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Mindannyiunk alapvet6 ig6nye a
tisztas6g, a rend. Ez6rt legtcibben
igyeksziink tisztdn, rendezetten tar-
tani kiizvetlen kiirnyezetiinket: lakd-
sunkat, udvarunkat, kerttinket. Saj-
nos sokunk szdmdra a ktirn5rezet fo-
galma ezzel be is z6rul. A kapunk
el6tt elfoly6 patakra, foly6ra, amezei
utak sz6l6re 6s riltaliban a kriztertile-
tekre mdr rigy tekintiink, mintha
nem a mi6nk lenne, mintha nem mi
hasznriln6nk nap mint nap ezeket a
term6szet adta kincseket, ki6pitett
kdrnyezeti elemeket. Meglepci a ren-
dezetlens6g 6s a sok szem6t, amit
magunk kiiriil mindenfele szdtsz6-
runk, tal6n arra gondolva, hogy ha
mdr nem a mi port6nkon van, semmi
kiiziink hozzit.

Aki jrirt mdr nyugatabbra, azt a
felszabadults6g 6rz6se mellett a tisz-
ta, rendezett teleptil6sek kellemes
Litvrinya fogadta. N6hdny nap, eset-
leg h6t utdn visszat6rve orszdgunkba
lesrijt a rendezetlens6g, a szem6t, az
elhanyagolt kiirnyezet benyomdsa.
Hogy szabaduljunk ennek a rossz
6rz6snek a terh6ttil, vdllat vonunk, 6s
azt mondjuk: ilyen ez a n6p... 6s
ekkor a t<ibbs6gi nemzetre gondo-
Iunk. Haza6rve kcizs6giinkbe m6r
megszoktuk a lesrijt6 Litvrlnyt, a kel-
lemetlen 6rz6st, 6s nem foglalkozunk
a probl6mdval. Mert ha foglalkoz-
n6nk, akkor az el6bbi ments6g mdr
nem rillnri a hely6t. Ugyanis Jen6-
falvdn 6s Karcfalvrin sem az oltyin,
sem a m6c, sem pedig a lipovdn nem
szemetel. Itt csakis mi, jentifalvi 6s
karcfalvi sz6kelyek szemeteliink,
akik oly biiszk6k vagyunk nemze-
tiinkre, kultrirrinkra, sziil6ftildiinkre,
6s - valljuk be - riltaliban tijbbre
tartjuk magunkat a t<ibbs6giekn6l.

Itt csakis rajtunk, jencifalvi 6s karc-
falvi sz6kelyeken mulik, hogy lesz-e
rendezett, tiszta krirnyezetiink, sz6p
teleptil6stink.

Nemr6gen Marosvdsdrhelyen egy
f6rfi 6let6vel fizetett az6rt, mert rigy
6rezte, kiiteless6ge megsz6litani azt
a n6hriny fiatalt, aki szemetet dobott
el az utcdn. A fiatalok vrilaszk6ppen
agyba-ftibe vert6k 5t. N6h6ny nap
ut6n belehalt s6riil6seibe. A k<iztisz-
tasrig 6s a polgriri feleltiss6g6rzet il-
dozatdnak eset6n mindenk6ppen el
kell gondolkoznunk. Itl, Karcfalv6n
6s Jencifalv6n nem sz6litanak meg
senkit, ha utc6n, mezon vagy a pa-
takba szemetet dob el. Pedig itt is
sokakat zavar a sz6tsz6rL hullad6k.
Es biztos vagyok abban, hogy sajrit
portftjdt senki sem sz6rja tele szem6t-
tel.
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Kiizdlet

M6r n6hriny h6napja vriltris ttjr-
t6nt kiizs6giink vezet6s6gi kiir6ben,
akik vrllaszt6ik trimogat6srit 6lvezve
igyekeznek rritermetts6gtiket bizo-
nyitani a kriziigyek int6z6s6ben. Ez-
rittal a helyi Polgrirmesteri Hivatal
}adza tdjin n6ziink kiiriil 6s ti$6koz6-
dunk munkdjukr6l, mindazokr6l a
dolgokr6l, amelyek kiizvetve vagy
kiizvetleniil 6rintik a Karcfalvrin 6s
Jenrifalvrin 616 embereket. Jelent6s
megval6sftrisnak szdmit p6ld6ul,
hory nemr6g lAttdk el k6zjegytikkel
azt a dokumentumot, amely az elo-
z6leg megp{lydzott SAPARD prog-
ram keret6n beliil trig lehetcis6get
nyujt a kiizs6g izhil6zatdnak ki6pi-
t6s6re. Ennek az 6tfog6 rls nagym6-
retri munk6nak viszont a technikai
kivitelez6si terv6t is el kell k6sziteni.
amelyet a t6rv6nyben el6irt verseny-
trirgyal6s ut6n m6r oda is it6ltek egy
sz6kelyudvarhelyi c6gnek. Az eg6,sz
program megval6sit6sa tribb mint 31

A BIZNLOM \rI S ZON ZASATEN

miilidrd lejbe keriil (Szenttamrissal
eryiitt) 6s az tisszeget kimondottan
csak erre a c6lra lehet felhasznillni,
vissza nem t6ritendri k<ilcsiinb6l, 6l-
lami garancia mellett. S hogy f6lre
ne 6rtsiik, mindez a helyi lakossrig
anyagi hozzdjdrulilsa n6lktil tiirt6-
nik. A fentiek mellett a hivatal hoz-
z4lfrulis in al a viziigyi s z akemb erek
parter6sit6si munkdt v6geztek mint-
egy 14-15 m szakaszon az Olt foly6
medr6ben. Sajnos, egyel6re csak
ennyire volt anyagi fedezet, de re-
m6ljiik a tovribbiakban is lesz lehet6-
s6g hasonl6 munk6k elv6gz6s6re.
Kcizben a Madicsa fel6vezet6 ritra is
kellett tiilt6s ttibb mint 10 aut6val,
hisz a nagyteljesitm6nyii er6g6pek
(aut6k, traktorok) nag'yon megron-
g6lt6k az ritfeltiletel. Igaz, hogy en-
nek az ritnak m6g mris a gazddja, de
folyamatban van a tulajdoncsere, 6s
v6giilis mi haszn6ljuk. Idtikijzben az
fj iskolai 6vre val6 felk6sziil6st is

szivtiry6nek tekintette a Polgdrmes-
teri Hivatal . Tiizifa ell6t6s, meszel6s,
padok, osztdlytermek fehijitdsa stb.
mind-mind olyan teend6k amelyek
n6lkiil elk6pzelhetetlen a tan6v meg-
kezd6se. Mindez nem jelenti azt,
hogy m6g nincs mds tennival6, f6leg
a karcfalvi iskola r6gi 6piilet6n6l,
ahol j6l fogna egy kis sziil6i segits6g
is. Kellemes rirz6s amikor l6tjuk a
tantigyi 6piiletek rendezetts6g6t, 6s
6ltal6ban a kiiz6piiletekkel val6 tijrtj-
d6st. J6 6rz6ssel l6phetiink be p61da-
ul a Polg6rmesteri Hivatal 6piiletebe
is, amelyet az erre a c6lra kiutalt
risszegb6l a ny6r folyam6n felujftot-
tak. igy nem kell sz6gyenkezniink az
idel6togat6 idegenek el5tt.

Attalaban minden nap tcirtenik va-
lami esem6ny a kdzs6gben. Ehhez
azonban sziiks6g van a lakossdg t'imo
gat6sdra, a kiiz<iss6gi risszefog6sra is.

TiirtikAnna

Mrir j6 ideje, hogy tril vagyunk
Szent Mih6ly napj6n, ami 6ltal6ban
az Sllatok lerekeszt6s6t jelenti, de az
6szi gabonaf6l6k vet6s6vel a mez6-
gazdas6gi munkiilatokat is befeje-
zettnek lehet nyilv6nitani. Ilyenkor
tehdt 6sszel mrlr itt-ott elbeszilget-
nek a termel6 gazditk 6s az 6llatte-
ny6szt6k, sz6mba veszik eredm6nye-
iket, elmondjrik egymr{s k<iz6tt gond-
jaikat, kilitrisaikat term6nyeik 6rt6-
kesit6s6vel kapcsolatban. Sajnos
azonban. mint mindentitt, a kaicfalvi
6s jen6falvi gazditk 6s trlrsullsok be
sz6dt6mdja is az 6rt6kesit6s kiirtil
bontakozik ki. Arrinylag j6 term6s
volt a gabonaf6l6kb6l, s a pity6ka is
- ha nem is mindeniitt - el6g j6l

,,eresztett" , tcibbnyire el6gedettek va-
gyunk. Igaz, a legtiibben rri is tett6k
a fcildre, ami kell: miitrdrya, istdll6-
lrdgya, gyomirt6szer stb. S ime,
most nem jcin vissza a rrifektetett
kiilts6g, olcs6n, vagy egyriltal6n nem
lehet 6rt6kesiteni a term6nl't. Pedig
lenne b6ven eladnival6, hisz a Pol-

G AZD ALKODUNK. G AZD ALKOD GATUNK...

gdrmesteri Hivatal tdj6koztatdsa sze-
rint a k6t faluban t6bb mint 1300
hektriron vetettiink gabonaf6l6ket,
iiltetttink pity6krit 6s egyebeket. A
Madicsa t6rsul6s p6ld6ul t<jbb mint
10 hektriron tiltetett pity6krit, 30 hek-
triron pedig gabonafel6ket termelt.
Az eg,6sz id6szakban munkaer6hi-
6nnyal ki.izdtjttek - mint dltaldban
mindeniitt - sem a helybeliek, sem az
idegenek nem nag'yon jelentkeztek,

mert csak term6nyben tudtak fizetni.
Kiiliinben a tagsdg megkapta a r6sze-
sed6st, de sajnos az 6szi munkrik
elv6gz6sen6l nekik is anyagi neh6zs6-
geik voltak a term6ny 6rt6kesit6s6-
nek hidnya miatb. A szakszerii rakt6-
rozds is gondot okoz, f6leg a trirsuli-
sok ktizdenek ezzel. a neh6zs6ggel.
Allami tdmogatds is van a szdnt6te-
riiletekre, az an6hdny milli6 lej is j6l

foghat, 6ljiink a lehet6s6ggel. A Pol-
grirmesteri Hivatalnril a 2003/2004-

es 6vadra jdr6 utols6 2 milii6 lej
kifizet6s6t is mdr j6r6szt elint6zt6k,
de v6rj6k azokat, akik m6g nem vet-

t6k fel jrirand6sdgukat. Igaz, ez a
segits6g a k6srjbbiekben csak azokat
illeti meg, akik rendezt6k tulajdonjo-
gaikat, hisz az Eur6pai Unio fel6
haladva mindenki tiszta lapot kell
felmutasson. Eppen ez,6rt a mezogaz-
dasrigi szakemberek folyamatosan
dolgoznak a k6zs6gben, risszehason-
litjift az adatokat, tisztinzitk a vitds
k6rd6seket, felm6rik pontosan a te
riileteket. Nehezm6ny ezik azonban,
hogy a vitatott teriiletekkel kapcsola-
tos dolgaikat a gazdirk inkribb az
irodriban akarjrik elint6zni, de a tere-
pen, a helyszinen mdr nem mindig
jelennek meg teriiletiik azonosit6s6-
ra. Yl,gezetiil megjegyezzik, hogy
nemr6g jelent meg a 61-es Siirg<iss6-
gi Kormdnyrendelet, amelynek alap-
jr4n a 2004-2005-6s mez6gazdas6gi
6vre min6i eltibb le kell tenni az

dllami tdmogatrist ig6nyl6 k6r6seket
a helyi Polgdrmesteri Hivatalhoz.

N. Szilueszter
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BEMUTATJUK
Kovdcs Zolt6in almdrn<ikot, a karcfalvi Polgrirmesteri

Hiv atal urbanisztikai felel6s6t

- Kdrem, riiuiden mutathozzon be
oluas6inhnak.

- KovS.cs Zolt6n vagyok, Kolozs
megy6ben, Kiskapuson sziilettem. A
kolozsvriri 6pit6szeti egyetem alm6r-
nijki szak6n v6geztem 1983-ban.

- Mi6ta dolgozih a harcfalui Polgd.r-
mesteri Hiuatalban?

- Kihelyez6s ritj6n Csikszered6ba
keriiltem, ahol 2003-ig dolgoztam.
2003 februdr 15-t6l dolgozok a karc-
falvi Polgdrmesteri Hivatalban. Ver-
senyvizsga ritj6n nyertem el a meg-
hirdetett rillist.

- Milyen feladatohat ld.t eI az intdz-
mdny heretdben?

- Urbanisztikai felekis beoszt6s-
ban dolgozom, igy az urbanisztikai
bizonylatok, 6s az 6pitkez6si enged6-
lyek kibocs6tdsrival foglalkozom, va-
gyis mindennel, ami ide tartozik.
Ezenkiviil a szoci6lis osztdlyon beliil
is l6tok el feladatokat. A gyerekse-
g6ly-p6tl6kra leadott iratok ijsszesit6-
se 6s a seg6lyek odait6l6se is a mun-
kakiiromhiiz tartozik.

- Milyen probldmd,hhal taldlhozih a

faluban?
- Kisebb probl6mdk vannak, sri-

lyos esetekr6l nem besz6lhetiink. Az
emberek p6ld6ul nem tudjrlk, hogy
egy hin b6vit6s6n6l is sziils6g van
6pitkez6si engedr5lyre, ez6rt nem for-
dulnak ilyen t6ren szakemberhez
(tewezdhoz).

- Pontosabban milyen tipusrt 6pitke-
zdsehnEl (pl. gard.zs, mellehEpilIeteh be-
tonalappal uagy andlhiil hdherftds, la-
h6hdz-dtalahttds stb.) sziihsdges az
6p tthe zdsi e nge ddly igdnyl4 s e ?

- Minden 6pitkez6shez enged6ly
sziiks6ges, fiiggetleniil att6l, hogy az
illet6 6piilet betonalapra k6sziil, vagy

,,16bon 611", illetve lak6hin kibcivit6-
s6r6l vagy gazdasdg1 6ptilet, esetleg
gardzs 6pit6s6r6l van sz6.

- Milyen iratohat hell elSh€sziteni az
eptthezesi engeddly lz,lrelmez,6 sehor, 6s
esetleg mi lehet az ahaddlya &z enge-
ddly megaddsdnak?

- Els6 l6p6sk6nt az urbanisztikai
bizonylatot kell k6rni a Polg6rmeste-

ri Hivatalt6l. Ez a bizonylat egy ,,el-
vi" beleegyez6s, hory az illetri terii-
letre az adott 6ptilet fel6pithet<i. Eh-
}r.ez tervez6 rlltal elk6szitett helyszin-
rajz sziiks6ges. A bizonylat k6r6s6re
a hivatal kiiteles 30 napon beliil v6-
Iaszt adni, melynek dija 20.000 6s
50.000 lej kiiziitt van. Az 6pitkez6si
enged6lyhez sziiks6ges az urbanisz-
tikai bizonylat, telekkcinyvi kivonat
6s a tervez6 6ltal cisszerillitott doku-
ment6ci6. Az urbanisztikai bizonyla-
tot br4rki megkaphatja eg5r adott te-
riiletre, az 6pitkez6si enged6iyt el-
lenben csakis a telek tulajdonosdnak
k6r6s6re 6tlitjuk ki. Legtiibb esetben
6ppen ez az akadfllya az enged6ly
kibocsdtrisrinak, hogy a telek birtok-
viszonya rendezetlen.

Lak6hdz ak 6 s hitzti$i mell6k 6piiie-
tek eset6n az enged6lyt helyi szinten
adjuk, 6s nem sziiks6ges ktirnyezet-
v6delmi, tiizv6delmi, eg6szs6giigyi
stb. j6vrihagy6s. C6gek, ipari l6tesit-
m6nyek eset6ben m6r ezek, vala-
mint a megyei urbanisztikai hivatal
j6v6hagy6sa is sziiks6ges. Az 6pitke-
z6si enged6ly illet6ke a k6sziil6 6pti-
let 6rt6k6nek 0.5 szinal6krit teszi ki,
melyet a Polg6rmesteri Hivatalnril
kell befizetni.

- Milyen biintetesekre szamfthat-
nak azok, akik engedely nelki)l eptt-
k,eznek?

- Az 6pitkez6si munkrilatok csak
az 6pitkez6si enged6ly birtok6ban
kezdhet6k meg. Ellenkez6 esetben a
btintet6sek 10.000.000 lejtSl kezd6d-
n'ek. Kihangsrilyozom, hogy c6lunk
nem a biintet6s, hanem a ttirv6nyes
eljrirris tiszteletben tartrisa.

- Milyen munhaprogram szerint

fogadja 0n a hiuatalban a lahoso-
hat?

- Munkanapokon 7:30 6s 15 6ra
kiiziitt dllok a lakossrig rendelkez6s6-
re. N6ha el6fordul, hogy terepen,
vag"y a megyesz6khelyen int6zem hi-
vatali teend6imet.

- Kdszijndm a beszdlgetdst!

Iejegjtezte
Sz6cs ldszl6

KARCFALVA KOZSEG
POLGARMESTERI

HIVATALANAK
rozrnunN-rEr

. Felk6riiik mindazokat a
ket akik m6g nem fizelt6k ki a hri
illetve teriiletad6t a 4. negyed6vre
sziveskedjenek azL megtenni novem
ber 15-ig a hivatal krinyveltise
munkanapokon 8-15 6ra kiiziitb. E
triridS utan napi 0.06 szdzalek
mi kamatot szdmolunk. Felhiviuk a
hdtrril6kosok figyelm6t hogy ha ne
rendezik tartoz6sukat. 6liin}

lehet6s6giinkkel 6s v6grehajtas i

irin hajtjuk be az ad6ss6gokat.
. Felhivjuk a mez6gazdasdgi terme-

figyelm6t, hogy 2004 decem
15-ig ig6nyelhetik a 2004-2005-os

5gazdasiryi 6vre az 6llam riltal nyrij-
2.500.0001ej / hekttu tisszegii me-

i t6mogat6st az 6szi
. Az ig6nyl5k k6r6seiket Szebeni

Vilmosnak adhatjdk dt.
. Felk6rjiik mindazokat, akik

tulajdonriban mag6nj6r6, egy6ni
risszerillitott jrirmri van, szives
nek azt bejelenteni a hivatalba
Szebeni Vilmosndl. A bejelentett jd

miivek forgalmi szrlmtribldt kapnak.
rend6rs6g krir6s6re hozz|k
z alibbi iratokat: - mdsolat a szem6ly
zonossdgi igazolvdnyr6l, mdsolat

hajtdsi jogositv6nyr6l, bdrmilyen iga
zo16 okirat a jrirmii motrdr6l, alka

ir6l - ha van birtok6ban ilven ira
irattart6(dosszie). Tudni kell,

k a jdrmiivek minim6lis miikiid<j
mriszaki felszerelts6ggel kell rende

k (villamossag, f6kek, stb.) 6
6rv6nyes hajtasi jogositvdnnyal,

kiizs6gtertileten 6s a kcizsegen kiviili
ki nem keriilheki szakaszain

et6k. Kiizleked6siiket a rend5r-
ig fogla ellen6rizni.
. Kiiziiljtik a lakoss6ggal, hogy ok

1-t6l falvainkban a kcizvilagitris
este 8-t6l 6jjel 1-ig, valamint reggel 5
6s 6 6ra kiiziitt miikiidik.

A CSIKJEN6FALVI
Auanonvosr RENDELO

KOZLEMENIYE

November r6s december folvamdn
lovak fert6zS kev6sv6riis6g6nek kiszii

rrls6t v6rv6tellel, valamint a szarvas

marhrik k<itelez6 TBC tesztel6s6t
zik az iilatorvosi rendelcinel.



A karcfalvi miij6gpdlya 6pit6se
t<jbb mint egy 6ve kezdcidiitt 6s
nagyr6szben mdr befejez6d<itt. A
tijbb milliSrdos munka Staddsa, a
j6gpilya haszn6latba v6tele m6g
nem tcirt6nt meg. Mivel ismet kii-
sziibon a t61i sportok id6szaka, ez-
zel  kapcsolatban G6bor Jr inos
sporttandrt, az 6pil6 miij6gp6lya
,,mindenes6t" kerestiik meg. Az
alibbiakban a vele folytatott besz6l-
get6s alapjrin k6sziilt risszerillit6-
sunkat olvashatj6k.

A ,,Hockey Club Felcsik" elneve-
z6sii sportklub azzal a c6llal jiitt
l6tre, hogy Felcsikon a legmegfele-
l6bb helyen mrij6gpdlydt l6tesitsen,
amely majd lehet6v6 teszi a fiatal
tehets6ges sportol6k felkutatdsr4t
es felnevel6 sdt, ezzel biztositva az
utrinp6tlSLst a csiki hokicsapat sz6-
mdra. Mivel eg6sz Felcsikot 6fint6
tev6kenys6gr6l  van sz6, eredet i
terv szerint aiapit6ja lett volna a
felcsiki r6gi6 minden polgd rmesteri
hivatala, valamint az itt mrikodtj
alapitvrinyok, egyesiiletek is. Miu-
t5.n a hosszantart6 elemz6s 6s vizs-
g6l6d6s ut6n Karcfalv6t talalt6k a
miij6gpdlya epit6s6re legalkalma-
sabb telepiil6snek, a tribbi kcizs6g

MUJEGPALYA KARCFALVAN

bizalmatlans69 miatt visszal6pett.
Az egyesiiletek nem feleltek meg a
tiirv6nyes el6irdsoknak, ez6rt nem Ie
hetbek alapit6 tagok. Ek6ppen az afa-
pft6k krire hdromra sziikiilt a Csiksze-
redai Hockey Club, Karcfalva kdzs6g
Polg6rmesteri Hivatala 6s Kurk6 Jri-
nos Gycirgy magd.nszem6ly.

A mrij6gp6.lya 6pit6si alapjriul a
meglev6 karcfalvi hokipdlya 6s lel6t6
szolgrilt. A tenilet r6szben a helyi
tan6cs6, r6szben (mintegy 22 dr) a
katolikus egyhdz6. Ez ut6bbi helyze-
te m6g megolddsra vd.r, ami kon-
cesszi6t vagy hasonl6 6rt6kii teriilet-
tel val6 cser6t jelent. A lel6t6 a ta-
nrics tulajdona volt, igy ennek, vala-
mint a tertiletnek az 6rt6k6vel szrillt
be az egyesriletbe. Az dllami tdmoga-
t6sok (eddig mintegy 1,7 milli6rd lej)
szint6n a Polg6rmesteri Hivatalon
kereszttil jutnak c6lba.

Az 6piilet felirjitrisa nagyr6szt elk6-
sziilt. Van 6 oltoz6, 2 hel6 (30-40
gyereknek), 3 frird5, 72 z,a,hanyoz6,
5 mosd6kagyl6, 5 WC. Tov6bbd orvo-
si rendelci, bir6i cjltrjz6 (kiikjn zuha-
nyoz6val, WC-vel), tan6cskozo, tel-
jes krizponti fiit6s, kazanhaz, garLzs
a j6ggyalug6pnek, hrit6h6z. A britor-
zat elk6szit6se m6g hdtravan. Az

6ptilet rij, min6s6gi, h6szigetelt iiveg-
gel elldtott n yil{szir 6kat kapott.

Ami a piiydt illeti, elk6szilt a
betonalap a hritrj csiivekkel 6s a
rendszer fel van t<jltve hiit6-folya-
d6kkal. A pallnk, az eredmr5nykijel-
z6 6s a j6ggyalug6p Sv6dorsz6gb6l
|rkezett. A vizelldtrls sajdt kritb6l,
hidroforral tiirt6nik. A hdrom alkal-
mazott 24 6r6s szolgalatot teljesit,
ami a feliigyelet 6s frit6s mellett
egy6b munk6kat is mag6ba foglal.

Az iizembe helyez6shez sziiks6g
van m6g a hiit6g6pre, ami 2,4 mil-
lirird lejbe keriil 6s jelenleg Buda-
pesten v:irja a kifizet6st 6s haza- L

szrillitrist. Ennek a kciitsegnek fede-
zet6re kil6tris van kormdnyt6mo-
gat5.s megszerz6.s6re. A m6sik na-
gyobb kolts6g, az elektromos dram-
mal val6 ellitris 6s a pdlya megvil6-
gitdsa, ami 1 millirird lejbe keriil -
ennek finanszirozdsdra a Megyei
Tandcs tett ig6retet.

Eredeti terv szerint az fftadirct
2003 december6re tervezt6k, de a
p6nzforrS:sok hidnya miatt ez kesett.
Jelenlegi remenyeink szerint az iw
nep6lyes megnyitora ez ev decembe-
r6ben keriilhet sor.

Szabadt6ri pdlya lev6n, hasznSlata
november 6s mdrcius krizritt lehets6-
ges. A szlovdk hokiiskola programja V-

szerint fog mrikiidni. Elk6pzelhet<i,
hogy a kozeljiivriben iinfenntart6v6
vdlik.

A miij6gpr{lya fel6pit6se nem va-
l6sulhatott volna meg a helybeliek
lelkes segits6ge n6lkiil. Igazi plldir
ja volt a krizdss6gi tudatnak, az
iinzetlen odaadd,snak a kiizcis c6l
megval6sitrlsa 6rdek6ben. Minden-
ki a legt<ibbet nyrijtotta lehet6s6ge,
tehets6ge szerint. Ez6rt minden t6-
mogat6 gesztus6rt hdl6s ktisziinet a
szewezlk r6sz6ri5l. A trimogat6k tel-
jes n6vsora, valamint r6szletes ada-
tok a krilts6gekrcil 6s a hozzi46rvl6r
sokr6l a teljess6g 6rdek6ben csak az
ritad6s ut6n lesznek k6zz6t6v e.

6sszedllitotta
Kelemen leaente

A leldt6 femjitdn kiizben. A betonalnp mdr k4sz uan.
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Be kell vallanom, hogy zavarban
voltam, amikor ezt a cikket be kel-
let sorolnom lapunk rovatai vala-
melyik6be. A helyszfn szerint a mii-
vel6d6si, a cselekm6ny szerint a
mezlgazdas6gi, felel6ss6g szerint a
kdz6leti rovatba illett volna, de
ugyanrigy megdllta volna hely6t a
k6sz riihej cimsz6 alatt is.

Egyik ismer6s6m okt6ber 6-6n
d6leltjtt Jen<jfalvrir6l jiivet megszo-
kott magabiztoss6gdval hajtott be
ker6kprirj6vai a kultrirotthon udva-
fttba, azaz hajtott, illetve bucsk6-
zott volna. ha nem sikeriil utols6
pillanatban lef6keznie a hidat elz6-
16 heveny6szett kerit6s el6tt. Meg-
dijbbenve k6rdezte a kultirrigaz-
gat6t a kerit6s c6ljfu6l, aki szint6n
csak talilgatni tudta, hogy ki 6s
mi6rt tette azt oda. Rijvid vizsg6l6-
dris ut6n megtaldlt6k a v6laszt: a
kultrirotthon udvar6n egy teh6n
legel6szett csendesen, 6lvezve a dris
fiivet 6s gazdiLja lelem6nyess6g6t,
aki ek6ppen pr6br4lta has znositani az
udvart, szakaszos legel6v6 alakitva rit
a ktjzteriiletet. Es mi lesz ha lefogy a
fii a kulturothhon udvardn? Kovetke-
zikaz 6vodajritsz6 udvara, vagy eset-
leg a tan6cs 6ptilete el6tti kis park?

- tettem fel magamnak a k6rd6st.
Erdekl6d6siinkre a Polgdrmeste-

ri Hivatal illet6kesei elmondtdk,
hogy az udvart megegyez6s szerint
az egyik szomsz6d kaszalja. De le-
geltetesrtil 6s a bej6rat elzdtdsfu6l
nem volt sz6. Ami a tehenet 6s a
heveny6szett kerit6st illeti, meg-
ig6rt6k, hogy int6zkedni fognak.

Mindenesetre figyelmeztetjiik
azokat, akik kiinyvt 6rb a, telehdzb a,
es etleg szinhdz-ell addsra mennek,
hizzanak gumicsizm6t 6s sot6ted6s
utdn 6vatosan l6pkedjenek a kultrir-
otthon udvardn, mert kiinnYen
megcsirszhatnak bizonyos nemv6rt
akadrilyokban.

Kelemen Leaente

Lapz6rtakor 6rtesiilti.ink, hogy a
polgdrmesteri hivatal megtette a

sziiks6ges int6zked6seket.

Ha v6gigj6rjuk falvaink utcdit 6s
megn6zziik az Fhfoly6 patakok medre-
it azzal a c6llal, hogy felm6rjtik kijzs6-
giink tisztas 691 6JlapoLdt, rendezetbsti
g6t, a ldtvriny nem 6ppen szivderitti.

Az els6, ami szemtinkbe 6tlik, az a
rengeteg sz6tdob6lt hulladdk. Habrir
az illet6kesek megszerveztlk az
irsszegyiijtiitt szem6t progamszerii
elszdllitdsdt, 6s ezmir n6h6ny 6v 6ta
folyamatosan miikijdik (6s nem kis
dsszegbe keriil a Polg6rmesteri Hi
vatalnak, vagyis nekiink), 6rthetet-
len, hogy egyes szemrilyek mt4g min-
dig az Olt 6s Sz6kasz6 medrdt hasz-
n6lj6k szem6ttelepnek, vagy eg'yene-
sen a vizbe ontik a hdztart6si hulla-
d6kot. Elszomorit6 a lStvriny. Leg-
gyakoribb ,,isz6" szem6t a pillepa-
lack (,,flakon"). De b6 v6laszt6k van
ki i l i inb<jz6 6lelmis zer-csomagol6
anyagokb6l is: konzerv- 6s stjrcis-
dobozok, miianyag poharak ris zacs-
k6k, margarinos dobozok hevernek
mezei irtjaink sz6l6n, risznak vizein-
ken, vagy l6gnak fennakadva avizre
hajl6 6gakon. Ugyanitt diszitik ktjr-
nye zetiinket az elhasznillt hfntartdsi
eszkcizcik, ed6nyek, I5bbelik... egy-
sz6val minden elk6pzelhet6 hulla-
d6k, modern, fogyaszt6ivri alakul6
6letm6dunk haszontalannri v6lt kel-
l6kei. 6sszel a patakokba keriil a
kertekben iisszesepert falevel, de
van aki a mezei utak giidreit tiimi
ezzel a ,,kiv616" ritjavit6 anyaggal.
Tavasz kiizeledt6vel rendszeresen
megjelenik a zsdksz{mra kidobott
rothadt pity6ka, de olykor Litni irsz6
rillattetemet is az Oltban.

A vonatmeg6ll6 kiirny6ke is arra
utal, hory az ing6z6k, utasok bizonY
nem nag'yon tartjdk be a tisztas6g
legelemibb szabalyait. Igaz, hi6ba ke
resn6 az utas a szem6t16ddt, ha eldob-
ni val6 szemete van, mert nincs a
kiirny6ken. Es ha id<ink6nt lekasz6lnri
valaki a sineket kijriilvev6 gazL, gyw

mol akkor rendezetteb telepiil6s be

nyomS:sa fogadnd a vonatbal 6tkez6t'..
A piacnapok utdn sem mondhat-

juk, hogy minden rendben van. Az
6rusok a falukcizpontban szanaszet
hag'yj6k a szemetiiket, vagy ami m6g

rosszabb, a foly6ba dobjr4k azt. Egy-
k6t kihelyezett kuka ezen is segitene,
ugyanis nem mindig sikertil az i\ete.
keseknek m6g aznap irsszegyiijteni a
hullad6kot. Sz6v6 tehetjiik m6g az e
h6nap elej6n elhelyezett 6s iink6nye-
sen let6pett vrilasztrisi plakdtok sor-
s6t is, amelyek sz6tdob6lva tertiltek
el az rittesten 6s az drkokban (p6ldri-

ul okt6ber 3-6n reggel). Ez a gesztus
a ,,v6laszt6si toleranciSn" kivtil ,,fele-
16s" ktirnyezeti magatartdsr6l is ta-
nriskodik.

Ery mrisik furcsa Litv6ny, hogy az
utc6kban, kiizteriileten kiilonbiizti
6pit6anyagokat, 6pitkez6si tijrmel6-
ket, nem utols6 sorban Pedig mez6-
gazdasdgi g6peket t6rolnak, akad6-
lyozva eziital a ktizleked6st 6s a pan-

96 vizek lefoly6srit. Avizelvezet6 6r'
kok hi6nya is komoly gondot okoz:
nagyobb es6z6sek utrin val6s6gos
tengerr6 vrilik Karcfalvdn a Gidr6k-
6s Tank6k szere, ahol az rit kell<is
kiizep6n folyik vagy ij.l avtz 6s napo-
kig, hetekig ott biidcistjdik. De tal6n
m6g rosszabb a helyzet Jen6falvdn,
ahol ilyenkor avizelvezet6 drkok hi
Snydban sSrtenger fedi az utcdkat,
lehetetlenn6 t6ve a kiizleked6st. Eb-
ben az iigyben a Polg6rmesteri Hiva-
tal illet6kesei sem kellene kdz6mbo-
sen szeml6lj6k a kialakult helyzetet.
Vagy vegyiik el6 a g6lyal6bakat?...
igaz, olcsobb mint rirkot risni, jrirddt

6piteni 6s hrit r6gen is g6lyaldbakkal

kozlekedtek, ha kitartotb az es5zes.
Kiiliinben ez 6v augusztus 30-t6l

l6pett 6rv6nybe a 310-es ttirv6nym6-
dosit6s, amely rigy fogalmaz,hogY
a viz term6szeti kincs 6s 6llami koz-
tulajdont k6pez. A vizekbe bedobni
olyan anyagot ami azt szennYezi,
kih6grisnak min6siil, 200 mil1i6 lejt6l
birsdgolhatnak, de srilyos esetben
bijrttinbiintet6st is kil4t6sba helyez-
hetnek.

Val6ban az ilyen, 6s ehhez hasonl6
szigorri int6zked6sek lesznek k6nyte-
lenek megoldani  a k i i rnYezet
szennyez6s6nek probl6m6j6t? Pedig
a tisztas6g mindenkinek egy6ni ig6-
nye 6s 6rdeke kellene legYen'

Mdrton Orsolya
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Okt6ber kciztudottan Sziiz Mdvia
h6napja. Ilyenkor vildgszerte foko-
zott buzgalommal imridkozzrik na-
ponta a r6zsafiz6rt. A r6zsafiz'6r
magriba foglalja az eg6sz evang6liu-
mi iizenet m6lys6get. A szentolvas6
tulajdonk6ppen olyan imridsr{gos eI-
m6lked6s, melyet br4rki, brirmilyen
k<irii lm6nyek kiiztitt im6dkozhat
egyediil vagy ktiziiss6gben.

A r6zsafiz6r im6dkozrisdnak kez-
deteit neh6z meghatdrozni, de biztos
t6ny, hogy a XV. szdzad. mdsodik
fel6ben a kereszt6nyek a 15 ,,titok"
segits6g6vel elm6lkedtek mdr J6zus
6let6r5l, szenved6s6r6l, megdics6til6-
s6r5l. A Domonkos-rendi szerzetesek
voltak a r6zsafiz6r im6dsrig leglelke-
sebb terjesztdi, ktiliinosen a r6zsafii-
z6r-tdrsulatok alapitrisai riltal. A je-
zsuita szerzetesek kitart6 munkrija is
el5segitette, hogy ez az imddkozitsi
m6d elterjedjen az eg6sz vil6gon.
Ezt az imam6dot el6szcir IV. Sixtus
pdpa hagl'fa j6v6.I478-ban. A tiirt6-
nelem folyam6n a pdpriknak is ked-
velt imddsdga volt a szentolvas6,

mindig is szorgalmaztirk a r6zsafiz6r
imr4ds6got.

1571-ben a Lepant6ndl zajl6 iitkii-
zet idej6n V. Szent Piusz pripa a
r6zsafiz6r| im6dkozta, mikozben 16-
tom6sa volt. A keresztes lovagok gy6-
zelm6tv6lte l6tni. Es val6ban a tiirti-
kiik aznap veres6get szenvedtek a
tengeri titk<jzetben. Ezzel kezdetft
vette a t<jrrjk hatalom hanyatldsa. A
p6pa'a gy6zelemtisztelet6re iinnepet
enged6lyezett, melyet k6s6bb XI.
Kelemen pdpa (1700-1721) az egdsz
egyhfnr a kiterjesztett.

Okt6ber 7-6n van R6zsafiiz6r ki-
r:ilyn6je napja, hdlatinnep, melyen
megkriszonhetjiik a Sztlzanya 6rtiink
tett kiizbenj tu6s6L.

Mi, magyarok a boldogsrigos Sziiz
M6ri6t Nagyasszonyk6nt is tisztel-
jiik. 1896-ban, a honfoglalds ezer6ves
6vfordul6j6n kiikjn,,Mag5'arok
Naryasszonya" i.innepet rendelt el
XIII. Le6 p6pa okt6ber $-ra. Ezzel
egy 900 6ves nemzeti hagyom6nyt
szentesitett hivtalosan is az egyhdz-
f6. Azel6tt augusztus 15-6n, Mriria
mennybemenetelekor,,Nagyboldog-

asszony"- kor iinnepelt6k 6seink a
Nagyasszonyt, mint az iinnep m6ig
fennmaradt megnevezrise is mutatja.
A k6t tinnep az6ft tev5dtjtt egym6s-
ra, mert koztudott, hogy 1038. au-
gusztus 15-6n halt meg Szent Istvrin
kir6ly, aki halala el6tt korondjdt 6s
orszdgdt Isten Anyja, M6ria oltalmri-
ba aj6nlotta. Ma is gyakran felhang-
zik az 6nek: ,,Magyarorsz6gr6l, 6des
hazdnkr6l, ne feledkezzll meg sze-
g6ny magyarokr6l!"

EmlEkezz4l meg Istennek dicsds1ges
Arryja, magtaroh Nagtasszonya, szent-
sdges Sztiz Mq,ria! eml4hezzel meg
droksdgedrdl, melyet hii szolgdd, elsd
hirdlyunh 6s apostolunh, Szent Istudn
nehed fdlajdnlott 6s uegrendel.eteben ne-
hed hagotL Tekints hegtes arccal orszd,-
godra 6s dicsd 4rdemeid altal leg szo-
sz6l6nh 6s hozbenjar1nh szent Fiadnctl,
Jezus Krisztusndl. Amen. (Esterhdzy
Pal im6ja)

Oktdber 31-6n Id6sek vas6rnapja.
A 11-kor kezdtid5 iinnepi szentmis6-
re kis6rjiik el csalddunk idcisebb tag-
jait, szomsz6dainkat, idSsebb isme-
rSseinketl

TANEVKE ZDfrS OVOOATNKBAN NS TSTOTATNKBAN

Habdr iddn a taneukezdds a pedag6-
gusoh sztrajhja miatt egt nap hesdssel
tdrtent, 6u6dd.inhban es ishold.inhban
rnd.r egy h.6napja folyih a tanftd.s. Koz-
sdgtinkben a negy taniigyi intdzmEny-
ben 6 ou6n5, 8 tanft6, 18 szahtand,r 6s
8 adminisztratiu alhalmazott dolgozik.
A beishokizott gyereheh szd,ma 396. A
hezdes nehdzs,lgeirdl, az intezmenyek
gondjairol 6s terueircjl ezeh uezetcii sza-
moltah be.

A csikjentifalvi 2-es szdmu ovodri-
ban 3 szakklpzett 6vontj feliigyelete
alatt ijsszesen 58 gyerek tanul, ebb61
az id6n beiratotb kiscsoportosok sz6-
ma 18. Antal Magdolna ov6n6 elmon-
ddsa szerint az int6zm6ny legf6bb
gondja a p6nzhi6ny, ami miatt a hatal-
mas 6piilet megfelel6 mtik6dtetese le
hetetlen. Habr{r az 6piiletben vezetA-
kes viz vart, ezfogyasztasra nem alkal-
mas mert a k:d:L fert6ziitb. Neh6zs6get
okoz a korszerii WC hi6nya. Az idei
kiilts6gvet6s nary r6szet ttizifara kijl-

t i j t t6k. Siker i i l t  beszerezni egy
vide6lejritsz6t 6s ery szines TV-t is.
J<jvrjre szeretn6k felujitani 6s kieg6-
sziteni az 6vodaudvar j6ftsz6ter6t.

A csikjen<ifalvi 3-as sz6mri A1tal6-
nos Iskola frissen meszelt tanterme-
iben 65 tanul6 kezdte a tan6vet, eb-
b6l 15 elscioszt6lyos. A tavalyi 6vhez
viszonyitva al6tsz6m 3 ryerekkel
szaporodott. Az oktatdst-nevel6st
szakkdpzett tanit6k v6gzik. A k6lt-
s6gvet6sbril kapott p6nz csak a
tizlffua 6s a szdmlik kiegyenlit6s6re
el6g. Ennek ellen6re a sziil6k segits6-
g6vel sikeriilt rij szeml6lteto eszkozo-
ketbeszerezni. Kelemen Hunor k6p-
visel6 rir adom6nyozott egy sz6mit6-
g6pet, egy mdsikra iglret van a pol-
g6rmesteri hivatal r6,sz6r6I is. iglt
talin lehet6v6 vrilik egy sajdt infor-
matika terem kialakit6sa.

S6gor Csaba szendtor rir segits6ge-
vel Hollandieb6l jd rillapotban l6v6
hasznrilt asztalokat 6s sz6keket kaptak

a jenrifalvi ovodrisok 6s kisiskol6sok
szamara.

Akrircsak a szomsz6dos 6voddban,
itt is gond a vezet6kes wz fert6zottse
ge, valamint a korszerii WC hirinya,
mondotta Vizi Erzs6beL ahgazgat6n6.

A karcfalvi 6voda helyzet6r6l
Jaszenovics Terlzia sz6molt be. Ide
ez6vben 14 kiscsoportost irtak be,
igy a hrirom szakk6pzett 6v6n5 59
gyerekkel foglalkozik. A t61i liizel6-
anyagot a helyi kiilts6gvet6sb6l ki-
utalt p6nzb6l v6sriroltdk. A r6gi 6pii-
let foiyton javitgatdsra, fehijit6sra
szorul. Id6n a sziiltjk j6volt6b6l az
olto z6 p adl6 zat dt sikeriilt kicser6lni
rij szalagparkettdra. Angol WC 6s j6

min6s6gti vezet6kes viz van az 6piJ.'
letben, amit a tombh6z vizh6Jozat6-
b6l kapnak. Ezeknek kcjszijnhetSen 6r-
v6nyes miikiid6si enged6llyel rendel-
keznek. A jeleni elvdr6soknak megfe-
Ie16en, rij m6dszerekkel dolgoznak.

Fohtatdsa a 8 oldalon.

w,
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A KARCFALVT ES CSIKJEN6FALVT TSKOTA ROVrD rOnrrNnrn
Folytatds az el6z6 lapszimbol

Az anyagl neh6zs6geken kiviil a
jrirvrinyos betegs6gek is g6toltrik az
oktatrist. Az 1882-1883-as iskolai 6v
okt6ber, november, janu6r, febru6r
hdnapjaiban letiltjrik az iskoldba-
jrirr4st.

1885 december 20-i level6ben Csik
vdrmegye kirrilyi tanfeliigyel6je felhi-
vdssal fordul Jen6falva iskolasz6k-
6hez egy tanterem 6s egy tanit6 be-
rlllitris6ra. Ebben az id6ben a felettes
szervek m6r tribbet tcir6dtek az isko-
lriban foly6 oktatrissal. Ezt btzonyitja
a tanit6k sz6m6.nak fokozatos ncive-
ked6se 6s a r6luk val6 anyagi gondos-
kodris is.

Megemlitjrik a jenrifalvi iskolandl
tanft6k neveit: Veress Lajos 1868-tol,
Bodor Mdrton 1870-t61. Veress P6ter
1875. okt6ber 1-t61, Sz6kely D6nes
1884-t61, Palanz S6ndor 1898. mrirci
us 10-tcjl, Gyrirgypril Berta 1903. de-
cember 15-tcil, Peter Antal 1918. au-
gusztus 1-t61, Ferencz M5.rton, Dobai
Albert 1920. november 29-t61.

Az 7919 dec. 19-i jov6hagydssal a
tanit6k dijlevelet kapnak, mely ugyan-
akkor fizetesemel6st is jelentett.

Az 1927 mi^rc. 27-i k<irlev6l szerint
Jendfalvdn az egyhuzamban val6 ta-
nit6s mellett, Karcfalvan ellene dtin-

rad6s6t el6segitette az a k6riilm6ny,
hogy az allami iskolak katedr6ira
rom6n tanit5kat neveztek ki, ami a
lakossdg ellenall6sat eredm6nyezte.
Ez6rt a sziikik inkribb a felekezeti
iskoldba iratbdk gyermekeiket. Teh6t
az 1948-as taniigyi reformig Karcfal-
vdn l6tezett a felekezeti iskola 6s a
felekezeti polgdri iskola,

Karcfalv6n 1936-ban fel6piilt az irj
iskola, amely egy6ni adakozrisb6l 6s
a kii z s 69 ho zzil 6rul6s 6v al tort6nt. Az
6pitkez6sben f6szerepet j6tszott Sas
Antal pl6brlnos, aki felhasznrllta a
Luk6cs Julianna 6s Grosz Ir6n ha-
gyat6k6t. Az iskola 4 tanterembril 6s
eg:y nagy diszteremb6l 6llt, amelyet
sokdig kultrirotthonnak hasznS"ltak,
mig 1968-ban dtalakitottS.k tanter-
mekke es laborat6riummd.

AzoLa Karcfalvdn riltal6nos iskola
mrik<idik. Az 797 4-197 5-ds tan6vt6l,
a kiitelez6 10 osztdlyos dltaldnos
oktat6s bevezet6se 6ta l6trejott a
liceum els6 fokozata, mechanika
profillal.

1990 5sz6t6l inask6pz6 indul, aut6-
szerel6 6s kovdcs szakokkal.

A karcfalvi iskolib6l az elmrilt 25-
30 6vben tijbb mint szfn egyetemet,
friiskolit, technikumot v6gzett tanu-
16 keriilt ki.

Erdemes megemliteni, hogy isko-
Linkban az eltelt 6vtizedek alatt
olyan kiizismert szem6lyis6gek is ta-
nftottak, mint a tandr-n6prajzos Do-
mokos Pril P6ter, L6sty6n Ferenc
pl6brinos, a nemr6g, hirtelen elhunyl
tan6r-geol6gus Krist6 Andr6s, a tani-
t6-ir6-faszobrdsz Sall6 Istvdn, Gal-
brics P6l tandr, a k6stjbbi TV riporter
6s mdsok.

A kiitelezri oktatris bevezet6s66rt 6s
kiterjeszt6s66rt foly6 kiizdelem Karc-
falvdn 6s Jen6falv6n is sok anyagi
illdozatot, odaad6st, n6p irdnti hiis6-
get, szeretetet k<jvetelt azokt6l, akik
e vid6k lakossrigrinak szellemi fellen-
dit6s66rt kiizdottek.

Antal Csaba
Forrdsanyag:

1. Szab6 Miklds: Mes6l a mrilt
(Csikjen6falva 800 6ves trirt6nete)
2. Pril-Antal Srindor: Karcfalva mnltjr4b6l
3. Cserndtoni J6zsef: Oktatrisunk mriltjri-
b6l, Hargita c. rijsrig cikksorozata (1973.
Jan.-febr.)
4. Kir{ly LdszI6: A falu monogrdfiSja
5. Salamon Lajos: A jen6falvi iskola
6. Fiilrip Ldszl6:. Az oktatris tdrt6nete
Csikkarcfalvdn, Nagyboldogasszonyi Hir-
Iap 2000/1
7. Adatok a Csiki Mrizeum dokument6ci-
6s kdnyvtrirdb6l
8. Adatok krilijnbrizri kiadv6nyokb6l

tott az iskolasz6k.
1936- 1937-ben Jenci-

falvdn a kdzbi l tokoss6g
megepit tet i  a jelenlegi is-
koldt (kijbtjl es tegiabol) 4
osztalyteremmel 6s 2 hoz-
zdtaytoz6 helyis6ggel. Az
rij iskola mrir alkalmasabb
az oktatd"sra. Kiilijn n6pis-
kolai gondnoksrig l6tezett
JenSfalvrin 6s Karcfalvdn.
A jen6falvi iskola 1949-tol
4 taner6vel mtikridik.

I927-t6l JenSfalvdn csak
allami iskola miikodiitt I.-
VII. osztrillyal 1920-1928 6s
1940-1948 kiiziitb Karcfal-
vrln polgdri iskola is mrik6'
dott, amelynek tanul6i a
felcsiki kiizs6gekb6l kertil- ].-
tek ki. Ez v6gig az egyhaz' -,----=
ellen6rz6se alatt mrik<idott.
A felekezeti iskol6k fennma-
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A jenrifalui ishola €pitdsdnek befejezi szakasza (1937)



Mfiael6d.6s .Ifttfisdg

TANEVKEZDrtS
6vooerNKBAN

ns rsrorerNKBAN

Fobtahis a 6 oldalrril,

A termeket form6ljrik, j6tsz6kuck6-
kat alakitottak, szdmit6g6pet hasz-
n6lnak, hogy a gyerekek j6l 6rezz6k
magukat 6s j6l felk6sziilten kezdhes-
s6k az iskol6t. A karcfalvi Mrirtonffy
Gyiirgy Altal6nos Iskol6ban Fiiliip
L6szl6 igazgat6t k6rdezttik. Itt a2I4
gyereket dsszesen 22 pedag6gus ta-
nitja. Ebb6l 4 tanit6,18 szaktandr, 3
nyugdijas 6s kett6 m6g nem diplomri-
zott egyetemi hallgat6. A tan6vkez-
d6sre a tantermeket nagyr6szt fehiji-
tottrik, a csempek6lyhrikat kijavitot-
tek. A bels6 WC meglevS terv6vel
megp iiy 1tztitk az ideiglenes e 96 s zs 69-
iigyi enged6lyt, amit riividesen meg
is kapnak.

Az iskola anyagi bdzisa fehijitrisra,
kieg6szit6sre szorul. A r6gi szeml6l-
tetri eszkriztik j6 min6s6giek, azon-
ban haszn6latuk krirtilm6nyes, eltjk6-
szit6siik id6ig6nyes. Ez6rt szeretn6k
a szirmit6g6peket az informatika ok-
tatdsrin kiviil a kiilonbriz6 tant6r-
gyakn6l multim6di6s szeml6ltetdesz-
kciziikkent is hasznrilni.

Jelenleg a 7 szdrnit6g6pet koziisen
haszndlj6k a jenrifalvi 6s a karcfalvi
gyerekek, igy a gepek tulterheltek, a
tanft6s neh6zkes. Tov6bbi gond a tor-
naterem hirinya, ez6rt a torna6rrikat
csak kedvez6 id6jr4rris eset6n tudjak
megfelel6en megtartani a szabadban.

Az iskolamrihely, amelynek r6gen
fontos szerepe volt, jelenle g haszn6'
latlanul rill. A szersz6mg6pek kopot-
tak, elavultak, 6rt6kesit6siikre jelen-

leg nincs megold6s.
Mindezen neh6zs6gek ellen6re az

oktatris megfelel6 szinten folyik a
karcfalvi iskoldban - 6llitja Ftiltip

Ldszl6 igazgat6. Ezt bizonyitj€tk az
el6rt eredm6nyek is: tanul6ik j6I sze-
repeltek a zfu6vizsgftkon, a kiilijnbij-
z6 tantdrgyversenyeken (orsz6gos
szakaszon is), ttibb v6gz6s rangos
ktiz6piskoliban tanul tovdbb. Ez6rt
6rthetetlen n6hr4ny sziil6 dtint6se,
akik gyerekeiket mris iskol6kba iraL
ti,Jr'. Az eddigi tapasztalatok szerint
az esetek t<ibbs6g6ben ez nem hozza
meg a vdrt eredm6nyt. Az int6zm6ny
vezet6je a probl6ma okrit inkribb a
kommunikdci6 hirinyr{ban, a nem
megfelel6 iskola-sziil6 kapcsolatban
lihja. Ezen szeretn6nek javitani az
elkovetkeztikben. K6rd6ivet fognak
dssze6llitani a sziiltik r6sz'6re, akik a
fogad66r6kon szem6lyesen is 6rdek-
l6dhetnek vagy panaszkodhatnak, el-
mondhatjrik 6szrev6teleiket, javasla-

taikat. Az iskola nyilt napjain (hete-
in) pedig r6szt vehetnek az iskolai
tevdkenys6geken, 6l6ben kovethetik
a tan6rok 6s a tanul6k munk6jrlt.

Szeretn6nek vdltoztatni a tanul6k
ki6rt6kel6si m6dj6n is, figyelembe
vdve az egy6ni adotts6gaikat, k6pes-
s6geiket. Ehhez fontos a - tanu16,
szaktandr, oszt6lyfSncik- hdrmas kap-
csolat szorosabbd t6tele.

Terveik kijzott szerepel a r6gi isko-
la6ptilet folyosoin a padlo cser6je,
valamint fa falburkolat felszerel6se.
Aktudlis az ajt6k cser6je is, amit a
Iehetris6g szerint r6szletekben fog-
nak megoldani. T6vlati terv a k6zilab-
daprilya fehijit6sa, valamint tornate-
rem berendezlse a p6ks6gnek k6-
sziilt 6piiletben.

A kezdeti nehdzsegehen tul 6uoddink-
ban es iskolninkb&n folyik a tanttas.
Jo munkdt, sok tiirelmet es eredmdnyes
taneuet ktudnunk pedagogusohnak,
sziil6knek es tanuloknak egtard,nt.

6sszedllitotta:
Ttirtik Anna 6s Kelemen Leuente

KONWTARI BESZAMOLo

A nydr folyam6n, szomorirsdgomra
lecsiikkent az aktiv olvas6k szitma.
Jriniusban 157 olvas6t jegyeztem be,
juliusban 5&at, augusztusban pedig
34ct. Rem6lem az iskolakezd6s 6s az
rjszi munkrilatok befejez6se utan rijra
gyarapodni fog az olvasni vr1ry6k sz6-

ma. Szivesen l6tok minden kedves
6rdeki6d6 gyereket 6s feln6tbet. A
kiinWhir nyitva h6tf6t6l-p6ntekig: 9-
15 6ra ktiziitb.

TtirdkAnna
k u lt dr. riga z gat 6, k ri ny a t d.r o s

sziNnAz

Felhfvjuk a szinhdzkedvel6k fi-
gyelm6t, hogy 2004 okt6ber L6 - dn,
szombaton este 20 6rdt6l, a Csiki
Jr{t6kszin el6ad6s6ban megtekint-
hetik Karcfalv6n a kultirrotthon-
ban az

,,ANCONAI SZERELMESEK"
cimii zend s uigj d.t ehot.

Jegyeket el6v6telben a kiizs6gi
kiinyvb6rban vdsdrolhatnak. A je-
gyek rira felnritteknek 60000 lej,
di6koknak 6s nyugdi jasoknak
40000 lej.

Mindenl<it szeretettel vrirunk!

K6t sz6kely besz6lget:
- KelI egy f6l malac?
- 46 , dehogy!
- De m6rt nem?
- Mert eld6lne az 6lbant

, .
Besorozzdk Abelt a haditenger6-

szethez:
- Tud riszni?
- Mi6rt? Haj6 nincs?

a

A sz6kely 6s a feles6ge vacsordz-
nak. A n6 mag6ra boritja a paradicso-
mos sz6szt. Azt mondja a f6rj6nek:

- Most n6zz ram! Ugy n6zek ki,
mint egy diszn6!

- Ja! Iis m6g le is etted magad!

a

Az iireg sz6kelynek megbetegszik a
tehene es kihivja az tllatorvost. Az
orvos folirja a receptet, amivel az
6reg bemegy a v6rosba, majd amikor
visszarir, azt mondja a feles6g6nek:

-Te' asszony! K6stold meg a gy6Cy-
szert, nehogy valami baja legyen a
teh6nnek!

o

- Idesaprim, csuklik a teh6n!
- Adj neki vizet l6nyom.
- Nem rigy! Ossze...

a

Idds sz6kely hdzaspitr iilddg6l a h6z
elrjtt. Morfondirozik az oreg:

- Te Anyjuk! Ha egyikiink meghal,
6n bekiiltiiziik a vrlrosba...

NEVESS VELUNK! Y/
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UJD ONSAGOK A KARCFALVT TELEIf,AZ rOnrWnrnN

Amikor 2003 december6ben l6tre-
hoztuk a karcfalvi telehdzat, azzal a
rem6nnyel nyitottuk meg ajtaj6t,
hogy ez a kis terem kozelebb hozza
a vil6got kiiziiss6gi.inkhiiz. Lassan
egy eve miik<jdik a telehdz. Ugy 6r-
zem, vannak pozitiv eredm6nyek, hi-
szen sok fiatal, aki megszokta m6r
az internet haszndlatrit, ide t6r be
est6nk6nt, itt n6zi meg jrittek-e leve-
lei, itt gyiijt anyagot dolgozalithoz,
itt keres kiil<inbiizci informrici6kat
6lldsokr6l, iskolir6l stb. Sokan sz6-
rakozni j6rnak a teleh{zba: jdtsza-
nak, zen6t hallgatnak vagy egyszerii-
en csak t6rsalognak. A telehdz sze-
repe azonban nem meriilhet ki e
tev6kenys6gekben. Nagyon sok
munk6t, szellemi energi6t 6s p6nzt
fektettiink be ebbe a ..vaillalkozris-
ba". Az eredm6nyek is ezzel kell
arS.nyosak legyenek. Fontos c6lunk
az,hogy akoz6p 6s id6sebb korosz-

tdlyt is behivjuk a telehrizba, azok-
nak, akik m6g nem ismerik, bemu-
tassuk a szitmit6g6p- 6s internet-
haszndlat el6nyeit. A telehdz tanfo-
lyamoknak, tov6bbk6pz6seknek az
otthondv6 kell vdljon.

Eddig 6nk6ntes m6don pr6briltuk
miikodtetni az intdzm6nl't. Tudtuk,
hogy ez nem j6 megold6s, de nem
volt anyagi lehet6s6giink arra, hogy
mdsk6nt cselekedjtink. Eppen ez6rt
a telehfn tribbnyire csak este volt
nyitva, gyakran rendszerteleniil,
amikor a megbizott szem6ly 6ppen
id6t tudott szakitani rri. Minden el-
ismer6s azoknak az iink6nteseknek,
akik a nyitvatartdsban igy segitet'
tek, hiszen szabadidejiiket fel6ldoz-
va v6llaltrik, minden juttat6s n6lkiil,
hogy mrikiidtetik a Telehrizat. Okt6-
ber 1-t6l lehettis6gtink van arra;
hogy egy szem6lyt alkalmazzunk,
akinek f6 feladatk<ire a telehriz m[i-

kiidtet6se. Ez aztjelenti, hogy ett6l
a dritumt6l mdr leszcigezett prog-
rammal miikiidik atelehi.z. Az illan-
d6 alkalmazott stabilitrist ad majd a
telehdznak, 6s rem6ljiik a biztos pro-
gram tiibb falust6rsunknak teszi le-
het6v6 a telehdz szolgdltatdsainak
ig6nybev6tel6t. Ezen alkalmazottun-
kat k6pezni is szeretn6nk, hiszen
sz6mos tertileten tud majd segiteni
a kiiziiss6gnek.

Az 6sz folyamrin a Csik Teriileti
IfjfsAgi Tanricsrival kozrjsen bekap-
csol6dunk egy nagy projektbe. En-
nek els6 l6p6sek6nt sz6less6vfi Inter-
net el6rhetrjs6ghez jutunk, melyhez
a magyarorszdgi Informatikai 6s
Hirkozl6si Miniszt6rium nyirjt trimo-
gat6st. Ez nagym6rt6kben fog javita-
ni teleh6zunk szolgdltatdsainak mi-
n6s6g6n, 6s lehet6v6 teszi komoly
programok megszervez6s6t.

Szab6 Kdzmdr

rFJ6 TEHETSECETNT

Antal Viola (11 6ves) 6s Farkas
Istvdn (13 6ves) 2004 januil," 20-t6l
t6rsas6gi trincot tanulnak. Miutdn a
TV-ben l6tott sport6g nagyon elnyer-
te tetsz6siiket, sziileikkel irgy d6ntdt-
tek, cjk is kipr6bdljrik. Csikszered6-
ban taldltak is megfelel6 oktatot
P6terfi Enikci szem6ly6ben, 6s az6ta
heti h6rom alkalommal 7,5-2 6rdt
trincolnak. Istvdn 6s Viola az elsri
6r6t6l kezdve prirban tdncolnak, ami
nagy el6ny, hisz azonkiviil, hogy itt-
hon is bdrmikor gyakorolhatnak
nem kell folyton rij prirt keresni, aki-
vel minden l6p6s, mozdulat betanu-
Lisrit el61r6l kellene kezdeni. Arra a
k6rdesre, hogy milyen tovr4bbi terve-
ik vannak a tdnccal kapcsolatosan,
egyiintettien ezt v 6laszolt6k:,,J6 ver-
senytdncosok szeretn6nk lenni 6s
majd tdncoktat6st is vdllalni, persze
csak sz6rakozrisb6l, valamilyen m6-
sik szakma mellett." Viol66k szerint
ehhez nagy m6rt6kben sztiks6ges a
sziileik segits6ge 6s sajdt kitartdsuk.
A sziil<jk r6sz6v6l nagy iidozat, hogy
hetente hdromszor beviszik Csiksze-

reddba az ifj:i- tdncosokat. 4'116l,
hogy edz6sek alatt nem fagyizni jdr-
nak, m6r nem egyszer meggy6zt6k a
ktizcins6get 6s sziileiket, hisz eddig <it
fell6p6siik volt (kett6 Karcfalv6n,
kett6 Csikszered6ban 6s egy Tusn6-
don). X,Iinden alkalommal siker6l-
menn5'el hagtS.k el a szinpadot. jol
esett nekik, hogy visszatapsoltdk
riket. A t6ncosp6r szimira ez a sport
kikapcsol6dris, kihiv6s 6s testedz6s.
Nem el6g viszont az akarat, a td.nc-
hoz zenei hallds 6s ritmus6rz6k, te-
hets6g is kell. Ugy tiinik tjk mindez-
zel rendelkeznek, hisz mindketten
zongordzni is tanulnak, szint6n csak
sz6rakozdsb6l. Ezt k6t 6ve kezdt6k
el, Istvdn egy kicsit hamarabb, de 6
m6r abba is hagyba. Viola szeretne
min6l jobban zongorinni 6s majd
szinpadon szerepelni fgy, hogy 6ne-
keljen ts hozz6.

Szivb6l gratulilunk a sikerekhez,
tovabbi sz6p eredm6nyeket, j6 sz6ra-
kozrist kivrlnunk 6s rem6ljiik, hogy
m6g sok6ig,,j6rni fogj6k"!

TELEH.AZ
IJ'rITWARTASI

PROGRAM:

Hltfii, szerda, csiitrirt6k, p6ntek,
szombat:

lzoo-15oo. lgoo-22oo

oiyszanAsoK:
. INTERNET: 20.000 \ei/ora

. S Zi\IiToG EPHAS ZNAT,II:
10.000 7ej/ora

. IIYOMTATAS: 3000 leiloldal

Antal lilla
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A FALUNAPOKNoT SZERVEZoI SZEMMEL

Id6n imm6r iitcidik alkalommal
szervezt i . ik meg a Nagyboldog-
asszony Napokat. A falunap ma mar
mindenki szdmdra term6szetes do-
log, m6r hozziltartozik a kdzs6g bri-
csris iinnep6hez. Orvendetes, hogy
6w6l 6vre sikeriil megszervezni, kii-
szijnhet6en annak a sok segitrik6sz
fiatalnak, k6zs6gi el6ljdr6nak, akik
szabadid5t, munkdt, energi6t nem
sajndlva dolgoznak a rendezv6ny eI5-
k6szit6s6n.

A falunapok szervez6inek els6 fon-
tos feladata a piiy inatok elk6szit6se,
melyeket :rr'i.r az 6v els6 fel6ben meg
kell tenni, a,pdJyinati kiir6soknak
megfelel6en. Mdr ekkor el kell k6szi-
teni a programtervezetet 6s kell tud-
ni nagyj6b6l, milyen krilts6gek fog-
nak felmeriilni. Sajnos eddig minden
6vben utols6 percig villLozott a pro-
gram, hiszen a j6 otletek 6ltal4ban a
rendezv6nyhez kozeledve szoktak
megjelenni. Mindig igyeksziink min-
den j6 6s 6rt6kes iitletnek helyet adni
a rendezveny keret6ben. Nagyon j6
volna azonban, ha ezek id6ben el6r-
kezn6nek hozzdnk, s zervezcikhciz, hi-
szen egy kigondolt, veglegesitett
programot nag'yon ne}l.ez valtoztatni
6s a ktilts6geket 6tcsoportositani.

Az id6n sokan, minden eddigi 6v-
n61 t<jbben bekapcsol6dtak az el6k6-
szit6si munkdkba. igy sikeriilt m6g
id6ben befejezni a szinpad fehijit6s6t

illetve a futballpdlya kerit6s6nek 6s
lellt6jdnak rendbet6tel6t. Nagyon j6
volt l6tni nekem 6s gondolom min-
denkinek aki bdrmivel besegitett az
eddigi falunapok szervez6s6be, hogy
sokan fdradoznak azon, hogy szebb,
iinnep6lyesebb legyen a falu iinne-
pe. Hiszen a falunapok nemcsak a
szetvez6k6, nemcsak annak a n6-
hriny lelkes fiatalnak, polgdrmes-
ternek, tan6csosoknak kell gondja
legyen arra, hogy minden sz6p 6s
j6 legyen. A falunapok mindannyi-
unk iinneps6ge. Aki hibdt, hi6nyos-
s6got ldt az jrijj<in 6s segitsen kija-
vitani, segitsen jobb6 szebb6 tenni.
Mi tudjuk, hogy nem vagyunk a
legjobbak a rendezv6ny szervez6s-
ben, mi csak a t6liink telhettit igyek-
sziink megtenni.

A falunapok ez6rt tud kiiziiss6g6pi
t6v6 vdlni, mert itt egyi.itt tudunl<
dolgozni, cselekedni egy kciziis, sz6p
c6l6rt. A falunapok gondolata adott
lletelu az ifjfs6gi szervezetnek 6s
ezen beliil tiibb programnak is. A
programok szervez6se sordn egy csa-
patt6 kovdcsol6dunk 6s az <isszetar-
tozds szal,ai er6scjdnek. Ez nagyon
fontos a megmarad6sunk szempont-
j6b6l, hiszen itt csak rig;z maradha-
tunk meg, ha megfelel6 6letkoriilm6-
nyeket teremtiink, ezt pedig csak
iisszefogdssal lehet megtenni.

Szab6 Kdzmdr

PITYOKA-NAT

SZERVEZNSNgNN

2004. okt6ber 23-6n
zewez a Csorg6 Fiatalok Sze

Karcfalvrin 6s Jen6falvdn. A ren-

ezv6ny hagyomrinyrirzri jellegri, hi-

zen sok 6wel ezel6tt 6seink ilven
iinnepelt6k rr'eg az 6szi beta

itdst. A leg6nyek pitydkagyiijt6s-
re indultak a faluba, zene- 6s 6nek
sz6val kis6rve. Az iisszeryiilt pity(
ka rirrib6l szerveztek balt, mely
minden falubeli hivatalos volt.

Ma szervezetiink fiataliai ezt
ip sz6kelyfiildi hagyom6nyt

retn6k 6letre kelteni. A tavalvi bd
ut6n rigy 6rezzik, sikeriilt tennj

5rt, hogy ez a szokds rijra 6l6v
6ljon, hiszen id6n mrir tiibb telepij

n is lesz hasonl6 rendezv6nv.
A karcfalvi-ienrifalvi fiatalok m

h6ttel a bril el5tt, okt6ber 17-6n

i{rjdk a falut 6s pity6k6t gyrij
k. Ennek egy r6sze eladdsra keriil,
tobbit a terem diszit6s6hez illetve

a b6l sor6n haszn6ljrlk fet. A bril
napjan, d6lekjtt n6pviseletbe tjlttizve
l6hriton, valamint diszes szekereken
eneksz6vai jai6k be a falut 6s mi
denkit az esti mulatsSgba hirmak.
falu nagyobb terein tdncolnak i
kedvcsin616k6nt.

Est6re a b6l terme pity6kris terem
m6 vriltozik, a lSnyok pityoka-k
rrikkal, pity6ka-t6ncosfigur6kkal d
mris pitv6ka- diszito elemekkel teszi
iinnep6lyess6 a mulats6g helyszind
A bril sor6n kiil<jnf6le pity6kds jrit6
kok is emelik a hangulatot.

Az iden meghirdetjiik a
pitydkaja" versenl't is.

ozott pity6k6kb6l kirlllit6st
thetnek meg a r6sztvev6k.

/ r i  
l

;. /;."
" , t  

j1 ' /  '

,S1i.r-



6zE%ZC 11 Magazin

HOGYAN LETTUNK PITY6 TETNRMESZT6XA

Kieg6szftve Antal Lilla pity6k6rdl
irt cikk6t (Sz6kaSz6, 2004 augusz-
tus) besz6ljiink ennek a n6lkiiliizhe-
tetlen elelmiszeriinknek a vid6ktin-
kiin val6 elterjed6s6r6l, ugyanis ezt
a ,,csiki valutr{t" nem mindig rivezte
ilyen nagy szeretet, megbecsiil6s.

IIL Ferdin6nd elrendelte termesz-
' t6s6t, de csdsz6ri parancs6nak nem

volt foganatja. Mriria Ter6zia szigoni
rendelkez6se sem tal6lt meg6rt6sre.
Bruckenthal erd6lyi  kormdnyz6
Szebenben 7775. januitr 27-6n ki-
adott kcirrendelet6ben hatinozott
utasit6st adott a ,,foldi gytimiilcs"

- _. termeszt6s6re. Ennek is kev6s foga-
- natja lehetett, mivel 1803. mdrcius

20-6n,,a jen6falvi communit6s (koz-
s6g) kem6ny parancsolatot kapott
Fcjldvriri kapitdny rirt6l, hogy min-
den numerus szem6lyre f6l-f6l v6ka
pityoka-magot vegyen. igy megfo-
gadtrik jen6falvi Gegd Antalt, hogy
,,a kcizcins6g szdmdra elmenjen Btikk-
szridba a kciztins6g p6nz6vel 6s ve-
gyen elegend6 magot, onnan };'ozzon
nyugtdt is, hogy mennyivel fizette ki
v6kdj6t". Gegci Antal eztirt meg is

kapta jutalm6t, mert ,ez fent irt esz-
tend6 mdrciusdnak 20. napjdt6l
kezdve az 1804-ik esztend6 m6rciu-
sig 20-ig semmif6le bir6i parancso-
latra egyszer se menjen se iikiirrel,
se gyalog, s-e falu kiizi, se falun kiviil
valahova" '. A vet6magot.minden
bizonnyal el is hozt6k, mert 1803.
6prilis 11-6n rendeletet adtak ki: ,,a
fels6s6geknek sok rendb6li parancso-
latjok szerint most utoljdra a pity6-
ka-iiltet6s kem6nyen parancsoltatik,
melynek teljesit6se v6gett minden
gazdalegal6bb egy ejtel z pity6kitt a
maga vetem6nyes kertiben iiltetni
kem6ny btintet6s alatt tartozik".
Ezen adatok alapjdn kozs6gtinkben a
pity6ka termeszt6s6nek kezdete az
1803-as 6vre tehet6.

igy az 6hins6ges 1815-iis 6vben,
amikor a szebeni Gubernium figS'el-
meztet6sben hivja fel a tekintetes
nemes csiki sz6k lak6inak figyelm6t
a pity6ka kiinnyii megtermelhet6s6-
gere, ajen6falviak m6r t<jbb mint tiz
6ves tapasztalattal rendelkeztek a pi-
ty6katermeszt6s ter6n.

1840-ben a Nemzeti Tdrsalkod6-
ban, Ktizlem6ny Erd6lyrtjl cim alatt
a Fel -6s Alcsikra vonatkoz6 r6szben
ez i,.Jl: pity6krit a sziik id6 6ta b6ven
termesztenek. 1857 okt6ber 25-6n T.
Nagy Imre a Vas6rnapi Ujsrigban
m6r arr6l ti\6koztat, hogy a krumplit
nagyban termesztik, pity6k6nak ne-
vezik, keny6rliszt kijz6 is megreszel-
ve vegyitik es kiiliinf6le 6tkeket f6z-
nek bel6le, siitve is eszik. 1902-ben
ugyancsak T. Nagy Imre Csik meg'ye
leirris6ban mdr a friterm6nyek ktiz6
sorolja a burgonyrit, mely mindeniitt
b6ven terem.

igy indult el h6dit6 ritj6ra kiizked-
velt tripl6l6kunk, hogy jo kltszdz 6v
ut6n vid6ktink legfontosabb rnezo-
gazdastql term6nye legyen.

t'A 
tett szolgii,atillrt Geg6 Antalt egy ke-

rek 6vre felmentett6k mindenf6le kdz-
munka terhe al6l

'' Elt"l - kupa, r6gi rirm6rb6k, kb. 1,69 liter

Jdnos Pii: Hogyan letttinh burgo-
nyatermesztcih? c. cil<ke alapjrin (Har-
gita Kalendririum, 1970)

Antal Cso.ba
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RECEPTEK

. KARFIOL SUTVE
Hozzfxal6k: 1 sz6p fej karfiol, 2 dl
tejf<il, 10 dkg vaj, s6. A karfiolt
megtisztitjuk 6s egeszben hagyva
sds vizben puh6ra f6zziik. Szitrira
kiemeljiik 6s lecsurgatjuk, majd triz-
6116 t6lra helyezziik. Leiintjtik a for-
16 vajjal 6s a tejfdllel, gyakori iintijz-
get6s mellett a stit6ben 20-25percig
siitjiik.

. KARFIOL VAGY KARALABE
VAJJAL
60-80 dkg karfiolt vagy karallb6t
s6s vizben puhrira f6zink, a karfiolt
r6zsdira szedve. a karal6b6t csikok-
ra v5gva. Lesziirjtik, forr6 vajba ke-
verjiik 6s megsz6rjuk petrezselyem-
mel.

. PARADICSOMOS ZOLDBAB
HozzdvalSk: 0,5 kg ztildbab, 4db.
paradicsom, f6l fej hagyma, zsira-
d6k, so, pirospaprika, petrezselyem-
ziild. A zcildbabot feltiirdelve kev6s

s6 s vizben puhdra f6zzik, lesziirjiik,

a megh6mozott, kockdra vagdalt pa-

radicsommal egyiitt paprikds-hagy-

mas zsirba tessziik. Ha kell adunk

hozz6 keveset a bab leveb6l. Jol

cisszefonaljuk 6s petrezselyemzdld-

del megsz6rjuk.
. FOKHAGYMAS SZELET

HozzfwaI6k: 80 dkg sert6scomb
vagy lapocka, olaj, zsir, 4-5 cikk
fokhagyma, 2 nagy paradicsom, s6.
A trrist ujjnyi vastag szeletekre vrig-
juk, enyh6n megveregetjiik, beken-
jiik olajjal, megsdzzuk 6s zsirral vas-
tagon' kikent t6lba fektetjtik. Re-
sz6rjuk az apr6ra vdgott fokhagy-
mdt 6s paradicsomot, az ed6nyt le-
f6djiik, 6s a siit6be siitjiik, amig a
hris sajSt g6z6ben megpuhul. Ziild-
s6g- vagy burgonyakiirettel t61aljuk.

6sszedllitotta
Antal Lilla
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KERESD A POENT!
Ha helyesen fejted meg a rejt-

v6nyt, a fiigg6leges 6. oszlopban
az alilbbi vicc po6nj:it olvasha-
tod:

A n6gy6ves Gabi kirrindul6s
kiizben egy gomb6t tal6l.

Naryapja r:isz6l:
- Yigyirzz, ez m6rges gomba.
A g5'erek ijedten kapja vissza a

kez6t:

(Gabi szavait a rejtvdnyb6l tudha-
tod meg).

ViZSZINTES: 1. Behajlitott t6-
nyer. 6. Kopricsol. 12. Val6di, hami
sitatlan. 14. Tiizekj. L5. Yigy6zz!
(indulatsz6). 16. Gabon 6t lev6"g. 17.
Harmatt6len. 18. V6ge, angolul. 19.
Lakris szintje. 21. Enekhang. 22.
N6met 6s jemeni gkj. 23. Kiemei6s
vonallal. 25. Mag6val 6desget. 26.
Elt6r6. 28. Fejfedri. 3O. Ebben v6g-
z6dik a mad6r l6bujja. 32. Albdn
p6nznem. 33. Feb6l k6sziilt csoma-
gol6eszkriz. 36. Sziil5, aki ehiz egy
gyereket a csalidbol. 38. Ilyen lap is
van. 39. Vriltozds el6id6z6je. 41.. Ta-
xi, kiejtve. 42. Slag h6romnegyede!
43. Szrimit6g6pmem6ria. 45. Orr,
tr6frisan. 46. Kergettet. 47. Japrin
v6ros Hokkaid6 sziget6n (OTARU).
49. Boroz5.51. Sz6p az elej6nr. 52.
Tcjrtjtt plakett! 53.

Rom6niai foly6.
FUCC6IEGES: 1. Ov6hely. 2.

Nemesf6m. 3. Tisztas6g a lakdsban.
4. Nem...Buda! (szdl4s). 5. Kicsinyf-
t6 k6pz6.6. A po6n. 7. V6gtelentil
l6tezik! 8. Eziist vegyjele. 9. H6rom
pedag6gus! 10. Meg6rkezik a trils6
partra. 11. B6sty6n van a vd.rban.
13. F6rfin6v. 16A. Lent. 19. Elcsap,
SA n6lkiil! 20. Lerohano. 23. For-
mii.. 24. N5i n6v. 25. Benedek....
mesemond6. ZZ. EtelizesitS. 2g.
Rangjelzti. 3O. Bir6 a mohamed6n
n6pekn6l. 31. J6l n6z ki. 33. Kopott.
34. Pihen a sportol6. 35. Apr6 szem-
cs6kkel belepett. 37. K6pezi mag6t.
38. K6st fenci .  40.  N6met i r6
(KATZ). 42. HinL. 44. Ejfells. 46.
Nem 511o. 48. Rripia mdssalhangzoi.
5O. Fako a kcizep6n!

TUDJA-E, HOGY

. Az utcai kdzvildgft6s havonta
18-20 mil{i6lejbe keriil a kcizsegnek,
a szem6t{ls zillliLas havi dija pedig
10 mil l6 lbj .

. A karcfalvi miij6gpdlyaklszit6-
s6n6l 2500 ktibm6ter f<ildet hordtak
el, 4000 tonna kcivel kavicsot 6s
homokat hoztak (250 aut6),400 kob-
m6ter betont 6ntiittek le, 4000 n6gy-
zetm6ter betonr6.csot hasznr4ltak, 21
kilom6ter hiit6csiivet fektettek te.

. A Jencifalvi Kijzbirtokossr4gnr4l
a 2002-r e jrir6 elmaradt, jog szerinti
frit kiadjdk ut6lag is, valamint a
2003-as 6vre esed6kes p6nzbeli j6ru-
l6kot is kivehetik a kcizbirtokossrigi
tagok munkanapokon 8-16 6ra k<i-
zott a jen6falvi terem mellett, a
kozbirtokossr{g sz6khely6n. A koz-
birtokossiigi eln<jk fogad66r6i: h6t-
f6, csiitiirttik 19-27, a t6li idrisz6mi
t6s szerint pedig 17-19 6ra kozott
vannak.

. Az otthoni beteggondozistv6g-
26, Jen6falva 535. szirm alattikoz-
pont programja: h6tf6, szerda, p6n-
tek 9-11, ill kedd, csiit<irtok 15-16.
A krizpont dolgozoi el6zetes bejelen-
tes alapjrln szakdpolSst (inj ekciozas,

tds, hiitdzds, udrnyomtis-, uer-
cuhorszint meres, uizeleth&teterel?, be-
6ntdsek, masszirozds, gtdgytorna),
alapdpol6st (ftirdetds, fehdrnemticse-
re, dgtnemiicsere, borotudld,s, ktiriim-
es hajud,gd,s) v6geznek a beteg ottho-
ndban 6s ugyanakkor seg6deszkti-
zcik is ktjlcscjncizhet5k a kiizpont-
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