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A Sz6kaSz6 helyi kisrijsrig els6sor-
ban Karcfalva 6s Jen6falva lak6inak.
lak6ir6l sz6l. Ennek ellen6re szerkesz-
t6s6giink j6les6 6rz6ssel vette tudomri-
sul, hory kiiicinbrjz6 rijs6gok, fjs6gir6
,,ko1l6grik" felfigyeltek szer6ny lapunk-
ra, mlTtattitk amat6r munkrinkat.

A Kolozsvriron szerkesztett VA-
SARNAP c. katolikus hetilap 46. szit-
mriban Bod6 Mdrta igy ir r6lunk:
,,Falun is lehet szinvonalas irjsrigot
szerkeszteni, amely beszdmol a tele-
piil6s esem6nyeir6l, a lakosokat fog-
Ialkoztat6 k6rd6sekrrjl." Majd ek6pp
biztat: ,,Csak igy tovribb ifiri lapszer-
keszt6k!"

A szint6n kolozsvdri SZABADSAG
c. napilap 2004 okt6ber 20- i szftm6-
ban a Washingtonban 6lti L6wy D6-
niel a kiivetkez6ket iqa:

,,Csodrilatra m6lt6, hogy ennyire
kis l6lekszrimri ktizdss6g lapot tudott
inditani 6s azt tartalomgazdagon 6s
grafikailag tetszet6sen kiadni. 0ssze-
hasonlitrisk6ppen: az any ag1 j6l6t k6-
riilm6nyei ktjzott 616 magyar sz6r-
vdny alig-alig k6pes irott f6rumot
teremteni 6s fenntartani... Kiv6nom
a lapnak, hogy megmaradjon 6s si-
kerre vigye a kozoss6get tjsszetart6-
egybekovricsol6 c6lkihiz6seiL."

Kilszijnet a fenti szrip szavak6rt,
amelyek egyben Bot6r Em6ke, a Pro-
Print kiad6 miiszaki szerkeszt6j6nek
munk6jdt is dics6rik.
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ADVENT a vdrakozds idcisza-
ka. Ekkor mi, kereszt6nyek rijra 6t6l-

alkalmat nyfrjtott ift6rezni a k6r6s,
kopogtat6s, a f616, de rem6nytelj

jiik a megv6lt6s csod6jrira val6 vdra- vdrakozds, majd pedig a ki

koztts 6rz6sdt. K6sziiliink a Megv6lt6-
val val6 tal6lkozrisra: v6gigkis6rjiik a

s6g megal6z6 6rz6s6t. Ebbe a n€
hdny napba tiimrjritve tjra6led

ntcsalidot sz6lliskeres6 ritirin. nemzetiink trirt6nelmi drrimriia.

Veliik j6rjuk Betlehem ucriit, egyiitt
kopogtatunk a zdrt ajt6kon, rem6lve

6nmarcangol6, ijnnijn mag6t puszti

bebocsr{jtrist, a befogaddst, A vdros

t6 n6p szomorf tijrt6nete. A nemzeti
k6rd6sb6l prirtpolitikr4t kov6csol6

il6re sodr6dva kitagadottk6nt rit- politikusok acsarkod6 indulatkel

rezzik a kiszolgriltatottsrig, kire- se 6s a n6p mindennapi biztonsrigd

ztetts6g megal6z6 6rz6s€:t, azt a f6lt6 kicsinyess6ge elj6tszotta n

eserii 6rz6st. amit akkor 6rez az zettink s zimbolikus irjraegyesft6s6

ember, ha szorult helyzet6ben 6ppen
saj6tjai tagadjrik meg. Szeretn6nk
meg6rtetni azokkal, akik hdtat fordi
tanak, hogy az Eletet hord,ozzuk, az
6vsz6zadok 6ta v6rt megujulis sz6-
mdra k6riink bebocsdtrist. De a nagy
l6rmdban, ami 6ket kiiriil veszi nem
hallj6k besz6diinket, kicsinyes elfog-
laltsdgukban nem 6rtik szavainkat. A
napi gondok onz6 latymatagriban
k6ptelenek t6vlati, nary dolgokban
gondolkodni, k6ptelenek ajt6t nyitni
a megvriltds el6it. igy v6giil a Szent-

ir6nyul6 rijabb es6lytinket. Ism6t
font kaptunk, de most m6r sajritj
ink tit6ttek arcon. A
keservesen fiio 6rz6se
t6ves v6laszra k6sztethet: vissza
ni. Megtagadni magyarsdgunkat: el
6getni a mag'yar zdszl6t, ne 6nekelni
a magyar himnuszt, kitagadni a ma
gyar testv6rt. Ez v6gzetes hiba len
ne, ugyanis a magyars6g
z1ioga 6ppen mi vagyunk. A
csaldd p6ld6j6ra a kitaszitottsdgba
is tril kell 6lniink ezt a megal|zta

a v6roson kiviil hrizza meg Ldst, 1rizve az 6seinkt6l kapott ki

nyen mag6t 6jszakira, ott j<in cset 6s ha eljon az id.5, nektink kell
majd vissza adni azt nemzetiinknek.vil6gra a Megvrilt6. Onnan indul 6le-

tet ad6 :iitjira, drirk es6lyt adva azok-
nak, akik - habrir kitagadtrik - tal6n

Addig is mit k6rhetn6nk a Megvd
t6t6l? Adjon nektink a frijdalmas

m6gis befogadjrik 6t. vent ut6n rem6nlteljes Kar6csonyt!

Sz6munkra, Magyarorsz6g hatrira-
in kfvtil 6lo magyarok sz6m6ra a

Kelemen

-es 6v adventje szomorrian val6s



Ktizdlet

Az ut6bbi k6t h6nap kiiz6leti esem6-
nyeir6l, a fontosabb tijrt6n6sekrdl,
megval6sitrlsokr6l a polgdrmesteri hi-
vataln6l 6rdeklcidtiink. Volt amir6l be-
sz6moljanak ...

El6rel6p6s tiirt6nt a kcizs6gi vizhitl|
zat iigy6ben, ami mindannyiunkat 6rde
kel. A kivitelez6si terv elk6sztilt 6s a
versenyt6rgyai6s a munkdlatok odait6le
s6re el6rel6that6an 2005 janudrj6ban

lesz. A ter-vek szerint a wzhal6zat a leg-
modernebb hidrofor-rendszer alapjrin fog
miiktidni. a rendszert vizzel ellito kutak
furdsrit a csfl<jen5falvi vasriti 6tjdr6nril, a
falu fekili reszen fogj6k elv6gezni. A hrild
zat ki6pites6t a j<iv6 6vben be kell fejezni,
hogy a p6nz se vesszen el, mert erre
szigoni felteteleket szabtak. Amint mar
emlitettiik, a vezet6k Karcfalvdn es
Csikjen6falv6n kiviil Csikszentbam6st is
6rinti 6s mindez a lakoss6g arryag1hozz|-
j6rul6sa n6lki.il tijrt6nik, a SAPARD pro
gram kereteben.

Kimozdult holtpontjrir6l a g6zh6lo-
zat ki6pit6s6nek iigye is. A Hargita Griz
RT felvrillalta a munk6latok kivitele-
z\s6t, a kdlts6gek hatvan szirzal6kilnak
finansziroz6srival egytitt. A fennmara-

TELEPUTNSUNT NTNTNN6T

d6 40 szdzal6kot a lakossdg kell rillja.
Ez fogyaszt6nk6nt mintegy 200 Euro
ert6knek megfelel6 dsszeget jelent. So-
kan a befizetdk k<jziil m6r tull6pt6k ezt
az dsszeget, veliik a kiiltiNbs6get m6l-
tdnyosan rendezni fogja a kivitelez6.
Mindezekkel kapcsolatban mdl tribben
is 6rtestilhettek a HARGITA GAZ RT
5ltal kibocs6tott sz6r6lapokb6l. Ezt
azonban nem mindenki kapta meg,
ez6rt rlszletesebben foglalkozunk a
k6rd6ssel. A bels6 h6l6zatok megter-
veztet6se 6s kiviteleztet6se megfelel6
enged6llyel rendelkez5 szakc6gekkel
lehets6ges, amelyeknek a kiilts6gei
minden gazdasdgot kiiliin-kiil<jn terhel-
nek. Azok, akik utolag, a munk6latok
befejez6se utrin k6rik a gdz bekot6set,
p6tdijat fizetnek a tovdbbi kiilts6gek
fiiggv6ny6ben.

A Nagyboldogasszony Egyesiilet 6s a
polgdrmesteri hivatal k6ri azokat, akik
megszakitott6k a r6szletfizet6st, hogy
legk6s6bb janudrt6l folytassdk a befize-
t6st, mert azt:rl,6r figyelembe veszik a
vezel6k bekiit6s6n6l. Eszerint azok is
hozziljdrulhatnak a kdlts6gekhez, akik
eddig vdrtak. J6hir, hogy a szenttamS-

siak is elkezdt6k a befizet6st, hiszen
tov6bbra is az eredeti tervnek megfe-
lel6en, a szomsz6dos kdzs6ggel kiizci-
sen kell kivitelezni az elkezdett munk6-
latokat. Aki m6g most is k6telkedik a
gdzhfiozat megval6sit6sdban, annak
szolgdljon bizonyit6kk6nt az okt6ber-
ben megvds6rolt, kijzel 1 millidrd Iej
6rt6kii cs6vezet6k, amely a tandcs ud-
vardn a kerit6s mellett Lithat6 tava-
szig, a munkdlatok folytatdsanak meg-
kezd6s6ig, Uryanerre a c6lra rendelke-
z6siinkre r11l tov6bbi 1 milliard lej, amit
sajnos most a kiilrinf6le lejrirt engede
lyek fehijitr4sdra kell forditani. igy ha a
lakossrig hozzadlTilsa megfelekS, a kivite-
lez6 t'6rsas6g becsldse szerint u 2995{sv
6vben befejezSdhet a h{Jozat ki6pit6se.

Tovribbi - szemmel lathatd - rijdon-
sdg az utcai Limprik cser6je: a kar6cso-
nyi 6s rij6vi iinnepek alkalm6ra 50
darab rij vilagit6testet szereltek fel az
oszlopokra eneigiatakarekos 6g5kkel.
Ezeket tijbbnyire a fdrit ment6n helyez-
t6k el, de az akci6 a 2005-os 6vben is
folytat6dik.

N. Szilueszter
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Az ut6bbi id5ben falustdrsaink kii-
zril egyre tijbben kifogdsoljrik azt a
t6n1t, hogy az egy6ni 6s krizbirtokos-
sdgi teriiletekrcil hozott mrifa 6s tiizifa
eset6ben az eladdsi es szrillitasi aktak

fbdrcdk) kidllitdsakor riglmevezett ft-
p6nzt is felszdmolnak az illet6kesek.
Ez6rt kerestiik fel a helyi ktizbirtokos-
sdgok elniikeit, hogy t6j6koztassdk ol-
vas6inkat e k6rd6ssel kapcsolatban.

Mikl6s Arprid, a Larix K<izbirtokos-
sdg elndke elmondotta, hogy az erdei
utak jogrill6sa el6g bonyolult 6s cissze-
tett probl6ma. Karcfalva egy saj6ts6-
gos helyzetben van mds falvakhoz k6-
pest, mert m6g az elmult 6vben sike-
rtilt egy kormdnyhatdrozattal az erd6-
szet kezel6s6ben lev6 utakat a kiizs6gi
k6ztulajdon lelt6rribd helyezni. Ez
azonban csak papiron tiirt6nt meg,
ugyanis az erd6.szel pert inditott, emi-
att az utak gyakorlati dtad6s6ra nem
keriilhetett sor. Id6kiizben megjelent
a l20/2004-es tiirveny, amely kimond-
ja, hogy az it az6. kell legyen, aki

ERDEI UTJAINK...

haszndlja, vagyis a mi esettinkben a
kcizs6g kezel6s6be keriil. Ennek figye-
lembev6tel6vel tiirt6nhetett a legut6b-
bi tcirv6nysz6ki diint6s is a ktizs6g
javtua. E sok bizonytalans6g idej6n a
belyegz6s, kitermel6s 6s szallit6s fo-
lyamatosan tijrt6nt. Ezdrt kelIefr, az
elsz6llitand6 famennyis6gn6l a kiib-
m6terenkenti 50 ezer lejes utp6nzt is
felszdmolni r5s az erd6szetnek dtutalni.
A trirveny megjeien6se ota az risszeg
ki.iliin foly6szdmlin van a ktizbirtokos-
sdgndl 6s a helyzet tisztinasa :utin
keriilhet majd sor annak felhasznS.l6-
sdra. Megnyugtatris k6ppen az elniik
azt is elmondotta, hogy azL az lsszegeL
semmik6ppen nem forditjrik mds c6l-
ra, s ha az utak a helyi tan6cs tulajdo-
n6ban maradnak, ezt ritjavitris c6lj6ra
rendelkez6s6re bocs6tj6k.

Megtudtuk azt is, hogy Karcfalvrin
az egy6ni kaszdl6krdl 6s erd6rdszekrrjl
elszrillitott fa 6rt6ke is tarlalmazza az
ftra szdnt kiibm6terenk6nti tisszeget,
amelvet ez esetben az erd6szeti hiva-

taloknak utalnak dt a szrillit6si bizony-
latok elszdmolSsakor. Sajnos ennek az
risszegnek a visszaforditdsa nem min-
den esetben tiirt6nik erre a c6lra.

Csikjen6falvrin mrlsk6pp all a hely-
zet. Amint azL J6r6, Elem6r, a Tercs
Kcizbirtokossdg elndke jelezte, a falu
hatdr6ban nincsenek olyan ritszaka-
szok, amelyek az erdlszet gondozdsS-
ban lenn6nek. ig'y a fa elsz6llit6srin6l
egyel6re nincs felsz6molva ritp6nz.

A fentieket a helyi tandcsndl is meg-
er6sitett6k 6s vrirj6k az ijabb fejleme-
nyeket, hogy int6zkedni tudjanak az
erdei 6s mezei utakjavit6sdval kapcso-
latban. Megjegyzendci azonban, hogy
a kitermel6sek idej6n a traktorok nem
eglrszer feltiirik az utakat, elzdrji.k a
sdncokat, maguk utdn hagyva a ren-

detlens6get. Nagyobb odafiryel6s kell

tehrit mind az erd6szek, mind a kiter-

mel6k r6sz6r6l, hogy a eegl6v6 utak

6llag6t min6l hosszabb ideig meg6riz-

ziik.

N.SZ.



KARCFALVA KOZSEG POL-
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Ner r6zrnprnnrvnr
. Ism6telten k6rjiik az ad6hiftra-

I6kosokat, hogy mielSbb, lehet6leg
az 6v v6g6ig fizess6k ki a h6z- illetve
tertiletad6t. A r6gebbi ad6sokt6i
v6grehajt6s ritj6n fogjuk behajtani
az elmaradt illet6keket. Jen6falv6n
50 csalld tribb, mint 35 milli6val,
Karcfalvrin pedig 30 csalildkozel 27
milli6 lejjel van elmaradva.

A 2005-iis 6vben a tiirv6nyes ke-
retek betart6s6val az 6piilet- 6s g6p-
jdrmiiad6k Stlagosan 25 o/o-kal n5-
nek a 2004-es 6vhez viszonyitva.

. Az irj6vben is folytat6dik a fiild-
m6r6ssel kapcsolatos probl6mdk tisz-
tdzdsa, a birtokbahelyez6s, a birtok-
azonosit6s. Ez6rt k6rjiik mindazokat,
akiket 6rtesitiink, hogy a meghatdro-
zott id6pontban jelenjenek meg a
kijeliilt helyszinen.

. Ism6telten felhivjuk mindazon
magdnj6r6k, egy6nileg iissze6llitott
jdrmiivek tulajdonosait, akik m6g
nem jelentett6k be a tandcsnril jdr-

mriviiket, hogy azt mieltjbb tegy6k
meg. TovSbbi informdci6kat a hiva-
talban Szebeni Vilmosn6l kaphat-
nak.

. A gdzhil6zat ki6pit6s6hez val6
p 6nzb eli hozzil 6rul6sok b e gyrijt6 se
a 2005-tjs 6vben az al1tbbi program
szerint folytat6dik: Karcfalvdn min-
den csiitcirtijkon 9-12 6ra kijzijtt;
Szenttam6son minden h6tf6n 9-13
6ra koztitt.

. Karcfalua Kiizsdg Polgd'r-
mesteri Hiuatala. d.ldott, bdhds
hard.csonyt 6s boldog rti 6vet hi-
ud,n hdzsdgiink minden lahdid''
nah.
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Nagyszerri el6addsnak lehettiink n6-
z6i 2004 okt6ber 16-dn, szombaton es-
te a csikkarcfalvi kultrirotthonban. Ki-
emelked6 esem6ny.volt a Csiki J6t6k-
szin fell6p6se ktizs6giinkben: az Anco-
nai szerelmesek cimri zen6s vigj6t6kot
adtrik ekj. A darabot Vajda Katalin irta

olasz renesz6nsz kom6didk nyom6n,

Vall6 P6ter dtlete alapjr4n. A dalszijve-
geket Fdbri P6ter szerezte.

Avigj6t6k cselekm6nye egy olasz sze-
relmi bonyodalom kcir i i l  forog.
Giovanni (Kozma Attila), a kdvez6 tu-
lajdonosa szeretn6 feles6giil venni Lu-
cidt, Tomao Nicomaco (Fiilijp Zoltdn)

dadog6s l6ny6t, hogy a hozom6nyb6l

igazi vend6gl6t nyithasson. A l6ny (Fe-

kete Bernadetta) azonban beleszeret
egy vdndormuzsikusba (Koszt6ndi

Zsolt), r6ad6sul apja is fj vSleg6nyt
(Lukr6cio - Ciugulitu Csaba) tal6l ne-
ki. Mindezek tetej6be a szomsz6d pan-

zi6ba meg6rkezik egy magyar ldny
(Vikt6ria - Mdrton Eszter), aki a

l:..:

Giovannival Debrecenben egyiitt ttil-
t<jtt hetek gyiimiilcs6t hordja szive
alatt. Giovanni szeretn6 elhallgatni a
kalandot leend6 ap6sa don Tomao e161,
aki 6rett amoroz6 modj6ra udvarolni
kezd a magyar l6nymak. Tovdbbi szere-
pekben: Antal I ldik6 - Truszil la,
Dalnoky Csilla - szobal6ny, M6rdirosz
Agnes - Agneze.

Sajnos a remek vigj6t6k rjrijme mell6
6rz6seim kdz6 egy kis iirom is vegyiilt.
Habdr minden lehets6ges eszkdzzeT
pr6b6ltam felkelteni a lakossdg figyel-
m6t az el6ad6sra, igazi b6natomra csu-
p6n mintegy dtvenen voltak kiv6ncsiak
a nagyszerii darabra. J6liehet ez a

szdm elszomorit6an kicsi a kcizs6g la-
koss6gdnak sz6madataihoz viszonyit-
va, m6gis rigy gondolom, nem volt hi6-

baval6 a sok izgalom 6s fdrads6g, a

rengeteg ei5k6szit<i munka. Tijrt6nt va-

lami a miivelcid6si h|zban, valami
nagyszeri, amit folybatni fogok. Hritha
legkcizelebb t<jbben 6rt6kelik ...
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2004 november 9-6n szinvonalas
el6ad6st tekinthetttink meg. Az
R.M.D.SZ csiki jeliiltjeit a Hargita
Nemzeti Sz6kely N6pi Egyiittes ki
s6rte el kamp6nykiirritjukon. A poli-
tikusok riivid bemutatkozdsa ut6n
az egyiittes egy felcsiki t6nccal kezd-
te mtisor6t, amelynek Andr6s Mi-
hitly igazgat6 volt a koreogr6fusa.
Ezutdn a n6z6k Gvimesi t6ncokat

NEPTANC-Et6ADAS

lrithattak P6ter Ldszl6 6s Rigm6nvi

Katalin el6ad6sdban, a talpal6val6t
Prezsmer Liszl6 muzsikrilta, Bod6

Zoltdn gardonyozta, a koreogr6firit

P6ter Lriszl6 allitotba cissze. Gribos
Endre sz6l6enek6t hallhattuk ez-

utrin, majd ny6rr{dmenti trincokat

mutattak be. Ezt kiivet6en Prezsmer

Liszl6 prim6s kalotaszegit hrizott,

Antal Tibor kontrdzott 6s Nyisztor

Mih6ly kis6rte nagyb6g6vel. A sz6-
rakoztat6 6s 6rt6kes el6ad6st Szat-
mdri t6ncokkal zdrtitk, Timdr S6n-
dor hires koreogrdfus ossze6llit6-
s6ban. Az alig fllh|znyi kiiz<ins6g
k6t rdad6st is k6rt a t6ncosokt6l.
Sz6p el6ad6s volt, brinhatja, aki

nem l6tta.

K.A.
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ELMONDHATOM, HOGY VATAMTT MEGpn6nArTuNK
- Beszdlgetds Buzds Ldszl6aa.l, A szekuritdt6 karmai krizritt

cimii krinya szerzdjduel -

de 4 6v biirt6nben titltdtt idri ut6n
olyan adatokhoz jutottam, amelyek
bizonyitekul szolg6ltak szenved6se-
ink megirrisdnak al6t6maszt6s6ra.
igy a leirtak alapjdn izelit(jt adhatok
a kivtilill6knak a szekusok emberte-
len magatart6sdrdl, viselked6s6r6l 6s
a biirtijnviszonyokr6l. A kiinlv olva-
s6sakor az 6rdekkid6 egy 6ltalSnos
k6pet kaphat a volt politikai foglyok
szcirnyiis6ges 6let6r6l. Nem cifrriz-
tam mondanival6imat, irgy irtam le
mindent, egyszerti szavakkal, tiimci-
ren, ahogyan trirt6nt, pontositva az
esem6nyeket.

Letafi6ztat6sakor, elit6l6sekor
mivel v6doltrik?

Hosszri lenne itt felsorolni azokat
a vddakat amelyeket (egy6bk6nt a
kiinyvemben megtettem) ott megfo-
galmaztak, mint p6lddul Sllamelle-
nes cisszeesktiv6s, trimegek izgatilsa
stb. Hangsflyozni szeretn6m, hogy
az 1970-es 6vek v6g6n 6s az 1980-as
6vek elej6n a diktatrira 6s az 6nk6ny-
ulalom mdr nem ismert hatdrokat.
Frijt, hogy a nemzet szenved, s ez6rt
a k<inyvben emlitett t6rsaimmal rigy
gondoltuk, tenni kell valamit. Es I6p-
tiink, majd megszenvedtiink 6rte, de
ha tiikijrbe ttdzek, most sem sz6gyel-
iem magam.

Kozel szdzan j<ittek el november
11-6n a karcfalvi iskol6hoz arra a
tal6lkoz6ra, amelyen Ferencz Imre
ftjsrigir6, a konyv szerkeszt6je a szer-
z6 jelenl6t6ben mutatta be a Status
Kiad6nril megjelent konyvet. E rend-
kiviili hiteless6ggel 6s saj:itosan meg-
irt kordokurnentum - mint ahogyan
azt az elSsz6ban olvashatjuk - eml6-
ket rillit a kdzelmrilt tirrt6nelm6nek,
a kommunista 6ra sziirnyii peri6du-
s5.ban, a b<irt<infalak kiiziitti 6s mti-
g<itti 6letnek. A bemutat6 alkalmrival
besz6lgettiink el a sokat szenvedett
6s rendkiviili megpr6briltat6soknak
kitett szerzcivel.

Tudjuk, hogy mrir tiibb helyen,
iry Maryarorszdgon is bemutat-
t6k kiinyv6t. Milyen gondolat ve-
z6relte, hory kiizs6giinkben is er-
re sor keriiljiin?

R6gebbi eml6kek friznek Karcfalvd-
hoz, hiszen 1964 - 7967 kozott itt
tanitottain'ebben az 6piiletben. igy
egy 6letre sz6l6 bar6ts6g k6t volt
tanS.rtS"rsaimhoz, tanitv6nyaimhoz.
Tudom, hogy mindv6gig rokonszen
veztek velem, ez6ft l,ugy l6ttam,
vissza kell jcinniim hozzdj''tk, elmon-
dani sz6ban is azokat a dolgokat,
amelyek velem az6ta tort6ntek. Bizo-
nyitani akartam, hogy l5ss6k, ennyi
6v ut6n is megmaradtam igaz ember-
nek 6s a tort6ntek ut6n sem sz6gyel-
lek vehik tal6lkozni. Jd 6rz6ssel
nyugtriztam, hogy e talilkozdsunk al-
kalm6val is felelevenitett6k a 169-
mrilt id6k esem6nyeit, a tanrir-dirik
kiizritti viszonyt, a focimeccseket, az
akkori dirikcsinyeket. Megilletddve
hallgattam kerdeseiket is a bijrton-
6veimmel kapcsolatban 6s l6ttam,
hogy egyiitt6reznek velem.

Ismeretes, hory kiizgazdasilgt
v 6gzettseggel rendelkezik. M6gis
mi k6sztette arra, hory tollat ra-
gadjon 6s megirja visszaeml6ke-
zdseit me ghurcoltatdsair6l?

Kev6s azoknak a szdma, akik a
szekurit6t6 b<irttineib6l kiszabadulva
kedvet kapnak az irasra.6szint6n .
sz6lva 6n is sokat tiiprengtem rajta,

A biirtiinb6l val6 szabadulisa
utrin is zalslattirk, aminek ered-
m6nyek6nt feles6g6vel eryiitt el-
hag5rta az orszdgot.

Igen, ez igy tdrt6nt, amit szint6n
r6szletesen leirtam krinyvemben. Uj
6letet kezdtem. de ez sem volt
kiinnyf egy volt politikai fogolynak.
Ezenkiviil munkahelyi gondokkal is
kiizdiittem 6s tov6bbra is megfigye-
l6s alatt tartottak. V6giil a kitelepe-
d6s mellett dontiittiink 6s a sok k6re-
lem, megalflztatds ut6n enged6lyez-
t6k tdvozrisunkat Magyarorszdgra,'v
ahovri csak k6zicsomaggal mehet-
tiink. Nemsokrira jiitt 1989 decembe-
re, a hazateleped6s [hazahivtak), a
kisgazdaprirti 6s RMDSZ - es rrjvid
politizdl6s, majd kil6p6s e szerveze-
tekb6l 6s visszavonulds a k<iz6letb6l.

Az ald.bbiah,ban a szerzd hozzd.jaru-
ld.sd,ual reszleteket hdzl{inh a kdnyub6l.

,,En m6r fiatal koromban is komoly
lelki barritsrigot kritiittem az egyhdzi
emberekkel. A legszorosabb bar6t-
s6gban Rdcz J 6zseffel, Csikkarcfalva
ktizs6g pl6bdnosrival voltam...,vala-
mint dr. D6niel Tibor barritommal,
aki ebben az id6ben Csikkarcfalva
ktirzeti orvosa volt, bizony sokszor
6jszak6ba nyrrl6 vitrikat folytattunk av
pl6brinirin zdrt ajt6k miigiitt, tijbbek
ktiziitt 6ppen az erd6lyi magyars6g
sorsk6rd6seir6l....Kitirriilhetetlen 6l-
m6nyk6nt 6l eml6kezetemben 6s lel-
kemben ezzel a k6t remek emberrel
kittiitt barritsrigom 6s a sok sz6p
egytitt eltiiltrjtt id6."

,,Almodtunk 6s azt mondtuk, hogy
fogunk tenni az6rt, hogy ha m6r
nincs sajdt hazdnk, legal6bb mint
magyarok, sziil<if<ildtinkijn szabadon
6s f6lelemmentesen 6lhessiink. Az
iilmunk nem vrilhatott valdra, de
m6gis elmondhatom, hory valamit
csak megpr6briltunk. Bdrmennyire
is naivsrignak tfint az, amit tettiink,
m6gis amikor a tiiktirbe n6zek, n€m
sz6gyellem magam."

Iejeg3tezte: Ndmeth Szilueszter
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SPORTELET
rOzsncUNrnnN

K<izs6giink sport6let6vel kapcso-
latban G6bor J6nos testnevel6 ta-
n6rt k6rdeztiik. Elmonddsa szerint a
karcfalvi iskoliban k6t focicsapat te-
v6kenykedik: az egyik otijdikes r6s
hatodikos, mig a m6sik a hetedikes
6s nyolcadikos firikb6l van cisszev6lo-
gatva. A k6t csapat a tavasszal r6szt
vetL az Erd6hi Gyermekfoci Kup6n,
ahol erd6lyi mery6kb61 6rkezett csapa-
tokkal m6rb6k tissze er6iket. Mindk6t
korosztily m6sodik helyez6st 6rt el.

A firik focicsapataihoz hasonl6 v6-
logat6sban k6t l6ny- k6zilabdacsapa-

'\l ta is van az iskoLinak.
6t< is toUU kup6n 6s bajnoks6gon

vettek r6szt 6s tiibbnyire j61 szerepel-
tek, tiibb alkalommal dobog6s helye-
z6st szereztek.

Az okt6beri lapsz6munkban bemu-
tatott versenl'tdncosok, Antal Viola
ris Farkas Istv6n az elmrilt h6napban
k6t versenyen vett r6szt. A Dics6-
szentm6rtonban megrendezett
Kiskiikiill6 Kupdn hatodik helyez6st
6rtek el  korcsoport jukban.
R6sztvettek a Nagyvdrad Kup6n 6s a
Csikszered6ban megrend ezetl kar 6-
csonyi t6ncbemutat6n, ahol szint6n
j6l szerepeltek.

Oriimmel szdmolhatunk be arr6l
is, hogy kiizs6giinkben eg'y helybeli-

rt/ ekb6l all6, huszonot tagot sz6mlal6,
feln6tt amatcir j6gkorongcsapat is
mtikridik. Edz6seiket hetente egy-
szer a csikszeredai V6krir Lajos mri-
j6gp6ly6n tartjdk, ahol a i6g haszn{r
lati dijdt valamint a szrillitds k<ilts6-
geit sajdt maguk fedezik. A felszere-
l6st is mindenki tiner6b6l biztositja'

A csapat id6n is benevezett a csiki
amat6r csapatok bajnoksdg6ra, ame-
lyen 13 csapat vesz reszt.

Kicsik, nagyok, csak igy tov6bb!

INFORMACIO

Az rii vasirti menetrend szerint 2004 december 72-tol a ktjvetkez6 szem6ly-

vonatok 6llnak meg telepiil6silnkon:
Vonat szdma Csikszereda Karcfalva
4507 6:35 7:47
4503 8:40 9: !7
40IL 1'4:27 t4:59
4013 15:31 16:04
4015 78:44 19:25
4507 23:32 00:07

Gyergy6szentmikl6s Karcfalva
4504 4:58 5:38
40L2 7:52 8:33
4506 Domokos 12:43

4074 73:57 14:39

4016 17:53 78:42

401"8 19:39 20:30

A Korona nemzetktjzi gyorsvonat menetrendje:

Budapestr6l 6rkezik: Mad6falv6ra 6: 10, Csiksz ereditba 6:22

Budapestre indul: Csikszered6b6l 19:55, Mad6falvdr6l 20:04

A vasriti tudakoz6 telefonszfma: 0266-315102. vasuti utaz{si iroda,

helyfoglal6s: csikszereda, vir6g u. \2 (az Anthemis gy6gyszefiitr mellett),

telefon: 0266-311924
A menetrend kaphat6 a postahivatalokban 6s vasrit6llomasokon'

65000 lej.

Gyergy6szentmikl6s
7:49
Domokos
t5:40
77:02
20:08
00:51
Csikszereda
6:12
9:05
13:15
1C: rd

19:19
2l :03

ETKESZUTT A M{ijEGPALYA

Az eI6z5 lapszdmunk megjelen6se
6ta tijrt6nt n6hdny fontos dolog a
miij6gpdly6t illet6en. Els6k6nt azt
kell megemliteni, hory a helyi ta-
n6cs a kormanyt6l kapott 3 millirird
lejt rendeltet6s6nek megfelel6en a
hokip6lya 6pit6si munk6latainak be-
fejez6s6re forditotta. A terv szerint
a p6nzt a hiit6g6pre , az ii kazin'ndz
fel6pit6s6re 6s a l6tesitm6ny elektro-
mos 6rammal val6 ellitr4s6hoz sztik-
s6ges transzformift,or beszerz6s6re
kitltittt6k. Szint6n ebb6l a p6nzbtil
szeretn6k fedezni az oltoz6k beren-
dez6s6nek valamint a Prilya meg-
vilagft6sdnak kiilts6geit.

A fent emlitett tennival6k kiiziil
mrir n6hdnyat sikeriilt megval6sita-
ni: fel6piilt az ij kaztnhdz ahol a
friskazrinokat lecser6lt6k automata
moszt- 6s fa tiizel6sil kaz6nra. Elk6-
sziilt a magasfesziilts6gri elektro-
mos h616zat is. A transzformS:tor a
j6gp6lya mellett kapott helyet, innen

lesz sz6toszlva az iram az 6piilet, a
pdlya illetve a hiitdg6p ell6tdsdra.

Tov6bbi fejlem6ny, hogy csere rit-
jrin sikeriilt elrendezni az egyhdz-
kozs6ggel a teriilet egyhdzi tulajdon-
ban lev6 r6sz6nek birtokviszony6t,
igy sor keriilhetett a hokip6lya beke-
rit6s6re is. Sziiks6ges volt a lel6t6
fdldtti tel6r6sz kib6vit6se, mivel az
nem fedte a lel6t6 k6t als6 l6pcs6fo-
k6t. Hely6n van m6r az eredm6nY-
hirdet6 6s k6sziil a piiyift megvil6gi-
t6 f6nysz6ro-rendszer is.

A hiit6berendez6st, amit Magya-
rorsz6gon szdnd6koztak megv6s6-
rolni id<ik<izben eladtr{k, az ij g6p
megv6sr4rlSsa r3s leszdllitdsa kiss6
k6sleltette az izembe helyezdst. igy
Felcsik legkorszeriibb sportb6zis6-
nak iinnep6lyes 6tad6s6ra 2005 ia'
nu6rj6nak els6 heteiben keriilhet
SOI.

Md.rton Orsolva

Mdrton Orsoljta

Ara



HIREKA TELEIaAzTOT

Korribban jeleztiik, hogy egy nagy-
szabdsri projekt keret6ben sz6less6vri
inerneth6l6zat ki6pit6s6t terveztiik.
A terv megval6sult, 6s 2004 novem-
ber 23-6n megtiirt6nt az rij rendszer
avat6iinneps6ge a karcfalvi telehdz-
ban, melyen jelen voltak a CSTIT 6s
az anyaorszrigi Informatikai minisz-
t6rium k6pviselSi is.

A mostanig miikdd6 telefonvonalas
csatlakoz6s szer6ny lehetris6geket
biztositott. Az rij rendszer el6nye,
hogy nagy sebess6gri, rilland6 kapcso-
latot tesz lehet6v6, ami felgyorsitja
az adatok el6r6s6t, megkiinnyitve ez-
Fldtal az internet haszn6.latift. Ez6rt
nagyszerti a Hargita Hril6 n6ven is-
mert megval6sitris, ami a Csfk Terti-
let Ifjrisdgi Tan6csa 6s az RMDSZ
egyiittmrik<id6se r6v6n jtitt l6tre, a
mag:yarorsz6gi Informatikai 6s Hir-
k<jzl6si Miniszt6rium trimogatdsrival.

A Hargita H6l6 jelenleg hat csiki
telepiil6sen teszi lehet6v6 az internet
el6r6s6t. Karcfalvdn a telehrizon ki-
viil rdcsatoltuk a rendszerre a polg6r-
mesteri hivatalt 6s a Mdrtonffy
Gyorgy iskol4t is. Ezen int6zm6nyek
k6t 6vig ingyenesen haszn6lhatjrik a
rendszer nffitotta szolgriltatrisokat.
A polg6rmesteri hivatal a rendszer
6letbel6p6sekor ig6retet tett, hogy a
telehdznak segit a fiitesi gondok meg-
oldr4s6ban.

A r6di6hull6mok ritjrin mrikcjdd sz6-
lessdvri h616zat lehetrjv6 teszi, hogy
ig6nyl6s eset6n bdrki otthon6ban is
csatlakozzon a rendszerhez. A szof-
giltat6 Astral Nextra Telecom 6r-
aj 6,nlat dt al6bb k<iztiljiik.

Orvendetes, hogy az rij rendszer
ki6pit6se 6ta megn6tt a telehdz lifto-
gatottsriga. Minden este, amikor
program van, val6ban tele a h6z. M6g
mindig a fiatalok jdrnak legtobben,
de a gyerekek is egyre gyakrabban
keresik fel a kis irodrit, a felnritt
korosztaly azonban csak ritkrin.

Sokszor ekjfordul, hogy azt k6rik a
teleh6.z vezet6j6t6l, hogy tanitson
meg valakit internetezni. Sokan van-
nak, akik hallottak mdr az internet
gyakorlati haszndrol, el6nyeir6l, de
hogy mi is az val6j6ban, hogyan lehet

haszn6lni, m6g nem mindenki tudja.
Erthet6 a tifi6kozatlansS.g, hiszen ed-
dig nem volt lehet6s6g megismerni
ezt az ij eszkozt. Sokaknak bonyo-
lultnak trinhet, bele6rtve a sz6mit6-
g6p haszn6latSt is.

Ez6rt a Csorg6 Fiatalok Szerveze-
te, mintegy kardcsonyi ajdnd6kk6nt,
nyilt napot szervez a teleh6zban
2004 december 26-dn. A ,,Netezz ve-
li.ink!" akci6 sor6n v6runk minden-
kit, aki szeretn6 megismerni a szdmi-
t6g6p vagy az internet vil5g6t. Segi-
teni szeretn6nk azoknak, akik nem
haszndltrik m6.g az internetet, azok-
nak, akik nem tudjSk mit 6s hogyan
keressenek njta. Az akci6 d6lben 12
6rakor kezd6dik 6s addig tart, mig
lesz 6rdekkid6 a telehr{zban. A d6l-
ut6ni 6rrikban els6sorban a gyereke-
ket v6rjuk, mig este inkdbb a felntjt-
teket. Rem6ljtik az 6rdekkjd6knek
sok 6rdekes dolgot tudunk majd meg-
mutatni.

Szab6 Kdzmdr
6s Sz6cs Ldszl6 beszdmol6ja

ana.rAur,lt

Annak fiiggv6ny6ben, hogy az el6-
fizet6k milyen tipusir szolgriltatrist
6hajtanak haszndlni, az aldbbi ajdn-
lat-csomagokat mutatjuk be:

Stdrt 12s,
adatmennyis6g 1,5 GB
ezen feliil 2 cent/MB
Trafic 19$
adatmennyis6g 3,5 GB
ezen feliil 1 cent/MB
Hobby 24$
adatmennyis6g 1 GB
ezen feltil 1 centlMB
korlritlan hozz6ff6r6s este 19 6s reggel
7 6rakozott, valamint h6tveg6n
Nelimitat 29$
korlitlan internet hasznrilat

Tovribbi dijak:
Bekijt6si dij 20$, egy alkalommal

fizetend6
K6sziil6k b6rl6si dija 25$ / h6nap.

v
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KARACSOI\T'N
rArocerAs

A kar6csony egyik legnagyobb iin-
nepiink, a Megvr4lt6 sziilet6s6nek,
az drijmnek, a szeretetnek, a b6kes-
s6gnek iinnepe. Az 6:v legszebb iin-
nep6n jobban odafigyeliink szeret-
teinkre, csalddunkra, bar6tainkra,
ismer6seinkre. A Szentest6n ajdn-
d6kkal kedveskediink egymdsnak,
fgy fejezve ki szereteti.inket. ig1' em-
l6keziink az els6 Szentest6re, ami-
kor Isten Fi6t adta a vil6gnak.

A szeretet iinnep6n gondolnunk
kell a szeg6nyekre, betegekre, az
id6sekre is.

A Csorg6 Fiatalok Szervezete az
elmrilt 6vekben irgy k6sziilt a szent
iinnepre, hogy szindarabot tanult,
amit kar6csonykor a templomban
mutattak be a fiatalok. Id6n a szer-
vezet fiataljai kar6csonykor megl6-
togatjrik kdzs6giink id6s, egyediil
maradt vagy szeg6ny csal6djait.
Ugy gondoljuk, hogy egy kis megle-
pet6ssel, egy 6nekkel, ajrind6kkal
szebb6 tehetjiik sz6mukra is az iin-
nepet. Legyen angyalj6rris azokban
a csal6dokban is, akikre nemigen
gondol senki ezen a napon.

Ifjfsrig:i szervezetiink a polgdr-
mesteri hivatal segits6g6vel k6szi-
tett listrit a r6szorul6 csal5dokr6l.
6ket fo6,rk meglltogatni december
23-6n. Aj6nd6kcsomagokat k6szi-
tiink melyeket egy sz6p kardcsonyi
6nek kis6ret6ben adunk 6t. Az ajdn-
d6kok megvris6rlds ithoz az ifjtsrigi
szewezet hozz|jinti.ilsa nem lett
volna el6g. A helyi vallalkoz6k is
csatlakoztak hozz6nk, igy tudunk
dltaluk is iirtimet szerezni.

Est6nk6nt iisszegyiiltiink, hogy a
csomagokat elk6szitsiik 6s az 6neke-
ket elpr6bdljuk, hogy azok, akiket
felkeresiink majd, az ajrind6k mel-
Lett 6rezz6k azt a melegs6get is
amellyel sziviink tele volt, amikor
est6nk6nt k6sziilttink az esemtiny-
re. Rem6ljiik sikertil igazi melegs6-
get, szeretetet, iiriimet ajrind6koz-
nunk.

Sza.b6 Kdzmdr



rsKora.Frr0jrAs r6zuruNxAver
A karcfalvi kisiskofuisok tal6n soha haszn6lt faanyag 6rdt, 21.700.000 Antal Imre, Antal Gyula, Bal6zs

nem v6rtrik m6g annyira a vakirci6 lejt a sziil6k anyagi t6mogat6s6b6l Katalin 6s Grisprir, Bara Ter6z, B6-

v6g(*, mint 2004 november6ben.V6r- fogjuk kifizetni. A tdbbi anyagot: szi- lint Attila, Bdlint Zolhfn, Bartalis

titk az els5 tanitdsi napot, mert tud- getel6anyag, lakk, szegek stb. mint- Attila, Bartalis Levente, Bir6 Judit,

tdk, hogy mig 5k pihentek iskol6juk- egy 15.000.000Iej 6rt6kben, a polgdr- Bogd6n Gytirgy, Both Adolf, Both

ban nagy v6ltozds tiirt6nt. R<jvidesen mesteri hivatal segits6g6vel sikeriilt Ern6, Both Istvdn, Both Zoltin,

meggy6zrldtek, hogy v6rakoz6suk megv6sdrolni. A foly6s6ra helyezett Cseke Ervin, Dacz6 Matild, Demeter

nem volt hiSbaval6. November 9-6n falburkolat a polgrirmesteri hivatal M6nika, Farkas Ern6, Farkas Zsolt,

ug'yan a csip6s,lakkszagu oszt6lyber- adomdnya. A munk}ilatokban lelkes Ftildp Zolt6n, G6bor Attila, G6bor

mekbe m6g nem l6phettek be, de sziil6k, nagysziil6k vettek r6szt, Emilia 6s Tibor, G6bor M6ria, Gidr6

11-6n mdr a kellemetlen szag' ellen6- mintegy 55-en. Okt6ber 29-31 kijzijtt Erika 6s Zoltin, Gidr6 Mrityds,

re is igen j6l 6rezt6k magukat. J6l felrakt6k a falburkolatot 6s padoltak, Gyiirgy Sdndor, Kedves Lriszl6, Kele-

|yezt6kmagukat, mertosztdlyberme- november 3-5 kiiztjtt a lakkoz6s is men Levente, Kovdcs L€szl6,LAszI6

ik szebbek, hangulatosabbak lettek... megtrirt6nt. A munka j6 hangulatban Csaba, Ldszlo K6roly, Lukdcs Matild,

6s ez nekik nag'yon telszetL. zajloLt, brir a lakkozttsnfl a vrirtn6l M6rton J6zsef, M6rton Zs6fia, Mdr-

Az 6szi vak6ci6ban ugyanis sike- kevesebb sziil6 jelent meg. ton Zsolt, Prezsmer Lilla, Primac

rtilt felrijitani iskol6nk als6tagozatos Ezfton szeretnrink ism6telten meg- Ter6z, Srindor Csaba, Stiket Attila,

6piilet6nek tantermeit. Falburkolat kriszijnni a sziil6k anyagl tamogat6srit Siiket Mihrily, Szab6 Attila, Szab6

6s rij padl6 keriilt az osztdlyokba a (300.000 lej csal6donk6nt) valamint a Csaba, Szab6 Vilmos, Szekeres Le-

szii16k, a polg6rmesteri hivatal 6s az munkalatokndl kifejtett segits6giiket, vente, Szekeres Rezs6, Szilvasi

iskola risszefogris6nak eredm6nye- amellyelkellemesebbkdrnyezetettud- Gytirgy, Szopos J6zsef, 
-Sz6cs 

Fe-

k6ppen.^ A n6gy osztrilyterembe* tunk teremteni ryermekeinknek. renc, Sz6cs Istv6n, Vizi Arpdd, Vizi

90,31 mz falburkolatr a 6s 727 ,02 mz Kiiliin megk<isziinjiik a falu polgrir- Ilona, Vizi Zsolt.

padl6ra volt sziiks6g. A faanyagot a mester6nek, G6bor Tibornak a lelkes a Md.rtonffv Gy "

Bartalis csalad kedvezm6nyes 6ron szervez6st, valamint a munkdlatok- "*ff:#Y"flrffiil.
bocsdjtotta rendelkez6siinkre. A fel- ban r6sztvev6 sztiltjk segits6g6t:

2004 november 3. 6s 5-e kdzdtt
Bal6nbany6n megrendezett n6pt6nc-
t6borban kiizs6giinkb6l 20 kisiskolds
vett r6szt. A tdborba I. 6s II. osztSlyos
gyerekek kaptak meghivdst, mert a

szewezS, Sdndor Csaba fontosnak l6t-
ja a kicsikbe is beiiltetni azt a bizonyos

,,magot". A gyerekek tanit6ik kis6ret6-
ben 6rkeztek a t6borba, akik lelkiisme-
retesen feli.igyelt6k 6s dajkdltrik 6ket
hdrom napon dt. H6l5s koszijnet nekik
ez6rt, nevezetesen Luk6cs Ilona 6s Sii-
ket Eva tanit6n6knek.

Lukdcs Ilona tanit6n6 igy 6rt6kelte a

h6rom nap tev6kenys6g6t:,,Szerintem
hasznos volt a ryermekek szdmdra,
els6sorban az intenziv t6nctanul6s mi-

att, de sokat segitette 6ket a kiizdss6g-
be val6 jobb beilleszkedesben, iindll6-
sdgra k6sztette 5ket az otthont6l val6
tavoll6t, de ugyanakkor a mdss6g ris
egym6s elfogaddsdnak pr6bat6tele is
volt a t6bor. Az eleinte csetl6-botl6
gyermekeinket d6lutrinra szinte ki sem
lehetett v6lasztani a gyakorlottabb t6n-
cosok ktiziil! Kiikin kiisziinet, ez riton
is, Sdndor Csabdnak, aki k6r6siinkre
bemutatta Bal6nbdriydt 6s kiirny6k6t a

TANCTABOR BATANBANYAN

t6bor r6sztvev6inek. Nagy 6lmeny volt,

hiszen elcjaddsa fel6rt fgy egy tcirt6ne-

lem-, fdldrajz- 6s irodalom-, akdr egy

testnevel6s 6rfwalt"
Siiket Eva tanit6n6 igy nyilatkozott:

bardtsdgos, viddm hangulat uralkodott

a h6rom nap alatt a t6borban. A gYe-

rekeknek nag'yon j6 volt, hogy ktliin

foglalkoztak a kezdSkkel 6s kiil6n a

halad6kkal. Hallgattak 6s tanultak 6l-

taluk eddig ismeretlen felcsiki n6pda-

lokat, tcibbek kdziitt egy jen5falvi n6t6t

is. Pihendid6ben betekint6st nyertek a

felcsiki adatkiizl6k t6ncvil6gdba. Nagy

munka volt, de a ryerme-
kek rendkiviili 6lm6nYek-
kel t6rtek haza, 6s jbv6-

ben is v6llalj6k ezt a ke

m6ny munk6t!
A gyermekek is lelkese'

d6ssel mes6ltek a tSbor-

16l. Tetszett nekik, aho-

Wan az idegen oktat6k ta-

nitottdk oket, a "tiil<riis"
teremben pedig nagYon

6rdekes vol t  tdncolni '

Oriimmel mes6ltek a li.r,;'c'

lndzakr6l, a megerSltet6

munka ut6n j6lesett a pihen6s, amikor

mem6riaj 6t6kokkal szSr ako ztattak

riket, vagy n6pmes6ket n6zhettek. Kii-

Itiniisen Csaba b6csi biiviilte el Sket a

,,Revendika oldal6ba" cimri elSaddsa-

val. Nagyon izlett az 6tel nekik, a fdnk

nagy sikert aratott, ami6rt kijsztjnet a

konyh6ban strgS-forg6knak is, akik

igazdn j 6 munkrit v egeztek.
A gyerekek'szivesen vallalnak jciv6re

is ezt a fdraszL6, de 6rt6kes vakdci6-
z6st! Remeljrik lesz folybatdsa!

KozmaAnna



Gyerekoldal

Szeretteim, szeressiik egym6st, mert a szeretet Istent6l van, 6s mindenki aki szeret, Istent6l val6, 6s ismeri
Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvrinul meg
benniink, hogy az Isten elktildte a vil6gba egysziilott Firit, hogy rAltala 6ljiink. A szeretetnek nem az al6nyege,
hogy mi szeretjiik Istent, hanem, hogy 6 szeret minket, 6s elkiildte a Firit biineinl<6rt engesztel6siil.

Szeretteim, ha az Isten igy szeretett minket, nekiink is szeretniink kell egym6st. Istent soha senki nem Litta.
Ha szeretjiik egymdst, benniink marad az Isten, 6s szeretete tdk6letes lesz benniink. (1 J6nos 4, 7-12)

Kardcsonykor az emberek megvril-
toznak, kedvesebbek embertrirsaik-
kal. Szerinfem ez az egyilt6rz6s,
meg6rt6s, szeretet mindig meg kelle-
ne legyen az emberekben, nem csak
Kar6csonykor. fVizi Zs6fia, VIILo.)

g
En nem csak azt szeretem a Kar6-

csonyban, hogy ajrind6kot kapok, ha-
nem azt, hogy Kardcsonykor min-
denki boldog. (Simon Ter6z, VI. o.)

g
Kard.csonykor mindenki takarft, 6s

a lelkiinket is megtisztitjuk awal,
hogy nem kdromkodunk 6s meggy6-
nunk. (Bdlint Ervin, VI.o.)

g
A Kar6csony nem 6r semmit hit,

szeretet 6s kar6.csonyfa n6lkiil. ... A
kardcsonyi gyertyaf6ny, a szeretet
Lingja nem szabad kialudjon a szi-
vi.inkben, az ember sziv6ben. (Fiistos
Kati, VI.o.)

g

\,

\,,
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nyes legyen a kardcsonyunk, mint S& #F
a t6v6rekl6mokban. Abban segit- * rr 

''' 
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siink nekik, hogy 6szinte ijrtim ra- +f *

gyoghasson a szemiikbe n ezen az * *
est6n: legytink j6k! Tudom, hogy ** + X X
nem mindig kiinnyti, de az6rt pr5-

l&gi , ,tK
briljuk meg! (M6rton SaroIta,VIII.
o.)

g

... Mikor bekopogott, sz6ket ad-
tam neki 6s megk6rdeztem:

- Mikul6s bdcsi mit hozott?
- Amit k6rt6l a lev6lben! - mondta

iirtimmel.
Amikor megldttam rigy megiiriil-

tem, hogy ijedtemben kdv6val meg-
kin6ltam. (G6bor Lenke, III. o)

DEJ6, HOGYVAN MTKULAS nSeNCyerr
- iskolds gyerekek gondolatai a.z iinneprfil -

g
Mikulris bdcsi! Csak azt az egyet

nem 6rtem, hogy te hory tudod elvin-
ni a levelet! Biztosan l6trdn m6.szol
fel az ablakig 6s Lithatatlannd teszed
magad. (Vizi X6nia, III. o)

g
Nem kell nekem sok aj6nd6k, csak

annak tiri.ilok, hogy eljiitt6l hozz6nk,
6s elhoztad a csakidnak az cirdmtit, a
szeretetet, meg a boldogsrigot. (Gri-
bor Szid6nia, IIL o)

g
Fel akarok k6sziilni az iinnepekre

irgy, hogy tiibbet imddkozom 6s segi-
tek a sziileimnek, hogy tudjanak ha-
Iadni a munk6val. (Both Csaba, III.
o)

g
Kedves Mikulds b6csi. szerintem

kicsit rossz vagyok, de az6rt nag'yon
vdrjuk, hogy gyere el! (B6lint Sza-
bolcs, III. o)

?

A Mikuhlst 6n nagyon szeretem,
mert 6 j6 sziwel ad egy kis aj6nd6kot
nekem. Mindery, hogy mit hoz. Ki-
v6nok a Mikullsnak sok-sok tiriimet,
sok j6 iinnepet 6s j6 szilveszterez6st!
(Szentes Karcsi, III.o)

rue
Mikulis b6csi, nagyon vrir t6ged

mindenki, de t6nyleg nem minden
gyerek j6, mert sokan nem tudnak
uralkodni magukon. Es hidd el, min-
den gyerek nagyon szeretne iigyes,
sz6fogad6 lenni. ... Hory mit hozol,
diintsd el te, mert 6n lehet, hogy ki
sem tal6lom. (Mihrily Norbert, IILo)

rue
En azt gondolom ezzel aziinneppel

kapcsolatosan, hogy j6 kedvre derit,
iircimet hoz 6s szeretetet. Szerintem
eze\ a napon ajdnd6kot kapok... 5z6-
momra a szeretet a fontosabb, nem
az ajind6k.

Ked.ves Mikulds Bricsi! lin rigy gon-
dolom, hogy nem igazsitg, hogy te
mindenkinek viszel ajrind6kot 6s te

m6gse kapsz. Ez6rt ktildok neked
aj6nd6kba egy pliiss macit. (Lukr{cs
Istvrin - Csaba, III. o) (Csabdnak
nagy volt az 6r6me, hogy a Mikulds
elfogadta az ajdnd6kot, mert elvitte
az ablakb6l...)

g
Mikul6s bdcsi, szerintem j6 gye-

rek vagyok, meg szoktam tartani a
bdjtitt is. (Primac Magdi, III.o)

ru
C

De j6, hogy van MikulSs 6s Angyal!
(Bir6 Berita, IIL o)

g
Kedves Mikul4s! Ii.t se- voltam

az a rlary, szent gyerek, de az6tt
l6gyszives hozz egy kiinyv s1t. (Dacz6

Hunor, III.o)
ru
?



C4terekold.al

Amikor 6n feln5tt leszek utrinajri-
rok az Angyalnak is, a Mikulisnak is.
Ugy, hogy tanit6n6ni leszek, mert 6
biztosan tudja, nem? (Kelemen Kin-
ga, III. o)

g
En nyolcfogatos hint6val menn6k,

amit nyolc r6nszarvas hrizna.(...)De
nem csak 6dess6get, 6telt vinn6k,
hanem jdt6kokat, amiket a man6k
k6szitenek, meg a virg6csokat a
krampuszaimmal ktilden6m be. Ha
nag'yon j6I dolgozn6nak a man6k 6s
a krampuszok, akkor nekik is adn6k
ajdnd6kot! (Bal6zs Levente, IV. o)

g
Ha 6n lenn6k a Mikulls, akkor 6n

a csalddomnak, a legjobb bardtn6m-
nek 6s a szeg6nyebb gyerekeknek
vinn6k ajdnd6kot! (G6sprir Zsuzsa,
IV. o.)

e
Sz6nnal utazok,6s a sz6nomat r6n-

szarvasok hf zz6k. igy gy orsabban oda-
6rek. M6g az iskol6ba is be kell men-
nem. A gyerekek sz6p Miku-l6s-verssel
fogadnak. Nekem minden gyerek egy-
forma! Ez6rt j6, hogy 6n vagyok a
Mikul6s! (Bara Rendta, fV. o.)

g
En vagyok a Mikulds!- nektek meg-

srigom, de ne druljritok el senkinek!
Nagyon szeretem betenni az ajitnd6-
kokat a cip6kbe. Nagyon sz6p a Ka-
rdcsony, mert sziviinkbe iirijm kijlttj-
zik, 6s mindenki nag'yon-nagyon bol-
dog. Ez6rt szeress6tek a telet, mert
az a legjobb 6vszak a vilSgonl (Kosza
Em6ke, IV. o)

g
Kar6csonykor a p6sztorj6t6k 6s a

betlehemes a leg6rdekesebb. A na-
gyok, feln6ttek sz6mdra ez az eg6sz
csak egy firaszl6 kom6dia, de na-
gyon j6 l6tni, hogy a kisebb gyerekek
mekkora lelkesed6ssel v6rjrik az An-
gyal 6rkez6s6t.  (Bdjte Md:rton,
VIILo)

rua.
A Kar6csony egy n6ikiildzhetetlen

iinnep, amelyben J6zus sziilet6s6t
tinnepeljtik. Ez az iinnep osszehozza
a csal6dokat, rokonokat. Kar6csony-
kor az emberek megbocsdjtanak egy-
mdsnak. (Gidr6 Ldszl6, VIII.o.)

g

Szdmomra a Kar6csony azt jelenti,
hogy ilyenkor az emberek tenni sze-
retnr5nek egymds6rt valami j6t. Ilyen-
kor minden ember egy kicsit felejt,
6s megbocsdjt annak, akivel megbrin-
tottdk egym5st... Az emberek egy
kicsit krizelebb keriilnek Istenhez...
(Sz6kely Attila, VIII.o.)

g
Egy kar6csonyi iinnep szerintem ak-

kor sztip, ha egyiitt van a csal6d, min-
denki boldog 6s b6k6ben, lelkiinket
megtisztitva megyiink el az iinnepi
szentmis6re. (Siiket M6ria, VIII. o.)

ry
Ahogy mondani szoktdk, jobb adni,

mint kapni. Iin nagyon szeretn6k
tobbet tenni az6rt, hogy mindenki
iirtilj<in. Szeretn6k egy kis ajdnd6kot
adni azoknak, akikre senki nem gon-
dol. Szerintem egy kedves sz6, egy
mosoly is e16g ahhoz, hogy egy ember
iiriiljtin. De 6n enn6l sokkal ttibbet
szeretn6k. Ez6rt elhatriroztam, hogy-
ha felniivtjk, valami olyan munk6t
szeretn6k, amivel segithetem azokat,
akik n6lkiilijznek, vary nem boldog a
Kar6csonyuk . Azt szeretn6m el6rni,
hogy boldog arcokat Lissak 6s hiv6
embereket. (Fiil<ip Krisztina,Vl. o)

g

FEI\TYES CSILLAG
Brilint Bedta.VI.o.

Itt van m6r a kardcsony,
Kisded fekszik szalma6gyon,
Megsziiletett a Megvalt6,
Udvdzl6gy, 6 Magasztal6!

F6nyes csillag vezette,
A hrirom kir6ll't Betlehembe,
Oda6rtek Betlehembe,
Az ist61l6 elej6be.

Kopogtattak s bel6ptek,
Ujjong6 dalt 6nekeltek.
Meghajoltak s odaadtak
Pir zsitk tiimj6nt 6s aranyat.

Orvendezziink, vigadozzunk,
Kar6csony tdjt mulatozzunk.
Orvendjiink a kis J6zusnak,
A mi dr6ga Megvr4lt6nknak.

KARACSOI\IN{OR
Fiiliip Krisztina, VI. o

A Kar6csony akkor sz6p,
Horyha n6gy kis gyertya 69,
Ha a csalidban b6ke van,
Mindenki oriil 6s kacag.

A Kar6csony akkor jo,
Hogyha nag'y a feh6r h6,
Belepi ahintet6ket,
Betakarja a mez6ket.

'.: -:.:. :'



Eg6sz nap 6ri6s, puha h6pelyhek
hulltak. A t6l vastag feh6r takar6val
boritotta be a diderg5 utc6kat, parko-
kat, kerteket, feh6r kucsm6t tett a
h6zak hetyke k6m6nyeire, feh6r bun-
d6ba bujtatta a fin6san hajladoz6
f6kat. A meleg h6takar6 alatt nyu-
godtan aludtak a fdk levelei, ropog6s
keny6rrril 6lmodtak a mez6kcin elve-
tett brizamagok, iinnepr<il a virdgok
fiild alatti hagym6i. Aludt a medve is
barlangj6ban, n6ha nagyokat szu-
szog'va ritfordult a m6sik oldal6ra.

De a Kisldny m6g nem aludt. Az
ablaknril dllt, es megbabon6zva b6-
mult ki a t6li csillog6sba.

- Anya, rigy szeretn6kjdtszani egy
kicsit a h6ban! - mondta.

- Vacsorriig kimehetsz, csak ijltdzz
fel melegen!- v6laszolta az anyuk6ja.

A Kisl6ny felvette kabdtjdt, piros
bojtos sapk6t hrizott a fej6re, piros
s6lat tekert a nyaka kcir6, piros csiz-
m6csk6t hrizott a16hfua. Tudott m6r
egyedtil oltijzkijdni, s erre nag'yon
biiszke volt. Az udvaron j6rt-kelt, be-
Iesiippedt a puha h6ba. A kerit6s
mellett taldlt egy hosszri botot, annak
hegy6vel rajzolni kezdett a h6ba, mi-
krizben mormolta:

Pont, pont, vessz6cske.
k6szen van a fejecske.
V6kony nyaka, nag-y a hasa,
k6szen van a tciriik basa.

TNTT MESE

Botj6ra tdmaszkodva gyiinyiirkci-
dcitt a rajzitban, amikor a tdrijk basa
megsz6lalt:
. - Kezet, l6bat nem rajzoltril ne-
kem!

- 6, bocs6nat - mondta a Kisl6ny,
6s gyorsan p6tolta mulasztrisrit.

- Elfelejtkezt6l a fi.ileimrril, 6s hajam
sincsen - m6ltatlanl<odott a basa.

A Kisl6ny restelkedve igyekezett
helyrehozni ezt is. Volt mdr fiile 6s
haja a basdnak, m6gsem tiint el6ge-
dettnek:

- F6zik a ldbam - k<iziilte.-.T61van,
k<izeledik a Kardcsony, igazdn adhat-
n61r6m csizmrit is!

- Vajon tudok-e csizmdt rajzolni
szeg4nyk6mnek?-trintjdiitt a Kisl4ny.

Csizmrit rajzolni nag'yon neh6z, de
az6rt megpr6b6lta. Egyik nagyobbra
sikeriilt, mint a m6sik, de a tdriik
basrinak tetszett. M6r csak kesztyri-
re, sapk6ra 6s s6lra vdgyott. A Kis-
lSny kesztyrit is rajzolt akez6re, az-
t6n hirtelen lekapta fej6r6l a piros
sapk6t:

- Neked adom ..., a sdlamat is ...
- Kedves t6led, Kisldny - sz6lt a

basa - hdlisan k<isz<in<im!
- Rem6lem, mdr nem frizol- mond-

ta a Kisl6ny. - vigyitzz magadra!
Holnap majd rajzolok neked egy
kunyh6t is!

Azzalbeszirta a botj6t a nagy h6-
ba, hogy mdsnap megtal6lja, 6s be-

szaladt ahdzba.
A Kisl6ny vacsor6zott, megfiirdiitt,

6s hamar elaludt. Az 6jjkozep6n arra
6bredt, hogy a hold besiit az ablakfLn.
- Olyan sz6pen siit, hogy f6ny6n6l
megLithatom rij bar6tomat az udva-
ron - gondolta. Odafutott az ablak-
hoz, 6s el6mult. A tiirok basa nem
volt a hely6n, de azon a helyen, ahol
a botj6t hagyta eg'y magas fa 611t.
Amulva n6,zte, a csoddlatos frit.

- Ez egy gyony<irii feny6fa! - sut-
togta bele az ljszakdba.

Siini 6gain rengeteg jdt6k volt: ma-
ci, dob, labda, baba, haj6, babahdz,
elefrint, k6pesk6nyv, szinesceruza A
fa tetej6n egy eziist szdrnyri angyalka
mosolygott a t6li vil6gra, a fa alatt
pedig piros sapkdval 6s s6llal a torok
basa dlldogr{llt szer6nyen. Kicsit
mintha lefogyott volna, de az6rt a
Kisl6ny rdismert, mert az 6 bojtos
sapk6jdt 6s piros s6ljdt viselte.

- Ez mind a tied - mutatott a
kar6csonyfrira a basa, - de most
menj vissza a meleg 6gyadba! Holnap
is nap van...

- Milyen csoddlatos ez az 6jszaka!
- ujjongott a Kisl6ny. - TaI6n csak
dlmodtam az eg6szet?

A Hold eziist f6nnyel ragyogta be a
szohdt, 6s csendesen sz6lt:

- J6 6jszak6t, j6 KislSny!...86k6s,
dldott sz6p Kar6csonyt!...

$
Ldwy Maya



Kardcsonyi hangulatot a szobridba
is var6zsolhatsz.

ime n6h6nv iitlet:

, Gyertyatart6: Akovetkez6k6PPen
vt6szithet6 el: siiral6t6tet vonj be alu-

f6lidval, majd 6llitsd a gyerty6t a
ktizep6re, 6s ragassz k6r6 kiiltjnboz6
term6seket, pl. makkokat vagy makk-
burkokat, tobozokat, bogy6kat stb.

Varrizsolj narancsillatot: Ha
m6r kell6k6ppen kar6csonyi a hangu-
lat a szobridban, teremts hozz6kartt-
csonyi illatot is: a narancsot t6bbf6-
lek6ppen diszitheted, igy nagyon kel-
lemes illat fog lengedezni 6s egy
irjabb elemmel gazdagodik a dekor6-

oiszirsUNr sAJAr KEZuLr:G

ci6d is. A narancsokat szegf(szeggel
diszitheted rigy, hogy a szegftiszege-
ket belesziuk6lod a narancs h6j6ba
(kiilijnbijz6 formrikat alakithatsz igy
ki). Akrir szalaggal is diszitheted, de
ha nincs otthon semmi ilyesmi akkor
a h6j6ba kiikinf6le mintdkat metsz-
hetsz.

Kar6csonyfadiszek: K6szits di-
szeket a csal6d kar6csonyf6jdra, a
legjobban sikeriilt darabokat aj6n-
d6kba is adhatod bardtaidnak, trosY-
sziileidnek.

Zsirkvdszonb6l: rakj egy darab
zs6kv6szonba papirgalacsint, fogd
iissze, kdsd meg valamilyen szalag-

Ma.gazin

gal, vagy hasznrilj rafiift, 6s mdris
k6sz a,,batyu"-diszed.

Fakarikrib6l: ha van otthon r6gi
fiigg<inykarika, haszndld fel okosan:
vondd be szalaggal vagY fesd rit
aranysziniire, rakhatod is a fdra.

Meritett papirb6l: a meritett Pa-
pirb6l vrigj ery darabot, rogzitshozzir
fah6jrudakat, ragassz hozzd valami-
Iyen term6st, esetleg szdritott na-
rancsszeletet.

Ktiliinf6le term6sekb6l: most
el6veheted az ,,5s2 kincseit": tobozo-
kat, makkokat, kiilijnf6le bogy6kat,
amelyekbtil kev6s ragaszt6 6s fantfr
zia segits6g6vel gyiinyiirii diszeket
var6zsolhatsz.

KARACSONTFADiSZ
Hozzdual6h:
T6szta: 30 dkg liszt, 2 csaPott

tedskandl siit6por, 5 pripozott ev5-
kan6l cukor, 1 tasak vaniliacukor,
l te6skandl rum aroma (tetsz6s sze-
rint), 6 ev6kanal tej, 10 dkg marga-
rin

Ontet: 14 dkg porcukor, 2 ev6ka'
n6I citroml6. kb. 2-3 ev6kan6l viz

Diszit6s: barna tortadara, szines
sz6r6cukor, lekv6r vagy dzsem

Elh,4szftds:
T6szta: a lisztet 6s a siittiPort

tisszekeverjiik 6s a munkafeliiletre
szitriljuk. Kdzep6be m61yed6st ala-
kitunk ki,hozzdadjuk a cukrot, va-
niliacukrot, rum arom6t 6s tejet,
majd a liszt egy r6sz6vel stirii
massz6v6 dolgozzuk. Hozz6adjuk a
kis darabokra vrigott hideg marga-
rint, Iiszttel megsz6rjuk 6s a kiize-
p6t6l kezdve sima t6szt6vri g.nirjuk'

xanAcsoNYr nons iznrc

Ha a munkafeliilethez ragad, hagY-
juk kis ideig pihenni a t6szt6t. A

tdsztitt v6konyra nyrijtjuk, kar6cso-
nyi motivumos kiszrir6val form6-
kat szaggatunk bel6le, majd kizsi-
rozolt siit6lemezre helyezziik 6s a
felakasztdshoz kis lyukakat szri-
runk a form6kba.

Stit6s: 3-4fokozaton 5 Percig, el6-
melegitett g6zsiit6ben a siitem6nyt
6-8 percig siitjiik.

Ontet: a lesziililt Porbculrot cit-
roml6vel 6s olyan sok vizzel kavarjuk

el, hogy kenhet6 massz6t kaPjunk.

A kihtilt siitem6nYeket az iintet

tel (habzs6k segits6g6vel) 6s a

sz6r6cukorrai diszitjiik' Ha a siite-

m6nyeket zsinegre fiizzid.k, a fdt is

diszithetjiik vele.
Tipp: a siitem6nY izletesebb, ha

priros6val lekv6rral iisszeragaszt-
juk.

NAGYI SZALONCUKRA

Hozzd.ualoh: 1 kg kristdlYcukor, 4

dl tej, 8 dkg.margarin, 1 csomag
vaniliris cukor.

Mindezt addig fdzziik, mig besii-
nisddik. (Ilyenkor a szine megvdl-
tozik, scit6tebb lesz.) Ha mfn j6 az
{ilaga,20 dkg daralt di6t vagY k6-
kuszt adunk hozza, att6l fiigg6en,
hogy milyen izesitesii cukorkdt aka-
runk k6sziteni. Jol iisszekeverjiik,
majd kiiintjiik egy aluf6li6val b6lelt
tepszibe. Kb. 2 cm magasan Srlljon

benne a massza. Ha megdermedt
6s kihtilt felszeleteljtik, majd egJen-
k6nt becsomagoljuk.

A roaatot cisszedllitotta:
Geg6 Csi.lla 6s Farkas Bedta
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Csodagyerekk6nt indult, sikeres
f6rfi lett. Szerelmi 6lete megbotrdn-
koztatta a kortdrsakat. Magyar haza-
fi, 5.m honszerelme Lltvrinyos gesztu-
sokban meriil ki. 0t nyelven besz6lt,
de magyarul sosem tanult meg. Az
osztrSkokat megs6rtette a Magyar
Rapsz6di6k megkompon 6l6sdval, az
orosz c6rt a lengyelek irdnti rokon-
szenv6vel. Eleteszm6nye az 6let oro-
meit keres6 szabad ember.

Rejtv6nyi inkben Liszt Ferenc
egyik gondolat4ft id6zzik:,,A miiv6sz
hallgat6i el6tt nem irgy jelenik meg,
mint a v6dlott birdja el6tt, hanem
mint..." (Folytat6s a vizszintes 1. 6s
a fiiggiileges 77. szitmi sorok alatt.)

fiZSZU',mES: 12. Valamivel fed.
13. Valamin6l kisebb m6rt6kben.
14. Tudtdra ad valamit. 16. Katonai
menetel6s. 18. ...jel, a kottdban a
hang magass6grinak megvaltozlatir
s6ra utal6 jel. 20. R.S. 21. Argon
vegyjele. 23. Olaszorszrig ipari kciz-
pontja. 24. ...-inplic. 25. Nemzetkijzi
Olimpiai Bizotts6g. 27. Znrj6n. 28.
Atlaszk<jt6sii selyemszovet. 29. V a-
ros Eszak-Olaszorsz6gban. 31. Rop-
t6ben elfog. 32. ... val6, megbf zhat6,
tisztess6ges ember. 33. Odera n6met
neve. 35. Csek6ly kiterjed6sri. 36.
Id6s ember. 39. L6m. ni! 40. Indiai
l6gitdrsasdg. 4L. Szinez6d6s. 43.
...mester, iigyes kezii ember. 44. Cs6-
sz6re 6s pdrtfua el nem kiilcjniilcj
virdgtakar6. 46. Kerit6ssel elkiil<j-
nit. 49. Elhalmoz.
1:; i - i1. . i l i t : ; , : l : '1 i t ' : : . : ! . : i :  : . : . . '

FUGGOLEGES: 1. ... aevo, ami6- zi6. 26, iteletet hirdet6. 2g. Azonos
ta a vilr4g - latinul. 2. ... sz6, nehez- betiik. 3O. N6trium vegyjele. Bl. Le-
tel6 sz6. 3. Kellemes 6rzds. 4. Gyo- v6l ..., a lev6l feliilet6n az erekcisszes-
k6rtcirzs - rom5.nul. 5. A h6nap els6 s6ge. 33. Meghal6 6s felt6mad6
napjainak egyike. 6. Igev6gzrid6s. 7. egyiptomi isten, r6gies fr6ssal. 84.
Az 6llatijvegyikjegye. 8. ...iinnep6ly, Magasba vsz. 87. Se ..., se sz6ma,
iktat6iinnep6ly. 9. Nulla, 10. Azonos nagyon sok van bel6le. 88. Halotti
betrik. 11. Allami Biztosit6. 15. ..., szemfed6. 41. Torna..., tornaesz-
Krilo, ... 6des v6rek, cigriny ballada. koz. 42. Mezlgazdasdgl eszkoz. 45.
19. T6ligy6gyhelyazlnnbalpartj6n. Etet. +2. Hangtalan liba! 48. Se ...,
2O. ...Rolland, Nobel-dijas francia se tova, semerre, n6piesen. bO. Z.T.
ir6. 22. Egy hegys6g nev6t visel6 (a Hargita Kalendd,rium 2002. dui
bolgdr cigaretta. 24. F6nyes emul- szdmdb6l) \l

]!tlq91*li*ffi;.]t::{!llliii3iijjtt;:3**q#fl:gS4}*lSdHlllg:4}ir*$#hl S*Xi;t;;

Karcfalvi - Csikjen6falvi kisrijsrig
Megjelenik k6thavonta'.

Kiadja a Csorg6 Fiatalok Szervezete
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N6meth Szilveszter,
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Ttirdel6s: Pro-Print.
K6sziilt az Alutus nyomddban.

. November 11-6n a Felcsiki Kis-
t6rs6gi Trirsulis telepiil6seinek veze.
t6i, - kozttik Karcfalva polgdrmester
is - egyeztet6 tdrgyal{tst folyiattak

. A t6li utcai vil6git6s programja
d6lutrin 5 ordt6l 6jszaka 1-ig,
mint reggel 5 ordtol7-ig.

FELHiVASikd6nfalvrin egy EU szabvd.nynak
megfelel6 szem6ttrirol6 6s a helys6- A csikjentifalvi dllatorvosi

k6nti szelektiv ekjtrirol6k meg- felhivja a lakoss6g figyelm6t
trichinosis nev(i parazilSs megbe[t6s6re vonatkoz6an. E resiondlis

mettdrol6 elkeszit6si kiilts6seit ged6s vesz6ly6re, amit fefi6zoLt
izaL :6:tl6n szrind6kszik megsze. teshrist6l lehet elkapni. Ez6rt k6rj

rezni a Kist6rs6gi Trirsulds.
. A polgdrmesteri hivatal meg-

a diszn6v6g6 gazditkat, hogy a levri
gott allat rekeszizmrib6l vizsgi/lat cd

jind6kozza a kiizs6g gyermekeit Ka- jdra hozzanak mintrit a rende
h6tkciznap 8 - 12, szombaton 6

inden gyermeket szeretettel viir- vasdrnap 8 - 11 6ra kijziitt. Ebbe
nak a hivatal el6tti t6rre, ahol 350
csomag keriil sz6tosztdsra kozel 20

az 6vben a izsgiiat ingSrenes, j
drt6l 50.000 leibe keriil.


