k/ folytatjak tanulmdnyaikat.
Ez6ft e k6t iskola tdrt6net6t, fejlSd6s6t
pS.rhuzamosan, egyiitt trirgyaljuk.

A tal6lt dokumentumokb6l tudjuk,
hogy mdr a feudalizmus idej6n llteztek
irristud6k k<izs6giinkben is. Az 1643-as
lusztra hdrom dedkot emlit: ..Istvan
dedk junior", ,,Georg derik" 6s ,,Istvan
dedk". Azt,hogy ezek hol tanultak, nem
tudjuk pontosan. Hogy Karcfalvdn mi-
kor l6tesiilt az elsci iskola, pontosan
nem tudjuk, a hivatalos n5.ilvdntartds
I872-re utal. A l6fri sz6kelyek 1702-es
list6j6n tal6lhato egy Mich. Scolae
Mag. Megnevez6s, ami jelzi, hogy a
kdzs6gben eg6sz bizonyosan iskola 16
tezett. A XVIIL szdzad elej6n a karcfal-
vi szdrmazdsri, Mrirtonffy Gyiirgy piis-
piik vette gondjaiba az iskoldt. A pl6-
bdnosoknak kiiteless6g6v6 tette, hogy
gondozzirk az iskola6piileteket. Ha pe-
dig nincsen iskolahdzuk, akkor 6pitse-
nek. 1 726-ban Nagyboldogasszony eg'y-
h6zkcizs6gnek mdr iskolahtna volt. Az
oktatrist sziviigy6nek tekint5 piispiik

1721-ben kdtelezi a hiveit, hogy gyer-

mekeiket iskoliba jrirass6k. Mrirtonffy
Gyrirgy elrendeli, hogy irdsra 6s j6

erkcilcsre oktass6k a gyermekeket.
Egyidejrileg a kdntorok feladat6vri tet-
te, hogy foglalkozzanak az iskolames-
terekkel, hogy egyhdz6nekekre oktas-

sirk az iskol6sokat. A hatdr6rezredek
megszervez6se utd.n a falusi iskol6k
szdma megniivekedett. Bizonyosan
Karcfalvdn is l6tezett egy iskola. Az
1848-as forradalom miatt bez6.rt isko-
Likr6l k6szitett jelent6sbtil is kideriilt,
hogy Karcfalv6n l6tezett egy falusi is-
kola, amelyet a forradalom ut6.n bezir-
tak. Szint6n ebb<jl ajelent6sbdl tudjuk
meg az iskolisok szdmift is 1850-ben:
54 fiu 6s 5 leriny. A katolikus pap
foglalkozott a tanitdsukkal, magyar
nyelven. 1852-ben az iskola mdr hdrom
tanit6val miikiidik - Franz Keresztes,
Anton Veress, Scham Szrics - ami
egyediilill6 Felcsikon. A tdbbi falvak-
ban csak egy-k6t tanit6 van bejegyezve.

Az oktatds az 1868-as iskolatdrveny
utan fejl6d6snek indult, mivel kijtele-
z5v6 viit. A hat6sdgok tijbb esetben
biintet6st rottak ki azokra a szril6kre,
akik nem jinatLfk iskoliba gyermekei-
ket. igy pl. 1869.mrijus 5-6n a ktizs6g
polgdrmestere 8 sziilcit biintetett meg
10 krajcdrral, ami6rt elhanyagoltrik
gyermekeik iskoLiba kiild6s6t.

1871-ben a felekezeti iskola 5 osz-
tdllyal, 185 gyermekkel mrikiidiitt. Az
iskol6nak egy 86 krjtetes kcinyr,trira is
volt.

7872-ben k6b6l 6s t6gl6b6l 6ptilt rlj
6piiletbe k<jlt<izik az iskola. fVal6szinti,
ezLLafi16k az iskola l6tesit6se 6v6nek.)

1871-ben Jenrifalvdn kiiliin iskolSt
letesitettek.

I87 2. apr. 12-en JenSfalvdn megdlla-
podas ttirtent egy iskolahriz epitesere.
Sajnos a megdllapoddst nem kiivette
tett, mert a tervbe vett iskolahdzat
nem k6szitett6k el, igy az iskoldztat6s
b6rbevett hdzaknril ttirt6nt.

Az 1872. okt.22-i iskolasz6ki jegyz6-

kcinyv a firik 6s lednyok sz6tvdlaszt6sS-
ra hivja fel a figyelmet. Az iskolai
oktatds c6ljaira k6nyw nem 6ll rendel-
kez6sre, a tabla t<iltiitte be a ftiszerepet

az oktatdsban.
1874-ben itt is k5b5l 6s fabol epiilt rij

6piiletbe kiiltiizik az iskola. 1878-t6l

Jen6falvdn is k6t tanercivel miikiidik az
iskola. Emlit6sre m6lto, hogy Veress

P6ter tanit6 1875-t61, kinevezes6t6l

1919-ig, nyugdijazasr4ig tanitott itt
folytat6lagosan, es 7947 -ben bekijvet-
kezett hal6l6ig nagy megbecsiil6snek
iirvendett.

Az I87 4-ben elk6szi.ilt iskolahdznak
3 oszt6lyterme 6s 2 mds helys6ge volt.
A telek egy Salinky nevii lengyel ne-
mes6 volt, akinek nem voltak utodai, igy
a telek a kcizs6g tulajdonriba ment 6t.

Ebben az id6ben az iskol6ba jdr6

tanul6k szdma nem nag'y, mivel kez-
detben az iskolibajr4rds nem volt kiite-
lez6. Az 1875-1876-os iskolai 6vt5l
kezdve a beiskolizrissal m6r komolyab-
ban foglalkoztak. Egy-egy iskolai ev-
ben a beirt tanul6k szdma el6g nagy,
de ha figyelembe vessziil< az 6lland6
iskoliba j6r6k szr4mrit, megd<ibbent6,
hogy milyen kev6s gyermek sajrititotta
el az irdstolvasdst.

Az iskola felekezeti jellegti volt. Iir-
dekes megemliteni, hogy a tanit6k fi-
zet6srire a falvak a pl6bdnosnak adt6k
6t a rrijuk escj reszt. igy egyik vagy
mrisik falu k6sedelmess6ge miatt a ta-
nit6 k6sve kaphatta meg jdrand6sdgrit.

A mdr emlitett Veress P6ter tanit6 ezt
irja Keresztes M6rton pl6bdnosnak: ,,A
fizet6semet tcibbsziiri k6r6sekre sem
kapom meg soha rendes iddben, 'most
nincs. de leszen'-nel fizetnek iitsziir-
hatszor egyndsutdn, mib6l azt k<ivet-
keztettem, hogy azon kiaddst vagy fii-
l6slegesnek, vagy pedig meg nem 6rde-
melt, haszontalan, sdrbadobott p6nz-
pazarl6snak tekintik."

Id6kiizben, val6szinii az iskolai okta-
tdsban szerzett tapasztalatok hatds6-
ra, a lehet5s6geknek megfelelcien b6vi-
tik a tanitok szdm6t.1880. jrilius 25-en
a kiizs6gi eldljdr6srig tudom6st szerez
: , .
Eltes Elek kir{ilyi tanfeliigyelci hivata-
los rendeletercil, melyben az 1868-as
n6piskolai ttirv6ny 34. paragrafusa 6r-
telm6ben felsz6litja az el6ljfuositgot: ,,a
kiivetkez6 tan6we m6g egy tanit6i al-
lom6s rendszeresit6srircil intezkedni
mivel egy tanit6 60, esetleg 80 gyer-
mekn6l tiibbet nem oktathat."

igy az iil6sen jelenlev6k egyhangrilag
elfogadtdk Ferenc J6zsef tanit6t, 200
frt. havi frzetds, sz6ll6s 6s fa biztositri-
sa mellett. Nevezett azonban nem volt
megelegedve a fizet6ssel, habdr meg-
igertek, hogy 1884-t6l 50 frt-tal emelik
fizet6s6t es igy 1883. dec. 15-tel Karc-
falvdra helyezL6k 6t.

Anto.l Csaba
(Folytahisa kiivetkezik)
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ADJUNK nrnTnr A MrVEroOnSr HAZner

Ndhd.ny honapja hdzs6-
gtinhneh ij hulffirigazgat6-
kdnyutdrosa uan. Szemdlydt
6s eddigi teudhenysdgdt az
ishold.s gyerekeh 6s szilleih,
ualamint a n1phagyomd-
nvokat keduelS fiatalok mdr

ismerik. A kiiuethezri n€-
hany sorban bemutatkozik
lapunk oluasoi eltitt is.

Tcirijk Anna vagyok, Csikszentdo-
mokoson nevelkedtem. M6r kora g;'e-
rekkoromt6l megragadott a n6phagyo-
mdnyok csod6latos var6zsa, 6s sziil6-
falumban volt lehet6s6gem meriteni a
felcsiki n6pi mtivelts6g gazdagsdg6-
b6l.

K6s5bb a Hargita Nemzeti Sz6kely
N6pi Egyiittes alkalmazottjak6nt hiva-
tdsos n6pt6ncos, majd sz6l6tdncos vol-
tam, kdzben n6pt6ncoktat6i oklevelet
szereztem. Kiizel hat 6ven kereszttil
nagy odaad6ssal, s6t rajongdssal v6-
gezhem munkdmat, de eg6szs6gi okok
miatt nem folytathattam tovribb. Ne-
hezen v6ltam meg az eryiittest<il, de
vigasztalt hogy az 6vek alatt szerzeLt
tud6sommal 6s tapasztalatommal
Karcfalv6n, Csiksz6pvizen 6s Szentta-
mdson gyerekek n6pt6ncoktatdsrival
folytathattam munk6mat.

Ez6v m6rcius 1-t6I tiiltiim be Karc-
falva kiizs6gben a kultririgazgat6-
k<inyvb6ros all6st. Mivel ez a feladat-
kdr szorosan kapcsol6dik szeretett
szakm6mhoz, meggy6z6d6sem, hogy
kiizcis egyiittmiikijd6ssel ism6t fellen-
dithetjiik a falu miivel5d6si 6let6t. Ter-
veim kdzijtt szerepel a kiizs6gi ktinyv-
tdr 6s kultrirotthon korszeriisit6se,
amihez a sziiks6ges p6nzforrdsokat -
gondolom - a k<izseg eldlj6roinak se-
gits6g6vel el5 tudjuk teremteni. A mii-
vel6d6si hdzat alkalmassd keli t€gyiik,
hogy a mai elvdrdsok szintj6n teljesit-
se r6gi feladatdt: szinvonalas el6ad6-
soknak, klub- 6s mds szabadid6s tev6-
kenys6geknek vagy ak6r eszmecser6k-
nek kell helyet adnia.

Id6m egy r6sz6t tovribbra is a g'yere-

kek t6nctanitirsdra szeretn6m fordita-

ni. 6k az a korosztdly, amely 6ltal meg

lehet m6g Sllitani egy olyan folyama-

tot, amely a szdmunkra oly idegen 6s

6rt6ktelen divat-hulldmok el<iret<ir6s6t

c6lozza, h6tt6rbe szoritva
6rt6kes n6pi kultrir6nkat.
A gyerekek t i r i immel,
jdtszva tanuljd"k meg a n6p-
t6ncokat, a n6pdalokat 6s
6lvezve hasznalj6k ezeket
elSad6sainkon, a tal6lko-
z6kon 6s mulatsdgainkon.
Az okLat6 legnagyobb iirii-
me, amikor a betanitott
tdnc 6s 6nek dtalakul sz6-

rakozdss6, i infeledt mulats6996,
ahogy azt a sziil6k is tiibb alkalommal
tapasztalhatt6k. Nem mindegy, hogy
a gyerekek - nem tudva mit kezdeni
szabadidejiikkel - kocsmdba, diszk6ba
esetleg m6g rosszabb helyekre jd"rnak,

vagy pedig haszndlva 6seink hagyomd-
ny6t, civilizrilt m6don sz6rakoznak.
Ez6rt tiszLelettel k6rem a sziil6ket.
tovdbbra is tdmogassik ezt a tev6-
kenys6gemet, engedj6k, s5t biztassdk,
kiildj6k gyerekeiket a t6nctanitdsra.

Az elmrilt hetekben sikeriilt a kiinyv-
Ldr anyagdt is kieg6sziteni: a szekesfe-
h6rvriri ktinyvtdr 30 db ktinywet ado-
mdnyozott, Czipri6n L6rdnd ur 7 da-
rabot, a magyarorszdgi Reformdtus
N6pf6iskolai Alapitvdny pedig 100 db
kcinywel jdrult hozzir k<inyvtrirunk r4l-
lom6ny6nak b6vit6s6hez. A Megyei
Kiinyvt6rt6l folyamatosan kapunk kti-
liinbiiz6 foly6iratokat 6s id6szakos ki-
adv6nyokat. V6giil Kelemen Hunor
k6pvisel6 rir adom6ny6t kell megemli-
tenem. akit5l 123 db kiiltinbiiz6 t6n6-
jri kdnyvet, foly6iratot, katal6gust kap-
tunk. A kcizs6g nev6ben ezriton szeret-
n6m kcisziinetemet kifejezni a kedves
iinzetlen adomdnyozoknak, akiknek
j 6volt6bol kdnyvallom6n]'unk mintegy
270 peldrinr:yal bcivtilt.

Vegiil kerem 0niiket, ldmogassanak

erdekl5d6stikkel 6s v6lem6ny-nyilvrini-
t6sul<kal, vegyenek r6szt kezdemenye
z6seinken, rendezv6nyeinken. Hi-

szem, hogy egyiitt hasznosabbd tehet-
jiik a miivel<jd6si hrizat. Ha eletet
adunk neki. az cser6ben a mi 6letiin-
ket teszi gazdagabbil. Mert Mark6 Be-
la szavaival 6lve: "...A2 

rijat 6rv6nyesi-

teni 6s a n6gy-tit 6r'tized alatt elpusz-

titott hagyomdnyt feltdmasztani

egytitt 6rdemes..."

Ttirok Anna

MEGKERDEZTUK...

Habdr ntdg jaudban tart a nyari uahd-
ci6, az ishola 4piiletei nem teljesen kihal'
tak: folynah az el6kdsziiletek az Sszi is-
holahezddsre. Lapunk erc51, 6s az el6zri
tanduben udgzett harcfalui did,hoh felu6-
telieredmdnyeir6l Flil\p Ld,szl6t, a
Mdrtonffy @ijrgy Altaldnos Ishola igaz-
gat6jdt hdrdezte.

Szehasz6: Milyen eredm6nyeket 6r-
tek el a kiiz6piskolikba val6 felv6teli
vizsgdn az iskola VIII. oszt6lyal v|gzett
didkjai?

Fiildp Ldszl6: 12 tanul6nk liceumba
fuatkozolt, ezek ktiziil meg kell emlite-
nem 3 di6kot, akik kimagasl6an sz6p
eredm6nyt 6rtek el: Vizi F. R6bert
(9.53), Karda Istv6n-Csaba (9.15) 6s yf'
Antal J. Angyalka (8.91) els6k kiiziitt
jutottak be a csikszeredai Mdrton Aron
Gimndzium padjaiba. A csikszeredai
K6joni Jdnos Iskolakiizpontba k6t ta-
nu16, a Vencel J6zsef Iskolakrizpontba
n6gy tanul6 6s a csikddnfalvi Pet6fi

Sdndor Iskolakdzpontba hdrom tanu16
nyert felv6telt. Ezek ktizi.il k6t tanul6
nyolcason feliili m6dirit 6rt el, hat ta-
nul6 hetesen fehili 6tlagot, egy pedig

6,96-os dltal6nost, azaz majdnem he-
test teljesitett a felveteli vizsgdn.

Tovdbbi h6t tanul6 szakiskoldban ta-

Lilta meg a hely6t, 6k Csikszered6ban,
Csikd6nfalv6n 6s Marosv6s6rhelyen
folytatjrik tovdbb tanulm6nyaikat.

Volt iskolijuk 6s j6magam nev6ben
szeretn6k gratul6lni nekik 6s j6 tanu-
16st kivrinni tovdbbra is. V'

Szdha,Sz6: Tudom, a kudarcokr6l
nem szivesen besz6l az ember. Van
olyan tanul6ja az iskoldnak, aki siker-
teleniil v|gezte a 8. osztdll't?

Ftilop Ldszlci: Sajnos van. El kell
mondanom, hogy a 2003-2004-es tan-

ev VIII. oszlilyt v6,gzetL 23 tanul6jdb6l
2 diak maradt 6vism6tl5re, 2 tawiot
pedig nem zdrhattunk le rendszerte-
len iskolakitogat6s miatt.

SzdhaSzo: Hogyan k6sziilnek az rij

tanev kezd6s6re?
Fiildp Laszlo: Az oszt6Jytermek mint-

egy 60o/-5t tudjuk kimeszeitetni, sajnos
csak ennyire el6g ap6nz. Ennek ellen6-

re mindent megtesziink, hogy tiszta

oszt6lytermekben, j6 ktirnyezetben
kezdhess6k dirlkjaink az rij tan6vet.

Lej e gjt e zte Ttird k Ann a
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2004. jrilius 28-inKovitcs K6lmdn
magyarorsz6gi informatikai 6s hir-
krizl6si miniszter ldtogatta meg a
Csorg6 Fiatalok Szervezete 6ltal mri-
kcidtetett karcfalvi Teleh6zat. A
Marosf6n szerv ezett informatikai t6-
bor megnyit6jdr 61 6rkez6 minisztert
elkis6rte Mark6 B6la, az RMDSZ szo-
vets6gi elntike, Kelemen Hunor par-
lamenti k6pvisel5, Borboly Csaba
Hargita Megye Tanrics6nak alelniike,
6s a Csik Tertilet Ifjfs6gi Tanrics6-
nak vezet6s6ge is.

Kciszrint6 besz6d6ben Szabo Kdz-
m6r, az ifiirs6gi szewezet vezetoje el-
mondta, hogy 2001-ben, amikor meg-
alakult az ifiris6gi szervezet, nem
mertek aru6l 6lmodni, hogy r6vid
k6t-h6rom 6v alatt sikeriil egy ilyen
kiizriss6 gi hdzat letreh ozni. P irly 6za-
tok ftjrin el6bb egy sz6mit6gepet
sikeriilt beszerezni, majd sorra egy
nyomtat6t, scannert, 2003-ban egy
iijabb sz6mit6g6pet, decemberre pe-
dig m6r Internet kapcsolatot is sike-
riilt l6tesiteni. Az id6n k6t rijabb
sz6mit6g6ppel b6viilt a telehdz, az

MINISZTERI LATOGATAS
A KARCFALVI TELEHAZBAN

Informatikai 6s Hirk6zl6si Miniszteri-
um t'imogatds6val. A telehriz l6trehe
zdsitb an az ifi risrigi szew ezetnn kiviil a
t6mogat6knak 6s helyi partnereink-
nek is jelent6s szerepe volt, a kijzs6-
gi tandcsnak, a M6rtonffy Gyiirgy
Altal6nos Iskoldnak, a k6t falu kciz-
birtokossrigrinak.

Kov6cs Krilmrin miniszter rir gra-
fii.i.Jt az eddigi eredm6nyekhez. Ki-
fejtette, hogy a telehdz nemcsak a
szdmitristechnika 6s Internet hoz-
zifi6ydst kell biztositsa, hanem a
kiizdss6g oktatrisi, kulturrilis, fej-
leszt6si kiizpontj6vr{ kell v6ljon. Az
Internet el6nyeir6l besz6lve a mi-
niszter rir elmondta, hogy azontil,
hogy a tdvolsdgok megsztlnnek, a
tdvolban 616 rokonokkal, partnerek-
kel a kapcsolattartris leegyszeriisii-
dik, gondolnunk kell olyan lehetri-
s6gekre is, melyek az Internet 16-
v6n a t6voklatdst, nyelvtanuldst itt-
honr6l, a saj6t teleptil6siinkr6l el6r-
het6v6 teszik.

A telehdz a falusi turizmus mozga-
t6rug6jriv6 vrilhat. Itt lehet k6pz6se-

ket szervezni, vend6gcsalogat6 sz6-
r6anyagokat el6k6sziteni, illetve a
vil6ghdl6n keresztiil hirn6vre szert
tenni. A miniszter szerint, ha a turiz-
musban szeretn6nk a nyugati piacot
el6rni, vagyis szeretn6nk, hogy az
uni6s tagdllamokb6l is legyenek ven-
d6geink, elengedhetetlen, hogy a ki-
nrilatunk az Interneten is el6rhet5
legyen. Hiszen egy nyugati turista
szdmdra csak az l6tezik, aki rajta van
a vilighril6n.

A l6togat6s zdrdsak6nt Kov6cs
Kdlm6n miniszter fr 6s a Csik Te-
riilet Ifjrisr4gi Tan6csdnak vezet6s6-
ge megbesz6l6st folytatott a Csiki
T elehiz projektr6l, melynek keret6-
ben a fiatalok ismertett6k elk6pze-
l6siiket a teleh{.z-hiiozat eg6sz
Csikban val6 ki6pit6s6r6l. Kov6cs
Krilmrin titmo gaLdsitr6l biztositotta
a projektet.

Cso196

hozzdsz6l{sai, k6rd6sei. A "Sz6ii



A burgonya, krumpli, kolomP6r,
csucsorka, pi ty6ka (Solanum
tuberosum L) a Solanaceae (Ebsz6l<i-

f6l6k) csalidj6ba tartoz6 Solanum
g6nusz faja. Hazdja D6l-Amerika,
ahol az Andok hegys6gben napjaink-
ban is vadon fordul el6. Eur6pr4ba a
Spanyolok hoztdk be 1560-1570 kd-
ztitt, majd Itriliriban 6s N6metorszdg-
ban is termeszteni kezdt6k. 1584-ben
AngliSba is bevitt6k. 1654-ben Itilie-
b6l a belgiumi p6pai legritus kozveti-
t6s6vel Sivry Fiiliip kormdnyz6hoz
keriilt. Sivry Fiiliip gum6kat kiildittt
B6csbe, Clusiusnak, aki el is iiltette
azokat, innen jutott el N6metorszrig-
ba. Franciaorszdgban Bourgogne ne-
vii hegyvid6ken termesztett6k 6s in-
nen jutott el a nov6ny Magyarorsz6g-
ra, amint ezt a m6s nyelvekben isme-
retlen burgonya n6vb5l kcivetkeztet-
hetjiik. Hadadi Wessel6nyi Ferenc
n6dor alatt az 1654-ben N6metor-
sz6gb6l haza6rkezett protestdns aka-
d6mikusokat Buddn az6rt tafi6ztat-
t6k Ie, mert tarisznydjukban burgo-
nya volt. Kihallgatdsuk sordn a nd:-

dor megtudta, hogy milYen el6nYiis
e niiv6ny termesztr5se 6s hogy kitrin6
eles6g. A nddor javasolta III. Ferdi
n6ndnak, hogy rendelje eI a burgo-
nya termeszt6s6t, ez meg is tiirt6nt,
de Magyarorsz6gon a lakossdg kiir6-
ben nem ijrvendett nagy n6pszerii-
s6gnek a ,,sv6b tttk". LiP6tban, Arv6-
ban es a Szepess6gben 760-t6l kezdik
termelni, Giimiirben, Csdsz6r And-
rds L775-t6. foglalkozott az eltefiesz-
t6s6vel.

A hat6r6rs6gi sz6kelYekn6l 1815

kirriil terjedt el a burgonya (Csik 6s

H6romsz6k teriilet6n) az erd6,lYi
gubernium az 6hins6g idej6n (1815)

kiildnosen figyelmeztette az embere-

ket ktinnyii termeles6re. 1816-ban a

Magyar Kurir emlitette, hog'Y ,,csak
a sziiks6g birta 16 a magyar embert

a zab, tiirijkbriza 6s krumpli termesz-

t6srire". Nem mindenhol volt erysze-

ril a burgonya elterjeszt6se, hisz

Oroszorsz6gban m6g 1844-ben is ju-

talmakat ig6rtek a termeszt6s66rt.
Giiriigorszdgban 1836-ban Ott6 ki

A PrTYOrAn6r n6vronN...

r6ly bajor kdrnyezete terjesztette el.
Perzsi6ban, Indiriban, a Fokfiildijn 6s
Ausztr6li6b an az angolok honositoL
trik meg. Vid6kiinkiin nagyon elter-
jedt a krumplitermesztds, 6trendiink-
ben is fontos helyet foglal el.

N6h6ny rij ,,krumplis 6tel" elk6szi-
tese:

KOLBASSZAL TOLTOTT BUR-
GONYA

Elk6szit6si id6: 60 Perc
Egy adag 2709 ki. (645 kcal)
Hozziwal6k: 1 kg burgonYa, 10 dkg

fiistiilt kolbdsz, 10 dkg vaj, 5 dkg
reszelt sajt,2 tojriss6rg6ja, s6.

A sz6p egyforma burgonYdkat j6I

megmossuk 6s h6jast6l, siit6ben
megsi.itjiik. Tetejtiket levdLgjuk, belse-
jiiket kiv6jjuk. A m6g forr6 burgonya-
kapar6kot egy ev6kanrll vajjal elke-
verjiik, s fokozatosan hozzriadjuk a
tojrissdrgrijdt, a reszelt sajtot, az ap-
r6ra vdgott kolbdszt ris megs6zzuk.
Belettiitjiik a kiv6jt burgonydba, re-

szelt sajttal meghintjiik, olvasztott
vajjal meglocsoljuk 6s tepsibe t6ve,
sz6p pirosra siitjiik'

BURGONYATORTA
Elk6szitesi id6: 50 Perc
Egy adag: 2003 kj (477 kcal)
Hozzflal6k: 30 dkg h6j6ban f6tt,

dttiirt burgonya, 25 dkg. porcukor, 5

dl tej, 4 tojris, lcsomag vanilids cu-

kor, 1 ev6kan61 zsemlemorzsa, di6-

nyi zsir.
Tijltel6khez: 1 csomag vanilids pu-

dingpor, 1 toj6s, n6h6nY kan6l rum.

A tojdss6rgrij6t iisszekeverjiik a

cukorral, vaniliSs cukorral, hozzit-
keverjtik az |ttort burgony6hoz, 6s

tiss zedolgoz zuk. Hozzi,adjuk a zsem-
Iemorzs6t, majd 6vatosan beleke-
verjiik a tojrisfeh6rj6b6l vert habot.
Zsirc al kikent tortaformdba t<iltjtik
6s el6melegitett siit6ben siitjiik.
M6g forr6n deszk6ra boritjuk, s ha
kihrilt, kett6v6gjuk 6s megtiiltjiik a
pudingb6l kdsziilt, rummal izesiteLt
kr6mmel. A tort6t kiviilr6l is bevon-
juk, 6s fogyasztdsig hiit5ben tart-
juk.

ZOLDSEGES.ALMAS
Elk6szit6si id6: 35 perc
Egy adag: 1193 kj. (284 kcal)
Hozzdvalok: 50 dkg burgonYa, 20

dkg alma, 6-8 saldtalev6l, 2-3 kem6ny
paradicsom, t szal sdrgar6Pa, 1 ki-

sebb zellergycik6r, 1,5 dl majon6z
(egy toj6sb6l k6sziilt), s6.

A h6jriban f6tt burgonYrlt megh6-
mozzuk, kihiitjiik, 6s karikdra vag-
juk. Megs6zzuk, nagylyukri reszel6n
rdreszeljiik a zellert 6s a r6p6t, r66nt-
jiik a majon6zel,hozzdadjuk az alma-
szeleteket 6s iisszekeverjiik. Egy sa-

littdstilat kib6leltink a sal6talev6llel,
beletessziik a zdlds6ges burgonyasa-
1ift6ft, rfuakjuk a karikdra v6gott pa-

radicsomot 6s gyeng6n megborsoz-
ntk.

BURGONYAS TUROSGOMBOC
Elk6szit6si id6: 45 Perc
Egy adag: 2465ki. (587kcal)

Hozzdval6k: 50 dkg burgonYa, 50

dkg trir6, 15 dkg 7iszt,2 dl tejfdl, 1

tojds, 15 dkg zsir, so
A megmosott burgonYrit s6s vizben

h6jast6l megf6zzik. Forr6n leh6jaz-
zuk, dttiirjiik, 6s hagyjuk kihtilni. Ez-

ut'dn ijsszemorzsolt trir6t, lisztet, to-
jrist 6s s6t adunk hozzit. J6l <jsszedol-
gozzttk 6s kiss6 ellapitott gomb6co-

kat formalunk bel5le. Forr6 zsirban

megsiitjiik, majd zsirral kikent tiizril-
16 trilra tessziik, 6s forr6 stit6ben
megpiritjuk. Forr6n, tejfiillel leijntve

talaljuk.

JO ET'VAGYAT!

6sszedllitotta:
Anta'l Lilla'
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- Tudja, mi6rt nem szeretn6k hal
lenni?

- Mi6rt?
- K6pzelje,ott az a sok vizibolha, s

ezek a halak meg nem tudnak vaka-
r6zni se!

K6t f6rfi besz6lget.
- Fantasztikus mutatvdnYt l6ttam

tegnap egylovas artistrit6l. A16 hr{t6n
ide-oda bukfencezett, aztdn a 16 alir
csriszott, 6s a nyak6ba kapaszkodva
vissza...

- Ez semmit.Ezt,6n els6 naP csin6l-
tam, amikor lovagolni tanultam.

*

Sirva megy be a cirkuszigazgal6hoz
az 6pol6:

- Jai, direktor rir, elPusztult az

elef6nt!
- Szeg6ny bar6tom, iry sir? Hdt

ennyire a sziv6hez n6tt az az oktalan
6llat?

- Dehogyis. Csak nekem kell a sir-
giidriit megdsnom.

*

- Nem jiissz el velem ma 6jjel a

Maximba? K6pzeld, a miisorban egY

meztelen n6lovagol!
- Persze, hogy jitviik! Legali.}:b tiz

rSve nem l6ttam lovat...

Az egyik vaddsz dicsekszik a mdsik-
nak.

- ltrn n6gyszir-m6ten6lis megc6lo
zok egy nyulat.

- Uryan, hiszen olYan messzir6l

nem is lehet eltal6lni!
- Mondtam 6n, hogY eltal6lom?

- Mivel foglalkozol mostandban?
- Postagalambokkal iizletelek.
- Meg lehet ebb6l 6lni?
- Pompdsan. Reggel eladom 6ket,

6s est6re mind egy szdlig visszarepiil-
nek.

Y/'

v

HELVECIAN NYARALTUNK

Id6n immdr harmadih alhalornmal
uolt harcfalui 6s jen6falui hird'ndul6
csoport hozsdgilnh magYarorszdgi
testu'6rtelepi)16s,!n, Heludcidn. Kdr6
siinhre tiibb rdsztueu6 ishokis beszd''
molSt irt az utazds elmdnyeir6l' Hely'
sziihe miatt sajnos csah egyet hozdl-
het{inh a soh szdp leird'sb6l. Ktiltin
kiisziinet Bd.lint Bernadette VI. Osz'
tdlyos tanul6nah a r4szletes utleird's-
6rt. Az aldbbiahban Farhas Bedta
sorait oluash.atjah.

Most is, akir az el6z6k6t alkalom-
mal sok sz6p 6lm6nnyel t6rtiink haza'

Jrilius 18-rin reggel5 6rakor indul-
tunk el, kis csapatunk nagYr6szt
riltaldnos iskoLisokb6l dllt. Ez alka-
lommal olyan diSkok is r6szt vehet-
tek a kirrindul6son, akik m6g nem
jdrtak Helv6cirin. igy 6k is megbizo-
nyosodhattak a helv6ciai emberek
hat6rtalan kedvess6g6r6l, vend6g-
szeretet6r6l Aut6buszunkat m6r
vrirtdk a vend6gl6t6 csal6dok a pol-
gdrmesteri hivatal el<itt. AhogY
meg6rkeztiink, nagY nYtizsg6s ta-
madt, mindenki ismer5siik ut6n ku-
tatott. A vend6gl6t6k kijziitt is, ak6r
az erd6lyiek kirr6ben sok rij arc je-

lent meg, akik izgatottan kerest6k,
hogy kin6l fognak lakni, vagY kit

fognak otthonukba fogadni. Ez el6g
nagy izgalommal j6rt, de rdPke f6l

6ra mrilva ism6t siri csend lett a
polgdrmesteri hivatal el6tt, mivel a

f6radt utaz6kat igyekeztek min6l
hamarabb hazavinni a vend6glitG
ik.

H6tf6 reggellel kezd6d6en egY iz-
galmas, meglepet6sekkel tele h6t-

nek n6ztiink el6be. A helv6ciai szer-

vez6k minden bizonnYal megtettek
mindent, hogy j6l lrezziJk magun-

kat. Voltak eg6sz komolY Progra-
mok is, de a sz6rakozds sem maradt
ki. Az els6 napot mindenki a ven-

d6gl6t6 csal6dndl tijltdtte, ki ismer-

ked6ssel, ki pedig hosszas besz6lge-
t6ssel. A h6t titbbi napj6n bemutat-

tdk nekiink Pannonhalm6t, NagY-

cenket, Sopront 6s k6rnY6k6t, vala-

mint Kecskem6t nevezetess6geit.

Ha mrir Sopronban voltunk, nem
maradhatott el a Fertti-t6i fiird6s
sem, ami a hatalmas h6s6gben na-
gyon kellemes volt. lis mivei a fiir-
d6s m6g mindig nem hritiitte Ie a
nem 6ppen alfiildi meleghez szokott
sz6kely le6nyk6kat, leg6nYeket,
enyhit6siil fagyival kedveskedtek
nekiink barritaink. A Fert6-tavon ki-
viil m6g ftird6si lehet5s6giink ad,6-
dott a Tisza holt6griban, T6serd6n
ris a cserkesz6l6i strandon. Ez ut6b-
bi tetszett mindenkinek a legjob-
ban. Mindezek mellett a B6csben

tett Litogatrisunk volt kir6ndulisa-
ink f6nypontja, ahol megn6ztiik a
schcinbrunni kast6lyt. Nary 6lm6ny
volt v6gigrnenni azokon a szobdkon,
ahol valaha Erzs6bet kir6lYn6 - a
kiizkedvelt Sisi - 6It, 6s s6t6lni ab-
ban a csodrilatos kertben, melYben

a csdszdricsal6d szabadidej6t titltitt-
te. B6csben m6g a StePhandomot
tekinthettiik meg, amihez hasonl6
m6retii templomot eziddig nem so-

kan l6ttak kiiziiliink.
Az utols6 este bricsrivacsor6val

zdrdt, melyet hangulatos buli kiive-

tett. A gyertyaf6nyes szabadt6ri va-

csora, a bricsribesz6dek 6s a szivhez
s2616 kiisziint<ik kicsalogattak egy-

egy kiinnycseppet szemeinkb6l.
Mdsnap, jrilius 25-6n ism6t n6-

pess6 v6lt a helv6ciai polgdrmeste-

ri hivatal elStti t6r. Nem gy<iztiink

bricsrizkodni az ui barrltoktol, a
kedves vend6glit6inkt6l, az Alftild
sz6ps6geit6l. Az aut6buszra feliil-

ve mdr mindenkinek a szeme sar-

k6ban csillogott a bricsti ktinnye.

A helv6ciaiak magasba emelt ke-

zekkel integettek fe16nk, mi Pedig
az aut6busz iil6seire felt6rdelve

bricsriztunk az egyre t6volod6 ba-

rritainkt6l.

Farkas Bed.ta
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K6t sz6kely a Hargit6n. Azt k6rdi
az egyik:

- Ha most tal6lkozn6nk egy nagy
medv6vel, mit csinalnal?

- HAt lel6n6m.
- Es ha csiitortriktit mondana a

pusk6d ?
- Ez?... De ez duplacscivii!
- Es ha mindk6t cs6 csiit<irtrikot

mondana?
- Fiilmdszn6k aftua.
- Es ha leszakadna a gyiinge 69?
- Hdt kivel tartasz, te komd:n'?

Velem vag'y a medv6vel?

- K6rem, tegnap vettem mag6t6l
egy tekn<isb6k6t. M6g az este meg-
diiglritt, pedig maga azt ilJlitotta, .
hory 300 6vig el6ll 

v'

- Sajnrilom uram, nyilv6n tegnap
telt le a 300 6v... 

.

Retek bemery a f6post6ra, 6s az
ablakn6l megk6rdi:

- Kr5rem, kedves kisasszony, nem
kaphatn6k egy kiselejtezett lev6lszek-
r6nyt?

- Minek mag6nak lev6lszekr6ny? -
csoddlkozik a holgy.

-  Tetszik tudni,  kal i tk6nak.. .
ugyanis vettem k6t postagalambot.
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Megjelenik k6thavonta
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Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szewezete

Szerkesztrisdg:
karcfalvi kultrirotthon, ifjrisdgi iroda

Szerkeszt1k:
Kelemen Levente

Antal Liila
Both Izabella
Farkas Be6ta

Kelemen Erzs6bet
Szab6 Kdzm6r

Ifj. Sz6cs Lrlszl6
T<ircik Anna

Szakmai itmutattis:
Nemeth Szilveszter

Ttirdel6s; Pro-Print
K6sziilt az Alutus nyomd6ban.

SZINHAZI KRITIKA

Vizszintes: 1. Max Reinhardt,
osztr6k szinhitzi rerrd,ez6, a Salz-
burgi Unnepi J6t6kok megterem-
t6je mondotta: ...folyt. a fiigg. 12.
sz. sorban (Zdrt bettik: O, N, D,
E, L).

12. Halv6ny srirg6s barna. 13. HG
naprovidit6s. 14. Eljen! 15. Abban
az irS.nyban. 16. Csfk, sriv. 18. Kijz-
s6g Somogy megy6ben. 19. Hatdro
zorag, -16I pdrja. 21. Rossz hirii kis
kocsma. 22. ... an der Thaya, oszt-
r6k hat6r6llom6s Csehorszr{g fel6.
23. Rangjelzo sz6cska.24, Ndv6nyt
6rt6kesebb tulajdons6girv6 tesz. 27.
A szamdrium vegyjele. 29. H6l6ban
a labda. 30. Az egyik oldal. 32. Koz-
I6keny. 36. ... HiIIs, Los Angeles
el6v6.rosa. 38. Eldlmosit. 39. Heg+
dri tart6ja. 41. Nagy er6vel esik. 42.
Hangsrilyoz. 43. Konyhakerti n<j-
v6ny. 45. ... Roid, Tandori Dezs6
6lneve. 47. Elnevez6s. 48. N6mrin
okit! 50. Uregnek t6glival kirakott
oldala. 52. Lz 6n veryjele. 53. Jelen-
legi. 55. Rugalmass6g n6lkiili. 56.
Az amerikai polgrirhriboniban a d6li-
ek f6parancsnoka. 57. Ezen a ktjr-
ny6ken. 59. Dalol, r6giesen. 60. Ki-
sebb gazdasag.6l. Riivid, vel6s mon-

d6s. 63. M6rt6kegys6grendszer, az
SI elSdje. 64. Dombszerii 6br6zol6s-
sal v6sett drdgak6.

Fiigg6leges: 1. Abb6l az ir6nyb6l.
2. Kfuoly, n6metiil. 3. Az egyik szii-
16. 4. Dobai P6ter n6vbetrii. 5. S6rii-
l6snek hivatalos orvosi leirdsa. 6.
Ieper belga vdros francia neve. 7. A
Fi i ld legnagyobb f6lszigete. 8.
Bosszrisdgot kifejez6 indulatsz6. 9.
Vitorlizdsban: a sz6l feltili oldal. 10.
K6v6t darril. 11. Vdros Franciaor-
sz6gban. 12. A vizsz. 1. sz. sor
befejezd rdsze (Z6rt betrikz B, L,
H, A, O). 17. Gyorsan halad. 20.
I\{egm6rgez, n6piesen. 25. LehetG
s6g. 26. Gy6eyul6ban van. 28. I{in-
denhat6. 30. Utc6r6l a hdzbakerget.
31. A vig dzvegy zeneszerz6je. 33..
Enik6, becdzve. 34. Aroma. 35.
Szrimtalan. 37. Fogoly. 40. Agyn+
mii anyaga. 44. Szinesf.6m. 46. Gyii-
molcs. 49. AZagyva bal oldali mel-
l6kfoiydja. 50. Borit6val l6t el. 51.
Ringva lebeg6. 52. Hader<i. 54. Ce-
ruza. 56. Neh6z selyemszdvet. 58.
Ez a mrisik. 60. Ehetetlen a retek.
62. Zell ...See. 64. A kdlium 6s a
nitrog6n vegyjele.


